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  ییوزارت امور اقتصادي و دارا

  سازمان امور مالیاتی کشور

  

  

  

  )گانه22مناطق ( امالك شهر تهران 1400مصوب سال  معامالتی ارزش

   امالك مذکور معامالتی عرصههاي ارزش و  به انضمام ضوابط اجرایی
  )31/4/1394مصوب  هاي مستقیممالیات قانون اصالحی 64مصوب کمیسیون تقویم امالك موضوع ماده (

  )1401جهت اجرا در سال (

  

  

  

  حقوقی و فنی مالیاتیمعاونت 

  فنی و مدیریت ریسک مالیاتیدفتر 

 گذاري مالیاتیگروه ارزش

 1400 ماه بهمن
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  :به شرح ذیل عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان امالكارزش معامالتی امالك 
  ارزش معامالتی عرصه امالك: بخش اول
زیر بلوك و با رعایت مقررات هاي هر مندرج در ذیل نقشهمعامالتی هاي امالتی عرصه امالك بر مبناي ارزشارزش مع
  :گرددمحاسبه می

هاي مسکونی، به تفکیک کاربريهاي روز عرصه امالك میانگین ارزشارزش معامالتی عرصه امالك بر اساس  -1
مندرج در ذیل ( امالك مسکونیهاي معامالتی ب تعدیل ارزشیها بر اساس ضراو در مورد سایر کاربري تجاري و اداري

  گردد؛به شرح جدول ذیل و مطابق مجموعه پیوست تعیین می) هاي هر بلوكنقشه

  

 :پذیردتشخیص نوع کاربري عرصه امالك به شرح ذیل صورت می -2

از قبیل و یا سایر اسناد مثبته مربوط ملک رسمی  مالکیت کاربري امالك بر اساس نوع کاربري مندرج در سند -1-2
  .باشدمیها گواهی پایان کار شهرداري

  باشد، بر اساس نوع کاربري اعیانی احداث شده در آنها وکاربري آنها مشخص نمیخصوص امالکی که  در -2-2
  هاي مستحدثه و السهم عرصه هر یک از اعیانی، بر اساس قدر)مختلط(بري متفاوت هاي با کاردر خصوص اعیانی

  .گرددنوع کاربري آنها تعیین می

  تعدیلضرایب   نوع کاربري  ردیف

 0,7  ورزشی، گردشگري، هتلداري  - درمانی، تفریحی -خدماتی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی  1

  0,6  و توقفگاه کارگاهی، حمل و نقل، انبار - صنعتی  2

3  

  :کشاورزي
باغات، اراضی مزروعی آبی، دامداري، دامپروري، پرورش طیور و آبزیان، پرورش گل و ) الف
  گیاه 
  مزروعی دیمیاراضی ) ب

  

0,4  
  

0,3  

  0,4  سایر  4

  ضوابط اجرائی ارزش معامالتی امالك شهر تهران              
  )گانه 22مناطق (    
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  . جدول فوق عمل خواهد شد )4(ردیف  طبقخصوص عرصه امالك فاقد کاربري و فاقد اعیانی،  در -3-2
  باشد ومیمتر  12هاي معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه، مربوط به معابر با عرض ارزش -3

در خصوص امالك با کاربري ، مازاد یا کسري نسبت به مبناي مذکور، حسب مورد )یا ضریبی از متر(به ازاي هر متر 
  .گرددهاي مزبور اضافه یا از آن کسر  میبه ارزش %)2(ها دو درصد سایر کاربريو در  %)3(سه درصد  تجاري
 با امالك خصوص در متر 20 از باالتر معابر براي امالك عرصه معامالتی هايارزش در مذکور هايافزایش :تذکر
  .گرددنمی محاسبه هاکاربري سایر براي متر 30 از باالتر معابر و مسکونی کاربري

