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 مقدمه
 

و مقررات  نیعوارض و قوان یگردد. تنوع و گستردگیها محسوب میشهردار یاز منابع مهم درآمد یکیعوارض 

به  ده استنمو ریرا اجتناب ناپذ یو شهردار یمود نیاست اختالف ب دهیرس بیرابطه به تصو نیکه در ا یگوناگون

ت که نموده اس ینیبشیامر پ نیبه ا یدگیرس یرا برا یها مرجع مستقلیقانون شهردار 77که قانونگذار در ماده  ینحو

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  12ماده  2. در چارچوب بند گرددیارجاع م ونیسیکم نیگونه اختالفات به ا نیرفع ا

قانون شهرداری در صالحیت شعب  77 ماده کمیسیون قطعی یآرا ، اعتراض به1322دیوان عدالت اداری مصوب 

اداری و به  عدالت دیوان عمومی هیأت ابطالی یآرا در این رابطه، در نوشتار پیش رو، بر مبنای دیوان قرار دارد.

 شهر شورای صالحیت بر ناظر حقوقی ظاتقانون شهرداری، مالح 77تناسب موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده 

 دولت، عمومی هایسیاست مغایر عوارض وضع ممنوعیت مضاعف، عوارض وضع از ممنوعیت اعم عوارض وضع در

 یا لیم تشکیالت هایفعالیت و امور بر عوارض وضع ممنوعیت اهالی، درآمدی منابع غیر بر عوارض وضع ممنوعیت

مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مستندات قانونی و نکات پیرامون آن  شهر محدوده از خارج هایفعالیت و امور

 شود. امید است خوانندگان محترم با ارائه نظرات ارزشمند خود بر غنای این مجموعه بیفزایند.تشریح و تحلیل می

 ، جناب آقای جا دارد از زحمات جناب آقای محمود فریدونی فرد؛ مدیرکل پیشگیری و پژوهش  

سرکار خانم دکتر زهرا علی پور؛ معاون آن اداره کل که نظارت الزم را  صادق نجار فیروزجائی؛ مدیرکل آموزش و

پناه و جناب آقای دکتر العابدین یزداناند، همچنین جناب آقای زینجهت آماده سازی پژوهش حاضر به عمل آورده

ازندران، پژوهشگران محترمی که در تهیه و نظارت علمی بر این مرتضی نجابت خواه عضو هیأت علمی دانشگاه م

بشری  دهایدستاوربا عنایت به مصون نبودن اند، تشکر و قدردانی به عمل آید. نوشتار با این معاونت همکاری داشته

 ئب خویشتقاضامندیم از ارائه نظرات صا این حوزهنظران ، از همه صاحباشتباهعلمی از خطا و تالش از جمله این 

 د.در جهت ارتقای کیفیت این اثر دریغ نورزن

                                                                                               

 حقوقی، پیشگیری و پژوهش ت معاون
 دیوان عدالت اداری                                                          

       

 





 

 
 

 

 

 

 قوانین ناظر بر صالحیت شوراهای شهر در وضع عوارض محلی

 

 

  08و ماده   08ماده   92و  62 بند

 9 9978صوب م کشور و انتخاب شهرداران یاسالم یو انتخاب شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 

 با اصالحات و الحاقات بعدی

 

 است:... ریشهر به شرح ز یاسالم یشورا فیوظا -12 ماده

 یعموم استیآن با در نظر گرفتن س زانینوع و م رییتغ نیلغو عوارض شهر و همچن ای یبرقرار حیلوا بیتصو -15 بند

 .شودیوزارت کشور اعالم م یدولت که از سو

و  یمال نامهنییآ تیوابسته به آن با رعا یهاو سازمان ینرخ خدمات ارائه شده توسط شهردار بیتصو  -25بند 

 .هایمعامالت شهردار

 یو درآمدها داتیتواند نسبت به عوارض متناسب با تولیشهر م یاسالم یشورا (27/1/1315)اصالحی -16 ماده

اقدام  رانینامه مصوب هیأت وزنییشهر طبق آ ازیموردن یو عمران یخدمات یهانهیاز هز یبخش نیمأبه منظور ت یاهال

 .دینما
 

  قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 8ماده  9و تبصره  8، 9مواد 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از 

 9909مصوب  ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی تولید کنندگان کاال،

 

اعم از ملی و محلی از  برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض 1312ـ از ابتدای سال 1ماده 

پذیرد وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می تولید کنندگان کاالها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کاالهای

برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران،  کلیه قوانین و مقررات مربوط به و

های دسته از دستگاه های دولتی از جمله آنها، مؤسسات و شرکتها، سازمانشوراها و سایر مراجع، وزارتخانه مجامع،

است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  تصریح ناماجرائی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا 

و اصالحات بعدی آن، قانون چگونگی  23/12/1355های مستقیم مصوب مالیات قانون»پذیرد به استثنای صورت می

نقلیه  ، قانون مقررات تردد وسائل27/25/1372آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  اداره مناطق

نقل و عبور کاالهای  ( قانون حمل و12ها، عوارض موضوع ماده )، عوارض آزادراه12/1/1373مصوب خارجی 

                                                           

 77در شماره مواد به عنوان ماده  1325 رماهیت راتییاز تغ شیپ 16ماده  و 71در شماره مواد به عنوان ماده  1325 رماهیت راتییاز تغ شیپ 12ماده  1 

 .شدیدرج م



 قانون شهرداری 77مالحظات حقوقی ناظر بر وضع عوارض محلی و کمیسیون ماده //    1 

 

 

(، بند )ب( ماده 15موضوع بند )ب( ماده) و عوارض 22/12/1371خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجت ( قانون132( و بندهای )الف( و )ب( ماده )132)

 گردد.لغو می «17/21/1372ایران مصوب 

تولیدی و همچنین آن  ـ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و کاالهای 6ماده 

ی عوارض آنها معین شده است، همچنین برقرار ( این قانون، تکلیف مالیات و عوارض1دسته از خدمات که در ماده )

گذاری و سایر عملیات ها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهسهام شرکت به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود

 باشد.می ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوعبانک مالی اشخاص نزد

بایستی حداکثر تا پانزدهم یک از عوارض محلی، می وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر -1تبصره 

 گردد. ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومیبهمن

 

   9907مصوب  بر ارزش افزوده اتیقانون مال 86و  88مواد 

  

ارائه خدمات  نیو همچن یدیو تول یواردات یانواع کاالها یوجوه برا ریهرگونه عوارض و سا یبرقرار -62ماده 

مأخذ  یعوارض به درآمدها یبرقرار نیشده است، همچن نیو عوارض آنها مع اتیمال فیقانون، تکل نیکه در ا

 اشخاص نزد یمال اتیعمل ریو سا یذارگها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهسود سهام شرکت ات،یمحاسبه مال

 باشد. یمراجع ممنوع م ریو سا یاسالم یمجاز، توسط شوراها یبانک ریغ یسسات اعتبارؤها و مبانک

 قانون نیآنها در ا فیکه تکل د،یجد یاز عوارض محل کیشهر و بخش جهت وضع هر  یاسالم یشوراها -1تبصره

اعالم  و بیاجراء در سال بعد، تصو یمشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا

 .ندینما یعموم

به عبارت  7/2/1317مصوب  یو عمران شهر ی( قانون نوساز2) مندرج در ماده« پنج درهزار» عبارت  -2تبصره

 شود.یاصالح م(« 1۱درصد) کی»

-یاریو ده هایوجوه به شهردار ایاز پرداخت عوارض  تیمعاف ای فیو مقررات مربوط به اعطاء تخف نیقوان -3تبصره

 گردد.یم یملغ ها

 .دیماده در سراسر کشور نظارت نما نیموظف است بر حسن اجراء اوزارت کشور  -1تبصره

 یماعاجت ،یاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یقانون، قانون اصالح مواد نیالزم االجراء شدن ا خیاز تار -62ماده

ارائه  ،کنندگان کاال دیوجوه از تول ریو وصول عوارض و سا یبرقرار یو چگونگ رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ

و مقررات خاص و عام  نیقوان ریآن و سا یبعد یهاهیو اصالح 1311مصوب  یواردات یدهندگان خدمات و کاالها

 دهیکاالها و ارائه خدمات لغو گرد دیو عوارض بر واردات و تول میمستق ریغ اتیهرگونه مال افتیمربوط به در ریمغا

 هکنندگان و وارد کنندگان کاالها و ارائ دیاز تول گریو عوارض د میمستق ریغ اتیهر گونه مال افتیو در یو برقرار

 یو مقررات عموم نیکه شمول قوان یریو مقررات مغا نیماده شامل قوان نیباشد. حکم ایدهندگان خدمات ممنوع م

 باشد.یم زینام است، ن حیتصر ایبر آنها مستلزم ذکر نام 

 باشد:یم یقانون مستثن نیاز شمول حکم ا ریز موارد



 6//    قوانین ناظر بر صالحیت شوراهای شهر در وضع عوارض محلی

 
 

 

 ؛رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد -1

 ؛آن یبعد یهاهیو اصالح 1355مصوب اسفند میمستق یهااتیقانون مال -2

 ؛7/5/1372مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یصنعت -یاداره مناطق آزاد تجار یقانون چگونگ -3

 ؛6/2/1311مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد ژهیو اداره مناطق و لیقانون تشک -1

 ؛12/1/1373مصوب  یخارج هینقل لیقانون مقررات تردد وسا -6

 یاز قلمرو جمهور یخارج ی( قانون حمل و نقل و عبور کاالها12ها، عوارض موضوع ماده)عوارض آزادراه -5

 ؛25/12/1371مصوب  رانیا یاسالم

 یو اصالحات بعد 11/1/1372و معادن و اتاق تعاون مصوب  عیو صنا یاتاق بازرگان نهیهز نیتأم قانون نحوه -7

 ؛آن

 .21/12/1373دولت مصوب  یاز درآمدها ی( قانون وصول برخ17( و )53مواد) -1

اال فروش ک ایخدمات خاص و  میکه از درخواست کننده در ازاء ارائه مستق یوجوه ریکارمزد و سا نه،یهز -تبصره

 اراتیتاخ ایو  نیکه به موجب قوان یخسارات و جرائم نیشود و همچنیم افتیو مقررات مربوطه در نیکه طبق قوان

و  یذارگ متیخدمات خاص، نحوه ق قیمصاد باشد.یم یماده مستثن نیگردد، از شمول ایم افتیلغو نشده در یقانون

 رانیهیأت وز بیمربوط و تصو یدستگاه اجرائ شنهادیبصره به پت نیخدمات موضوع ا یشده برا نییتع یبها زانیم

 .گرددیم نییتع

 

  و  شهر، بخش یاسالم ینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها یینامه اجرانییآ 9ماده

داران کشور و انتخاب شهر یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یشهرک موضوع قانون تشک

  9970مصوب 

 

و هرگونه منبع  یصنعت ،یخدمات ،یدیتول ،یصنف ینامه از اماکن، واحدهانییآ نیعوارض موضوع ا -3 ماده

( 1شهر، موضوع تبصره ) یقابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانون یگرید یدرآمد

ه موضوع محدود روستا، و شبخ مورد در و ـ 1352 مصوب ی ـکشور ماتیو ضوابط تقس فی( قانون تعار1ماده )

 ای دهیرس رانیهیأت وز بتصوی به که ـ 1352 مصوب ـ یکشور ماتیوضوابط تقس فی( قانون تعار 13و  5مواد ) 

 ینامه مربوط به استفاده از اراضنیی( آ13موضوع ماده ) ونیسیکم بیکه به تصو یاها محدودهبرسد و در مورد شهرک

 .است، باشد دهـ رسی 1366 مصوب ـ شهرها میو حر یدر خارج از محدوده قانون ساتیسأو احداث بنا و ت
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و  یمؤد نیرفع هر گونه اختالف ب" ،(11/3/1322 مصوب یاصالح) شهرداری قانون 77 مادهطبق ماده 

وابسته به آن به  یهاو سازمان یخدمات ارائه شده توسط شهردار یدر مورد عوارض و بها یشهردار

 ونیسیمک میو تصم شودیارجاع م و انجمن شهر یوزارت کشور و دادگستر ندگانیمرکب از نما یونیسیکم

االجرا شود طبق مقررات اسناد الزم  صیتشخ ونیسیکم نیا میکه طبق تصم ییهایهاست بد یمزبور قطع

زبور به صدور م ونیسیکم میثبت مکلف است بر طبق تصم یاجرا .باشدیثبت قابل وصول م اداره لهیبوس

شهرستان  یدادگستر سینباشد رئ یکه سازمان قضائ ینقاط در .دیمبادرت نما یو وصول طلب شهردار هیاجرائ

طرف  انجمن از ندهیانجمن شهر انتخاب نما ابیو در غ دنماییم نییتع یدادگستر یندگیک نفر را بنمای

 . "شهرستان بعمل خواهد آمد یشورا

قانون شهرداری، در گرو تبیین دقیق  77بررسی موضوعات ناظر بر اعتراض به آراء قطعی کمیسیون ماده 

ابعاد صالحیت شوراهای شهر در وضع عوارض محلی قرار دارد. در این راستا باید اشاره داشت که پس از 

 مذکور قانون 36 ماده 1 بند در 1351 سال در اسالمی شوراهای تشکیالت نونقا تصویب پیروزی انقالب، با

 :شد مقرر چنین

 تأمین برای امر ولی تنفیذ با تواندمی شهر شورای نباشد، کافی شده بینیپیش درآمدهای که مادامی"

 ".نماید تعیین شده ارائه خدمات و محل اقتصادی امکاناتبا  متناسب عوارضی شهرداری هایهزینه

 کشوری اسالمی شوراهای تشکیالت قانون 63 ماده به تبصره یک الحاق قانون مطابق که است حالی در این

 ورایش جانشین کشور وزارت سرپرست یا کشور وزیر شهر، هر در اسالمی شورای تشکیل تا "1351 مصوب

 ".بود خواهدها شهرداری به مربوط مورد در شهر آن اسالمی

 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون تصویب با راستا، همین در

 دچار موجود عوارض افزایش یا جدید عوارض هرگونه وضع شد، اجرایی 1371 سال ابتدای از که ،1373

 در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون 13 ماده( الف) بند موجب به که چرا شد تحوالتی

 ننماید، را هاشهرداری هایهزینه تکافوی عوارض از ناشی وصول درآمدهای که صورتی در "معین موارد

 واهدخ جمهور رئیس تصویب و کشور وزیر پیشنهاد با صرفاً موجود عوارض افزایش و جدید عوارض وضع

  ".بود
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 و وظایف تشکیالت، قانون تصویب با شهر، شوراهای سوی از محلی عوارض وضع کنونی در نظام اما

 است که: گردیده مقرر 1376 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخاب

 ... :است زیر شرح به شهر اسالمی شورای وظایف -71 ماده"

 سیاست تنگرف نظر در با آن میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب -15بند 

 ".شودمی اعالمکشور  وزارت سوی از که دولت عمومی

 تناسبم عوارض وضع به نسبت توانندمی دهستان و شهر اسالمی شورای" الذکرقانون فوق 77 ماده موجب به

 ستارو و شهر نیاز مورد عمرانی و خدماتی هایهزینه از بخشی تأمین منظور به اهالی درآمدهای و تولیدات با

 ".نمایند اقدام وزیران هیأت مصوب نامهآیین طبق

 :گردید تغییر دچار زیر شرح به مذکور 77 ماده 1315/ 27/21 اصالحی تغییرات با نهایت، در و

 أمینت منظور به اهالی درآمدهای و تولیدات با متناسب عوارض به نسبت تواندمی شهر اسالمی شورای"

 ".نماید اقدام وزیران هیأت مصوب نامهآیین طبق شهر مورد نیاز عمرانی و خدماتی هایهزینه از بخشی

 و 12 مواد به  ترتیب به مذکور 77 و 71 شماره مواد ،1325 قانون در تیرماه تغییرات با که است ذکر به الزم

 . تغییر یافت 16

 انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخاب و وظایف تشکیالت، قانون شدن اجرایی از پس هایسال در

 هرش شوراهای صالحیت حدود بر توجهی قابل آثار ذیل قوانین از هر یک تصویب ،1376 مصوب شهرداران

 :است داشته محلی عوارض وضع در

 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون از موادی اصالح قانون الف ـ

 االهایک و خدمات دهندگان ارائه کاال، کنندگان تولید از وجوه سایر و عوارض وصول و برقراری چگونگی و

 ؛1311 مصوب وارداتی

 :1317 مصوب افزوده ارزش بر مالیات ب ـ قانون  

االجرا شدن این قانون، قانون اصالح موادی تاریخ الزماز  "قانون مالیات بر ارزش افزوده،  62طبق صدر ماده 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

 1311دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب هئکنندگان کاال، اراوصول عوارض و سایر وجوه از تولید

و اصالحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم 

مالیات  و تولید کاالها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه و عوارض بر واردات

دهندگان خدمات ممنوع غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارایه
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قانون مزبور در خصوص صالحیت شورای شهر در وضع عوارض  62همچنین تبصره یک ماده  "...باشدمی

شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که "دارد : مقرر میمحلی 

تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای 

 ".اجرا در سال بعد، تصویب و اعالم عمومی نمایند

 یا برقراری لوایح تصویب شوراها، قانون 16 ماده و  12 ماده 15 بند از یکسو طبق حاضر، حال در بنابراین

 وزارت سوی از که دولت عمومی سیاست گرفتن نظر در با آن میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو

 تنسب تواندمی شهر اسالمی شورای و آیدمی شمار به شهر اسالمی شورای وظایف از شود،می اعالم کشور

مورد  یعمران و خدماتی هایهزینه از بخشی تأمین منظور به اهالی درآمدهای و تولیدات با متناسب عوارض به

قانون مالیات  62از سوی دیگر طبق تبصره یک ماده . نماید اقدام وزیران هیأت مصوب نامهآیین طبق شهر نیاز

محلی جدید، که تکلیف شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض بر ارزش افزوده،  

آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در 

 .سال بعد، تصویب و اعالم عمومی نمایند

 هریک تناسب به اداری، عدالت دیوان عمومی هیأت ابطالی آراء پرتو در کنونی، نوشتار در رابطه، همین در 

 حقوقی مالحظات قانون شهرداری، 77 ماده کمیسیون قطعی آراء به اعتراض حیث از مطروحه ضوعاتمو از

 وضع ممنوعیت مضاعف، عوارض وضع از ممنوعیت اعم عوارض وضع در شهر شوراهای صالحیت بر ناظر

 ممنوعیت اهالی، درآمدی منابع غیر بر عوارض وضع ممنوعیت دولت، عمومی هایسیاست مغایر عوارض

 . گرددیم تبیین شهر محدوده از خارج هایفعالیت و امور یا ملی تشکیالت هایفعالیت و امور بر عوارض وضع

 

 

 





 

 
 

 

 موضوع اول

 
 

قانون مالیات بر ارزش افزوده مفاد نقض 

 از جهت اخذ عوارض مضاعف
 





 

 
 

 

 

 

 بر ارزش افزوده از جهت اخذ عوارض مضاعفقانون مالیات مفاد موضوع اول: نقض 
 

 . طرح بحث9

نقض قانون مالیات بر ارزش افزوده از جهت اخذ عوارض مضاعف مورد بررسی قرار در نوشتار پیش رو 

، عرضه کاال و ارائه خدمات در 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1به موجب ماده  گیرد. می

( مشمول 1311صادرات آنها از تاریخ الزم االجرا شدن قانون )از ابتدای سال  ایران و همچنین واردات و

برقراری هر گونه عوارض برای انواع "قانون مذکور،  62مقررات این قانون قرار گرفته است و مطابق ماده 

ن یکاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مع

...، توسط شوراهای اسالمی و سایر  مالیات، محاسبه مأخذ درآمدهای به عوارض برقراری شده، همچنین

این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض  62و در ماده  "مراجع ممنوع است

ست الزم به ذکر ا ممنوع شده است.دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات 

عوارض "نرخ و از سوی دیگر  "مالیات بر ارزش افزوده"قانون مذکور، از یک سو نرخ  31و  15که در مواد 

  قانون نیدر رابطه با کاال و خدمات مشمول ا )عالوه بر مالیات بر ارزش افزوده( "هایاریو ده هایشهردار

دمات های مقرر در آن، به کاال و خجب قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرختعیین گردیده است. بنابراین به مو

ا و هعوارض شهرداری"و عوارضی با عنوان  "مالیات بر ارزش افزوده"مشمول قانون مذکور مالیاتی با عنوان 

 در همین راستا عوارض ذیل از سوی هیأت عمومی دیوان اداری به دلیل نقض گیرد.تعلق می "هادهیاری

 قانون مالیات بر ارزش افزوده از جهت اخذ عوارض مضاعف ابطال گردیده است: 

وضع عوارض بر درآمد حق النظاره وضع عوارض بر درآمد ناشی از ارائه خدمات مهندسی از قبیل  -

 ؛مهندسان

 عوارض حق االرض؛  -

 ی؛عوارض بر معامله امالک، مستقالت، مستحدثات و سرقفل -

 روباز و سرپوشیده؛عوارض استخرهای  -

 های مخابراتی؛ها و تاسیسات و آنتنعوارض بر دکل-

 عوارض بر قراردادهای پیمانکاری؛-
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 عوارض بر بهای بلیط.-

 یدینکات کل. 6

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  1به موجب ماده 

وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه دهندگان  اسالمی ایران و چگونگی برقراری و

افزوده مصوب  که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش 1311وارداتی مصوب سال  خدمات و کاالهای

ط توس ذیل آن اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای 1317سال 

قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای  6بود و مطابق ماده شده  صاءمقنن تعیین و اح

تکلیف مالیات و  1انواع کاالهای وارداتی و کاالهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 

هام عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود س

 ها و مؤسساتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکشرکت

آن قانون،  12اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع قلمداد شده و در ماده 

 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده بود. 

، عرضه کاال و ارائه خدمات در ایران 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1به موجب ماده   

( مشمول مقررات 1311االجرا شدن قانون )از ابتدای سال و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ الزم

ها در رابطه با کاال ها و دهیارییقانون یاد شده نرخ عوارض شهردار 31این قانون قرار گرفته است و در ماده 

قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع  62و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 

کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین 

 اوراق سود ها،شرکت سهام سود مالیات، محاسبه مأخذ دهایدرآم به عوارض برقراری شده، همچنین

مجاز،  کیبان غیر اعتباری مؤسسات و هابانک نزد اشخاص مالی عملیات سایر و گذاری سپرده سود مشارکت،

این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه  62توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 

مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع 

ارائه خدمات، انجام خدمات برای و مراد از له انتقال کاال از طریق هر نوع معام ،عرضه کاالمراد از شده است. 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده(.  6و  1)مواد  باشدغیر در قبال مابه ازاء می

 باشدنرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد  می، 1317مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

ها در رابطه با ها و دهیاریرالذکر، نرخ عوارض شهرداریقانون اخی 31همچنین در بند الف ماده . (15)ماده 

. در این رابطه، قانون( تعیین شده است 15کاال و خدمات مشمول این قانون )عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 

به دلیل نقض قانون مالیات بر ارزش افزوده از جهت عوارض ذیل از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 مضاعف ابطال گردیده است:اخذ عوارض 



 16//    ارزش افزوده از جهت اخذ عوارض مضاعفقانون مالیات بر مفاد نقض 

 

 
 

وضع عوارض بر درآمد ناشی از ارائه خدمات مهندسی از قبیل وضع عوارض بر درآمد حق النظاره  -1

وضع  /النظاره دریافتی مهندس ناظرعوارض از رقم حق النظاره دفاتر مهندسی/مهندسان/ دریافت عوارض حق

 :عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان

، 17/2/1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  62راستای مقدمه پیش گفته، نظر به این که در ماده در 

برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در 

درآمدهای مأخذ محاسبه   این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به

قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کاال،  62مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 

قانون  31نظر به این که در بند الف ماده  باشد،تولید کنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می

ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون )عالوه بر نرخ ها و دهیاریاخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری

وضع عوارض بر درآمد ناشی از ارائه خدمات مهندسی لذا قانون(، تعیین شده است  15مالیات موضوع ماده 

 عوارض /دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی /النظاره مهندسانوضع عوارض بر درآمد حقاز قبیل  

ز سوی ، اوضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان/ ظاره دریافتی مهندس ناظراز رقم حق الن

داده شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص 

 است. 

مورخ  - 516)دادنامه شماره ( / 27/22/1321مورخ  - 551)دادنامه شماره برای نمونه نگاه کنید به:  

21/25/1325) 
 

 االرض: عوارض حق -2

محسوب شده و  یشهر ملک عموم یهاابانیو خ یاراض هیکل ،یقانون شهردار 25از ماده  5وفق تبصره 

آب و  یهاباشد. معموالً شرکتیآنها م تیاسناد مالک افتیقرار دارد که مکلف به در یشهردار تیدر مالک

نظور م نیبه هم .دکننیاست استفاده م یکه ملک شهردار یفاضالب، برق، گاز و مخابرات از معابر عموم

عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای ) االرضتحت عنوان عوارض حق یعوارض

هری، سیسات شأزه تعوارض اجا االرض،از قبیل عوارض حق با عناوین مختلفاستفاده از تأسیسات شهری 

فراهم آوردن امکان ارائه  یهانهیهز افتیدر یکه به عبارت (سیسات شهریأبرداری، حق عبور تحق بهره

 ،قرار گرفته است هایشهردار ردر دستور کا آیدبه شمار می هاو سازمان یخدمات یهاخدمات توسط شرکت

ارائه  ید( براهستن یاز معابر که )متعلق به شهردار یریبابت مقاد یخدمات یهااز شرکت کیکه هر  یبه شکل

 یرا به شهردار یحقوق رند،یگیکنند و وجه خدمات ارائه شده را از مشترکان خود میخدمات استفاده م

شهر را در  یاسالم یدر آراء متعدد مصوبات شوراها یعدالت ادار وانید یهیأت عموم کنیل  بپردازند.