خواهد بود، ترین ارزش معبر مربوطه مالك عمل باشند، باالبر یا بیشتر می 2هایی که داراي در محاسبه ارزش عرصه -4
  .مشروط بر این که از معبر مذکور راه عبور داشته باشد

  .شودبري است که از آن میدان منشعب میارزش عرصه امالك واقع در بر میادین، معادل باالترین ارزش مع -5
  %) 60(درصد ارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند، برابر شصت -6

  .شودکه راه عبور ملک از آن منشعب می ارزش عرصه معبري است
 بر بزرگراه، اتوبان، مسیل، حریم راه آهن و نهر قرار دارند، تا زمانی که شرایط استفاده و در  ارزش عرصه امالکی که -7

 هاي داخلی شهر جهت دسترسی به ملک مورد نظر مهیا نباشد و رفت و آمد آنان ازعبور و مرور از آنها، نظیر خیابان

  .ودشاستفاده محاسبه می هاي دیگر صورت پذیرد، برابر خیابان موردخیابان
-یم که از آن منشعب يمعبر یارزش معامالت نیعرصه سراها، پاساژها و کاروانسراها بر اساس باالتر یارزش معامالت -8

 .شودحاسبه میشوند، م

 معادل باشد، نشده تعیین معامالتی ارزش نظر مورد روستاي و بخش شهر، قانونی حریم در واقع امالك براي چنانچه -9
  .بود خواهد محاسبه مبناي مورد حسب مشابه، محل نزدیکترین معامالتی ارزش %) 70( هفتاددرصد
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  ) اعیانی(ارزش معامالتی ساختمان : بخش دوم
بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ساختمان و کاربري ) اعم از مختلط و غیرمختلط(ارزش معامالتی اعیانی امالك 

  :گرددمقررات ذیل محاسبه میو با رعایت آن مطابق جدول 
 

 

 به ازاي از طبقه ششم به باال ) ین و پیلوتزیر زمبدون احتساب (هاي مسکونی و اداري بیش از پنج طبقه در ساختمان -1

  جدول فوق اضافه  2موضوع ردیف هر مترمربع ساختمان  ارزش معامالتیبه %) 1,5(ونیم درصد هر طبقه باالتر، یک
  .شودمی

  %) 30(درصد و حداکثر سی%) 10(درصد تر از همکف، دههاي تجاري به ازاي هر طبقه باالتر یا پاییندر ساختمان -2
  .شودموضوع ردیف یک جدول فوق کسر می) اعیانی(از ارزش معامالتی هر مترمربع ساختمان 

تر از سطح معبر مربوط، باشد، اولین طبقه باالتر و پایین) همسطح با معبراصلی(چنانچه ساختمانی، فاقد طبقه همکف  -3
 .گرددهمکف محسوب می

مربع ساختمان قیمت هر متر%) 50(درصد تمانی معادل پنجاهمتعلق به هر واحد ساخ مربع پارکینگ و انباريارزش هر متر -4
  .گردددر جدول فوق تعیین میمندرج 

 منظور  امالك )اعیانی(ساختمان در محاسبه ارزش معامالتی مچنین مشاعات ساختمان کلیه فضاهاي غیرمسقف و ه -5

   .شودنمی
سال نسبت به سال محاسبه ارزش معامالتی  20تا سقف ) با ارائه اسناد و مدارك مثبته(به ازاء هر سال قدمت ساختمان  -6
  . شودگردد، کسر میمطابق بندهاي فوق تعیین میکه ) درصد 40تا سقف (از کل ارزش معامالتی اعیانی ملک  % 2

ف
ردی

  

  نوع کاربري اعیانی
  ارزش معامالتی هر متر مربع ساختمان بر مبناي نوع سازه

  )ارقام به هزار ریال(
  سایر  تمام بتون، اسکلت بتونی و فلزي، سوله

  3190  5080  تجاري  1

  1160  2900  مسکونی و اداري  2

3  
 درمانی،  -کارگاهی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی-صنعتی

 ورزشی، فرهنگی، هتلداري، گردشگري،  -تفریحی

  ) توقفگاه(، پارکینگ عمومی رحمل و نقل، انبا
2320  930  

پرورش طیور و آبزیان،  دامداري، دامپروري،(کشاورزي   4
 290  900  )پرورش گل و گیاه

  ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه که مبناي محاسبه % 30براي محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالك،  :تذکر
 .گرددتمان مندرج در جدول فوق اضافه میارزش معامالتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساخ
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فرسوده که بیش از سه سال از تاریخ صدور  هايواقع در بافت هاي مسکونی نوسازارزش معامالتی اعیانی ساختمان -7
هاي تعیین شده با ارزش%) 50(کار آن نگذشته باشد، در اولین نقل و انتقال قطعی آنها معادل پنجاه درصد گواهی پایان

  .رعایت بندهاي فوق خواهد بود
گانه شهر تهران که  22در مناطق  واقعهاي حمایتی دولت هاي مسکونی در برنامهارزش معامالتی عرصه و اعیان پروژه -8

به صورت مکان باشد، با معرفی وزارت راه و شهرسازي ساله و یا فروش اقساطی می 99مالکیت آنها به صورت اجاره 
منوط ند اجراي این ب( .هاي تعیین شده خواهد بودارزش%)  50(پنجاه درصد  معادلدر اولین نقل و انتقال قطعی آنها محور 

  ).می باشد به سازمان امور مالیاتی کشور به صورت وب سرویسبه صورت مکان محور مورد نظر هاي به ارائه نقشه
  هاي تکمیل نشدهارزش معامالتی اعیانی واحد: بخش سوم

مقررات هاي تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هر یک از مراحل ساخت و با رعایت ارزش معامالتی اعیانی ساختمان
باشند، الکی که داراي دو یا چند طبقه میضمناً در ام. گردداین مجموعه به شرح ذیل تعیین می بخش دوم ضوابط اجرایی

 .گرددمحاسبه می از مراحل چهارگانه ذیلارزش معامالتی اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی 
           

  از ارزش معامالتی اعیانیدرصد   مراحل ساخت ساختمان  ردیف

  10  فونداسیون  1
  30  اسکلت  2
  50  سفت کاري  3
  80  نازك کاري  4

  
 سایر ضوابط: بخش چهارم

 ارزش معامالتی امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند، تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصالح نشده باشد، 

  .باشدع مشخصات مندرج در سند مالکیت میتاب
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شماره بلوك

تجارياداريمسکونی
1-0128,700,00040,200,00049,900,000
1-0230,500,00046,000,00053,500,000
1-0333,300,00049,400,00056,800,000
1-0417,400,00037,100,00041,200,000
1-0530,500,00045,500,00047,800,000
1-0628,900,00043,900,00047,400,000
1-0719,700,00040,600,00044,600,000
1-0819,200,00039,600,00043,100,000
1-0917,900,00037,500,00041,000,000
1-1027,700,00041,600,00045,600,000
1-1122,800,00043,300,00047,400,000
1-1231,500,00047,300,00057,800,000
1-1330,700,00048,100,00058,500,000
1-1433,300,00052,200,00059,700,000
1-1532,000,00051,800,00059,300,000
2-0118,100,00029,200,00038,000,000
2-0225,300,00044,300,00046,600,000
2-0327,200,00046,900,00050,300,000
2-0422,400,00036,800,00041,400,000
2-0520,200,00031,200,00040,400,000
2-0616,400,00028,700,00035,700,000
2-0717,300,00026,500,00035,800,000
2-0818,800,00029,600,00037,000,000
2-0920,700,00032,200,00038,000,000
2-1024,100,00038,400,00041,900,000
2-1121,700,00033,100,00038,300,000