 ابطال کرده است. ضاالرعوارض حق بیخصوص تصو
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، برقراری هر گونه 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62به موجب ماده به عبارت دیگر؛ 

عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور 

المی شهرها ممنوع است. نظر به این که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اس

ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول ها و دهیاریقانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری 31در بند الف ماده 

قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط  15این قانون عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 

االرض در این گونه ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حقفاضالب از مصادیق 

تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضالب از ناحیه ؛ به عبارت بهتر موارد وجاهت قانونی ندارد

راین . بنابگیردربط از مصادیق ارائه خدمات است و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار میادارات ذی

 .وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد

و  327الی  221(/ )دادنامه شماره 21/22/1323 مورخ - 1627 الی 1621نگاه کنید به : )دادنامه شماره  

 (11/23/1321مورخ  - 335و  331
 

 ی:الت، مستحدثات و سرقفلغعوارض بر معامله امالک، مست -3

عوارض بر  ی، برقرار17/2/1317بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون مال 62که در ماده  نینظر به ا

 62و  62از جمله مواد  میمستق یهااتیممنوع اعالم شده است و در قانون مال اتیخذ محاسبه مالأم یدرآمدها

شده  نییعت اتیمال ،بر امالک یو حقوق یقیحقوق اشخاص حق یامالک و واگذار ینقل و انتقال قطع یبرا

و  مستغالت، مستحدثات ،عوارض بر معامله امالک نییشهر در تع یاسالمهای مصوبه شورا نیاست، بنابرا

( از سوی هیأت عوارض کلیه معامالت رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره )یسرقفل

 عمومی دیوان مغایر قانون تشخیص داده شده است. 

 (11/27/1321مورخ  - 172)دادنامه شماره برای نمونه نگاه کنید به: 
 

 عوارض استخرهای روباز و سرپوشیده: -1

با عنایت به حکم صدر ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که مقرر داشته است از از یک سو، 

م از ملی و محلی از برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اع 1312ابتدای سال 

تولیدکنندگان کاالها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کاالهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت 

درصد هزینه تعیین  2قانون مذکور که عوارض خدمات باشگاهها را به میزان  1پذیرد و نظر به بند )د( ماده می

 1ر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده الذکر برقراری هقانون فوق 6کرده و در ماده 

ر حال د . از سوی دیگر،صریحاً ممنوع گردیده است ،قانون تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده

ا و هحاضر با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعلق مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری
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در خصوص برقراری  (، مصوبات شوراها31و  15ئه کاال و خدمات مشمول قانون )به شرح ماده ها بر ارادهیاری

ها از مصادیق ارائه خدمات به شمار )که فعالیت آن هاسرپوشیده و سایر باشگاه عوارض از استخرهای روباز و

 (، از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. آیدمی

مورخ   - 262(/ )دادنامه شماره 27/11/1317مورخ  - 132)دادنامه شماره برای نمونه نگاه کنید به: 

21/25/1322) 

 هایهای مخابراتی و دکلدکل عوارض نصبهای مخابراتی: ها و تاسیسات و آنتنعوارض بر دکل-6

خش دکل مخابراتی یا بعوارض حق تشعشع از هر و  سیسات و تجهیزات شهریأبرق و کیوسک تلفن و ت

 :های اشخاص حقیقی یا حقوقی )غیر از آنتن تلویزیون واحدهای شخصی(عوارض در قبال آنتن /خصوصی

، عرضه کاال و ارائه خدمات در ایران و 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1به موجب ماده 

مشمول مقررات این  1311نون از ابتدای سال همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ الزم االجرا شدن قا

ها در رابطه با کاال و ها و دهیاریقانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری 31قانون قرار گرفته است و در ماده 

 62( تعیین شده است و مطابق ماده 15خدمات مشمول قانون)عالوه بر مالیات بر ارزش افزوده مقرر در ماده 

هر گونه عوارض برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که  قانون مذکور، برقراری

در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع است و 

نندگان و کاین قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید 62در ماده 

ی های مخابراتها و آنتننظر به این که دکلواردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. 

ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور های مخابراتی و بانکمورد استفاده شرکت

ر الذکارزش افزوده مصرح در قانون فوق است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض و مالیات بر

 .باشدخواهد بود، وضع عوارضی مضاعف در رابطه با آنها مغایر قانون می

 ( 12/11/1323مورخ  - 1121،  1126الی  1725)دادنامه شماره نگاه کنید به: 

 عوارض بر قرار دادهای پیمانکاری:-5

، برقراری هرگونه عوارض و 17/2/1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  62نظر به این که در ماده 

سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و 

ور نرخ مالیات بر ارزش افزوده قانون مذک 15در ماده عوارض آنها معین شده، ممنوع اعالم گردیده است و 

ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول قانون ها و دهیاریقانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری 31و در ماده 

 بر وارضع تعیین های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراینو فعالیتتعیین شده است 

 دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده است.  از سوی هیأت عمومی پیمانکاری قراردادهای

 (.21/21/1321مورخ  - 662)دادنامه شماره برای نمونه نگاه کنید به: 
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 عوارض بر بهای بلیط: -7

قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای  62مطابق ماده 

وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین 

می شهرها و سایر مراجع ممنوع برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسال

قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و  62اعالم شده است و به موجب ماده 

قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش  15در ماده وارد کنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. 

ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول ها و دهیاریوارض شهرداریقانون یاد شده نرخ ع 31افزوده و در ماده 

یط سینما و عوارض بر بلتعیین ی اسالمی شهرها مبنی بر هاشورا همصوب. در همین راستا قانون تعیین شده است

شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی  تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها،

 ، از سوی هیأت عمومی دیوان مغایر قانون قلمداد شده است.نمایشگاه

 - 1111( / )دادنامه شماره 26/21/1326مورخ  - 652الی  651برای نمونه نگاه کنید به: )دادنامه شماره 

 (13/11/1323مورخ 
 

 . قوانین و مقررات9

  9907قانون ارزش افزوده مصوب  86، 88، 90، 92، 8، 4، 9مواد: 
  

همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون  ایران و عرضه کاالها و خدمات در -1ماده 

 .باشدمی

 .عرضه کاال در این قانون، انتقال کاال از طریق هر نوع معامله است -1ماده 

ال بارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در ق -6ماده 

 .باشدمابه ازاء می

 باشد.ی( م6/1۱درصد ) میون کیبر ارزش افزوده،  اتینرخ مال -15ماده 

 گردد:یم نییتع ریخاص به شرح ز یبر ارزش افزوده کاالها اتینرخ مال -تبصره

 ( .12۱دوازده درصد ) ،یومحصوالت دخان گاریانواع س -1

 (.22۱درصد ) ستیب مایوسوخت هواپ نیانواع بنز -2
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قانون، عالوه بر  نیدر رابطه با کاال و خدمات مشمول ا هایاریو ده هاینرخ عوارض شهردار -31ماده

 گردد:یم نییتع ریقانون، به شرح ز نی( ا15موضوع ماده ) اتینرخ مال

 ( ؛6/1۱درصد) میو ن کیقانون،  نی( ا15کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده) هیکل -الف

 (؛3۱سه درصد) ،یو محصوالت دخان گاریانواع س -ب

 (؛12۱ده درصد ) ما،یو سوخت هواپ نیانواع بنز -ج

 (.6۱( و نفت کوره پنج درصد)12۱و نفت گاز، ده درصد ) دینفت سف -د

ه ارائ نیو همچن یدیو تول یواردات یانواع کاالها یوجوه برا ریهر گونه عوارض و سا یبرقرار -62ماده 

عوارض به  یبرقرار نیشده است، همچن نیو عوارض آنها مع اتیمال فیتکلقانون،  نیخدمات که در ا

 ریو سا یذارها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گسود سهام شرکت ات،یمأخذ محاسبه مال یدرآمدها

 ریاو س یاسالم یمجاز، توسط شوراها یبانک ریغ یها و مؤسسات اعتباراشخاص نزد بانک یمال اتیعمل

 باشد.یمراجع ممنوع م

آنها  فیکه تکل د،یجد یاز عوارض محل کیشهر و بخش جهت وضع هر  یاسالم یشوراها -1تبصره

 اجراء در سال یقانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا نیدر ا

 .ندینما یو اعالم عموم بیبعد، تصو

 ،یاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یقانون، قانون اصالح مواد نیالزم االجراء شدن ا خیاز تار -62ماده

 دیوجوه از تول ریو وصول عوارض و سا یبرقرار یو چگونگ رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

 ریآن و سا یبعد یهاهیو اصالح 1311مصوب  یواردات یکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالها

و عوارض بر واردات و  میمستق ریغ اتیهر گونه مال افتیمربوط به در ریو مقررات خاص و عام مغا نیقوان

از  گریو عوارض د میمستق ریغ اتیهر گونه مال افتیو در یو برقرار دهیکاالها و ارائه خدمات لغو گرد دیتول

 نینماده شامل قوا نیشد. حکم ابایدهندگان خدمات ممنوع م هکنندگان و وارد کنندگان کاالها و ارائ دیتول

 باشد.یم زینام است، ن حیتصر ایبر آنها مستلزم ذکر نام  یو مقررات عموم نیکه شمول قوان یریو مقررات مغا
 

  با اصالحات و الحاقات بعدی 9922قانون مالیات های مستقیم  مصوب  81و  86مواد 
 ج 

 انریا در حقوق خود نسبت به امالک واقع یاز واگذار یناش یحقوق ای یقیدرآمد شخص حق - 62ماده 

 .باشدیم بر درآمد امالک اتیمشمول مال قانون نیمقرر در ا یهاتیپس از کسر معاف
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 انتقال همچنین و( 6۱) درصد پنج نرخ به و معامالتی ارزش مأخذ به امالک قطعی انتقال و نقل ـ 62ماده 

تاریخ انتقال از  در( 2۱) درصد دو نرخ به و حق صاحب یا مالک دریافتی وجوه مأخذ به محل واگذاری حق

 باشد.میصاحبان حق مشمول مالیات  طرف مالکان عین یا

 حلم نزدیکترین ارزش معامالتی باشد، نشده تعیین معامالتی ارزش معامله مورد برای چنانچه ـ 1تبصره  

 . بود خواهد مالیات محاسبه مبنای مشابه

کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا  ازحق است عبارت قانون این نظر از محل واگذاری حق ـ 2 تبصره

 .تجاری محلحقوق ناشی از موقعیت 
 

 . آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری4 

 (27/22/1321مورخ  - 551)دادنامه شماره  -الف

 یاسالم یشورا 11/11/17مورخ  -/ش/ق 5232مصوبه شماره  11ابطال ماده  یتقاضاموضوع خواسته: 

 شهر قم

، برقراری هر گونه عوارض 17/2/1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  62نظر به این که در ماده  "

الیات م و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات  در این قانون که تکلیف

و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و 

قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کاال، تولید کنندگان کاال و ارائه  62مطابق ماده 

ظاره مهندسان از این حیث که از النباشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حقدهندگان خدمات نیز ممنوع می

مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع 

 "شود.قانون دیوان عدالت اداری ابطال می 12و ماده  12ماده  1تشخیص و به استناد بند 
 

 (21/25/1325مورخ  - 516)دادنامه شماره  -ب

شورای اسالمی  1322الی  1311های های عوارض محلی سالابطال تعرفهرخواست موضوع خواسته: د

 شهر شیروان

 عوارض هرگونه برقراری ،17/2/1317 مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده 62و  62نظر به مواد  -ب... "

ات قانون تکلیف مالیواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این ان برای وجوه سایر و

و عوارض آنها تعیین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، 

-الهای عوارض محلی سبنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه

خذ محاسبه مالیات أیق ارائه خدمت و ماز این حیث که مواد مذکور از مصاد 1322و  1322، 1312، 1311های 
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و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می

 "شود.ل میابطا 1322 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11
 

 (21/22/1323مورخ  - 1627 یال 1621)دادنامه شماره   -ج

 موضوع خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسالمی شهرها در کشور 

، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی 1315قانون سازمان برق ایران مصوب سال  11مطابق ماده "

شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغالت و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی 

، برقراری هر گونه عوارض 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62رفی به موجب ماده است و از ط

و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف 

این که در بند مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسالمی شهرها ممنوع است. نظر به 

ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این ها و دهیاریقانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری 31الف ماده 

قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط  15قانون عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 

االرض در این گونه رض مجدد تحت عنوان حقفاضالب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوا

هیأت عمومی دیوان  2/2/1322مورخ  - 11الی  55موارد وجاهت قانونی ندارد و پیش از این در رأی شماره 

عدالت اداری نیز بر همین امر تأکید شده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت شکات در بخش تعیین و اخذ 

د شور گردش کار خالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میعوارض حق االرض به شرح مندرج د

 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و ماده  12ماده  1و به استناد بند 

 "قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد. 13شوند. با اعمال ماده ابطال می
 

 (11/23/1321مورخ  - 335و  331و  327الی  221)دادنامه شماره  -د 

های شوراهای اسالمی شهرهای شاهدیه، رامشیر، ملکان، مالیر، موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبه

بهبهان، ششمند، کمیشان، کرمانشاه، فاضل آباد، مینودشت، کالله، ملک آباد، آزادشهر، کردکوی، تبریز و 

 گرگان

، عبور کانال خطوط برق در 1315قانون سازمان برق ایران مصوب سال  11توجه به این که مطابق ماده  با"

معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغالت و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به 

، برقراری 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 

هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون 

مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسالمی شهرها ممنوع است و در بند 

ا در رابطه با کاال و خدمات مشمول این هها و دهیاریقانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری 31الف ماده 

قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب،  15قانون عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 

برق، گاز، تلفن و خطوط فاضالب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع 
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هت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسالمی شهرها به شرح عوارض جدید در این گونه موارد وجا

االرض خالف قانون و خارج از حدود مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق

قانون تشکیالت و  11و  13و مواد  12ماده  1اختیارات شوراهای اسالمی طرف شکایت است و به استناد بند 

 "شوند.از تاریخ تصویب ابطال می 1322عدالت اداری مصوب سال  آیین دادرسی دیوان
 

 (11/27/1321مورخ  - 172دادنامه شماره ) -هـ

مصوب شورای اسالمی شهر  1323تعرفه عوارض محلی سال  21موضوع خواسته: درخواست ابطال ماده 

 مرند

، برقراری عوارض بر 17/2/1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  62نظر به این که در ماده "

های مستقیم، برای قانون مالیات 62و  62درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعالم شده است و در مواد 

نقل و انتقال قطعی امالک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر امالک، مالیات تعیین شده است 

وان عدالت اداری مصوبه شورای اسالمی شهر رشت که هیأت عمومی دی 2/11/1321-722و در رأی شماره 

ناظر بر تعیین عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات  12محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 

مصوبه شورای اسالمی شهر  21واع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده نقل و انتقال ان

در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال امالک، مغایر مواد قانونی  1323مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 

که ناظر بر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی  2/11/1322 -722صدرالذکر و رأی شماره 

 1قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند  12باشد مغایر ماده عوارض نقل و انتقال خودروها می

 "شود.ابطال می 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و ماده  12ماده 
 

 (27/11/1317مورخ  - 132)دادنامه شماره  -و

مورخ  -مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه  2تبصره یک و قسمت اول تبصره  6بند  ابطالموضوع خواسته: 

 شورای اسالمی شهر تهران 17/11/1317

با عنایت به حکم صدر ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که مقرر داشته است از ابتدای سال "

ت و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیا 1312

پذیرد و کاالها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کاالهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می

درصد هزینه تعیین کرده و در  2ها را به میزان قانون مذکور که عوارض خدمات باشگاه 1نظر به بند )د( ماده 

قانون، تکلیف  1ذکر برقراری هر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده القانون فوق 6ماده 

مصوبه  2تبصره یک و تبصره  6آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع گردیده است، بند 

شورای اسالمی شهر تهران در خصوص برقراری عوارض از  17/12/1371مورخ  -پنجاه و هفتمین جلسه 

ها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر سرپوشیده و سایر باشگاه خرهای روباز واست
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  172شود و مستنداً به قسمت دوم اصل تهران تشخیص داده می

 ".گرددقانون دیوان عدالت اداری ابطال می 12و ماده  12یک و بند یک ماده 
 

 (21/25/1322مورخ   - 262)دادنامه شماره  -ز 

 شورای اسالمی شهر مشهد  5/5/1316مورخ  -موضوع خواسته: ابطال اصالحیه بند )ج( مصوبه جلسه 

شورای اسالمی شهر مشهد در تعیین  7/5/1316مورخ  - 2562/2اصالحیه بند )ج( موضوع مصوبه شماره "

شورای مذکور به مأخذ مقرر در  11/3/1313مورخ  -/ش 1521/2عوارض سالیانه استخرهای مشمول مصوبه 

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه  1مصوبه، به لحاظ مخالفت با حکم مقرر در بند )د( ماده 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه 

و با مدنظر قراردادن  22/12/1311دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب ال، ارائهاز تولیدکنندگان کا

 12و ماده  12ماده  1هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند  27/11/1317مورخ  - 132رأی شماره 

  ."شودقانون دیوان عدالت اداری ابطال می
 

 (12/11/1323ورخ م - 1121،  1126الی  1725)دادنامه شماره  -ح

 موضوع خواسته: درخواست ابطال برخی مصوبات شورای اسالمی شهرها

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  1به موجب ماده  -1"

جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه 

افزوده  که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش 1311دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب سال 

 ذیل آن اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای 1317مصوب سال 
ونه عوارض و سایر وجوه قانون یاد شده برقراری هر گ 6است و مطابق ماده شده  توسط مقنن تعیین و احصاء

تکلیف مالیات  1برای انواع کاالهای وارداتی و کاالهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 

و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام 

 ها و مؤسساتعملیات مالی اشخاص نزد بانک ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایرشرکت

آن قانون، کلیه  12اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 

 قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است. 

ئه خدمات در ایران ، عرضه کاال و ارا1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1به موجب ماده  -2

مشمول مقررات این  1311و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ الزم االجرا شدن قانون از ابتدای سال 

ها در رابطه با کاال و ها و دهیاریقانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری 31قانون قرار گرفته است و در ماده 

قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع  62خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 

کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین 

 این قانون نیز برقراری و دریافت  62در ماده  شده توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع است و
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هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات 

 ممنوع شده است. 

فرآیند  ها جزئی ازهای مخابراتی و بانکهای مخابراتی مورد استفاده شرکتها و آنتننظر به این که دکل

ولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح ت

مرو ها محدود به قلهای مخابراتی و بانکالذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتقانون فوق 31در ماده 

قانون  ردش کار خالفجغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسالمی شهر به شرح مندرج در گ

قانون  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می

قانون  13، ابطال می شود. با اعمال ماده 1322مصوب سال دیوان عدالت اداری تشکیالت و آیین دادرسی 

 ی ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویبتشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسر

 "آنها موافقت نشد.
 

 (21/21/1321مورخ  - 662)دادنامه شماره  -ط 

 عوارض برای قراردادهای پیمانکاری 11موضوع خواسته: تقاضای ابطال تعرفه شماره 

هرگونه عوارض ، برقراری 17/2/1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  62نظر به این که در ماده "

و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات 

از همین قانون، نرخ عوارض  31و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعالم گردیده است و در بند الف ماده 

یز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به های پیمانکاری ندرصد تعیین شده است و فعالیت 6/1خدمات 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  62موجب ماده 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید 

صریحاً لغو شده است و رأی  1311ات وکاالهای وارداتی مصوب سال کنندگان کاال، ارائه دهندگان خدم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری  12/12/1315 -1175شماره 

عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسالمی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده 

 اداری عدالت دیوان دادرسی آیین به الحاقی 63 ماده و افزوده ارزش قانون مالیات بر 62اده بود، با لحاظ م

 تعرفه رد مصرح پیمانکاری قراردادهای بر عوارض تعیین بنابراین نیست، قانونی اثر واجد 1311 سال مصوب

 شرح به مقنن حکم مغایر اراک شهر اسالمی شورای مصوب 1311 سال در شهرداری عوارض 11 شماره

 و صادر آن ابطال به حکم اداری عدالت دیوان قانون 12 ماده و 12 ماده یک بند به استناد با لذا. است مذکور

 ".شودمی اعالم
 

 ( 26/21/1326مورخ  - 652الی  651)دادنامه شماره  -ی 

قدس،  ابطال مصوبات شورای اسالمی شهرهای محمد شهر، مالرد، خرم آباد،موضوع خواسته: درخواست 

 از تاریخ تصویب هشتگرد شهریار،



 26//    ارزش افزوده از جهت اخذ عوارض مضاعفقانون مالیات بر مفاد نقض 

 

 
 

: است شده مقرر 1322 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 22مطابق ماده  "

ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی چنانچه مصوبه»

ر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغای

قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در  13خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 

-1111و  32/2/1322-161، 27/11/1317-132نظر به اینکه در آراء شماره .« نمایدمی هیأت عمومی مطرح

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای تهران، اراک و قزوین  13/11/1323

ها به لحاظ مغایرت با قانون ابطال در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگی، ورزشی، تفریحی و نمایشگاه

 د بدونشده است و شورای اسالمی شهرهای محمدشهر، مالرد، خرم آباد، قدس، شهریار و شهر جدید هشتگر

رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، 

ند، اسیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  22و  11، 13و مواد  12ماده  1استناد به بند  بنابراین موارد مذکور با

 ".شوندمی ابطال تاریخ تصویب از 1322 سال مصوب عدالت اداری
 

 (13/11/1323مورخ  - 1111)دادنامه شماره  -ک

 شورای اسالمی شهر قزوین 11/11/1312-613موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 

، برقراری هر گونه عوارض و سایر 17/2/1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  62مطابق ماده "

وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض 

آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسالمی 

قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض  62م شده است و به موجب ماده شهرها و سایر مراجع ممنوع اعال

دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف 

 11/11/1312 -613قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره  31ماده 

ها اعم از لوازم بهای بلیط کلیه نمایشگاه 6۱ای اسالمی شهر قزوین در قسمت مورد شکایت مبنی بر اخذ شور

شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ خانگی، صنعتی و ... که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می

شود و به استناد ص میآن ممنوع است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیعوارض از 

، ابطال 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و ماده  12ماده  1بنـد 

 "شود.می
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 اخذ عوارض محلی مغایر با عوارض ملی 

 )به جز عوارض ملی مقرر در قانون

 مالیات بر ارزش افزوده( 





 

 
 

 

 

 

 : اخذ عوارض محلی مغایر با عوارض ملی دومموضوع 

 )به جز عوارض ملی مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده(

 

 . طرح بحث9

قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کاالهای وارداتی و  62مطابق ماده 

عوارض آنها معین شده توسط شوراهای تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و 

صمیمات شوراها نباید قانون اساسی، ت 126از سوی دیگر مطابق اصل  .اسالمی و سایر مراجع ممنوع است

در همین راستا، مطابق آراء متعدد ابطالی هیأت عمومی دیوان  .مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد

انین عادی نیز پیرامون برخی موضوعات به وضع عوارض مبادرت عدالت اداری، چنانچه در مواردی سایر قو

نموده باشند، عوارض مصوب شوراهای محلی پیرامون این موضوعات، نقض قوانین اخیر و خارج از حدود 

شود. بنابراین چنانچه عالوه بر قانون مالیات بر ارزش افزوده سایر قوانین صالحیت شوراها تشخیص داده می

اردی پیرامون موضوعی به وضع عوارض ملی مبادرت نمایند، موضوع اخیر از صالحیت عادی نیز در مو

گردد. همچنین از یک منظر دیگر، وضع عوارض از شوراهای شهر جهت وضع عوارض محلی خارج می

سوی شوراهای شهر پیرامون موضوعاتی که در قوانین عادی به مثابه عوارض ملی ماخذ وضع عوارض قرار 

آید، خارج از حدود صالحیت به جهت آنکه از مصادیق وضع عوارض مضاعف به شمار میاند، گرفته

 شود. شوراهای شهر تشخیص داده می
 ج

 یدینکات کل. 6

کشور و  یاسالم یو انتخاب شوراها فیوظا الت،یقانون تشک  16و ماده  12ماده  15مطابق بند  -1نکته 

با اصالحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و  1376مصوب  انتخاب شهرداران

همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می 

هر قانون مزبور شورای اسالمی ش 16آید و مطابق ماده شود، از وظایف شورای اسالمی شهر به شمار می

تواند نسبت به عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی می

 . نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایدو عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین
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نواع قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض برای ا 62از یک سو مطابق ماده  -2نکته 

کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین 

 ت،مشارک اوراق سود شرکتها، سهام سود مالیات، محاسبه مأخذ درآمدهای به عوارض برقراری شده؛ همچنین

وسط مجاز، ت بانکی غیر اعتباری مؤسسات و هابانک نزد اشخاص مالی عملیات سایر و گذاری سپرده سود

 .شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع است

 و قوانین اسالم موازین شوراها نباید مخالف تصمیماتقانون اساسی،  126از سوی دیگر مطابق اصل 

 قانون شوراها مورد توجه قرار گرفته است.  22موضوعی که در ماده  .باشد کشور

 در قانون این موضوع شوراهای کلیه مصوبات" (27/1/1322 )اصالحیقانون شوراها،  22مطابق ماده 

 با شورک اسالمی شوراهای  مصوبات تطبیق هیأت" اعتراض مورد ابالغ تاریخ از هفته دو از پس که صورتی

 و است اءاالجر الزم ، نگیرد قرار - شودمی نامیده "مصوبات تطبیق هیأت" اختصار به قانون در که "قوانین

 وظایف حدود از خارج یا کشور مقررات و قوانین یا اسالم موازین با مغایر را آن ربط ذی النئومس چنانچه

 به و مورد ذکر با توانند می مصوبه ابالغ تاریخ از هفته دو ظرف حداکثر دهند، تشخیص شوراها واختیارات

 وظفم شورا کنند. تجدیدنظر نظر تجدید درخواست و الماع اسالمی شورای به را خود اعتراض مستدل طور

 ند.ک نظر اعالم و رسیدگی موضوع به و دهد جلسه تشکیل اعتراض، وصول تاریخ از روز (12) ظرف است

 الحیتص مقام رسمی درخواست با نکند، عدول اختالف مورد مصوبه از مجدد بررسی در شورا که صورتی در

 قامم آن توسط موضوع شود صادر شورا کتبی اعالم از پس هفته دو فظر باید حداکثر که معترض دار

 روز (22) مدت ظرف است مکلف مزبور هیأت شود. می ارجاع ربط ذی اختالف حل هیأت به دار صالحیت

  شورا مصوبه ، مذکور مدت در هیأت نظر اعالم عدم صورت در نماید. نظر اعالم و رسیدگی موضوع به

 ... "شود.می االجرا الزم

 راضاعت از مانع آن، های تبصره و ماده این مطابق کشور اسالمی شوراهای مصوبات به اعتراض -5 تبصره"

 مصوبات رب شرعی نظارت در نگهبان شورای فقهای صالحیت نافی و نیست قضایی صالح مراجع نزد اشخاص

 "باشد.نمی مذکور شوراهای

عمومی دیوان عدالت اداری، چنانچه در مواردی سایر در همین رابطه، مطابق آراء متعدد ابطالی هیأت 

قوانین عادی نیز پیرامون برخی موضوعات به وضع عوارض ملی مبادرت نموده باشند، عوارض مصوب 

شوراهای محلی پیرامون این موضوعات، نقض قوانین اخیر و خارج از حدود صالحیت شوراها تشخیص داده 

 شود.می

ا ب که مرجع برقراری آن شورای اسالمی شهر نبوده و قانونگذار استکلیه عوارضی مراد از عوارض ملی، 

 توجه به صالحیت عام قانونگذاری خویش به وضع آن مبادرت نموده است. 



 31//    عوارض محلی مغایر با عوارض ملی )به جز عوارض ملی مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده(

 

 
 

همچنین مطابق رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از آیین نامه و مصوبات 

وضع عوارض نباید به وضع عوارض مضاعف منجر گردد. به عبارت دولتی، صالحیت شوراهای محلی در 

دیگر در مواردی که قانونگذار پیرامون موضوعی به پرداخت مالیات یا عوارض حکم  نموده است، موضوع 

تواند از جانب شوراهای محلی ماخذ وضع عوارض محلی قرار گیرد )ممنوعیت وضع عوارض و مزبور نمی

احد(. در همین راستا وضع عوارض از سوی شوراهای محلی پیرامون موضوعاتی که مالیات متعدد بر ماخذ و

اند، به جهت آنکه از مصادیق وضع در قوانین عادی )به مثابه عوارض ملی( ماخذ وضع عوارض قرار گرفته

آید، مغایر قانون و خارج از حدود صالحیت شوراهای محلی تشخیص داده عوارض مضاعف به شمار می

بنابراین در بسیاری از موارد، نقض قوانین عادی ناظر بر وضع عوارض از سوی شوراهای اسالمی شهر  شود.می

از آن جهت که به وضع عوارض مضاعف منجر می شود نیز خارج از صالحیت شوراهای شهر قرار می گیرد. 

 :در همین خصوص

بر و اماکن عمومی، دولتی و برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معااز آنجایی که اخذ عوارض  -1

آیین نامه اجرایی اصالح قانون حفظ و گسترش  6ماده  3تبصره ، در خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر

بینی شده است، پیش 1315مصوب سال  قانون سازمان برق ایران 12و ماده  1311 فضای سبز شهرها مصوب

 هدادنام)است  ر قانون و خارج از حدود اختیاراتمغای مصوبه شورای اسالمی شهر در خصوص موضوع اخیر، 

 .(21/12/1325 مورخ - 1231  شماره

 مالیات و دریافت هرگونه قانون اساسنامه شرکت نفت حکم خاصی پیرامون 12به دلیل آنکه ماده  -2

-مقرر داشته، مصوبه شورای اسالمی شهر مبنی بر وضع عوارض برای چاه های نفتیعوارض نسبت به شرکت

)دادنامه  مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است( وضع عوارض برای هر حلقه چاه) های نفت

 (.12/12/1325مورخ  - 1222شماره  

باتوجه به احکام قانونی مختلف پیرامون اخذ اراضی و امالک اشخاص در راستای تأمین خدمات  -3

ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک و  11تبصره و ا هاصالحی قانون شهرداری 121ماده عمومی از جمله 

ها که از سوی شهرداریهای ساختمانی صدور پروانه و همچنین عوارض های دولتیاراضی واقع در طرح

وضع عوارض تحت عنوان عوارض تأمین خدمات عمومی و گردد، مطابق با مصوبه شورای شهر اخذ می

در باغات داشته باشند.  یساخت و ساز ،بخواهند بر اساس مقررات نیکچنانچه مال)ها شهری از مالکان باغ

                                                           
ه سازی میسر نباشد و احتیاج ببندی و تفکیک و ساختمانهای مجاز برای قطعهدر مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده  -1تبصره " .1

با  توانند در مقابل موافقتبگیرد، مراجع مزبور میهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار محدوده مزبور طبق طرح توسعه

ازی ساراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهتقاضای صاحبان 

اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در  از 22۱الزم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا زمین و واگذاری سطوح 

 " .های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایندهمچنین اراضی عوض طرح های موضوع این قانون وطرح
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ارج خو  عوارض مضاعف محسوب شدهمصادیق از ( خدمات بپردازند نهیهز ایرا به عنوان عوارض  یمبلغ دیبا

 .(12/11/1325 مورخ - 1161  شماره دادنامه) است  ات شورای شهراز حدود اختیار

های حمل بار با قانون مالیات بر ارزش حمل و نقل کاال از بارنامه گذشته از مغایرت وضع عوارض -1

جمهوری اسالمی  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 153بند الف ماده قانونی مختلف )از جمله  افزوده، احکام

ها و واریز آن به حساب خزانه، داللت بر کسر درصدی از ارزش بارنامه مبنی بر(  1312ایران مصوب سال 

های حمل بار دارد، بنابراین وضع عوارض اخیر از صالحیت حمل و نقل کاال از بارنامه ملی بودن عوارض

 شوراهای شهر خارج است.

مورخ  - 675و  676)دادنامه شماره (/ 15/12/1312مورخ  - 521نگاه کنید به: )دادنامه شماره 

/ (17/12/1326مورخ  - 1363ه نامه شمار)داد(/ 26/21/1326مورخ  - 677(/ )دادنامه شماره 26/21/1326

 (.23/21/1325مورخ  - 115)دادنامه شماره 

قانون  1و  7، 2های مدیریت پسماند در مواد  از آنجایی که ضوابط ناظر بر تعیین و تصویب هزینه -6

مدیریت پسماندها مقرر گردیده است، وضع عوارض مربوط به مدیریت هزینه پسماند )تصویب بهای نرخ 

 .شهر خارج است اسالمی از حدود اختیارات شورای دمات شهری( مغایر قانون و خ

 (.22/23/1325مورخ  - 112(/ )دادنامه شماره 22/21/1325مورخ  - 61نگاه کنید به: )دادنامه شماره 

 ایهساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانههای تکلیف تمدید پروانهاز آنجایی که  -5

عوارض تمدید پروانه ، وضع معین شده است قانون نوسازی و عمران شهری 22ماده  2بصره در تنی ساختما

 خارج از حدود صالحیت شوراهای شهر و مغایر قانون است.  ساختمانی

 (17/11/1325 مورخ - 1177  شماره دادنامه)/ (17/11/1325 مورخ - 1175  شماره دادنامه)نگاه کنید به: 

قانون حمل و نقل و عبور  12ماده در   عوارض بر کاالهای ترانزیتیاز آنجایی که چگونگی وضع  -7

پیش بینی شده است، وضع عوارض محلی  1371ایران مصوب  کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی

 .(21/21/1316مورخ  - 222)دادنامه شماره بر آن خارج از حدود اختیارات و خالف قانون است 

 قوانین و مقررات. 9

  9982ایران  مصوب  نفت ملی شرکت اساسنامه قانون 98ماده 

های فرعی و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانونی مالیات بر درآمد شرکت و شرکت -12ماده  "

ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از های نفتی از سود مربوط به مالیات بر درآمد شرکت

ه طبق چهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد برآنشرکت و شرکت
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های فرعی و منافع شرکت و شرکت .های نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بودمقررات قانونی از شرکت

 "بود.های غیر نفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد وابسته آن از فعالیت
 

  ب  ها مصوشهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک وضعیت تعیین قانون 4تبصره

61/80/9927 
   

 و و تفکیک بندیقطعه برای مجاز هایمحدوده داخل در عوض زمین تهیه که مواردی در - 1 تبصره"

 تأیید وردم شهری توسعهمصوب  هایطرح طبق مزبور محدوده توسعه به احتیاج و نباشد میسر سازیساختمان

 از استفاده رایب اراضیصاحبان  تقاضای با مقابل موافقت در توانندمی مزبور مراجع بگیرد، قرار قانونی مراجع

 و زمین سازیآماده و عمران به مربوط تعهدات انجام بر عالوه شهر، و عمران توسعه محدوده به ورود مزایای

 را برای آنها اراضی از 22۱ تا حداکثر عمومی، خدمات و تجهیزات و تأسیسات برای الزمواگذاری سطوح 

 بهسازی و های نوسازیطرح عوض اراضی همچنینو  قانون این موضوع هایطرح در واقع اراضی عوض تأمین

 ".نمایند دریافت رایگان طور به شهری،
 

  9918  قانون شهرداری )ماده واحده( مصوب 989قانون اصالح ماده 
  

 : گرددیاصالح م لیبه شرح ذ ی( قانون شهردار121واحده ـ ماده )ماده 

 کیتفک یتقاضا افتیها موظفند در موقع درـ ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاه121ماده

 یاافراز را براساس نقشه ای کیعمل تفک ن،یمالک یشهرها، از سو میواقع در محدوده و حر یافراز اراض ای

 هیخود ته نیزم کیتفک یبراکه مالک  یاباشد. نقشه دهیمربوط رس یشهردار دییانجام دهند که قبالً به تأ

 پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم دیبا د،ینمایم یشهردار میتسل د،یدر قبال رس بینموده و جهت تصو

ه و کتباً ب دییسه ماه تأ حداکثر ظرف یاز طرف شهردار ن،یاز کل زم یمربوط به خدمات عموم یشهردار

 مالک ابالغ شود. 

 ای کیفکت یخود تقاضا تواندیمالک م یشهردار یاز سو فیتکلنییاز انقضاء مهلت مقرر و عدم تع بعد

مقرر در خصوص معابر، شوارع و  یهاحداکثر نصاب تی. دادگاه با رعادینما میافراز را به دادگاه تسل

 . دینمایم میو اتخاذ تصم یدگی(، به موضوع رس6ماده ) ونیسیبا أخذ نظر کم یعموم یهاسرانه

به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ  دی( حداکثر ظرف دو ماه با6ماده ) ونیسیکم

ضوابط و مقررات، به موضوع  ریدر چهارچوب سا یلیدر مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفص

 . دینمایصادر م یمقتض یو رأ یدگیرس
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مصوب در  یلیطرح جامع و تفص نیو ضوابط و مقررات آخر کیتفک یهاحدنصاب تیـ رعا1تبصره

ز جمله ا نیمرتبط با قوان یو دستورالعملها هانامهنییها، ضوابط، آحدنصاب تیرعا نیمحدوده شهرها و همچن

 است:  یالزام هایقانون توسط شهردار نیموضوع ا یکیتفک یهانقشه هیکل دییو تأ هیدر ته ل،یذ نیقوان

  1355مصوب سال  یشهر نی( قانون زم16( و )11مواد ) ـ

مسکن  ینتعاو یهاامر مسکن به شرکت یبرا یمسکون یفاقد کاربر یاراض یفروش و واگذار قانون منع ـ

  1311مصوب سال  یو حقوق یقیاشخاص حق ریو سا

 آن  یو اصالحات بعد 1371و باغها مصوب سال  یزراع یاراض یقانون حفظ کاربر ـ

 1316مصوب سال  یـ اقتصاد یقطعات مناسب فن جادیو ا یکشاورز یاز خردشدن اراض یریقانون جلوگـ 

 آن  یو اصالحات بعد

 آن  یو اصالحات بعد رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سی( قانون تأس6ماده ) ـ

اقدام  1355مصوب سال  یشهر نی( قانون زم11( ماده )1مطابق تبصره ) ،یدولت یـ در مورد اراض2تبصره

 شد.  خواهد

 نیتأم یراب یسند ششدانگ است شهردار یاز پانصد مترمربع که دارا شتریبا مساحت ب یـ در اراض3تبصره

احداث  ازیموردن یاراض نیتأم ی( و برا26۱و پنج درصد ) ستیتا سقف ب یو خدمات یعموم یسرانه فضا

وجه به ارزش با ت یلیتفصمطابق با طرح جامع و  یاراض نیو افراز ا کیشهر در اثر تفک یشوارع و معابر عموم

 افتیرا در یاراض ماندهی( از باق26۱و پنج درصد ) ستیمالک، تا ب یبرا کیاز عمل تفک شده جادیافزوده ا

طبق نظر  نیروز زم متیرا براساس قمجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور  ی. شهرداردینمایم

 . دینما افتیدر یدادگستر یکارشناس رسم

 کیکه در اثر تفک یخدمات یو اراض ی( و معابر و شوارع عموم3حاصل از تبصره ) یاراض هیـ کل1تبصره

به  یوجه چیدر قبال آن ه یاست و شهردار یمتعلق به شهردار شود،یم جادیا تیو افراز و صدور سند مالک

 صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. 

 ی، شهردارنباشد سریو افراز م کیتفک مورد نیانواع سرانه، شوارع و معابر از زم نیکه امکان تأم یموارد در

 . دینما افتیدر یآن را به نرخ کارشناس متیشهر معادل ق یاسالم یشورا بیبا تصو تواندیم

طبق  ن،یو متخلف شدهیجرم تلق ،یافراز اراض ای کیقانون در تفک نیـ هرگونه تخلف از موضوع ا 6تبصره

 قرار خواهندگرفت. یقانون گردیتحت پ یو قانون تخلفات ادار یقانون مجازات اسالم
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  صوب م جمهوری اسالمی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 929بند الف ماده

9901 
 

ازمان ای به سبرداری امور حمل و نقل جاده توسعه و نگهداری و بهرهبه منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت »

های کشور به استثناء شود از جابه جایی کاال و مسافر در جادهای اجازه داده میراهداری و حمل و نقل جاده

 ریراهدا های روستایی و عشایری بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمانجاده

 «.نماید وصول عوارض اقتصاد شورای تصویب با و ایجاده نقل و حمل و
 

  9909 پسماندها مصوب  مدیریت قانون 0و  7، 6مواد 
  
 :باشدمیمعانی زیر  دارای است رفته کار به قانون این در که اصطالحاتی و عبارات - 2 ماده"

 .زیست محیط حفاظت سازمان: سازمان - الف

 رمستقیمغی یا مستقیمبه طور که شودمی گفته( فاضالب از غیر) گاز و مایع جامد، مواد به: پسماند - ب

 :شوندمی قسیمت گروه پنج به پسماندها .شودتلقی می زائد تولیدکننده نظر از و بوده انسان فعالیت از حاصل

 :عادی پسماندهای - 1

 وستاهار در شهرها،ها انسان روزمره هایفعالیت از معمول صورت به که شودمی گفته پسماندهایی کلیه به

 .ساختمانیهایو نخاله خانگی هایزباله از قبیل شودمی تولید آنها از خارج و

 :(بیمارستانی) پزشکی پسماندهای - 2

 هایاهآزمایشگبهداشتی، درمانی،  مراکز ها،بیمارستان از ناشی آورزیان و عفونی پسماندهای کلیه به

 تعریف این مولش از بیمارستانی خطرناکسایر پسماندهای. شودمی گفته مشابه مراکز سایر و طبی تشخیص

 .است خارج

 :ویژه پسماندهای - 3

 سمیت، بیلق خطرناک ازخواص  از یکی حداقل بودن باال دلیل به که شودمی گفته پسماندهایی کلیه به

 از دسته آن و باشد داشته نیاز ویژه مراقبتآن به مشابه و خورندگی اشتعال، یا انفجار قابلیت زایی،بیماری

 دارند اصخ مدیریت به نیاز که صنعتی، کشاورزی عادی، از پسماندهای بخشی نیز و پزشکی پسماندهای

 .شوندمی ویژه محسوب پسماندهای جزء

 :کشاورزی پسماندهای - 1
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 الشه ،فضوالتاز قبیل  شودمی گفته کشاورزی بخش در تولیدی هایفعالیت از ناشی پسماندهای به

 .مصرف غیر قابل یا فاسد کشاورزی محصوالت ،(آبزیان و طیور دام،) حیوانات

 :صنعتی پسماندهای - 6

 و نفت از،صنایع گپاالیشگاهی پسماندهای و معدنی و صنعتی هایفعالیت از ناشی پسماندهای کلیه به

 .صنعتی هایلجن وها، سرریزهابراده قبیل از شودمی گفته آن امثال و نیروگاهی و پتروشیمی

 راقبتم ریزی، ساماندهی،برنامهمسئول  که است حقوقی یا حقیقی شخصیت: پسماند اجرایی مدیریت - ج

 دفع و پردازش بازیافت، ونقل، جداسازی، حمل سازی،ذخیره آوری،جمع تولید، به مربوط اجرایی عملیات و

 .باشدمی این زمینه در رسانی اطالع و آموزشهمچنین و پسماندها

 هداشتی،ب بازیافت، دفنازقبیل  پسماندها از ناشی خطرات کاهش یا بردن بین از هایروش کلیه: دفع - 1

 .سوزیزباله

 .گردد دفع اتعملیتسهیل در به منجر که بیولوژیکی شیمیایی، مکانیکی، فرایندهای کلیه: پردازش - 2

 مصوب -زیستمحیط بهسازی و حفاظت قانون( 2) ماده در مقرر تعریف همان آلودگی از منظور - د

 .است -21/3/1363

 مدیریت هب که نیاز کشاورزیو صنعتی عادی، پسماندهای از بخشی نیز و پزشکی پسماندهای - 1 تبصره

 .شوندمی محسوب ویژه پسماندهای جزو دارند، خاص

 صویبت به تعیین و ربطذیهای دستگاه همکاری با سازمان، ازطرف ویژه پسماندهای فهرست - 2 تبصره

 .رسید خواهد زیست محیط حفاظت عالی شورای

 .باشندمی خود به مربوط مقررات و قوانین تابع پرتوزا ویژه پسماندهای - 3 تبصره

 در فاضالب خانگیجذبی  هایچاه تخلیه و شهری هایفاضالب تصفیه از حاصل هایلجن - 1 تبصره

 .خواهند گرفت قرارعادی  پسماندهای دسته در باشند، رطوبت کم یا خشک که صورتی

 هدهع به آنها و حریمروستاها  و شهرها در ویژه و صنعتی از غیر پسماندها کلیه اجرایی مدیریت - 7 ماده

. باشدمی هابخشداری عهده به هادهیاری ها وشهرداری وظایف و حوزه از خارج در و هادهیاری و هاشهرداری

 پسماند هب آن تبدیل درصورت. بود خواهد تولیدکننده عهدهویژه به و صنعتی پسماندهای اجرایی مدیریت

 .بود خواهد هابخشداری و هادهیاری ها،عهده شهرداری به عادی

 دفع و آوری، جداسازیجمعبه مربوط عملیات از بخشی یا تمام توانندمی اجرایی هایمدیریت - تبصره

 .نمایند واگذار حقوقی و حقیقی اشخاص به را پسماندها
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 طبق ای کهتعرفه با پسمانداز تولیدکننده  را پسماند مدیریت هایهزینه تواندمی اجرایی مدیریت - 1 ماده

 فقط و مودهن دریافت شود،می تعیین پسماند نوعاسالمی برحسب  شوراهای توسط کشور وزارت دستورالعمل

 ".نمایدمدیریت پسماند  هایهزینه صرف
 

 9947  مصوب قانون نوسازی و عمران شهری 61ماده  6بصره ت 
  
 ایبر که حداکثر مدتی باید شودمی صادر هاشهرداری طرف از که ساختمانی هایپروانه در - 2 تبصره"

 اختمانس به اقدام شهر اصلی و معابر هامیدان در که کسانیو گردد قید است ضروری ساختمان یافتن پایان

 بعد الس دوتا  که صورتی در و برسانند اتمام به را ساختمان خود هاپروانه در مقرر مدت ظرف باید کنندمی

برابر  ود به قانون این در مقرر عوارض بگذارند ناتمام هم باز شده قید پروانه بنا در اتمام برای که مدتی از

 عوارض گذردب که دو سالی هر برای بماند باقی ناتمام همچنان ساختمان اگر نیز بعد به آن از و یافته افزایش

 طرف از که ناتمام ابنیه. گرددبالغ سال درصد در 1 به تا یافت خواهد افزایش قبل سال دو مأخذ برابر دو به

 ".بود نخواهد این ماده مشمول باشد شده توقیف قضایی مقامات
 

  ایران  قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی 96ماده

 9974مصوب 
  
 و هماهنگی ترابری عالی شورای پیشنهاد به ترانزیتی کاالهای به عوارض گونه هر وضع - 12 ماده"

 ".بود وزیران خواهد هیأت تصویب
 

  صوب سال م حفظ و گسترش فضای سبز شهرهااصالح قانون "آیین نامه اجرایی  8ماده

 9900مصوب   "شورای انقالب 9981
 

 و محدوده در واقع خصوصی و دولتی عمومی، اماکن و معابر در درخت هرگونه جابجایی و قطع برای"

 زا پس زیر موارد در اماکن، این مسئول اشخاص و متصدیان متولیان، مالکین، با درخواست شهر، حریم

 . باشدمی مجوز صدور به مکلف شهرداری نامه،آیین 7 ماده موضوع کمیسیون تصویب

 طعق درخواست آن چوب از انتفاع قصد به و باشد رسیده وریبهره سن به که مثمری غیر درخت( الف

 . شود غرس درخت مجدداً متقاضی با مالک توسط که آن جای به باید صورت این در که باشد شده داده

 مایدنمی پرداخت مالک با توافق با را آن چوب عادله بهای باشد، درخت حفظ به مایل شهرداری چنانچه

 . شد اهدخو پرداخت مالک به و تعیین دادگستری رسمی کارشناس نظر طبق آن اختالف بهای صورت در و
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 الاحتم یا و شده خشک دیگر عمد غیر علل یا و انگل بیماری، زدگی، آفت علت به که درختی( ب

 در که ودبر آن سقوط احتمال یا و باشد داشته وجود گیاهان و درختان دیگر به آن از بیماری و آفت سرایت

 ( شود انجام 2 تبصره مطابق)  شود. غرس درخت بن محیط دوبرابر میزان به نهال آنها جای به باید صورت این

 کشی لوله برق، انتقال خطوط آب، مجاری و کانال راه، مسیر یا و ساختمان احداث محل در درخت( ج

 . باشد یعموم و عمرانی هایطرح اجرای از مانع نوعی هر به یا و باشد گرفته قرار آن نظایر و تلفن گاز، نفت،

 اکنینس و مالکین برای آن وجود یا و باشد طبیعی مرور و عبور مانع میادین یا و معابر در واقع درخت( د

 . باشد کرده ایجاد مزاحمت

 مخابرات، برق، گاز، فاضالب، آب، قبیل از)  شهری خدمات دهنده ارائه هایدستگاه کلیه - 1 تبصره

 ونههرگ انجام از قبل موظفند.. (  آن به وابسته هایسازمان و شهرداری و نفتی هایفراورده پخش شرکت

 از زم،ال مجوزهای سایر بر عالوه باشد، سبز فضای تخریب یا و درختان قطع مستلزم که عمرانی عملیات

 . نماید اخذ مجوز( نامه آیین 7 ماده موضوع کمیسیون) شهرداری

 اوب شهرداری نظارت با مناسب فصل در درختان انتقال با اولویت( د) و( ج) بندهای مورد در - 2 تبصره

 واکاری امکان عدم و درخت قطع بودن ناپذیر اجتناب صورت در و باشد می فنی و علمی اصول رعایت

 نامه آیین این 7 ماده کمیسیون طرف از آن قطع اجازه که هاییدرخت ازای به ایمنی اصول رعایت با بایدمی

 رسغ کند می معین شهرداری که شده تعیین محل در هابن محیط مجموع برابر دو تعداد به شودمی صادر

 . نماید

 ورایش تصویب به شهرداری پیشنهاد به که ایتعرفه طبق ماده این موضوع درخت قطع عوارض - 3 تبصره

 . شد خواهد اخذ شهرداری توسط رسد،می شهر اسالمی

 العملدستور و مجوز اساس بر آنها فعالیت عمده یا قلمستان خزانه، از از برداری بهره و فعالیت - 1 تبصره

 ".است بالمانع شهرداری
 

  9942مصوب سال  قانون سازمان برق ایران 91ماده 
 

 نمایند فنی مخاطرات ایجاد که باشد درختان برق نیروی هوایی خطوط مسیر در که صورتی در  -12 ماده"

 هایب نمایند درختان آن قطع یا هرس به اقدام توانندمی آن تابعههای شرکت و مؤسسات و برق و آب وزارت

 ".شد خواهد پرداخت قانون این 15 ماده طبق شده قطع درختان
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. آرای 4

 (12/12/1325مورخ  - 1222)دادنامه شماره   -الف

 شورای اسالمی مسجد سلیمان 31/1/1323-23ابطال مصوبه شماره موضوع خواسته: درخواست 

 121اده های نفتی در مـ با توجه به اینکه طرق خاصی برای پرداخت مالیات و عوارض نسبت به شرکت1"

بینی شده است، بنابراین بند یک مصوبه در خصوص وضع عوارض برای هر قانون اساسنامه شرکت نفت پیش

قانون  13و  11و مواد  12ماده  1حلقه چاه به مبلغ بیست میلیارد ریال بر خالف مذکور بوده و مستند به بند 

 ".ویب ابطال می شوداز تاریخ تص 1322مصوب سال  تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 

 (12/11/1325 مورخ - 1161  شماره دادنامه) -ب

 11/12/1322-/ش الف س25372و  2/11/1321-/ش الف س31121ابطال مصوبات شماره  درخواست

 شورای اسالمی شهر شیراز

 ها نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین برای شوارع و معابر و اصالحی قانون شهرداری 121طبق ماده "

ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک  12های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره هسران

های دولتی شهرداری برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتی و اراضی واقع در طرح

ده است. از سوی درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف ش 22شهر برای امالک واقع در حریم شهر اخذ 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران برای ارزش افزوده  171دیگر عوارض مندرج در بند ب ماده 

های ساختمانی های توسعه شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانهناشی از اجرای طرح

عوارض قانونی را بر اساس مصوبات شورای های ساختمانی تأکید شده است و شهرداری برای صدور پروانه

کند. با توجه به مراتب وضع عوارض تحت عنوان عوارض تأمین خدمات عمومی و اسالمی شهر اخذ می

ها از عوارض مضاعف محسوب شده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین مذکور شهری از مالکان باغ

                                                           

های تبر درآمد شرک قانونی مربوط به مالیات های فرعی و وابسته آن بر اساس نرخ و مقرراتمالیات بر درآمد شرکت و شرکت -12ماده  ". 1 

وارض و ع های فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یاگونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتویژه وصول خواهد شد و هیچ نفتی از سود

فرعی و  هایمنافع شرکت و شرکت .های نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بودچه طبق مقررات قانونی از شرکتحقوق و غیره زائد بر آن

 ".های غیر نفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد بودوابسته آن از فعالیت

ه سازی میسر نباشد و احتیاج ببندی و تفکیک و ساختمانهای مجاز برای قطعهدر مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده  -1تبصره " .2

با  توانند در مقابل موافقتشهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میهای مصوب توسعه محدوده مزبور طبق طرحتوسعه 

ازی ساراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده تقاضای صاحبان

از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در  22۱ات و خدمات عمومی، حداکثر تا الزم برای تأسیسات و تجهیز زمین و واگذاری سطوح

 " .های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایندهمچنین اراضی عوض طرح های موضوع این قانون وطرح
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قانون تشکیالت و آیین دادرسی  13و  11و مواد  12ماده  1به بند و خارج از حدود اختیار تشخیص و با استناد 

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می 1322مصوب سال  دیوان عدالت اداری
 

 (15/12/1312مورخ  - 521)دادنامه شماره  -ج

 236الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره  63موضوع خواسته: اعمال ماده 

هیأت عمومی دیوان  2/6/1315مورخ  - 321و شماره  11/5/1312مورخ  - 127، شماره 1/2/15مورخ  -

 عدالت اداری.