ابالغ ارزش معامالتی امالك مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم امالك موضوع ماده 64 قانون مالیات¬هاي مستقیم اصالحی 1394/04/31 براي اجرا در سال 1401 (ارقام به ریال)
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شماره بلوك

تجارياداريمسکونی

ابالغ ارزش معامالتی امالك مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم امالك موضوع ماده 64 قانون مالیات¬هاي مستقیم اصالحی 1394/04/31 براي اجرا در سال 1401 (ارقام به ریال)

3-0132,300,00049,000,00051,300,000
3-0231,200,00047,400,00053,200,000
3-0328,300,00043,900,00048,500,000
3-0427,300,00043,000,00045,300,000
3-0525,700,00044,000,00046,800,000
3-0625,400,00043,900,00046,800,000
3-0726,200,00043,900,00046,700,000
3-0827,500,00043,500,00048,700,000
3-0926,000,00042,800,00048,500,000
3-1030,400,00044,700,00046,500,000
3-1133,300,00047,700,00050,000,000
3-1229,400,00043,800,00046,100,000
4-0114,200,00019,500,00024,300,000
4-0213,900,00019,700,00023,200,000
4-0413,400,00018,100,00021,000,000
4-0516,800,00020,900,00025,500,000
4-0615,900,00023,000,00027,100,000
4-0718,200,00025,800,00029,400,000
4-0817,300,00023,100,00027,700,000
4-0918,500,00027,200,00031,200,000
4-1018,200,00027,000,00028,800,000
4-1120,200,00028,900,00031,700,000
4-1221,300,00027,600,00033,400,000
4-1323,600,00029,400,00036,300,000
4-1421,900,00028,200,00034,000,000
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شماره بلوك

تجارياداريمسکونی

ابالغ ارزش معامالتی امالك مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم امالك موضوع ماده 64 قانون مالیات¬هاي مستقیم اصالحی 1394/04/31 براي اجرا در سال 1401 (ارقام به ریال)

5-0116,600,00020,600,00026,300,000
5-0215,000,00022,500,00024,200,000
5-0316,100,00019,600,00025,300,000
5-0419,700,00026,100,00030,700,000
5-0519,500,00024,100,00029,800,000
5-0620,300,00027,300,00031,300,000
5-0720,800,00029,500,00032,400,000
5-0815,500,00018,900,00024,700,000
5-0917,600,00021,000,00027,300,000
5-1018,900,00021,800,00028,100,000
6-0121,000,00037,300,00045,500,000
6-0227,100,00041,500,00052,500,000
6-0322,000,00038,800,00045,700,000
6-0424,200,00035,100,00047,800,000
6-0522,000,00033,000,00041,700,000
6-0617,400,00031,900,00044,700,000
6-0719,300,00029,800,00041,500,000
6-0818,800,00028,500,00040,400,000
6-0923,700,00034,100,00042,200,000
6-1024,200,00036,300,00042,600,000
7-0122,900,00033,800,00036,100,000
7-0216,100,00026,500,00032,800,000
7-0314,600,00024,500,00028,000,000
7-0417,300,00031,100,00036,900,000
7-0519,700,00032,400,00035,300,000
7-0620,700,00035,100,00039,100,000
7-0722,100,00035,700,00037,400,000
7-0814,100,00024,800,00030,500,000
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شماره بلوك

تجارياداريمسکونی

ابالغ ارزش معامالتی امالك مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم امالك موضوع ماده 64 قانون مالیات¬هاي مستقیم اصالحی 1394/04/31 براي اجرا در سال 1401 (ارقام به ریال)