سیس شرکت سهامی خاص أاصالح قانون ت» ماده واحده قانون  1به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره "

های صادره در سراسر کشور یک درصد ارزش بارنامه« 1371های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب پایانه

گردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می

های جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین مین اعتبار براساس بودجه ساالنه، جهت توسعه و احداث پایانهأت

گیرد. همچنین مطابق بند وسایل نقلیه باربری قرار میهای عمومی راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه

الذکر به دو درصد افزایش یافته است و ، یک درصد فوق1371و  1377های قانون بودجه سال 32)ز( تبصره 

 «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران»قانون  132حسب بند )الف( ماده 

ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کاال و تصویب آن ل جادهبه سازمان حمل و نق

داری کل اقدام نماید. نظر به توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه

خزانه، داللت  ها و واریز آن به حسابالذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهاینکه حکم مقرر در قوانین فوق

بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض 

های حمل بار به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسالمی حمل و نقل کاال از بارنامه

انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب قانون تشکیالت، وظایف و  71ماده  15شهر مصرح در بند 

باشد. مضافاً اینکه االشعار میبوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق 1/3/1376شهرداران مصوب 

االجراء شورای اسالمی شهر ساوه پس از الزم 23/6/1311مورخ  -مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه 

ن برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران قانون اصالح موادی از قانو»شدن 

 دهندگان خدمات و کاالهایو چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه

صادر گردیده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور حکم مقرر در بندهای « 22/12/1311وارداتی مصوب

ردیده از شمول قانون استثناء گ« قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»  132و )ب( ماده )الف(

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی » 22و این حکم به موجب ماده 

 - 127های اداری به شماره دادنامهعیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت « ایران

که به موجب آنها مصوبات مورد  1/2/1315مورخ  - 236و  2/6/1315مورخ  - 321، 11/5/1312مورخ 
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الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت  63شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده 

های حمل کاال به دالیل مارالذکر و مستنداً رض از بارنامهاداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوا

 ".گردندقانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال می 12و  22و مواد  12ماده  1به بند 
 

 (26/21/1326مورخ  - 675و  676)دادنامه شماره  -د

ت شورای اسالمی شهر هشتگرد تعرفه عوارض و بهای خدما 3-1ابطال بند موضوع خواسته: درخواست 

از تاریخ  1321تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسالمی شهر شهریار در سال  27 و بند 1326در سال 

 تصویب

مقرر شده است:  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22مطابق ماده  "

عمومی در مصوبات بعدی الزامی  هیأتعایت مفاد رأی عمومی ابطال شود، ر هیأتای در چنانچه مصوبه»

عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را  هیأت گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأیهراست. 

تصویب کننده در  قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع 13خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 

اسالمی  هایمصوبات شورا نظر به این که در رأی دیوان عدالت اداری« نماید.عمومی مطرح می هیأت

أت عمومی اخذ عوارض حمل و نقل هی 15/2/1312 – 521شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در خصوص شماره 

اند و شورای مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده حمل بار به لحاظ هایکاال از بارنامه

مذکور، عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری  جدید هشتگرد، شهریار، بدون رعایت مفاد رأی رهایشهاسالمی 

بنابراین  اند،ی حمل بار برون شهری را به شرح مندرج در گردش کار وضع کردههاو عوارض بر بارنامه

ادرسی دیوان عدالت قانون تشکیالت و آیین د 22و  11و 13و مواد  12ماده  1مذکور با استناد به بند  هایبند

 ".شونداز تاریخ تصویب ابطال می 1322سال  اداری مصوب
 

 (26/21/1326مورخ  - 677)دادنامه شماره  -هـ 

مصوب شورای  صنوف( تعرفه عوارض )ساختمانی، محلی، 62ابطال ماده موضوع خواسته: درخواست 

 1323در سال  اسالمی شهر کرمانشاه

سیس شرکت سهامی خاص أماده واحده قانون اصالح قانون ت  1به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره  "

، یک درصد ارزش بارنامه های صادر شده در سراسر 1371مصوب سال  های عمومی وسایل نقلیه باربریپایانه

وان به عن گردد و صد در صد وجوه واریزیکشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می

مین اعتبار بر اساس بودجه ساالنه، جهت توسعه و احداث پایانه های جدید یا مجتمع های خدمات أمنابع ت

د و مطابق گیرهای عمومی وسایل نقلیه باربری قرار میرفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه

صد فوق الذکر، دو درصد افزایش یافته و ، یک در1377و  1371های قانون بودجه سال 32بند )ز( تبصره 
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به  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 132حسب بند الف ماده 

نقل جاده ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کاال و تصویب آن  سازمان حمل و

عوارض و واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید. نظر به  توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این

این که حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آن به حساب خزانه، 

تعرفه عوارض مصوب شورای اسالمی شهر کرمانشاه در  62داللت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و ماده 

وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی، خالف قانون و خارج  2۱اخذ عوارض حمل بار معادل  در 1323سال 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  11و ماده  12ماده  1باشد و به استناد بند از حدود اختیارات مرجع وضع می

 ".شودمی ابطال 1322 سال مصوب دیوان عدالت اداری
 

 (17/12/1326 مورخ - 1363ه )دادنامه شمار -و

موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص 

 برقراری عوارض حمل بار

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که  15/2/1312 ـ521با عنایت به استدالل مندرج در دادنامه شماره  "

الیل مذکور در دادنامه ابطال شده است و با توجه به های حمل کاال به ددر نتیجه آن اخذ عوارض از بارنامه

که مقرر داشته  1312جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 153بند الف ماده 

ه ای ببرداری امور حمل و نقل جادهبه منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره»است 

های کشور به شود از جابه جایی کاال و مسافر در جادهای اجازه داده میو حمل و نقل جاده سازمان راهداری

های روستایی و عشایری بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی استثناء جاده

 اتمصوب بنابراین «.نماید وصول عوارض اقتصاد شورای تصویب با و ایجاده نقل و حمل و راهداری سازمان

شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص برقراری هزینه ناشی از خدمات  یاسالم شوراهای از شکایت مورد

ماده  1شود و به استناد بند یارات مرجع وضع تشخیص داده میاخت حدود از خارج و قانون خالفحمل بار 

 ".شوندابطال می 1322وب سال قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مص 11و ماده  12
 

 (23/21/1325مورخ  - 115)دادنامه شماره  -ز

 شورای اسالمی شهر اندیمشک 1/11/1322-/ش261مصوبه شماره  1و  2ابطال بندهای موضوع خواسته: 

 1۱ذ اند مصوبه مورد شکایت ناظر بر اخهای شکایت در لوایح تقدیمی پذیرفتهبا توجه به اینکه طرف "

عوارض حمل و نقل از اندیمشک به خارج از استان بوده و نظر به اینکه حمل و نقل کاال از انواع ارائه خدمات 

ائه خدمات ، میزان عوارض شهرداریها در ار1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  31بوده در ماده 

همان قانون، وضع هرگونه عوارض که در این  62ماده  1مشخص و تعیین شده و قانونگذار هم در تبصره 
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حدت های مورد شکایت با توجه به وقانون تعیین و مشخص شده را منع کرده است، بنابراین مصوبه در قسمت

مبنی بر منع شورای اسالمی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  17/12/1326ـ  1363مالک رأی شماره 

قانون  11و ماده  12ماده  1وضع عوارض هزینه ناشی از خدمات حمل بار، خالف قانون است و مستند به بند 

 ".شودابطال می 1322دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال تشکیالت و آیین
 

 (22/21/1325مورخ  - 61)دادنامه شماره  -ح

شورای  6/11/1322-112و  12/11/1317-15/1612بطال مصوبات شماره اموضوع خواسته: درخواست 

 قانون شهرداری علیه آن شرکت 77اسالمی شهر زرقان و آراء کمیسیون ماده 

، مدیریت اجرایی 1313مصوب سال  قانون مدیریت پسماندها 2ماده  )ج( با عنایت به اینکه طبق بند "

( 7جداسازی و حمل و نقل پسماند را بر عهده دارد و در ماده )آوری، ذخیره سازی، پسماند مسئولیت جمع

آن قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و حریم روستاها به عهده شهرداری 

آن  1ها، به عهده بخشداری است و طبق ماده ها و دهیاریها و در خارج از حوزه وظایف شهرداریو دهیاری

ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسالمی بر تواند با تعرفه، مدیریت اجرایی میقانون

های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند دریافت نمایند و فقط شود هزینهحسب نوع پسماند تعیین می

حدود  مقرر در این قانون از های مدیریت پسماند کنند، بنابراین تصویب عوارض خارج از ضوابطصرف هزینه

قانون تشکیالت و آیین  11و ماده  12ماده  1اختیارات شورای اسالمی شهر زرقان خارج بوده و مستند به بند 

، مصوبات شورای اسالمی شهر زرقان به شرح مندرج در 1322مصوب سال  دادرسی دیوان عدالت اداری

در خصوص  قانون شهرداری 77آراء کمیسیون ماده  شود. رسیدگی به خواسته ابطالگردش کار ابطال می

 ".شودشرکت شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می
 

 (22/23/1325مورخ  - 112)دادنامه شماره  -ط

در خصوص عوارض و اعطای  51و ماده  57ماده  17تا  12موضوع خواسته: درخواست ابطال بندهای 

تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای  55 پروانه کسب به تأسیسات اقامتی و ماده

 16/11/1322مصوب  1323سال 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات  71ماده  25به موجب بند ـ  الف "

به آن با های وابسته تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان 1376وب سال مص شهرداران

 باشد. نظر به اینکه بهها از جمله وظایف شورای اسالمی شهر مینامه مالی و معامالتی شهرداریرعایت آیین

تعرفه عوارض محلی و بهای  55موجب الیحه شورای اسالمی شهر سرعین زمینه ارائه خدمت موضوع ماده 

اهم نشده است و شهرداری در شهرداری سرعین مصوب شورای اسالمی شهر سرعین فر 1322خدمات سال 
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 55کند که در مقابل استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین ماده این خصوص خدمات ارائه نمی

 باشد.تعرفه یاد شده خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی سرعین می

 کلیه اجرایی مدیریت ،1313 سال مصوب قانون مدیریت پسماند  7با عنایت به اینکه به موجب ماده  -ب

 خارج در و هادهیاری و شهرداری عهده به آنها حریم و روستاها و شهرها در ویژه و صنعتی از غیر پسماندها

قانون یاد   1محول شده است تا مطابق ماده  هابخشداری عهده به هادهیاری و هاشهرداری وظایف و حوزه از

توسط  ای که طبق دستورالعمل وزارت کشورپسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفههای مدیریت شده هزینه

سماند های مدیریت پشود، دریافت کند و فقط صرف هزینهشورای اسالمی بر حسب نوع پسماند تعیین می

الی  12بندهای »در بندهای مورد شکایت  1323تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  57شود، بنابراین ماده 

 ،که خارج از ضوابط مقرر قانونی مبادرت به تعیین عوارض جهت حمل و خدمات زباله کرده است« 17

، 55شود و در نتیجه ماده قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر سرعین تشخیص می خالف

ورای اسالمی شهر مصوب ش 1323تعرفه عوارض وبهای خدمات سال  51و ماده  57ماده  17الی  12بندهای 

 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11و ماده  12ماده  1سرعین با استناد به بند 

 "ود.شمی ابطال 1322
 ج

 (17/11/1325 مورخ - 1175  شماره دادنامه) -ی

شهرداری یزد مصوب  1326از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  1ابطال بند موضوع خواسته: 

 شورای اسالمی شهر یزد

تکلیف تمدید پروانه  1317مصوب سال  قانون نوسازی و عمران شهری 22ماده  2نظر به اینکه در تبصره  "

ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد 

 1بودن از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر یزد مستند به بند  اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج

 ".ابطال می شود 1322مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11و ماده  12ماده 
 

 (17/11/1325 مورخ - 1177  شماره دادنامه) -ک

دفترچه تعرفه  2فصل  2وع بخش ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضموضوع خواسته: 

 مصوب شورای اسالمی شهر کرج 1326و  1321عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سالهای 

تکلیف تمدید پروانه  1317مصوب سال  قانون نوسازی و عمران شهری 22ماده  2نظر به اینکه در تبصره "

د ین شده است، بنابراین مصوبات مورساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی مع

 1اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر کرج مستند به بند 
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ابطال  1322مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 13و  11و مواد  12ماده 

 ".شودمی
 

 (21/21/1316 مورخ - 222)دادنامه شماره  -ل 

 استانداری گیالن 1/5/1377مورخ  - 12/1/1/2127ابطال بخشنامه شماره موضوع خواسته: 

ایران مصوب  قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی 12به صراحت ماده "

ری و تصویب هیأت هماهنگی تراب وضع هرگونه عوارض به کاالهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی 1371

وضع عوارض به قوه مقننه و یا مأذون از قبل آن  وزیران است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به اختصاص

استانداری گیالن به عنوان شهرداری بندر انزلی در  1/5/1377 مورخ - 12/1/1/2127قوه، بخشنامه شماره 

های نفتی ترانزیتی به عنوان هزینه تأمین خسارات ریال در هر تن از فرآورده  خصوص وصول مبلغ پنج هزار

قانونی  تأسیسات زیربنائی استان و ارائه خدمات، خالف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وارده به

دیوان عدالت اداری ابطال  قانون 26شود و مستنداً به قسمت دوم ماده استاندار گیالن تشخیص داده می

 ".گرددمی
 ج

 (21/21/1325 مورخ - 3112  مارهش دادنامه) -م

شهر کالله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان در  های شورای اسالمیابطال مصوبهموضوع خواسته: 

 1323الی  1311 هایسال

 1311نامه اجرایی اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب آیین 6ماده  31طبق تبصره "

قانون  122خدماتی شهر، وضع عوارض تجویز شده است و همچنین در ماده فقط برای قطع درخت در محدوده 

اند در های تابعه موظف شده، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت1315مصوب سال  سازمان برق ایران

صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق، درختانی باشد که ایجاد مخاطرات فنی نماید، اقدام به هرس 

این قانون پرداخت شود. با توجه به مراتب وضع  15ن نمایند و بهای درختان قطع شده طبق ماده و قطع درختا

عوارض برای هرس درختان و جلوگیری از مخاطرات فنی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای 

قانون  13و  11و مواد  12ماده  1اسالمی شهر کالله است و مصوبات مذکور در گردش کار مستند به بند 

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می 1322مصوب سال  تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

                                                           
رداری به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد، توسط عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شه -3تبصره  " .1

 ".شهرداری اخذ خواهد شد

مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و مؤسسات و  در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد  -12ماده " .2

 ".خواهد شد این قانون پرداخت 15بهای درختان قطع شده طبق ماده به هرس یا قطع آن درختان نمایند  توانند اقدامتابعه آن میهای شرکت
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 کسب و پیشه )مشاغل( عوارض اخذبرخی موارد اعتراض به موضوع سوم: 
 

 طرح بحث .9

ای از آراء اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض مشاغل )وضع عوارض به موجب دسته

ه در با توجه به این کبر اصناف و مشاغل داخل در محدوده شهر( قانونی شناخته شده است. به عبارت بهتر، 

زء ج تصویب نگردیده و با لحاظ این که عوارض مشاغلقانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی تحت عنوان 

این گردند، بنابرمشاغلی هستند که در حوزه شهری فعالیت نموده و از خدمات شهرداری مربوطه منتفع می

نامه اجرایی نحوه آیین 3قانون تشکیالت شوراها و به استناد ماده از ی اسالمی شهر با اختیار حاصل هاشورا

 تصویب عوارض از صالحیت 1376وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک ... مصوب 

  مشاغل بر اصناف و مشاغل اعم از اصناف مشمول قانون نظام صنفی و اصناف و مشاغل دارای قانون خاص

بر اساس برخی آراء ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت  کسب و پیشه،باشند. اما پیرامون عوارض برخوردار می

ل مح"اداری، ما با برخی صنوف و مشاغل مواجهیم که در آن  محل انجام فعالیت شغلی مذکور از مصادیق 

آید، و نتیجتاً اخذ عوارض کسب و پیشه بر برخی اماکن کسب و کار مانند دفاتر به شمار نمی "کسب و کار

رت به صو "یصنف یواحدها هیعوارض افتتاح"غایر قانون است. همچنین وضع وکالت و مطب پزشکان م

ع شود، از مصادیق وضیکه در زمان صدور پروانه کسب اخذ م شهیعوارض کسب و پ هیعالوه بر کل ،مقطوع

 عوارض مضاعف بوده و مغایر قانون است. 

 یدینکات کل .6

کشور و  یاسالم یو انتخاب شوراها فیوظا الت،یقانون تشک  16و ماده  12ماده  15مطابق بند  -1نکته 

لغو عوارض شهر و  ای یبرقرار حیلوا بی، تصوبا اصالحات و الحاقات بعدی 1376مصوب  انتخاب شهرداران

شود، یوزارت کشور اعالم م یدولت که از سو یعموم استیآن با در نظر گرفتن س زانینوع و م رییتغ نیهمچن

 عوارضتواند نسبت به یشهر م یاسالم یو شورا دیآیشهر به شمار م یاسالم یشورا هایصالحیتاز 

شهر  ازین مورد یو عمران یخدمات یهانهیاز هز یبخش نیمأبه منظور ت یاهال یو درآمدها داتیمتناسب با تول

 نامه نحوه وضع و وصول عوارضآیین 3همچنین مطابق ماده . دیاقدام نما رانینامه مصوب هیأت وزنییطبق آ

نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و عوارض موضوع این آیین» 1371مصوب 

هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر... 
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عوارض شغلی جزء عوارض محلی هستند چرا که صنوف و مشاغلی که در داخل شهر  در همین رابطه، «است.

مرانی های عدر راستای تأمین هزینهنمایند از خدمات شهرداری منتفع گردیده و باید هزینه آن را فعالیت می

 .به شهرداری مربوطه پرداخت نمایندو خدماتی و در قالب عوارض محلی 

و  یاز مل اعم و عوارض اتیهرگونه وجوه از جمله مال افتیو در یبرقرار 1312سال  یاز ابتدا -2نکته 

ون قانی وارداتی صرفاً به موجب کاالها نیکنندگان کاالها، ارائه دهندگان خدمات و همچندیاز تول یمحل

 ینگو چگو رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ، یاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یاصالح مواد

ی واردات یارائه دهندگان خدمات و کاالها کنندگان کاال، دیوجوه از تول ریو وصول عوارض و سا یبرقرار

 ریهرگونه عوارض و سا یبرقرارقانون مذکور(.  1)ماده  ردیپذیصورت م)موسوم به قانون تجمیع عوارض( 

آن دسته از خدمات که  نیمچنو ه 3ی مذکور در ماده دیتولی و کاالها یواردات یانواع کاالها یوجوه برا

 یعوارض به درآمدها یبرقرار نیهمچن شده است نیمع آنها و عوارض اتیمال فیقانون، تکل نی( ا1در ماده )

 یمال اتیعمل ریو سا یگذارها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهشرکت سهام سود ات،یمأخذ محاسبه مال

 مراجع ممنوع ریو سا یاسالم یمجاز توسط شوراها یبانک ریغ یو مؤسسات اعتبار هابانک اشخاص نزد

 (.  6)ماده  باشدیم

 رانیعرضه کاالها و ارائه خدمات در ا، 1311با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 

 (. ارائه کاالها و خدمات به1)ماده  باشدیقانون م نیواردات و صادرات آنها مشمول مقررات ا نیو همچن

 هایرخ عوارض شهردارمشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است. همچنین ن 15شرح نرخ مقرر در ماده 

 ، به شرحبر ارزش افزوده( اتیعالوه بر نرخ مال)قانون،  نیدر رابطه با کاال و خدمات مشمول ا هایاریو ده

 تعیین گردیده است.  31مقرر در ماده 

ه ارائه خدمات ک نیو همچن یدیو تول یواردات یانواع کاالها یوجوه برا ریهرگونه عوارض و سا یبرقرار

ذ مأخ یعوارض به درآمدها یبرقرار نیشده است، همچن نیو عوارض آنها مع اتیمال فیقانون، تکل نیدر ا

خاص اش یمال اتیعمل ریسا و یها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذار، سود سهام شرکتاتیمحاسبه مال

)ماده  شدبایمراجع ممنوع م ریو سا یاسالم یمجاز، توسط شوراها یبانک ریغ یها و مؤسسات اعتبارنزد بانک

62). 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسالمی جهت وضع هر یک از  62ماده  1همچنین برابر تبصره  

د، باشنمند میت وضع عوارض بهرهاز صالحیعوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون مشخص نشده 

بنابراین مطابق رویکرد برخی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با وجود شمول مالیات و عوارض 

مقرر بر ارائه کاال و خدمات، موجبی برای وضع عوارض کسب و پیشه )وضع عوارض بر صنوف و مشاغل 

 اخذ عوارض مضاعف منجر خواهد شد.  باشد، چرا که بهداخل در محدوده شهر( موجود نمی
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مبادرت به وضع عوارض پیرامون ( 11/12/1321مورخ  - 1311)دادنامه شماره برای نمونه، نگاه کنید به 

 دارد:که مقرر می های رشتها و هتل پارککسب و پیشه برای هتل

، 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62و  62، 31، 15، 6با توجه به احکام مقرر در مواد "

میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید 

تعرفه عوارض محلی  61و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین بند ب ماده مالیات 

مغایر  1322تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال  61و بند ب ماده  1322شهرداری رشت در سال 

 11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی رشت تشخیص می

 "شود.ابطال می 1322ل قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سا

پیرامون اخذ عوارض کسب و پیشه  11/25/1325مورخ  -  655همچنین نگاه کنید به: ذیل دادنامه شماره 

 دارد:از وکال که اشعار می

 عوارض هرگونه برقراری ،17/2/1317 مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده 62 ماده عالوه مطابق ...به"

 برقراری و شده مشخص آن عوارض و مالیات تکلیف مذکور قانون در که خدمات ارائه برای وجوه سایر و

مورد بحث، نرخ  قانون 31 ماده الف بند در. است شده ممنوع مالیات محاسبه مأخذ درآمدهای به عوارض

همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه  62عوارض ارائه خدمات معین شده، همچنین طبق ماده 

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و  32/6/1326-13ن خدمت منع شده است، بنابراین رأی شماره دهندگا

تعرفه عوارض کسب  15اسناد دیوان عدالت اداری که بدون توجه و رعایت موازین موصوف، شکایت از بند 

ار را رد شورای اسالمی شهر شهری 1321و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال 

تعرفه مورد شکایت، خالف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع  15کرده است نقض و در نتیجه بند 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند می تشخیص

 ".گرددمی ابطال 1322 سال مصوب اداری

الزم به ذکر است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در جهت دفاع از چنین رویکردی 

های مخابراتی همواره بر این نظر بوده است که: از آنجایی که االرض یا عوارض آنتنبه عوارضی مانند حق

های مخابراتی در محدوده شهر بخشی از بهره برداری از معابر عمومی در عوارض حق االرض و نصب آنتن

آید و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض مقرر در قانون مالیات بر ه خدمات به حساب میفرآیند ارائ

االرض و عوارض نصب آنتن های مخابراتی مغایر ارزش افزوده قرار گرفته است، بنابراین  وضع عوارض حق

ب و عوارض کس قانون است. مطابق منطق استدالل به کار رفته در این دسته از آراء هیأت عمومی، پیرامون

یرد، گهای کسب و پیشه اصناف و مشاغل مختلف صورت میهایی که در محلتوان گفت، فعالیتپیشه نیز می

شود و از آنجایی که مالیات و عوارض نهایتاً به ارائه خدمتی خاص یا تولید و عرضه کاالیی خاص منجر می
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 باشد، وضع عوارض محلی بر آن ازرزش افزوده میتولید و عرضه کاال تابع احکام مقرر در قانون مالیات بر ا

باشد.  اما ادعای مغایرت عوارض کسب و پیشه با قانون مالیات بر ارزش افزوده صالحیت شوراها خارج می

اشد. بنیازمند تامل بیشتری است، چرا که موضوع مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کسب و پیشه مشترک نمی

 و یواردات یکاالها"ارزش افزوده موضوع مالیات و عوارض مقرر در این قانون  به موجب قانون مالیات بر

باشد اما موضوع عوارض کسب و پیشه، فعالیت در یک کسب و کار می "ارائه خدمات نیو همچن یدیتول

باشد. به عنوان مثال زمانی که لیوان تولید و به مصرف کننده مشخص در محدوده قانونی شهر مشخص می

گیرد، این در حالی است که متعلق عوارض کسب کنیم، مالیات بر ارزش افزوده به لیوان تعلق مییعرضه م

 باشد.و پیشه لیوان فروش بودن یا اشتغال به کسب و کار لیوان فروشی در شهر می

عوارض به  یبرقرار"، 1317بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون مال 62هرچند مطابق ماده به عبارت دیگر، 

 تینکته حائز اهم نی. اما توجه به اباشدیممنوع م یاسالم یتوسط شوراها "اتیمأخذ محاسبه مال یآمدهادر

 ریباشد. بلکه موضوع عوارض اخ ینم ریاخ یدرآمد واحدهااصناف و مشاغل است که موضوع عوارض بر 

شهر  میکسب و کار به مثابه شغل در محدوده و حر کیکردن  شهیپ  ایکسب و کار مشخص  کیدر  تیفعال

ه صنوف و مشاغلی ک .وضع عوارض( یماخذ برا کیکسب و کار در شهر به مثابه  کیکردن  شهیاست )پ

 نیامت یباید هزینه آن را در راستاو نمایند در داخل شهر فعالیت می یشهر یضمن بهره بردن از خدمات عموم

 به شهرداری مربوطه پرداخت نمایند.  یدر قالب عوارض محل و یو خدمات یعمران یها نهیهز

بر  عوارض مشاغلای از آراء اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع به موجب دسته -3نکته 

با توجه به این که در اصناف و مشاغل داخل در محدوده شهر، قانونی شناخته شده است.  به عبارت بهتر، 

تصویب نگردیده و با لحاظ این که جزء  عوارض مشاغلقانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی تحت عنوان 

این گردند، بنابرمشاغلی هستند که در حوزه شهری فعالیت نموده و از خدمات شهرداری مربوطه منتفع می

نامه اجرایی نحوه وضع آیین 3وراها و به استناد ماده قانون تشکیالت شاز شورای اسالمی شهر با اختیار حاصل 

 تصویب عوارض از صالحیت 1376عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک ... مصوب 

  مشاغل بر اصناف و مشاغل اعم از اصناف مشمول قانون نظام صنفی و اصناف و مشاغل دارای قانون خاص

 باشند. برخوردار می

( قابل اشاره و اسناد یعمران، شهرساز یهیأت تخصص 22/5/1325-116شماره  دادنامهدر همین راستا، )

 است:

کشور و انتخاب شهرداران  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 71ماده  15طبق بند  "  

رفتن ظر گآن با در ن زانینوع و م رییتغ نیلغو عوارض شهر و همچن ای یبرقرار حیلوا بیتصو 1376مصوب 

 یشورا یهاتیمسئولو  فیشود از جمله وظایوزارت کشور اعالم م یدولت که از سو یعموم یهااستیس
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وضع عوارض  1317بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون مال 62ماده  1شهرها محسوب شده و در تبصره  یاسالم

ده است و ش زیمقررات مربوطه تجو تیقانون مشخص نشده باشد، با رعا نیآنها در ا فیکه تکل دیجد یمحل

اخذ عوارض از  32/23/1322-131شماره  یاز جمله رأ یعدالت ادار وانید یدر موارد مشابه، هیأت عموم

بر وضع عوارض  یمبن 12/1/1321مصوبه مورخ  نیاعالم ننموده است. بنابرا یقانونریگونه مشاغل را غ نیا

قانون و خارج از حدود  ریشهر تهران مغا یاسالم یشورا مصوب یمشاغل از جمله دفاتر اسناد رسم یبرا

به  یرأ یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 11و  12 وادنبوده و به استناد م یقانون اراتیاخت

ده نفر از قضات  ایو  وانید سیرئ یصدور از سو خیروز از تار 22ظرف  یرأ نیشود. ایصادر م تیرد شکا

       " 1قابل اعتراض است. یعدالت ادار وانید

هیأت عمومی دیوان نیز در این باره قابل ذکر است که مقرر  (21/11/1325 مورخ - 1212  شماره دادنامه) 

 دارد:می

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  15هر چند به موجب بند "

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62ماده 1با اصالحات بعدی و تبصره  1376شهرداران مصوب سال 

باشد. لیکن افزایش وضع عوارض برای مشاغل از وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی شهرها می 1317

های عمومی دولت الذکر منوط به رعایت سیاستقانون فوق 71ماده  15عوارض مورد نظر به موجب بند 

ر به اینکه الزامات مورد نظر قانونگذار در افزایش دوازده برابری مصوبه مورد شکایت رعایت نشده است. نظ

به  شود واست، بنابراین خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر خرمشهر تشخیص می

ابطال  1322ی مصوب سال دادرسی دیوان عدالت ادارقانون تشکیالت و آیین 11و ماده  12ماده  1استناد بند 

 "شود.می

اشاره  12/2/1321مورخ  2232به شماره   یعدالت ادار وانید یعموم اتیه امهبه دادنید به با و درنهایت

... عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول "به موجب آن   کردکه 

قانون  12ماده  15به استناد بند  رهیها، بورس و غو مشاغل خاص مثل پزشکان، بانک یقانون نظام صنف

 یبا اصالحات بعد 1376کشور و انتخاب شهرداران مصوب  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یتشک

قانون و  ریمغا وانیگونه مصوبات در د نیشود و ایبر ارزش افزوده اخذ م اتیقانون مال 62ماده  1و تبصره 

 ."ده استنش صیخارج از حدود تشخ

                                                           

 وانینفر از قضات د 12 حهیمصرح در ال استدالل -هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1325/ 3/11مورخ 1135 شمارهبه موجب دادنامه . 1 

عدالت  وانیو اسناد د یعمران، شهرساز یهیأت تخصص 22/25/1325-116شماره  ینقض رأ یبه شرح مندرج در گردش کار برا یعدالت ادار

 برخوردار است. یاز اعتبار قانون یمذکور هیأت تخصص یرأ جهینشد، در نت صیموجه تشخ یادار
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 شهیعوارض کسب و پ هیبه صورت مقطوع عالوه بر کل "یصنف یواحدها هیعوارض افتتاح"وضع  -1نکته 

 شود، از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده و مغایر قانون است. یکه در زمان صدور پروانه کسب اخذ م

 ( قابل ذکر است:6/12/1325مورخ  – 1222در همین خصوص، )دادنامه شماره 

کشور و انتخاب  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 71ماده  15چند در بند  هر"

بر ارزش افزوده وضع  اتیقانون مال 62ماده  1و تبصره  یبا اصالحات بعد 1376شهرداران مصوب سال 

 ریشهرها بوده است، لکن عوارض افتتاح عالوه بر سا یاسالم یشورا اراتیو اخت فیعوارض جزء وظا

اح بر عوارض افتت زیو در آراء مربوط به بانکها ن رهیو غ رهیاست مثل عوارض احداث بنا، پذ یعوارض قانون

 ت،یمصوبه مورد شکا نیو ابطال شده است، بنابرا صیتشخ اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریها مغابانک

 11و ماده  12ماده  1بوده و مستند به بند  اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریافتتاح، مغا بر وضع عوارض یمبن

 ".شودیابطال م 1322مصوب سال  یعدالت ادار وانید یدادرسنییو آ التیقانون تشک

ن بر ای عوارض کسب و پیشهای از آراء ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون دسته -6نکته 

محل "نظرند که ما با برخی صنوف و مشاغل مواجهیم که در آن محل انجام فعالیت شغلی مذکور از مصادیق 

آید، نتیجتاً اخذ عوارض کسب و پیشه بر برخی اماکن کسب و کار مانند دفاتر به شمار نمی "کسب و کار

قانون  66ماده  21بصره ذیل بند مطابق حکم توکالت و مطب پزشکان مغایر قانون است. به عبارت بهتر، 

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و  "، شهرداری

-527و بر اساس رأی شماره  "شودتجاری محسوب نمیدفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده 

ر، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور هیأت عمومی دیوان عالی کشو 22/5/1376

 پیشه و سبک محل مصادیق از و کار محل اعتبار به نه شودمی وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره

مقرر  1355مصوب سال  قانون محل مطب پزشکان مطابق ماده واحدهگردد. همچنین نمی محسوب تجارت و

و  های مسکونی و تجاری و ملکیفعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان "شده است 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن  11/7/1371-675و با توجه به رأی شماره  ".اجاره ای بالمانع است

ع قاستیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده وا

 شود.شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیمی

 :(11/25/1325مورخ  -  655)دادنامه شماره برای نمونه نگاه کنید به 

قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده  66ماده  21مطابق حکم تبصره ذیل بند  "

ر ـوان عالی کشور، دفتـهیأت عمومی دی 22/5/1376-527شود و بر اساس رأی شماره تجاری محسوب نمی

   ل ادارهـی که در واقع به اعتبار شخص وکیـلین و تنظیم امور وکالتـی موکـرایـذیـلی است برای پـوکالت مح

 ه مطابقعالو به گردد.نمی محسوب تجارت و پیشه و کسب محل مصادیق از و کار محل اعتبار به نه شودمی
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 ارائه برای وجوه سایر و عوارض هرگونه برقراری ،17/2/1317 مصوب مالیات بر ارزش افزوده قانون 62 ماده

 درآمدهای به عوارض برقراری و شده مشخص آن عوارض و مالیات تکلیف مذکور قانون در که خدمات

مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات  قانون 31 ماده الف بند در. است شده ممنوع مالیات محاسبه مأخذ

همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمت منع  62معین شده، همچنین طبق ماده 

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت  32/6/1326-13شده است، بنابراین رأی شماره 

تعرفـه عـوارض کسب و پیشه در مورد  15ت از بنـد اداری که بدون توجه و رعایت موازین موصوف، شکای

شورای اسالمی شهر شهریار را رد کرده است نقض  1321دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال 

و  شودمی تعرفه مورد شکایت، خالف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص 15و در نتیجه بند 

 1322 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11ماده  و 12ماده  1به استناد بند 

 ".گرددمی ابطال

 دارد:( که اشعار می21/25/1325مورخ  -  677همچنین )دادنامه شماره 

فعالیت شغلی  »مقرر شده است  1355مصوب سال  قانون محل مطب پزشکان مطابق ماده واحده -الف"

به  «ای بالمانع است.های مسکونی و تجاری و ملکی و اجارهبسته در ساختمانپزشکان و صاحبان حرف وا

نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل  قانون شهرداری 66ماده  21موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 

-675مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و با توجه به رأی شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و  11/7/1371

 شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می

( از تعرفه 21-11و ) 1321( از تعرفه عوارض محلی سال 21-13-1بندهای ) شود. با توجه به مراتبنمی

مصوب شورای اسالمی شهر ارومیه در خصوص عوارض ساالنه کسب و پیشه از  1323ارض محلی سال عو

و  12ماده  1پزشکان، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند 

 ."...شودمی ابطال 1322 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین قانون تشکیالت و 11ماده 
 

 باشد:آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص به شرح ذیل می

 :3/1/1376مورخ -527شماره  . دادنامه1

ه خود، و مقررات مربوط ب نامهنیتابع قانون خاص بوده و طبق آئ یشغل وکالت دادگستر نکهینظر به ا"

اداره  لیه درواقع به اعتبار شخص وکک یامور وکالت میو تنظ نیموکل ییرایپذ یاست برا یآن محل دفتر

قانون تجارت نبوده و به  2 ادهاز مشاغل احصاء شده در م کیچیدر زمره ه زینه به اعتبار محل کار و ن شودیم

از شمول مقررات آن مستثنا شده  یقانون نظام صنف 2ماده  کیموجب تبصره لحاظ داشتن مقررات خاص به

و تجارت  شهیمحل کسب و پ قیاز مصاد توانیرا نم یمراتب فوق دفتر وکالت دادگستر یاست لذا به اقتضا
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 یدانست بلکه مشمول عمومات قانون مدن 1365مصوب سال  ستأجرو مشمول مقررات قانون روابط موجر و م

 یعال وانید یاعضاء هیأت عموم تاکثری نظربه  هذایاست. عل 1352و قانون روابط موجر و مستأجر سال 

محل مورد اجاره )دفتر وکالت(  هیاهواز و بندرعباس که بر تخل یحقوق یهاکشور آراء صادره از دادگاه

 "… شوندیم صیتشخ یقانون نیو منطبق با مواز حیصح افتهیاصدار 

 :26/7/1371مورخ  -675. رای شماره 2

 مارانیب و معالجه یپزشک یو تخصص یعرضه خدمات علم یمطب پزشکان که برا یجاریاماکن است "  

تجارت  ای شهیو پ کسب تا حق گرددیمحسوب نم تجارت ای شهیمحل کسب و پد شویمورد استفاده واقع م

 زدهمیاماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب س نیا هیتخل .ردیبه آن تعلق گ

عبه ش یرأ نیضمن عقد اجاره است. بنابرا درنیطرف نیب طیو شرا یقانون مدن 121و ماده  1352 ماه بهشتیارد

  " .شودیم صیتشخ حینظر مطابقت دارد صح نیاهواز که با ا کی یپنجم دادگاه حقوق

 یپنجساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه  171قابل توجه آن است که مطابق بند الف ماده  -5نکته 

سال  انیموظفند تا پا ربطیمراجع ذ ریو سا هایو شهردار یاسالم یشوراها، (1322ـ  1321) رانیا یاسالم

 : دیاقدام نما لیذ یهااستیبا اعمال س هایشهردار داریپا ینظام درآمدها نیتدو قیاول برنامه از طر

ا متناسب ب یصنعت ،یادار ،یتجار یهایدر کاربر یـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان الف"

ارض به عو نیا لیتبد زیو ن یمحل تیو موقع یمیاقل طیهمان منطقه باتوجه به شرا یمسکون یهایکاربر

 "...هایکاربر نیا یاحداث یاز واحدها یبردارخدمات بهره یعوارض و بها

-یبرداری از کاربرمطابق حکم اخیر در مدت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ عوارض ناشی از بهره

 های تجاری، اداری، صنعتی، امری است که در صالحیت شوراهای شهر قرار داشته است. 

قانون تمدید قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران با الزم به ذکر است که مطابق 

له پنجم قانون برنامه پنجسا" مجلس شورای اسالمی( 11/12/1321( این قانون )مصوبه مورخ 236اصالح ماده )

هجری شمسی تمدید و با  1326حداکثر تا پایان سال  16/12/1312توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 شده است. "االثرتصویب برنامه ششم توسعه و ابالغ آن ملغی

 قوانین و مقررات .9

  9907قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  86و  88، 90، 92، 8، 4، 9مواد: 
  
همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون  کاالها و خدمات درایران وعرضه  -1ماده "

 .باشدمی
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 .عرضه کاال در این قانون، انتقال کاال از طریق هر نوع معامله است -1ماده 

ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال  -6ماده 

 .باشدبه ازاء میما

 باشد. ی( م6/1۱درصد ) میون کیبر ارزش افزوده،  اتینرخ مال -15ماده 

 گردد: یم نییتع ریخاص به شرح ز یبر ارزش افزوده کاالها اتینرخ مال -تبصره

 ( .12۱دوازده درصد ) ،یمحصوالت دخان و گاریانواع س -1

 (.22۱درصد ) ستیب مایوسوخت هواپ نیانواع بنز -2

قانون، عالوه بر  نیدر رابطه با کاال و خدمات مشمول ا هایاریو ده هاینرخ عوارض شهردار -31ماده

 گردد:یم نییتع ریقانون، به شرح ز نی( ا15موضوع ماده ) اتینرخ مال

 ( ؛6/1۱درصد) میو ن کیقانون،  نی( ا15کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده) هیکل -الف

 (؛3۱سه درصد) ،یو محصوالت دخان گاریانواع س -ب

 (؛12۱ده درصد ) ما،یو سوخت هواپ نیانواع بنز -ج

 (.6۱( و نفت کوره پنج درصد)12۱و نفت گاز، ده درصد ) دینفت سف -د

ه ارائ نیو همچن یدیو تول یواردات یانواع کاالها یوجوه برا ریهر گونه عوارض و سا یبرقرار -62ماده 

عوارض به  یبرقرار نیشده است، همچن نیو عوارض آنها مع اتیمال فیتکلقانون،  نیخدمات که در ا

 ریو سا یذارگها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهسود سهام شرکت ات،یمأخذ محاسبه مال یدرآمدها

 ریاو س یاسالم یمجاز، توسط شوراها یبانک ریغ یها و مؤسسات اعتباراشخاص نزد بانک یمال اتیعمل

 باشد.یمراجع ممنوع م

آنها  فیکه تکل د،یجد یاز عوارض محل کیشهر و بخش جهت وضع هر  یاسالم یشوراها -1تبصره

 اجراء در سال یقانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا نیدر ا

 .ندینما یو اعالم عموم بیبعد، تصو

 ،یاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یقانون، قانون اصالح مواد نیالزم االجراء شدن ا خیاز تار -62ماده

 دیوجوه از تول ریو وصول عوارض و سا یبرقرار یو چگونگ رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

 ریآن و سا یبعد یه هایو اصالح 1311مصوب  یواردات یکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالها

و عوارض بر واردات و  میمستق ریغ اتیهر گونه مال افتیمربوط به در ریو مقررات خاص و عام مغا نیقوان

از  گریو عوارض د میمستق ریغ اتیهر گونه مال افتیو در یو برقرار دهیکاالها و ارائه خدمات لغو گرد دیتول
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 نیانماده شامل قو نیشد. حکم ابا یدهندگان خدمات ممنوع م هکنندگان و وارد کنندگان کاالها و ارائ دیتول

 "باشد.یم زینام است، ن حیتصر ایبر آنها مستلزم ذکر نام  یو مقررات عموم نیکه شمول قوان یریو مقررات مغا
 

  99/87/9946اصالحی مصوب   قانون شهرداری 88ماده  64تبصره بند: 
 

 طبق ضوابط نقشه مذکور در ی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف استیشهرداری در شهرها  ـ تبصره "

مانی که بر خالف مندرجات پروانه ساخت را قید کند. در صورتیهای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان پروانه

بصره کمیسیون مقرر در ت در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در

ید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت نمااین قانون مطرح می 122یک ماده 

اه م دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک مناسب که نباید از

 .کنداتخاذ تصمیم می

ای تعطیل برشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می 

زار و هماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج ای از ششجنحهکسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس 

 .شودیک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می

ه و مجله و دفتر دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنام

 ".شودتجاری محسوب نمیمهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده 
 

  ـ  9914) رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور 974بند الف ماده

 9901مصوب  (9918
  
 قیسال اول برنامه از طر انیموظفند تا پا ربطیمراجع ذ ریو سا هایو شهردار یاسالم یـ شوراها171 ماده"

 : دیناقدام نما لیذ یهااستیبا اعمال س هایشهردار داریپا ینظام درآمدها نیتدو

 متناسب با یصنعت ،یادار ،یتجار یهایدر کاربر یـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان الف

ارض به عو نیا لیتبد زیو ن یمحل تیو موقع یمیاقل طیهمان منطقه باتوجه به شرا یمسکون یهایکاربر

افزوده  رزشعوارض بر ا نیو همچن هایکاربر نیا یاحداث یاز واحدها یبردارخدمات بهره یعوارض و بها

 ."ی ...توسعه شهر یهاطرح یاز اجرا یو امالک، ناش یاراض
 ج

 9922  )ماده واحده( مصوب قانون محل مطب پزشکان 
  

 یملک یرتجا و یمسکون یهاپزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان یشغل تیفعال -ماده واحده "

 بالمانع است. یو اجار
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شصت و  و صدیس هزار و کیماه  ید ستمیب کشنبهیروز  یفوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن قانون

 "است. دهیرس نگهبانی شورا دییبه تأ 1355612622 خیتارو در بیتصو یاسالم یشش مجلس شورا
 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .4

 

 (:11/12/1321مورخ  - 1311)دادنامه شماره  -الف

مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات  61و  61موضوع خواسته: درخواست ابطال بند )ب( از مواد 

 1322و  1322های شهرداری رشت در سال

، 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62و  62، 31، 15، 6با توجه به احکام مقرر در مواد "

ها هم مشمول این قانون هستند و باید میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتل

تعرفه عوارض محلی  61و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین بند ب ماده مالیات 

مغایر  1322تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال  61و بند ب ماده  1322شهرداری رشت در سال 

 11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی رشت تشخیص می

 "شود.ابطال می 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:11/25/1325مورخ  -  655)دادنامه شماره  -ب

از گروه شش شغلی )تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهانه  15ابطال ردیف موضوع خواسته: درخواست 

 شورای اسالمی شهر شهریار از تاریخ تصویب 5/11/1312شهریار( مصوب 

فاده است قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک 66ماده  21مطابق حکم تبصره ذیل بند  "

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر  22/5/1376-527تجاری محسوب نمی شود و بر اساس رأی شماره 

 وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره

 مطابق عالوه به گرددنمی محسوب تجارت و پیشه و کسب محل مصادیق از و کار محل اعتبار به نه شودمی

 ارائه برای وجوه سایر و عوارض هرگونه برقراری ،17/2/1317 مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده 62 ماده

 درآمدهای به عوارض برقراری و شده مشخص آن عوارض و مالیات تکلیف مذکور قانون در که خدمات

مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات  قانون 31 ماده الف بند در. است شده ممنوع مالیات محاسبه ماخذ

همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمت منع  62معین شده، همچنین طبق ماده 

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت  32/6/1326-13شده است، بنابراین رأی شماره 

تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد  15صوف، شکایت از بند اداری که بدون توجه و رعایت موازین مو

شورای اسالمی شهر شهریار را رد کرده است نقض  1321دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال 
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و  شودمی تعرفه مورد شکایت، خالف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص 15و در نتیجه بند 

 1322 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11و ماده  12ه ماد 1به استناد بند 

 ".گرددمی ابطال
 

 (:21/25/1325مورخ  - 677)دادنامه شماره  -ج

و )بند الف ردیف  1321( از تعرفه عوارض محلی سال 22-2ابطال بندهای )موضوع خواسته: درخواست 

 1321( از تعرفه عوارض محلی سال 22-1ماده  2ذیل تبصره  2)بند و  1323( از تعرفه عوارض سال 2-22

 مصوب شورای اسالمی شهر ارومیه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان

فعالیت شغلی »مقرر شده است  1355مصوب سال  قانون محل مطب پزشکان مطابق ماده واحده -الف"

به  «ای بالمانع است.ی و تجاری و ملکی و اجارههای مسکونپزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان

نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل  قانون شهرداری 66ماده  21موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 

-675مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و با توجه به رأی شماره 

کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و هیأت عمومی دیوان عالی  11/7/1371

 شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می

( از تعرفه 21-11و ) 1321( از تعرفه عوارض محلی سال 21-13-1بندهای ) شود. با توجه به مراتبنمی

رای اسالمی شهر ارومیه در خصوص عوارض ساالنه کسب و پیشه از مصوب شو 1323عوارض محلی سال 

و  12ماده  1شود و به استناد بند پزشکان، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می

 ."...شودمی ابطال 1322 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین قانون تشکیالت و 11ماده 
 ج

 (:6/12/1325مورخ  -1222)دادنامه شماره  -د

 1326فصل هفدهم عوارض مصوب سال « الف»از قسمت  2و خواسته: ابطال بند  تیشکا موضوع

 هیشهرکرد با عنوان عوارض افتتاح یشهردار

کشور و انتخاب  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 71ماده  15چند در بند  هر"

بر ارزش افزوده وضع  اتیقانون مال 62ماده  1و تبصره  یحات بعدبا اصال 1376شهرداران مصوب سال 

 ریشهرها بوده است، لکن عوارض افتتاح عالوه بر سا یاسالم یشورا اراتیو اخت فیعوارض جزء وظا

اح بر عوارض افتت زیها نو در آراء مربوط به بانک رهیو غ رهیاست مثل عوارض احداث بنا، پذ یعوارض قانون

 ت،یمصوبه مورد شکا نیو ابطال شده است، بنابرا صیتشخ اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریها مغابانک

 11و ماده  12ماده  1بوده و مستند به بند  اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریبر وضع عوارض افتتاح، مغا یمبن

 ".دشویابطال م 1322مصوب سال  یعدالت ادار وانید یدادرسنییو آ التیقانون تشک
 



 51//    کسب و پیشه )مشاغل( عوارض اخذبرخی موارد اعتراض به 

 

 
 

 (:23/11/1325 - 1135 )دادنامه شماره -هـ

 یعمران، شهرساز یهیأت تخصص 22/25/1325-116شماره  یو خواسته: اعتراض به رأ تیشکا موضوع