8-0118,800,00025,300,00031,700,000
8-0216,100,00021,300,00027,600,000
8-0319,400,00028,200,00033,500,000
8-0418,000,00025,000,00030,200,000
9-019,500,00011,900,00016,000,000
9-0211,900,00014,300,00020,200,000
9-0310,000,00012,400,00016,500,000
10-0113,500,00019,400,00024,100,000
10-0211,800,00017,100,00022,400,000
11-0113,900,00018,000,00026,100,000
11-0216,100,00020,700,00029,300,000
11-0315,100,00023,200,00038,300,000
11-0413,900,00023,700,00035,300,000
11-0511,600,00021,500,00031,900,000
11-069,100,00012,500,00022,800,000
11-0710,800,00015,300,00029,000,000
11-0810,100,00013,700,00022,600,000
11-0911,100,00014,600,00025,100,000
11-1012,600,00016,600,00030,400,000
11-1111,600,00017,400,00027,300,000
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شماره بلوك

تجارياداريمسکونی

ابالغ ارزش معامالتی امالك مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم امالك موضوع ماده 64 قانون مالیات¬هاي مستقیم اصالحی 1394/04/31 براي اجرا در سال 1401 (ارقام به ریال)

12-0112,100,00024,200,00039,800,000
12-0211,400,00024,500,00041,000,000
12-0311,400,00022,800,00038,800,000
12-048,700,00016,200,00030,700,000
12-059,400,00017,600,00025,900,000
12-068,700,00015,700,00023,800,000
12-077,500,00016,200,00031,700,000
12-088,700,00017,400,00030,700,000
12-0910,300,00018,300,00033,800,000
12-1010,500,00019,900,00033,200,000
12-1110,500,00020,400,00037,000,000
12-1210,300,00017,700,00032,000,000
12-139,100,00015,900,00029,600,000
12-149,800,00024,800,00042,100,000
12-157,500,00019,600,00036,300,000
12-168,700,00020,300,00037,700,000
12-179,400,00021,200,00040,500,000
13-0114,100,00022,600,00025,400,000
13-0213,800,00021,900,00023,600,000
14-0110,800,00019,900,00021,600,000
14-0212,500,00019,300,00023,300,000
14-0311,500,00017,300,00022,400,000
14-0411,100,00018,100,00021,000,000
15-018,700,0009,900,00018,600,000
15-029,100,00010,200,00018,800,000
15-037,100,0009,500,00017,200,000
15-046,700,0008,400,00015,600,000
15-058,200,00010,000,00017,600,000
16-018,900,00014,200,00020,800,000
16-028,300,00011,300,00017,800,000
16-037,800,00012,000,00019,800,000
17-016,500,00010,000,00016,000,000
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شماره بلوك

تجارياداريمسکونی

ابالغ ارزش معامالتی امالك مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم امالك موضوع ماده 64 قانون مالیات¬هاي مستقیم اصالحی 1394/04/31 براي اجرا در سال 1401 (ارقام به ریال)

17-026,500,0009,500,00015,400,000
17-036,900,00010,400,00016,100,000
18-015,400,0007,200,00012,000,000
18-026,300,0007,400,00013,200,000
18-037,500,0008,700,00015,000,000
18-047,700,0009,500,00015,400,000
18-057,000,0008,200,00014,600,000
19-016,500,0007,700,00012,400,000
19-026,700,0007,800,00012,800,000
20-015,500,0007,300,00011,000,000
20-026,700,00010,400,00015,200,000
20-035,900,0008,300,00013,000,000
20-046,400,0008,700,00013,400,000
20-054,500,0006,200,0009,000,000
20-063,500,0004,700,0007,000,000
20-076,700,0009,100,00014,000,000
20-085,500,0007,900,00012,200,000
21-01 7,200,00010,000,00011,100,000
21-02  8,500,00011,900,00015,300,000
21-03 10,600,00015,100,00019,000,000
21-049,500,00013,400,00016,200,000
21-058,100,00011,600,00013,900,000
21-066,400,0009,300,00011,100,000
22-019,300,00016,300,00021,500,000
22-0211,300,00019,200,00023,200,000
22-0311,800,00020,800,00024,200,000
22-0414,600,00025,700,00027,400,000
22-0513,400,00023,900,00025,600,000
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