 که مقرر داشته بود: و اسناد

کشور و انتخاب شهرداران  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 71ماده  15طبق بند  "

فتن آن با در نظر گر زانینوع و م رییتغ نیلغو عوارض شهر و همچن ای یبرقرار حیلوا بیتصو 1376مصوب 

 یشورا یهاتیمسئولو  فیشود از جمله وظایوزارت کشور اعالم م یدولت که از سو یعموم یهااستیس

وضع عوارض  1317بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون مال 62ماده  1شهرها محسوب شده و در تبصره  یاسالم

ده است و ش زیمقررات مربوطه تجو تیقانون مشخص نشده باشد، با رعا نیآنها در ا فیکه تکل دیجد یمحل

اخذ عوارض از  32/23/1322-131شماره  یاز جمله رأ یعدالت ادار وانید یدر موارد مشابه، هیأت عموم

بر وضع عوارض  یمبن 12/21/1321مصوبه مورخ  نیاعالم ننموده است. بنابرا یقانونریگونه مشاغل را غ نیا

قانون و خارج از حدود  ریشهر تهران مغا یاسالم یمصوب شورا یمشاغل از جمله دفاتر اسناد رسم یبرا

به  یرأ یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 11و  12 وادنبوده و به استناد م یقانون اراتیاخت

ده نفر از قضات  ایو  وانید سیرئ یصدور از سو خیروز از تار 22ظرف  یرأ نیشود. ایصادر م تیرد شکا

  "قابل اعتراض است.  یعدالت ادار وانید

 ی:هیأت عموم یرأ

 یرج در گردش کار برابه شرح مند یعدالت ادار وانینفر از قضات د 12 حهیمصرح در ال استدالل"

موجه  یعدالت ادار وانیو اسناد د یعمران، شهرساز یهیأت تخصص 22/5/1325-116شماره  ینقض رأ

 "برخوردار است. یاز اعتبار قانون یمذکور هیأت تخصص یرأ جهینشد، در نت صیتشخ
 

 :(21/11/1325 مورخ - 1212  شماره دادنامه) -و

از شورای  هافزایش عوارض مشاغل صادر 1/11/1323مورخ  - 23-1212/1ابطال مصوبه موضوع خواسته: 

 اسالمی شهر خرمشهر

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  15هر چند به موجب بند "

صوب سال قانون مالیات بر ارزش افزوده م 62ماده 1با اصالحات بعدی و تبصره  1376شهرداران مصوب سال 

باشد. لیکن افزایش وضع عوارض برای مشاغل از وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی شهرها می 1317

های عمومی دولت الذکر منوط به رعایت سیاستقانون فوق 71ماده  15عوارض مورد نظر به موجب بند 

شده وبه مورد شکایت رعایت ناست. نظر به اینکه الزامات مورد نظر قانونگذار در افزایش دوازده برابری مص

به  شود واست، بنابراین خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر خرمشهر تشخیص می
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ابطال  1322دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال قانون تشکیالت و آیین 11و ماده  12ماده  1استناد بند 

 "شود.می
 

 عدالت اداریهای تخصصی دیوان آرای هیأت.8

 

  :و اسناد یعمران، شهرسازهیأت تخصصی  22/6/1326-13دادنامه شماره  -الف

کشور و انتخاب شهرداران مصوب  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 15طبق بند "

 یهااستیآن با در نظر گرفتن س زانینوع و م رییتغ نیلغو عوارض شهر و همچن ای یبرقرار حیلوا بیتصو 1376

 یاسالم یشورا یهاتیو مسئول فیشود از جمله وظایوزارت کشور اعالم م یدولت که از سو یعموم

 یوضع عوارض محل 1317بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون مال 62ماده  1شهرها محسوب شده و در تبصره 

و با توجه  شده است زیمقررات مربوطه تجو تیرعا قانون مشخص نشده باشد، با نیآنها در ا فیکه تکل دیجد

 یعوارض و بها زیبر تجو یمبن یدارعدالت ا وانید یهیأت عموم 1/12/1322-652و  651شماره  یبه رأ

قانون و خارج از  ریمغا اریشهر شهر یاسالم یشورا 21/12/1322از مصوبه  15خدمات از دفاتر وکال بند 

به  یرأ یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 11و  12اد مواد نبوده و به استن اراتیحدود اخت

 یعدالت ادار وانیمحترم د سیرئ یصدور از سو خیروز از تار 22ظرف  یرأ نیشود. ایصادر م تیرد شکا

  "قابل اعتراض است.  یعدالت ادار وانینفر از قضات محترم د 12 ایو 

 :و اسناد یعمران، شهرساز یهیأت تخصص 22/5/1325-116شماره  دادنامه -ب

کشور و انتخاب شهرداران  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 71ماده  15طبق بند  "  

فتن آن با در نظر گر زانینوع و م رییتغ نیلغو عوارض شهر و همچن ای یبرقرار حیلوا بیتصو 1376مصوب 

 یشورا یهاتیمسئولو  فیشود از جمله وظا یوزارت کشور اعالم م یدولت که از سو یعموم یهااستیس

وضع عوارض  1317بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون مال 62ماده  1شهرها محسوب شده و در تبصره  یاسالم

ده است و ش زیمقررات مربوطه تجو تیقانون مشخص نشده باشد، با رعا نیآنها در ا فیکه تکل دیجد یمحل

اخذ عوارض از  32/23/1322-131شماره  یه رأاز جمل یعدالت ادار وانید یدر موارد مشابه، هیأت عموم

بر وضع عوارض  یمبن 12/21/1321مصوبه مورخ  نیاعالم ننموده است. بنابرا یقانونریگونه مشاغل را غ نیا

قانون و خارج از حدود  ریشهر تهران مغا یاسالم یمصوب شورا یمشاغل از جمله دفاتر اسناد رسم یبرا

به  یرأ یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 11و  12 وادناد منبوده و به است یقانون اراتیاخت

ده نفر از قضات  ایو  وانید سیرئ یصدور از سو خیروز از تار 22ظرف  یرأ نیشود. ایصادر م تیرد شکا

 "قابل اعتراض است. یعدالت ادار وانید



 

 
 

 چهارمموضوع 
 

 

عوارض مغایر و وضع  تعییناعتراض به 

 های عمومی دولتسیاست





 

 
 

 

 

 

 های عمومی دولت عوارض مغایر سیاستو وضع  تعییناعتراض به موضوع چهارم: 
 

 طرح بحث .9

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست 

آید و از وظایف شورای اسالمی شهر به شمار می شود،عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می

تواند نسبت به عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی شورای اسالمی شهر می

 نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید. های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آییناز هزینه

( 21) وزارت کشور و به استناد مواد شنهادیبه پ بنا1371/ 7/7جلسه مورخ در  رانیهیأت وزدر همین راستا 

 - 1376مصوب  - شهرداران کشور و انتخاب یاسالمیو انتخابات شوراها فی، وظاالتی( قانون تشک77و )

نامه نییآالذکر ،( قانون فوق71) ماده (15دولت موضوع بند ) یعموم یهااستیس نییتع یبرا نیو همچن

نحوه وضع و وصول  یینامه اجرانییآ"با عنوان شده را  ادی قانون (71( ماده )15( و بند )77ه )دما ییاجرا

و انتخابات  فیوظا الت،یشهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشک یاسالم یعوارض توسط شوراها

 تصویب کرد.  "1376کشور و انتخاب شهرداران مصوب  یاسالم یشوراها

 یهااستیس تیعوارض به رعا یو برقرار وضع درر، صالحیت شوراهای محلی نامه فوق الذکدر آیین

نحوه وضع و وصول عوارض توسط  ییاجرا نامهنییآ 16و 11 نیدر مادت مندرج طیضوابط و شرا)دولت  یکل

ای از آراء هیأت گردیده است. در همین رابطه، دسته و مشروط دیمق (شهر، بخش و شهرک یاسالمی شوراها

عوارض  در وضع عوارض، های عمومی دولترعایت سیاستعدم عمومی دیوان عدالت اداری به جهت 

 اند.مصوب شوراهای شهر را ابطال نموده
 

 یدینکات کل .6

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن  -1نکته 

شود، از وظایف شورای اسالمی شهر به شمار که از سوی وزارت کشور اعالم میسیاست عمومی دولت 

کشور و انتخاب شهرداران  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 12ماده  15آید. )بند می

تواند نسبت به عوارض متناسب با تولیدات و با اصالحات بعدی(. شورای اسالمی شهر می 1/3/1376مصوب 
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وب نامه مصهای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییندرآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه

 (.16هیأت وزیران اقدام نماید)ماده 

 وزارت کشور و به استناد مواد شنهادیبنابه پ 27/27/1371در جلسه مورخ  رانیهیأت وزدر همین خصوص 

 مصوب - شهرداران کشور و انتخاب یاسالمیو انتخابات شوراها فی، وظاالتی( قانون تشک77( و )21)

  الذکر،( قانون فوق71) ماده (15دولت موضوع بند ) یعموم یهااستیس نییتع یبرا نیو همچن - 1376

آیین  16و  11که مطابق مواد  نمود بیشده را تصو ادی قانون (71( ماده )15( و بند )77ه )دما یینامه اجرانییآ

 اجرایی مذکور:نامه 

های کلی سیاست شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض عالوه بر توجه به -11ماده "

عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات  هایشود، سیاستمیکه در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعالم 

 نمایند:

عوارض  دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصولنیل به سمت خودکفایی شهرداری،  -الف  

 های مورد نیاز؛متناسب با هزینه

مختلف اعم از  هایرعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش -ب 

 دولتی و غیر دولتی؛

 شوند؛ی که به صورت غیر مستقیم وصول میهایجهت گیری به سوی وضع عوارض -پ 

 تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛ -ت 

 توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل؛ -ث 

 هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض؛ -ج 

 ها ازسایر روشرعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کاال و خدمات بر  -چ 

 جمله روش وضع عوارض مقطوع؛

های اجرای طرح وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا -ح 

 عمرانی؛

 جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کاالهای تولیدی؛ -خ 

 بر تولید؛ م وضع عوارضتوجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگا -د 

 نظر؛ محاسبه وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش واقعی در دوره مورد -ذ 

 خودداری از وضع عوارض بر کاالهای صادراتی؛ -ر 



 57//    های عمومی دولتمغایر سیاستعوارض و وضع  تعییناعتراض به 

 

 
 

 توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن؛ -ز 

 هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن ؛رعایت حال ایثارگران  -ژ 

 های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض؛اعمال رویه -س 

  .( قانون اساسی3وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ) -ش 

گرفت و وضع  افزایش میزان عوارض موضوع این آیین نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد -تبصره  

 .شودماسبق نمیجدید و افزایش عوارض قبلی عطف بهعوارض 

موضوعات  نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها، عرضه کاالها و خدمات و سایر -16ماده  

تصویب هیأت وزیران  وزارت کشور پیشنهاد شده است و بهحداکثر براساس نرخی است که ساالنه توسط

ری خواهد سال قبل مجنسبت تعیین شده در ل به تصویب نرسیده است،رسد. مادام که این نسبت در هر سامی

های عمرانی، درآمدها و عواید محلی باید استاندارد هزینه سقف( نسبت عوارض بهبود. برای تعیین حداکثر)

نامه ( این آیین11توسط وزارت کشور با هماهنگی کمیته موضوع تبصره ماده ) هاشهرداریاداری و خدماتی

تصمیمات مراجع  هایی که به موجبسهم هزینههیأت وزیران ارایه گردد. در تنظیم استانداردها باید  م و بهتنظی

ها شهرکجامع و هادی در شهرها،  هایهای عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرحملی یا فرا محلی در طرح

 شود، به طور جداگانه مشخص گردد.و روستاها ایجاد می

اند، مجموع نشده های موضوع این ماده تعیینر سال جاری و مادام که استانداردها و نسبتد -تبصره 

مورد در آمدها بیش از حداکثر دو  نامه نباید دراین آیین( 3عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده )

قیمت عمده  (2۱خدمات بیش از حداکثر دو درصد) ( درآمد سالیانه، در مورد فروش کاالها یا2۱درصد )

حداکثر نیم درصد ارزش معامالتی آن با احتساب میزان عوارض  فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از

 "قابل وصول موجود باشد.

درصدی  33در این باره الزم به ذکر است که با توجه به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش 

بل توجیه بوده است و این امر به منزله عدم رعایت ضوابط و غیرقا 1321و  1323های میزان عوارض سال

به شمار آمده است. نگاه کنید به: های اقتصادی دولت، ابالغی از جانب وزارت کشور اهداف و سیاست

 (.26/12/1325مورخ  - 1211)دادنامه شماره 

 عدممصوبه مورد شکایت در افزایش دوازده برابری همچنین در وضع عوارض از سوی شوراهای محلی، 

 .(21/11/1325 مورخ - 2121  شماره دادنامه)نگاه کنید: آید. به شمار می های عمومی دولترعایت سیاست

شهر، بخش  یاسالم ینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها ییاجرانامه در خصوص آیین -2نکته 

 ک الزم به ذکر است که: و شهر
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انون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی الیحه اصالح موادی از قمطابق 

 و اتخدم دهندگان کاال، ارایه کنندگان تولید ازایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه 

برقراری و دریافت هرگونه وجوه از  1312از ابتدای سال وارداتی)موسوم به قانون تجمیع عوارض(  کاالهای

دهندگان خدمات و همچنین مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کاالها، ارائهجمله 

وجوه  ریهرگونه عوارض و سا یبرقرار(. 1)ماده پذیرد به موجب این قانون صورت می کاالهای وارداتی صرفاً

قانون،  نی( ا1در ماده )آن دسته از خدمات که  نیو همچن یدیتول یو کاالها یواردات یانواع کاالها یبرا

 ات،یماخذ محاسبه مال یعوارض به درآمدها یبرقرار نیشده است، همچن نیو عوارض آنها مع اتیمال فیتکل

ا و هاشخاص نزد بانک یمال اتیعمل ریو سا یگذارها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهسود سهام شرکت

ارد، مو ری. در ساباشدیمراجع ممنوع م ریو سا یاسالم یمجاز توسط شوراها یربانکیغ یمؤسسات اعتبار

ن کشور و انتخاب شهردارا یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک یدر اجرا یاسالم یشوراها

دولت که  یاقتصاد یهااستیاهداف و س آن و در چارچوب ضوابط، یو اصالحات بعد 1/3/1376مصوب 

 شهیاز جمله عوارض کسب و پ یعوارض محل یمجاز به برقرار شودیم وزارت کشور به آنها ابالغ قیاز طر

 یستیبایم ،یاز عوارض محل کینرخ هر  شیافزا ایو  دیجد یوضع عوارض محل( همچنین 6)ماده .باشندیم

 (.6)تبصره ماده  گردد یو اعالم عموم بیاجرا در سال بعد تصو یحداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا

 و فیوظا الت،یاالشعار و حکومت آن بر قانون تشکبه عموم و اطالق قانون فوق نظردر همین راستا، 

 ،رالذکریاخ قانون از یهائسخ قسمتنو  1376کشور و انتخاب شهرداران مصوب  یاسالم یشوراها انتخابات

... از قانون برنامه سوم یمواد اصالح قانون 6ماده  کیصرفاً به تبصره  یاسالم یشوراها اراتیاخت جهیدر نت

 ینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها ییاجرا نامهنییآ شده ادیبا مالحظه جهات  .گرددمی محدود.

در محدوده قانون مؤخر اعتبار دارد و وضع  رانیهیأت وز 7/7/1371 شهر، بخش و شهرک مصوب یاسالم

خالف  ،مذکور 6ماده  کیسراسر کشور خارج از محدوده تبصره  یاسالم یشوراها هر نوع عوارض توسط

اجرایی نحوه وضع و  نامهنیجهت اوالً آن قسمت از آئ نیهمه و ب صیتشخ اراتیاخت خارج از حدود قانون و

 باتیهیأت وزیران که ترت 7/7/1371وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک مصوب 

 لیذ 2بصره ماده و همچنین ت داشته مقرر... از قانون برنامه سوم توسعه  یالح موادقانون اص یرارا و یگرید

 نیهمچن و دینمایم یدر مورد عوارض محل اتیبه شکا یدگیخاص مسئول رس بیرا با ترک یماده که هیأت

اداری به موجب رای هیأت عمومی دیوان عدالت  11و تبصره ماده  13و 12و ماده  11و تبصره ماده  12ماده 

نگاه کنید به: )دادنامه  .شده استو ابطال  صیتشخ رانیهیأت وز اراتیحدود اخت ازخارج  و قانون خالف

 (.22/22/1312مورخ  - 351شماره 

برقراری هر گونه "، 17/22/1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  62در حال حاضر مطابق ماده 

رداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وا
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مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود 

ها و ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکسهام شرکت

همچنین  "باشد.بانکی مجاز، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع میمؤسسات اعتباری غیر 

شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون "

مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب 

 (62)تبصره یک ماده  ."م عمومی نمایندو اعال

پیرامون لزوم تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در  -3نکته 

 الزم به ذکر است که: شود،نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می

ها و صدور پروانه نهیخدمات و هز نهیهز"قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی   6ماده  3تبصره مطابق 

 اصبه اشخ یندگینما یواگذار ازیحق امت یبردارپروانه بهره ازیامت حق و نامهنییآ نیموضوع ا یمجوزها

 اخذ انیاضاز متق یوزارت کشور توسط شهردار دییآن و تأ یقانون نیجانش ایشهر  یشورا بیبا تصو یحقوق

های حق امتیاز و هزینه 15/5/1372-1/1122وزارت کشور مطابق مصوبه شماره در همین رابطه،  ."شد خواهد

ارزش روز خودرو  1۱و حداکثر  1۱برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل نقل و انتقال پروانه بهره

شورای  21/2/1316 -3/11321/16هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره . تصویب کرده است

  تصویب شده را به جهت عدم رعایتاسالمی شهر گرگان که بدون رعایت مصوبه یاد شده وزارت کشور 

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی "

خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی  "شودکه از سوی وزارت کشور اعالم می دولت

 (.11/12/1323مورخ  - 1252)دادنامه شماره نگاه کنید به: شهر تشخیص داده و ابطال نمود. 

در آن ای خواهد بود که هر شهرداری دارای تعرفه"ها، نامه مالی شهرداریآیین 32مطابق ماده  -1نکته 

کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن 

گردد یا هر شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب میوصول یا تحصیل می

رای وزارت کشور ب. شودکس میگیرد در تعرفه مذکور منعمیزان نرخ آنها صورت می تغییری که در نوع و

طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و 

مطابق نظر هیأت عمومی  "د.خواهد کر بالغها ادرآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری

باید توسط وزارت کشور  احتمالی عنوان عوارضکه دیوان عدالت اداری، مفاد ماده مذکور بدین معناست 

نظر به اینکه وضع عوارض برای اختصاص به خدمات ورزشی ابالغ نشده در همین رابطه،  تعیین و ابالغ گردد.

، وضع عوارض به موجب مصوبه شوراهای شهر در مین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری نداردأو اساساً ت

مورخ  - 135اد شده است. نگاه کنید به: )دادنامه شماره این خصوص مغایر قانون قلمد

12/26/1325)  
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 قوانین و مقررات .9

 و  شهر، بخش یاسالم ینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها یینامه اجرانییآ

اب کشور و انتخ یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یشهرک موضوع قانون تشک

  1 9970شهرداران مصوب 
 

 شهر، بخش و یهانهیاز هز یبخش نیمأت یتوانند برایشهر، بخش و شهرک م یاسالم ی. شوراها1ماده  "

موضوع  یهااستیو س باتیضوابط، ترت تیبا رعا یو عمران ی، اداریخدمات یهانهیشهرک مربوط اعم از هز ای

 .ندینامه عوارض وضع نمانییآ نیا

شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها، عرضه کاالها و  یاسالم ی. وضع عوارض توسط شوراها2 ماده

 ربط باشد.یبخش ذ ایاست که مربوط به شهر، شهرک  ییهاموضوع ریخدمات و سا

 ابدییم صادرات اختصاص یبرا اینقاط  ریعرضه در سا یکه برا یداتیبر تول دیوضع عوارض جد - تبصره

مراجع که در  ریبر عهده سا یمل یهااز معادن ، منابع و طرح یناش یوضع عوارض بر درآمدها نیو همچن

 شوند، خواهد بود.یم ایشده  نییو مقررات مربوط تع نیقوان

و هرگونه  یصنعت ،یخدمات ،یدیتول ،یصنف ینامه از اماکن، واحدهانییآ نی. عوارض موضوع ا3 ماده

 شهر، موضوع یقابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانون یگرید یمنبع درآمد

 روستا، و بخش مورد در و – 1352 مصوب – یکشور ماتیو ضوابط تقس فی( قانون تعار1( ماده )1تبصره )

 بتصوی به که – 1352 مصوب – یکشور ماتیوضوابط تقس فتعاری قانون( 13 و 5) مواد موضوع محدوده

(  13موضوع ماده )  ونیسیکم بیکه به تصو یاها محدودهبرسد و در مورد شهرک ای دهیرس رانیهیأت وز

 -رها شه میو حر یدر خارج از محدوده قانون ساتیسأو احداث بنا و ت ینامه مربوط به استفاده از اراضنییآ

 است، باشد. دهرسی - 1366 مصوب

که در طرح  یانشده باشد، در مورد شهرها محدوده نییستا تعکه محدوده شهر و رو ی. در صورت1 تبصره

 و - 1361 مصوب - رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیسأ( قانون ت 2( ماده )  3جامع موضوع بند ) 

 یمسکن انقال ب اسالم ادی( اساسنامه بن 7موضوع ماده )  یکه در طرح هاد ایمحدوده روستاها مورد در

 شده است، مال ک خواهند بود. نتعیی ،1355 مصوب

اجع مر ریرا که توسط سا ییباشند محدوده هایدر مورد محدوه شهر، مجاز نم ریگ می. مراجع تصم2 تبصره

ظر شوند، بدون جلب نیم ایشده  نییخارج از شهرها تع گرید یتیمراکز جمع ایشهرک  جادیا یبرا یقانون

 .ندیبه حدود شهر ملحق نما ادشدهی یمراجع قانون

                                                           

 است. دهیابطال گرد 11و تبصره ماده  13و 12، ماده 11، ماده 12، ماده 1ماده  لیذ، 2تبصره ماده 1 
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شهرک وضع  ایشهر، بخش و  یاسالم ینامه توسط شوراهانییآ نیکه طبق ا ی. وصول عوارض1 ماده

-و در مورد شهرک یاریو ده اریدر مورد روستا برعهده ده ،یشود، در مورد عوارض شهر برعهده شهرداریم

 آن ییجراا یهاشهرک مربوط خواهد بود که مطابق مقررات مربوط و ضمانت ییالن اجرائوها برعهده مس

 است. یدؤبه م یرسم دی. مرجع وصول مکلف به دادن رسندینمایاقدام م

رک شه ایشهر، بخش و  یاسالم ینامه توسط شوراهانییآ نیکه به موجب ا ی. نحوه وصول عوارض6 ماده

 گردد.یم نییشوند، توسط همان شورا تعیوضع م

ور کش یاسالم یو انتخابات شوراها فی، وظاالتتشکی قانون(  21)  ماده استناد به کشور وزارت – تبصره

 یمحاسبه عوارض در شوراها وهیدر ش یهماهنگ نتامی منظور به و - 1376 مصوب -و انتخاب شهرداران 

و  هیالزم را ته یهانامهنییدر نظام عوارض در سراسر کشور، آ یکنواختی جادیا نیبخش و شهرک و همچن

موضوع  یهاشهر دستورالعمل یاسالم ی. درخصوص شوراهادینمایم هیارا رانیبه هیأت وز بیجهت تصو

 گردد.یمراعات م هایشهردار ینامه مالنیی( آ32ماده )

 شهرک وضع  ایشهر، بخش و  یاسالم ینامه توسط شوراهانییآ نیکه به موجب ا ی. عوارض5 ماده

 یشهرک در قالب بودجه مصوب شهردار ایهمان شهر، روستا و  یهانهیهز نیمأت یشوند، حسب مورد برایم

 شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد. یو شوراها

 یهاطرح یهانهیاز هز یبخش ایتمام  نیمأت یتوانند برایشهر، بخش و شهرک م یاسالم ی. شوراها7 ماده

 قیطر نیکه از ا ی. عوارضندیوضع نما نیمدت و مورد مع یبرا یعوارض خاص ،یعمران ای یخاص خدمات

 باشد.یم صرفشده در مصوبه وضع عوارض، قابل م نییگردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیوصول م

ه مربوط ب یهاموضوع رینحوه محاسبه و وصول و سا زان،یدر مورد م تیبه شکا یدگی. مرجع رس1 ماده

ع که قبالً توسط مراج یعوارض محل ایشوند و ینامه وضع منییآ نیا تیسط شوراها با رعاکه تو یعوارض

 یبیشهر به ترت وارضباشند، در مورد عینامه نمنییآ نی( ا 2صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده ) یذ

نامه که نییآ نیمقرر شده است و درخصوص عوارض موضوع ا های( قانون شهردار 77است که در ماده ) 

 ریمرکب از وزارت کشور، وز یبخش و شهرک وضع شده است، به عهده هیأت یاسالم یتوسط شوراها

 باشد.یشهرک م ایبخش  یاسالم یو شوراها یدادگستر

( قانون 77موضوع ماده ) ونیسیکم ماتیبه اعتراض از تصم یدگی. درمورد عوارض شهر، مرجع رستبصره

تواند ی( معترض م 1ماده )  ریاست و در مورد نظر هیأت مذکور در قسمت اخ یعدالت ادار وانید هایشهردار

 .دیربط مراجعه نمایذ یبه مرجع قانون
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اهش، ک ت،ینسبت به موارد معاف یدر زمان مقتض ای دیتوانند در هنگام وضع عوارض جدی. شوراها م2 ماده

 میصمنامه اتخاذ ت نییآ نیمقرر در ا یهااستیاند، با توجه به سنموده بیکه تصو یو لغو عوارض فیتخف

 .ندینما

 یاسالم یشوراها لیازعوارض که قبل از تشک تیمعاف ایو  فیتخف یاعطا ش،ی. لغو، کاهش، افزا12 ماده

صالح وضع شده و موضوع تبصره یمراجع ذ ری، توسط سا1376شهر، شهرک و بخش موضوع قانون مصوب 

 باشد.یربط میشهر، بخش و شهرک ذ یاسالم یعهده شورا باشند، بهینامه نمنییآ نی( ا2ماده )

مذکور در تبصره ماده  طیشرا یصالح وضع شده و دارایکه تاکنون توسط مراجع ذ ی. عوارض11 ماده

صوبات که در م ینامه کماکان توسط مراجعنییآ نیا وستینامه است، به شرح مندرج در فهرست پنیی( آ2)

ات همان مصوب درمقرر  بیشود و به ترتیشده است وصول م نییحات آن تعمربوط به وضع عوارض و اصال

از  1371( قانون بودجه سال 6مطابق تبصره ) 1371در سال  ینفت ری. صادرات غدیبه مصرف خواهند رس

 که وضع شده باشد، معاف است. یبه استناد هر قانون یپرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهردار

و  یوزارت کشور، وزارت امور اقتصاد ندگانیمرکب از نما یاتهیکشور مکلف است کم. وزارت تبصره

 سییر ندهیربط و نمایدستگاه ذ ندهینما ع،یوزارت صنا ،یسازمان برنامه وبودجه، وزارت بازرگان ،ییدارا

الزم در خصوص  یاهکارهار هینامه و ارانییآ نی( ا2عوارض موضوع تبصره ماده ) یجمهور به منظور بررس

 وصول و مصرف یعوارض، نحوه و چگونگ نیاز ا تیو معاف فیتخف یو اعطا شیمرجع وضع، کاهش، افزا

ربوط م موارد ریو دستگاه وصول کننده و سا یدؤم نیآن، سهم دستگاه وصول کننده، مرجع حل اختالف ب

شور به وزارت ک قیرا از طر هجیو نت یجوانب موضوع را ظرف سه ماه بررس هیمذکور کل تهیدهد. کم لیتشک

 را که قبالً توسط مراجع  یدارد عوارض فهیوظ تهیکم نیا نیمنعکس خواهد نمود. همچن رانیهیأت وز

نامه نییآ نیباشد، با اینامه منییآ نی( ا2صالح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده )یذ

 .دینما هئول ارائبه مراجع مس یریگمیتصم یرا برا جهیدولت انطباق دهد و نت یعموم یهااستیو س

 خیهفته از تار کیاز مصوبات مربوط به عوارض را ظرف  یامکلفند نسخه یاسالم ی. شوراها12 ماده

ال محل ارس یآن جهت ارسال به وزارت کشور به استاندار یهیبه همراه مستندات وگزارش توج بیتصو

آن را  میامصوبه شورا و ضم یمصوبات نیمکلفند حداکثر ظرف دوهفته پس از وصول چن های. استاندارندینما

قابل وصول در محدوده  وضع شده و یاز عوارض محل یفهرست نیخود و همچن یبه همراه نظرات کارشناس

ر نامه( به وزارت کشو نییآ نی( همان ماده از ا1( و تبصره )3شهرک مربوط )موضوع ماده ) ایشهر، بخش و 

غو ل ای رادیخ وصول به وزارت کشور مورد ایماه از تار کی. چنانچه مصوبات مزبور در مدت ندیارسال نما

  ای یمحل دیها و جرادرج در روزنامه قیکشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طر ریتوسط وز
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ارد، به د یکه جنبه اعالن عموم یگرید قیهر طر ایو  هیانتشار اعالم قیاز طر ای راالنتشاریکث یروزنامه ها

 اعالن قابل وصول است. خیاز تار بوطعموم برسانند. عوارض مر یآگاه

ال به وزارت کشور ارس ماًیشهر تهران مستق یاسالم ی. مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراتبصره

 شود.یم

ها، ورد وزارتخانهدر م یعوارض قبل شیافزا ای دیمصوبات ناظر به وضع عوارض جد ی. اجرا13 ماده

ر بودجه کل کشور د حهیال یینها میکه قبل از تنظ یدر صورت یدولت یهاها و مؤسسات و شرکتسازمان

در  باشد ویم ریپذبعد امکان یباشد، از آغاز سال مال دهیربط رسیذ یاسالم یشوراها بیدولت به تصو

 نیدوم یشده باشد، مصوبه از ابتدا بیهمان سال تصو انیبودجه و قبل از پا حهیال میکه بعد از تنظ یصورت

 عوارض قابل اجرا خواهد بود. بیبعد از تصو یسال مال

که  یلک یهااستیراجع به عوارض عالوه بر توجه به س یریگمی. شوراها موظفند به هنگام تصم11 ماده

مراعات  لیدولت را به شرح ذ یعموم یهااستیشود، سیاعالم م انهیبودجه سال نیپنجساله و قوان یهادر برنامه

 :ندینما

وضع و وصول عوارض  قیو شهرک مربوط از طر یاریده ،یشهردار ییبه سمت خودکفا لنی - الف

 ازیمورد ن یهانهیمتناسب با هز

مختلف اعم از  یبه اقشار و بخش ها یو عمران یخدمات عموم هیعوارض با ارا زانیتناسب م ترعای - ب

 یدولت ریو غ یدولت

 شوند.یوصول م میمستق ریکه به صورت غ ییهاوضع عوارض یبه سو یرگی جهت - پ

 یاهال یو درآمدها داتتولی با محل هر در عوارض وضع تناسب - ت

 وضع عوارض بر اقتصاد محل تبعی اثرات به توجه - ث

 در نظام عوارض هیو وحدت رو هماهنگی - ج

ها از روش ریفروش کاال و خدمات بر سا متیاز ق یوضع عوارض به صورت درصد تیاولو ترعای - چ

 جمله روش وضع عوارض مقطوع

 یهاطرح یاجرا ایو  یمراجع قانون ماتیاز تصم یناش نزمی افزوده ارزش با متناسب عوارض وضع - ح

 یعمران

 یدیتول یاز وضع عوارض مضاعف بر کاالها یرجلوگی - خ

 دیدر منطقه به هنگام وضع عوارض بر تول یدیتول یو گسترش واحدها دتولی رشد به داشتن توجه - د
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 در دوره مورد نظر یبر اساس فروش واقع یدیتول واحدهای مورد در عوارض وصول و محاسبه - ذ

 یصادرات یاز وضع عوارض بر کاالها خودداری - ر

 آن ریو نظا تیمعاف ف،یتخف یبا اعطا عوارض وضع هنگام درآمد کم اقشار به توجه - ز

 آن ریو نظا تیمعاف ف،یتخف یهنگام وضع عوارض با اعطا ثارگرانیحال ا ترعای - ژ

 پرداخت به موقع عوارض یبرا یقیتشو یهاهروی اعمال - س

 ی( قانون اساس3عوارض بر اساس اصل ) ضتبعی بدون وضع - ش

سال صورت نخواهد گرفت و وضع  کینامه زودتر از نییآ نیعوارض موضوع ا زانیم شی. افزاتبصره

 شود.یماسبق نمعطف به یعوارض قبل شیو افزا دیعوارض جد

ها موضوع ری. نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها، عرضه کاالها و خدمات و سا16 ماده

 رانیأت وزهی بیشده است و به تصو شنهادیاست که ساالنه توسط وزارت کشور پ یحداکثر بر اساس نرخ

خواهد  یشده در سال قبل مجر نییاست، نسبت تع دهینرس بینسبت در هر سال به تصو نیرسد. مادام که ایم

 ،یعمران یهانهیاستاندارد هز دیبا یمحل دیحداکثر )سقف( نسبت عوارض به درآمدها و عوا نییتع یبود. برا

نامه نییآ نی( ا11موضوع تبصره ماده ) تهیکم یتوسط وزارت کشور با هماهنگ هایشهردار یو خدمات یادار

مراجع  ماتیکه به موجب تصم ییهانهیسهم هز دیبا داردهااستان میگردد. در تنظ هیارا رانیو به هیأت وز میتنظ

ها در شهرها، شهرک یجامع و هاد یهاطرح یدر اجرا ایو  یخدمات ایو  یعمران یهادر طرح یفرامحل ای یمل

 شود، به طور جداگانه مشخص گردد.یم جادیو روستاها ا

اند، مجموع نشده نییماده تع نیموضوع ا یو مادام که استانداردها و نسبت ها ی. در سال جارتبصره

از حداکثر دو  شیدر مورد درآمدها ب دینامه نبانییآ نی( ا3ماده ) تیدر هر محل با رعا یعوارض وصول

عمده  متی( ق 2۱درصد ) واز حداکثر د شیخدمات ب ایها ، در مورد فروش کاالانهی( درآمد سال 2۱درصد )

وارض ع زانیآن با احتساب م یدرصد ارزش معامال ت میاز حداکثر ن شیو ثروت ب ییو در مورد دارا یفروش

 قابل وصول موجود باشد.

جلب مشارکت مردم با استفاده از روش  قیخود از طر یقانون اراتیتوانند بر اساس اختی. شوراها م15 ماده

 ازیمورد ن یمنابع مال نیمأو مقررات مربوط نسبت به ت نیقوان تیها با رعاروش ریانتشار اوراق مشارکت و سا

 .ندینما میاتخاذ تصم

الزم را جهت  یهاربط آموزش یها و مراکز ذسازمان ی. وزارت کشور مکلف است با همکار17 ماده

. وزارت کشور مسوول نظارت دینما هئشوراها ارا یمربوط به اعضا یهانامه نییآ رینامه و سانییآ نیا هیتوج
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در سراسر  شوراهانامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط نییآ نیا تیبر حسن اجرا و رعا

 "کشور است.

  96/4/9942مصوب  هایشهردار ینامه مالنییآ 98ماده 
 

 ریو سا خدمات انواع عوارض و بهاء هیخواهد بود که در آن کل یاتعرفه یدارا یهر شهردار - 32ماده "

و هر نوع  درج شودیم لیتحص ای تابعه و وابسته به آن وصول و مؤسسات یشهردار لهیکه به وس ییدرآمدها

ورت صنرخ آنها  زانیم که در نوع و یرییتغ هر ای گرددیم بیکه وضع و تصو یدیبها خدمات جد ایعوارض 

و  یبعد راتییتعرفه و درج تغ میطرز تنظ یکشور برا وزارت .شودیدر تعرفه مذکور منعکس م ردیگیم

 یو برا هیوصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع ته و صیو تشخ وضع یچگونگ نیهمچن

 "خواهد کرد. ابالغ هایبه شهردار ییراهنما
 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .4

 (:22/22/1213مورخ  - 351)دادنامه شماره  -الف

نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش ابطال آیینموضوع خواسته: 

 هیأت وزیران   7/7/1371و شهرک مصوب 

 ،یاقتصاد توسعه از قانون برنامه سوم یقانون اصالح مواد 22/12/1311 خیدر تار یاسالم یمجلس شورا"

وجوه از  ریو سا عوارض و وصول یبرقرار یو چگونگ رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

به  26/12/1311که در مورخ  بیتصو رای واردات یکاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالها دکنندگانیتول

و  بیتوجه به تصو با .باشدیالزم االجراء م 1312 سال یاست و از ابتدا دهینگهبان رس یشورا دییتأ

 زیو ن کاالها و خدمات دیبه انواع تول نسبت قانون نیدر ا نکهیبه ا تیعنا االجراء شدن قانون مذکور و باالزم

شده  ادی قانون کیشده و به شرح ماده  فیتکل نییواردات تع وی نفت یهافرآورده زیو ن یصادرات یکاالها

 کنندگان کاالها، ارائه دهندگان دیاز تول یو محل یو عوارض اعم از مل اتیمال جمله هرگونه وجوه از یبرقرار

 دهیلغو گرد نیقوان ریو سا باشدیشده مجاز م ادیصرفاً به موجب قانون  یواردات یکاالها نیو همچن خدمات

ات ارائه خدم زیو ن یداتیتول ایو  یوارداتی از کاالها یافتیوجوه در ریانواع عوارض و سا 1 و 3 و 2و در مواد 

انواع  یوجوه برا ریهرگونه عوارض و سا یبرقرار زیمذکور ن قانون 6شده است و مطابق ماده  فیو تعر انیب

 عوارض به یبرقرار نیهمچن  قانون مزبور 1و خدمات مذکور در ماده  یدیتول یکاالها و یواردات یکاالها

 وی اوراق مشارکت، سود سپرده گذارها، سود سود سهام شرکت اتیو مآخد محاسبه مال درآمدها

 ریو سا یاسالمی مجاز، توسط شوراها یربانکیغ یاشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبار یمال اتیرعملیسا

 یوضع عوارض محل یبرا یخاص بیقانون ترت 6ماده  کیمراجع ممنوع اعالم شده است. البته در تبصره 
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اجراء در  یبهمن ماه هرسال برا 16 تا حداکثر داده شده که یاز عوارض محل کینرخ هر شیافزا ایو  دیجد

االشعار و حکومت آن بر قانون به عموم و اطالق قانون فوق نظر. گردد یو اعالم عموم بیتصو دیسال بعد با

 یهائسخ قسمتنو  1376کشور و انتخاب شهرداران مصوب  یاسالم یشوراها انتخابات و فیوظا الت،یتشک

از  یمواد اصالح قانون 6ماده  کیصرفاً به تبصره  یاسالم یشوراها اراتیاخت جهیدر نت لذکررایاخ قانون از

نحوه وضع و وصول عوارض  یاجرائ نامهنیآئ شده ادیبا مالحظه جهات  گرددمی ... محدودقانون برنامه سوم

قانون مؤخر در محدوده  رانیهیأت وز 7/7/1371 شهر، بخش و شهرک مصوب یاسالم یتوسط شوراها

اده م کیسراسر کشور خارج از محدوده تبصره  یاسالم یشوراها اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط

 باتیکه ترت نامهنیجهت اوالً آن قسمت از آئ نیهمه و ب صیتشخ اراتیاخت خالف مذکور خالف قانون و 6

ود حد ازخارج  و قانون خالف داشته مقرر ...از قانون برنامه سوم توسعه  یقانون اصالح مواد یرارا و یگرید

 . گرددیو ابطال م صیتشخ رانیهیأت وز اراتیاخت

ض در مورد عوار اتیبه شکا یدگیخاص مسئول رس بیرا با ترک یکه هیأت 1 ماده لیذ 2تبصره ماده  اًیثان

 قانون 26مستنداً به ماده   11و تبصره ماده 13و 12و ماده  11و تبصره ماده  12ماده  نیهمچن و دینمایم یمحل

 ".گرددیابطال م یعدالت ادار وانید
 

 (:52/22/1113مورخ  - 112)دادنامه شماره  -ب

 شورای اسالمی شهر تهران 12/11/1312مورخ  - 15726/152/152مصوبه شماره موضوع خواسته: ابطال 

 انتخاب کشور و یاسالم یو انتخابات شورا فیوظا الت،یقانون تشک 77قانونگذار به شرح ماده "

 یهانهیهز نیتأم منظور شهر در وضع عوارض به یاسالم یشورا اریو اخت تیصالح1376شهرداران مصوب 

کرده است و هیأت  زیتجو رانیوز هیأت نامهنییشهر را در حدود مقررات آ ازیمورد ن یو عمران یخدمات

را به شرح ماده   یعوارض وصول شیافزا زانینحوه و م الذکرفوق مقرر در قانون اریبا استفاده از اخت رانیوز

 شیشهر در خصوص افزا یاسالم یاند که شورامشخص کرده آن لیو تبصره ذ قانونیی اجرا نامهنییآ 16

 12/11/1312مورخ  -جلسه  نیمصوبه چهل و پنجم نکهیآن است نظر به ا تیملزم به رعا یوصول عوارض

 تیرعا بدون منصوبه در حوزه شهر تهران یعوارض تابلوها شیشهر تهران در باب افزا یاسالم یشورا

 هدف و حکم مقنن ریمغا مصوبه مذکور نیشده است، بنابرا بیو تصو میالذکر تنظفوق یمقررات قانون

 ".گرددیابطال م یادار عدالت وانیقانون د 26و مستنداً به قسمت دوم ماده  شودیداده م صیتشخ
 

 (:12/12/1713مورخ  - 665)دادنامه شماره  -ج

  شورای اسالمی شهر تهران 12/11/1312 مورخ -مصوبه چهل و پنجمین جلسه موضوع خواسته: ابطال 
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کشور و  یاسالمی و انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 77و ماده  71ماده  15به صراحت بند "

و  دیعوارض مق یو برقرار وضع شهر و روستا در یاسالم یهاشورا اریاخت 1376انتخابات شهرداران مصوب 

 ییاجرا نامهنییآ 16و  11 نیدر مادت مندرج طیدولت و ضوابط و شرا یکل یهااستیس تیمشروط به رعا

به  رانیهیأت وز 1371شهر، بخش و شهرک مصوب  یاسالمی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها

درصد ارزش  مین زانیمزبور به م نامهنییآ 16مقرر در تبصره ماده  حداکثر عوارض از زانیعدم تجاوز م ژهیو

 مطالبه و عدم جواز طیالذکر و اعتبار اصل تسلو ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوق ییدارای معامالت

مورخ  - جلسه نیاشخاص، مصوبه چهل و پنجم یعدم اعمال حقوق مالکانه در اراض یعوارض به ادعا

و  یالبال استفاده و خ امالک و یاراض انهیعوارض سال نییبر تع یشهر تهران مبن یاسالم یشورا 12/11/1312

معامالت امالک خالف قانون و خارج از  بهاء موضوع دفترچه یامنطقه متیدرصد ق 22متروکه به ماخذ 

عنه مستنداً به قسمت دوم و مصوبه معترض شودیداده م صیتشخ آن شورا در وضع عوارض اراتیحدود اخت

عدالت  وانیقانون د 13و ماده  12ماده  کیو بند  کیماده  ران،یا یاسالم یجمهوری قانون اساس 172اصل 

 ".گرددیم ابطالی ادار
 

 (:11/12/1323مورخ  - 1252)دادنامه شماره  -د

 شورای اسالمی شهر گرگان 21/2/1316-3/11321/16موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  71ماده  15نظر به این که به موجب بند  "

، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان 1376انتخاب شهرداران مصوب سال 

شود از جمله وظایف شورای وزارت کشور اعالم می آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی

حق امتیاز و هزینه  15/5/1372-1/1122اسالمی شهر اعالم شده است و وزارت کشور مطابق مصوبه شماره 

ارزش روز خودرو  1۱و حداکثر  1۱های نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل 

شورای اسالمی شهر گرگان که بدون  21/2/1316 -3/11321/16براین مصوبه شماره تصویب کرده است، بنا

قیمت خودرو تاکسی اعالمی  1۱رعایت مصوبه یاد شده وزارت کشور امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی را 

شورای مذکور  6/2/1312-11621/12صالح )قیمت روز( تعیین کرده است و مصوبه شماره توسط مراجع ذی

کاهش داده است خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای  5۱را به  1۱ه حق امتیاز یاد شده از ک

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند اسالمی شهر گرگان تشخیص داده می

 "شود.، ابطال می1322دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 :(12/12/1326مورخ  - 1321 ه)دادنامه شمار -هـ
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 1321دفترچه عوارض شورای اسالمی شهر صفادشت در سال  22موضوع خواسته: درخواست ابطال ماده 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  22در خصوص وضع عوارض بر امالک رهاشده در اجرای مقررات ماده 

 1322دیوان عدالت اداری مصوب سال 

مقرر شده است  1322ت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال قانون تشکیال 22مطابق ماده  "

 میالزا بعدی مصوبات در عمومی هیأت رأی مفاد رعایتای در هیأت عمومی ابطال شود چنانچه مصوبه»که: 

 ار موضوع دیوان رئیس کنند تصویب عمومی هیأت رأی مغایر جدیدی مصوبه مربوط مراجع هرگاه. است

کننده در تصویب  مرجع نماینده دعوت با فقط و مذکور قانون 13 ماده مفاد رعایت بدون نوبت از خـارج

هیأت 13/11/1323ـ  1162و  12/21/1317ـ  665نظر به اینکه در آراء شماره « نماید.هیأت عمومی مطرح می

 عوارض تعیین خصوص در مشهد و تهران شهرهای اسالمی شوراهای مصوباتعمومی دیوان عدالت اداری 

ن و خروج از حدود اختیارات ابطال قانو با مغایرت لحاظ به متروکه و خالی و بالاستفاده امالک و اراضی از

بدون رعایت  1321از تعرفه عـوارض سال  22شده است و شورای اسالمی شهر صفادشت در تصویب ماده 

 22و مواد  12ماده  1ستناد به بند مفاد آراء مذکور عوارض امالک رها شده را وضع کرده است بنابراین با ا

تعرفه مورد اعتراض  22ماده  1322ادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال د آیین و تشکیالت قانون 13 و 11

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می
 

 (:12/26/1325مورخ  - 135)دادنامه شماره  -و

شهرداری  1323دفترچه تعرفه عوارض سال  1-2-1ج از بند -2ابطال تبصره موضوع خواسته: درخواست 

 قائم شهر مصوب شورای اسالمی شهر قائم شهر

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  15 هر چند طبق بنـد "

شورای اسالمی شهرها صالحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق  1376شهرداران مصوب سال 

ها باید توسط وزارت کشور تعیین و ابالغ گردد. نظر به اینکه وضع عوارض نامه مالی شهرداریآیین 321ماده 

مین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد، أرای اختصاص به خدمات ورزشی ابالغ نشده و اساساً تب

 خارج هرش اسالمی شورای اختیارات حدود از آن تصویب و است قانون مغایر شکایت مورد  بنابراین مصوبه

                                                           

ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری تعرفههر شهرداری دارای  -32ماده ". 1 

ا هر گردد یشود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب میو مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می

 وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات. شودیرد در تعرفه مذکور منعکس میگمیزان نرخ آنها صورت می تغییری که در نوع و

 غبالها ابعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری

 " د.خواهد کر
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 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 11 ماده و 12 ماده 1 بند به مستند و باشدمی

 ".شودمی ابطال 1322
 

 (:26/12/1325مورخ  - 1211)دادنامه شماره  -ز

در خصوص تبدیل عوارض کسب و پیشه  21/1/1323مورخ  -ابطال جلسه موضوع خواسته: درخواست 

)ساختمانی، تعرفه عوارض  11و  17و ابطال مواد  1322و  1321، 1322های )مشاغل( حرفه پزشکی در سال

 در خصوص عوارض حرف پزشکی 1321و  1323محلی، صنوف( شهرداری کرمانشاه در سالهای 

شورای  1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62الف ـ نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ماده  "

شورای  1323 اسالمی شهر و بخش برای وضع عوارض برای اجراء در سال بعد صالحیت دارند، مصوبه سال

مغایر قانون و  1322، 1321، 1322های ماقبل یعنی اسالمی شهر کرمانشاه ناظر بر برقراری عوارض برای سال

دادرسی دیوان قانون تشکیالت و آیین 11و ماده  12ماده  1خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 

 .شودابطال می 1322عدالت اداری مصوب سال 

بدون  1321و  1323درصد میزان عوارض سالهای  33به اختالف غیرقابل توجیه افزایش ب ـ با توجه 

های اقتصادی دولت، ابالغی از جانب وزارت کشور مصرح در استناد و رعایت ضوابط و اهداف و سیاست

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  71ماده  15بند 

 1321از تعرفه عوارض سال  11و ماده  1323از تعرفه عوارض سال  17با اصالحات بعدی آن، ماده  1376ل سا

دادرسی دیوان عدالت قانون تشکیالت و آیین 11و ماده  12ماده  1شورای اسالمی شهر کرمانشاه مستند به بند 

 ".شودابطال می 1322اداری مصوب سال 
 

 :(21/11/1325 ورخم - 2121  شماره دادنامه) -ح 

افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای  1/11/1323مورخ  - 23-1212/1ابطال مصوبه موضوع خواسته: 

 اسالمی شهر خرمشهر

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  15هر چند به موجب بند "

افزوده مصوب سال  قانون مالیات بر ارزش 62ماده 1با اصالحات بعدی و تبصره  1376شهرداران مصوب سال 

وضع عوارض برای مشاغل از وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی شهرها می باشد. لیکن افزایش  1317

های عمومی دولت قانون فوق الذکر منوط به رعایت سیاست 71ماده  15عوارض مورد نظر به موجب بند 

 برابری مصوبه مورد شکایت رعایت نشدهاست. نظر به اینکه الزامات مورد نظر قانونگذار در افزایش دوازده 

به  شود واست، بنابراین خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر خرمشهر تشخیص می
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ابطال  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و ماده  12ماده  1استناد بند 

".شودمی
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اعتراض به اخذ عوارض تغییر کاربری یا 

 ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری





 

 
 

 

 

 

 اعتراض به اخذ عوارض تغییرکاربری یا ارزش افزوده موضوع پنجم: 

 ناشی از تغییر کاربری
 

 طرح بحث .9

 شهرک نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش وآیین 3مطابق ماده 

 1376موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

عوارض محلی از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل 

 25ی دیگر مطابق بند  از سو وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر... باشد.

تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و قانون شوراها، شوراهای شهر از صالحیت  12ماده 

 باشند.ها برخوردار مینامه مالی و معامالت شهرداریآیین های وابسته به آن با رعایتسازمان

شهر به جهت ارائه خدمات از سوی توان چنین استدالل کرد که شورای بنابراین به ظاهر از یک سو می

شهرداری به منظور انجام عمل تغییرکاربری از صالحیت تصویب بهای نرخ خدمات برخوردار است. از سوی 

دیگر از آنجایی که شوراهای شهر از صالحیت وضع عوارض بر منابع درآمدی شهر برخوردار می باشند، لذا 

اربری به وضع عوارض تغییر ک برای مالک تغییر کاربریاز عمل  شده افزوده ایجادبا توجه به ارزشتوانند می

مبادرت نمایند. با این وجود وضع عوارض تغییر کاربری از جمله عوارضی شناخته شده که مغایر قانون به 

 یکاربر نییتع ران،یا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیسأقانون ت 6مطابق ماده آید چرا که حساب می

 رییتغ هادشنیمقرر در همان ماده است. البته پ ونیسیکم تیآن، در صالح رییو تغ یلیتفصامالک در طرح 

قانون  6ون ماده یسیکم تیصالح رغمیو عل ردیها صورت پذیشهردار یاز سو ستیبایامالک م یکاربر

 شنهادیمذکور و ارائه پ ونیسیها به کمها به جهت ارسال پروندهیامالک، شهردار یکاربر رییمذکور در تغ

 رییخدمات تغ یبها ایعوارض و »شهر با عنوان  یاسالم یاز شورا یامالک با اخذ مصوبات یکاربر رییتغ

 یاربه شهرد گانیآن به صورت را یبها ایو  خود یاز اراض یقسمت ی، شهروندان را ملزم به واگذار«یکاربر

 یعموم تیأآنان در ه یمصوبات با توجه به اعتراض مالکان و شهروندان و دادخواه نگونهیا البته. ندینمایم

  است. دهیابطال گرد ،یعدالت ادار وانید

موضوع عوارض مصوب شوراهای شهر منابع درآمدی مستقر در محدوده  در پایان الزم به ذکر است که

آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض( و ارزش افزوده  3قانون شوراها و  ماده  16باشد )ماده قانونی شهر می
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توان ( از جمله موضوعاتی است که می6ملک ناشی از تغییر کاربری )اگرچه به موجب تصمیم کمیسیون ماده 

 عوارض وصول و وضع نحوه اجرایی نامهآیین 11ای که در بند )ح( ماده بر آن وضع عوارض نمود. نکته

 سالمیا شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون موضوع شهرک و بخش شهر، اسالمی شوراهای توسط

 هیأت وزیران مورد توجه قرار گرفته است. 1371 مصوب شهرداران انتخاب و کشور

 ماده کمیسیون هب مردم اراضی کاربری تغییر پیشنهاد ارسال باب در شهرداری وظیفه تعلیقنتیجتاً اگرچه   

خاص اش اراضی از قسمتی رایگان واگذاری شرط به ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون 6

مغایر قانون است، اما در صالحیت شورای شهر در وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر  یا بهای آن

مومی دیوان عدالت اداری قابل مشاهده ای که در آراء اخیر هیات ع، نکتهکاربری ملک تردیدی وجود ندارد

 است. 
 

 یدینکات کل .6

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و تصویب نرخ خدمات  -1نکته 

های وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسالمی ارائه شده توسط شهرداری و سازمان

 در همین راستا پیرامون وضع عوارض تغییر کاربری الزم به ذکر است که: .باشدشهر می

قانون مدنی در باب اختیار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت   31 و 32نظر به مادتین از یک سو 

 رفمایملک خود حق همه گونه تص هر مالکی نسبت به"از قرار آن که:    ،به اموال و آثار قانونی مترتب برآن

وان تهیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی" و  "باشد و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده

از تفاده اس ها بههای شهرداریتأمین نیازمندی از آنجایی که و از سوی دیگر "قانون بیرون کرد مگر به حکم

قوانین مربوط از جمله الیحه  اراضی و امالک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم

های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه

ممکن و مجاز اعالم  1357ها مصوب های دولتی و شهرداریو قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح 61

ات و امالک و مستحدث تغییر کاربریابه ازاء عوارض سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان م، شده است

تملک آن به طور رایگان خالف صریح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر 

 .است

قانون تشکیالت، وظایف و  16و ماده  12ماده  15مطابق بند در مقابل بایستی خاطرنشان ساخت که 

با اصالحات بعدی، تصویب لوایح  1376انتخاب شهرداران مصوب  انتخابات شوراهای اسالمی کشور و

برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از 

آید و شورای اسالمی شهر شود، از وظایف شورای اسالمی شهر به شمار میسوی وزارت کشور اعالم می
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ای خدماتی هعوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینهتواند نسبت به می

نامه اجرایی نحوه آیین 3مطابق ماده . نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایدو عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین

 وظایف ووضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت، 

عوارض مذکور از اماکن، واحدهای " ،1376انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در 

قانون شوراها، شوراهای شهر  21ماده  25از سوی دیگر مطابق بند  ."مورد شهرها محدوده قانونی شهر...باشد

نامه آیین های وابسته به آن با رعایتتصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازماناز صالحیت 

 باشند. برخوردار می  هامالی و معامالت شهرداری

ی وتوان چنین استدالل کرد که شورای شهر به جهت ارائه خدمات از سبنابراین به ظاهر از یک سو می

شهرداری به منظور انجام تغییر کاربری از صالحیت تصویب بهای نرخ خدمات برخوردار است. از سوی دیگر 

باشند. شوراهای از آنجایی که شوراهای شهر از صالحیت وضع عوارض بر منابع درآمدی شهر برخوردار می

بر  به وضع قاعده آمره مبنی مالکبرای  تغییر کاربریشده از  افزوده ایجادبا توجه به ارزشتوانند شهر می

 عوارض تغییر کاربری مبادرت نمایند.

با وجود مقدمه فوق، مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض تغییر  -2نکته 

کاربری یا عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از جمله عوارضی شناخته شده که مغایر قانون به 

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و  1ماده  3مطابق بند آید، چرا که حساب می

، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح 1363شهرسازی مصوب سال 

ین زمهای شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق جامع شهر، نحوه استفاده از زمین

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  6شود و بر اساس ماده برای هر یک از آنها تعیین می

های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در (، بررسی و تصویب طرح1311)اصالحی مصوب  1361مصوب سال 

شورای  مله وظایف قانونیهر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به این که تغییر کاربری از ج

باشد یا به عبارت بهتر از جمله اموری است که تصمیم گیری پیرامون آن به مرجعی خاص واگذار اسالمی نمی

شده است بنابراین شورای شهر به طریق اولی، از صالحیت وضع عوارض پیرامون موضوع مربوطه برخوردار 

 نیست. 

هر ی که در شیهاصدور پروانه برای کلیه ساختمان"تبصره آن، قانون شهرداریها و  66ماده  21مطابق بند 

ی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف یشهرداری در شهرهاهاست و ، از جمله وظایف شهرداری"شودمی

که  یرا قید کند. در صورتهای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه
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پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری  بر خالف مندرجات

 . نمایداین قانون مطرح می 122کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده  مورد را در

 یکاربر نییتع ران،یا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیسأقانون ت 6که گفته شد، مطابق ماده  همانطور

 رییتغ هادشنیمقرر در همان ماده است. البته پ ونیسیکم تیآن، در صالح رییو تغ یلیح تفصامالک در طر

قانون  6ون ماده یسیکم تیصالح رغمیو عل ردیها صورت پذیشهردار یاز سو ستیبایامالک م یکاربر

 شنهادیمذکور و ارائه پ ونیسیها به کمها به جهت ارسال پروندهیامالک، شهردار یکاربر رییمذکور در تغ

 رییخدمات تغ یبها ایعوارض و »شهر با عنوان  یاسالم یاز شورا یامالک با اخذ مصوبات یکاربر رییتغ

 یاربه شهرد گانیآن به صورت را یبها ایو  خود یاز اراض یقسمت ی، شهروندان را ملزم به واگذار«یکاربر

 یعموم تیأآنان در ه یراض مالکان و شهروندان و دادخواهمصوبات با توجه به اعت نگونهیا البته. ندینمایم

 است. دهیابطال گرد ،یعدالت ادار وانید

اخذ  و نیاز زم یدو حالت دارد: اخذ قسمت ،یکاربر رییاخذ عوارض تغ تیفیها در مورد کیشهردار هیرو

 اریتشود و در آن اخ بیشهرها تصو یاسالم یکه توسط شورا یاهر مصوبه نیبنابرا. نیاز زم یقسمت یبها

طال در بوده و قابل اب یقانون ریداده باشد، غ یآن به نرخ روز به شهردار یبها ایو  نیاز زم یقسمت گانیاخذ را

طال ابدر این باره برای نمونه نگاه کنید به است.  یعدالت ادار وانید یعموم تیأه یعنی صالحیمراجع ذ

 عوارض مصوب شوراهای شهر مبنی بر:

دادنامه )واگذاری رایگان قسمتی از ملک، یا هبه به شهرداری به لحاظ درخواست تغییر کاربری:  -الف

 (21/12/1322مورخ  - 653شماره 

ه )دادنامرایگان:  نحو به زمین از قسمتی یا و وجه قبال در مردم امالک تغییرکاربری عوارض اخذ -ب

 (11/21/1321مورخ  - 1شماره 

 (13/21/1325مورخ  - 216/22)دادنامه شماره  : افزوده ناشی از تغییر کاربریاخذ عوارض ارزش  -ج

کاربری  6تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و امالکی که در کمیسیون ماده  -د

 (11/25/1325مورخ  -  651)دادنامه شماره کند: می آنها به مسکونی و تجاری تغییر

 بخشی تنظیم قانون 1 ماده مطابق که این بهمطابق با اصل عدم صالحیت در حقوق عمومی و نظر  -3نکته  

 به اجرایی هایدستگاه توسط خدمات و کاال وجه، هرگونه اخذ ،1312 سال مصوب دولت مالی مقررات از

شهرسازی و معماری ایران قانون تأسیس شورای عالی  6، کمیسیون ماده است شده موکول قانونگذار تجویز

 اشد.بنیز از صالحیت وضع عوارض افراز و تفکیک )ارزش افزوده ناشی از افراز و تفکیک( برخوردار نمی

 برای نمونه نگاه کنید به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال:
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 پیشنهادی کیتفکی طرح مطابق مسکونی به شهری ذخیره از نظر مورد قطعات کاربری تغییر کردن مشروط

خدمات: )دادنامه  سهم عنوان به شهرداری به تعریض از پس قطعه هر مساحت درصد 36 بالعوض واگذاری به

 (16/27/1322مورخ  - 161شماره 

، رویکرد آرای اخیر هیات پیرامون صالحیت شوراهای شهر در وضع عوارض تغییر کاربری -1نکته 

موضوع عوارض مصوب شوراهای شهر، منابع ست. مطابق رویکرد اخیر، عمومی دیوان بسیار حائز اهمیت ا

نامه نحوه وضع و وصول آیین 3قانون شوراها و  ماده  16باشد )ماده درآمدی مستقر در محدوده قانونی شهر می

( از جمله 6عوارض( و ارزش افزوده ملک ناشی از تغییر کاربری )اگرچه به موجب تصمیم کمیسیون ماده 

 توان بر آن وضع عوارض نمود.  موضوعاتی است که می

 بخش شهر، اسالمی شوراهای توسط عوارض وصول و وضع نحوه اجرایی نامهآیین 11مطابق بند ح ماده 

 صوبم شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون موضوع شهرک و

 در که کلی هایبه سیاست توجه بر عالوه عوارض به راجع گیری میمتص هنگام به موظفند شوراها"، 1376

 اتمراع ذیل شرح به را دولت های عمومیسیاست شود،می اعالم سالیانه بودجه قوانین و سالهپنج برنامه

 ...:نمایند

 هایطرح یا اجرای و قانونی مراجع تصمیمات از ناشی زمین افزوده ارزش با متناسب عوارض وضع - ح

 "عمرانی

دولت  یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد 22ماده  1و  3در همین راستا باید به بند 

 اشاره کرد که به موجب آن: 27/11/1312مصوب 

در  یرگردشگ و یفرهنگ راثیسازمان م شنهادیها با پاستقرار هتل یبرا یاراض یکاربر رتغیی – 3"

العاده مورد طور فوق به رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سی( موضوع قانون تأس6ماده ) ونیسیکم

 و اقدام قرار خواهد گرفت. یبررس

توسط  یاربرد بهره و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع یکاربر رییاز تغ ناشی عوارض – 1

 "مربوط پرداخت خواهد شد. یگذاران به شهردار هیسرما

 قانون اخیر مورد تصریح قرار گرفته است. 22ماده  1در بند  "عوارض ناشی از تغییر کاربری"بنابراین 

نیز صراحتا به عوارض تغییر کاربری اشاره شده است،  1325قانون بودجه سال  2همچنین در  بند ه تبصره 

 یکاربر یسازنهیو به یساماندهمنظور به شودیبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده م "مطابق این بند: 

نسبت  ،یتیو ترب یمالحظات آموزش تیخود و با رعا یتیو ترب یورزش ،یآموزش یاز امالک و فضاها یبخش

آموزش  یوراش شنهادیبند به پ نیموضوع ا یکاربر رییاز آنها اقدام کند. تغ یبردارو بهره یبه احداث، بازساز
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 یو معمار یشهرساز یعال یشورا سی( قانون تأس6ماده) ونیسیکم بیشهرستان و تصو ایو پرورش استان 

 یاهخذ گوانقل و انتقال امالک،  ،یکاربر رییعوارض شامل تغ هیو از پرداخت کل ردیگیصورت م رانیا

 ".باشدیم معاف یعوارض شهردار ریو سا یو بازساز بیاحداث، تخر ،یبرداربهره

 6 ماده کمیسیون هب مردم اراضی کاربری تغییر پیشنهاد ارسال باب در شهرداری وظیفه تعلیقنتیجتاً اگرچه 

اص یا اشخ اراضی از قسمتی رایگان واگذاری شرط به ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون

مغایر قانون است؛ اما در صالحیت شورای شهر در وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری  بهای آن

 ( اشاره کرد:22/2/1327مورخ   1117توان به )رای شماره ی وجود ندارد، در همین راستا میملک تردید

 یشوراها التیقانون تشک 36ماده  1طبق بند  یوضع و اخذ عوارض محل یخیتار ریـ با توجه به س 1..."

و  بیکشور تصو ریوز شنهادیبا پ یکاربر رییاز جمله عوارض تغ ی، عوارض محل1352مصوب سال  یاسالم

ده اخذ ش نیاز مشمول هیفق یمحترم ول ندهینما دییبعد از تأ 6/2/1355ـ 311/23137با توجه به بخشنامه شماره 

 یوانیاخذ عوارض د زیتجو یعدالت ادار وانید یهیأت عموم 26/11/1313ـ  617شماره  یاست و طبق رأ

شماره  یهابه شرح مقرر در بخشنامه 122ماده  ونیسیبعد از ابقاء مستحدثات در کم یکاربر رییاز جمله تغ

 اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریمغا شور،وزارت ک 1/5/1371ـ  12712/3/11و  13/12/1352ـ  21162/3

ر کشو یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 71ماده  15نشده است. با توجه به بند  صیتشخ

لغو عوارض شهر و  ای یبرقرار حیلوا بیتصو یبا اصالحات بعد 1376 و انتخاب شهرداران مصوب سال

 شودیوزارت کشور اعالم م یدولت که از سو یعموم استیگرفتن س نظرآن با در  زانینوع و م رییتغ نیهمچن

از  یقانون اصالح مواد 6ماده  1شهرها است و نظر به تبصره  یاسالم یشورا یهاتیو مسئول فیاز جمله وظا

ارض عو عیموسوم به تجم رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

قانون مشخص نشده،  نیکه در ا یعوارض محل شیافزا ایو  دیجد ی، وضع عوارض محل1311مصوب سال 

به قانون  یحاق موادقانون ال 22ماده  3قانونگذار در بند  رالذکریقانون اخ تیشده است و در حاکم زیتجو

و  هاامتگاهها و اقدر امر توسعه هتل عیدر مقام تسر 1311دولت مصوب سـال  یاز مقررات مال یبخش میتنظ

و  یشهرساز یعال یشورا سیقانون تأس 6 ماده ونیسیتوسط کم یکاربر رییبه تغ یگردشگر ساتیتأس ریسا

عوارض »با عبارت  یکاربر رییاز تغ یعوارض ناشماده مذکور به وضع و پرداخت  1 در بند رانیا یمعمار

گذاران به  هیتوسط سرما یبردارو فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره یکاربر رییاز تغ یناش

قانون  62ماده  1نظر نموده است و حسب تبصره  انیبه صراحت ب« مربوط پرداخت خواهد شد. یشهردار

قانون مشخص نشده  نیآنها در ا فیکه تکل دیجد یوضع عوارض محل 1317ب بر ارزش افزوده مصو اتیمال

در  یکاربر رییبه تغ 1325بند )هـ( قانون بودجه سال  بققانون ط نیهم تیشده است و در حاکم زیباشد، تجو

 یسازنهیو به یدر مقام سامانده یعوارض شهردار ریو سا یکاربر رییمذکور و عوارض تغ 6ماده  ونیسیکم

 یشورا هادشنیبه پ یکاربر رییتغ»خود با عبارت  یتیو ترب یورزش ،یآموزش یاز امالک و فضاها یبخش
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صورت  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیقانون تأس 6ماده  ونیسیکم بیآموزش و پرورش و تصو

احداث،  ،یبرداربهره ینقل و انتقال امالک، گواه ،یکاربر رییعوارض شامل تغ هیو از پرداخت کل ردیگیم

ع وض نیاشاره شده است، بنابرا حاًیتصر.« باشندیمعاف م یعوارض شهردار ریو سا یو بازساز بیتخر

 یشورا سیقانون تأس 6ماده  ونیسیکم میامالک بعد از تصم یکاربر رییاز تغ یارزش افزوده ناش یبرا ضعوار

 شابوریشهر ن یاسالم یشورا 25/12/1322/ش ـ 2251مصوبه شماره  7در بند  رانیا یو معمار یشهرساز یعال

 "نشد. صیو قابل ابطال تشخ ستین اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریمغا

 قابل مشاهده است.  2/6/1327مورخ  -1312مشابه استدالل فوق در دادنامه شماره 
 

 

 قوانین و مقررات .9

 ( قانون تأس8قانون اصالح ماده )مصوب   رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سی

69/89/9900 
 

و  22/12/1361مصوب  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سی( قانون تأس6ماده واحده ـ ماده )"

 : گرددیاصالح م لیبه شرح ذ 26/2/1356آن مصوب  یتبصره اصالح

به  یونیسیکم لهیوسآنها در هر استان به راتییو تغ یشهر یلیتفص یهاطرح بیو تصو یـ بررس 6 ماده

ن وزارت مسک ندگانیشهردار و نما تی( و با عضویاستاندار یعمران معاون یو ابی)و در غ استاندار استیر

 سیرئ نیو همچن یتدس عیو صنا یو گردشگر یفرهنگ راثیو سازمان م یوزارت جهاد کشاورز ،یو شهرساز

دون ( بیشهرساز ای ی)با تخصص معمار استان یسازمان نظام مهندس ندهیو نما ربطیشهر ذ یاسالم یشورا

 . شودیانجام م یحق رأ

 ندگانیمامتشکل از ن ونیسیکم ی( فنتهیبرعهده کارگروه )کم ونیسیکم نیا یفن یهایـ بررس1 تبصره

 . باشدیشهر م یلیو مشاور طرح تفص ونیسیکم

 . باشدیاستان م یدر سازمان مسکن و شهرساز ونیسیکم رخانهیـ دب2 تبصره

 و یجهادکشاورز رو،یکشور، ن ،یوزراء مسکن و شهرساز ربطیذ نیـ در مورد شهرتهران معاون3 تبصره

هردار و ش یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیو م ستیز طیحفاظت مح یهاسازمان یرؤسا نیمعاون

 ونیسیاعضاء کم ،یشهر تهران بدون حق رأ یاسالم یشورا سیرئ نی( و همچنونیسیکم سیتهران )رئ

 . باشندیم
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اعضاء  تیبا حضـور اکثر ونیسیبود. جلسات کم تهران خواهد یدر شهردار ونیسیکم نیا رخانهیدب محل

 موافق معتبر است.  یحداقل با چهار رأ ونیسیکم ماتیو تصم افتهی تیرسمـ

 هندیشهرها نما ریکشور و در سا ریوز ندهیهر در تهران، نماش یاسالم یـ در صورت فقدان شورا1 تبصره

 "د.شرکت خواهد نمو ربطیذ ونیسیشهر در کم یاسالم یشوراسیرئ یاستاندار به جا یشده از سو یمعرف
 

  و  یو مسکن به وزارت مسکن و شهرساز ینام وزارت آبادان رییقانون تغ 9ماده  9بند

 92/84/9989مصوب  آن فیوظا نییتع
  

 :یلیـ طرح تفص3 "

از  ادهاستف طرح جامع شهر نحوه یو ضوابط کل ارهایاست بر اساس مع یعبارت از طرح یلیتفص طرح

از آنها و وضع  کی هری برا نیزم قیو مساحت دق تیموقعدر سطح محالت مختلف شهر و یشهر یهانیزم

و  یشهر یواحدها در یاختمانس تراکم و تیو تراکم جمع زانیشبکه عبور و مرور و م یلیو تفص قیدق

ل عوام هیکل تیو موقع یو حل مشکالت شهر توسعه و یو نوساز یمربوط به مناطق بهساز یهاتیاولو

و  هیته یبر اساس مدارک ثبت تیو مشخصات مربوط به مالک هانقشه و شودیم نییدر آن تع یمختلف شهر

 ".گرددیم میتنظ
 

  99/87/9946اصالحی  شهرداریقانون  88ماده   64تبصره بند 
 

ی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در یشهرداری در شهرها ـ تبصره"

انی که بر خالف مندرجات پروانه ساختمرا قید کند. در صورتیهای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان پروانه

بصره کمیسیون مقرر در ت تجارت دائر شود شهرداری مورد را دردر منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا 

نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت این قانون مطرح می 122یک ماده 

اه م دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک مناسب که نباید از

شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می .کندمی اتخاذ تصمیم

نقدی  ماه تا دو سال و جزای ای از ششجنحهاز تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس 

 .شودتعطیل می هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً از پنج

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر 

 ".شودتجاری محسوب نمیمهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده 
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 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .4

 (:21/12/1322مورخ  - 653)دادنامه شماره  -الف

شورای اسالمی شهر  11/11/1315مورخ  - 3/26112/15خواسته: ابطال بند سوم مصوبه شماره  موضوع

 گرگان

 رگونهه دریافت که این بر مبنی دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 1 ماده در مقرر حکم به توجه با"

-تشرک و مؤسسات ها، وزارتخانه توسط حقوقی و حقیقی اشخاص از عنوان هر تحت خدمات یا و کاال وجه،

 الکم وحدت با و است ممنوع شود می یا شده تعیین مربوط قانونی مقررات در که مواردی از غیر دولتی های

 و 22/12/1311-315 ،26/2/1371 – 11 های دادنامه شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت آراء از

 ماده یسیونکم به مردم اراضی کاربری تغییر پیشنهاد ارسال باب در شهرداری وظیفه تعلیق 215-11/1/1316

 خاص،اش اراضی از قسمتی رایگان واگذاری شرط به ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون 6

 یک بند ناداست به و مراتب به توجه با. است اشخاص مشروع مالکیت حرمت اعتبار و تسلیط اصل خالف بر

 مورخ - 3/26112/15 شماره مصوبه 3 بند ابطال به حکم اداری عدالت دیوان قانون 12 ماده و 12 ماده

 ".شودمی اعالم و صادر گرگان شهر اسالمی شورای 11/11/1311
 

 (:11/21/1321مورخ  - 1)دادنامه شماره  -ب

 شاهرود شهر شورای مصوبه 2 ماده د و ج ب، الف، بندهای موضوع خواسته: ابطال

 هرگونه اخذ ،1312 سال مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 1 ماده مطابق که این به نظر"

 مصوبه 2 هماد بنابراین است، شده موکول قانونگذار تجویز به اجرایی هایدستگاه توسط خدمات و کاال وجه،

 در ممرد امالک تغییرکاربری عوارض اخذ بر مبنی آن ذیل چهارگانه بندهای و شاهرود شهر اسالمی شورای

 ورایش اختیارات حدود از خارج و است قانونگذار حکم مغایر رایگان، نحو به زمین از قسمتی یا و وجه قبال

 ابطال به حکم اداری عدالت دیوان قانون 12 و 22 مواد و 12 ماده 1 بند به استناد با. است شاهرود شهر اسالمی

 ".شودمی اعالم و صادر تصویب تاریخ از آن
 

 (:16/27/1322مورخ  - 161)دادنامه شماره  -ج

 قانون اصالح قانون 6 ماده کمیسیون 11/11/1371-26 شماره جلسهصورت یک بند موضوع خواسته: ابطال

 شهر اسالم شهرستان در معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس

 1361مصوب سال  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیسأقانون ت 6که به موجب ماده  نیبه ا نظر "

 یهاطرح بیو تصو یموضوع ماده مذکور، بررس ونیسیکم یقانون تیو مسؤول فهیوظ ،یبا اصالحات بعد

نام وزارت  رییتغ نقانو 1ماده  3مذکور در بند  یلیطرح تفص فیآنها در محدوده تعر راتییو تغ یشهر یلیتفص

آن  یبعد هی، با اصالح1363آن مصوب سال  فیوظا نییو تع یو مسکن به وزارت مسکن و شهرساز یآبادان
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به  یشهر رهیقطعات مورد نظر از ذخ یکاربر رییبر مشروط کردن تغ یمبن یاست، لذا وضع قاعده خاص

به  ضیهر قطعه پس از تعر ساحتدرصد م 36بالعوض  یبه واگذار یشنهادیپ یکیمطابق طرح تفک یمسکون

رود و یو امور مربوط به آن به شمار نم یلیتفص یهاطرح بیبه عنوان سهم خدمات، از مقوله تصو یشهردار

 -17217/32/21شماره  هیباب ندارد و با توجه به نظر نیدر ا یاریمزبور اجازه و اخت ونیسیحسب مقررات، کم

جعل  اریمطابق قانون اخت 6ماده  ونیسیکه کم یدر صورت»که  نیبر ا ینگهبان مبن یشورا یفقها 3/1/1321

رع ش نیرا داشته باشد، مصوبه مذکور خالف مواز یاز ملک اشخاص به شهردار یبالعوض مقدار یواگذار

 نیدر ا 6ماده  ونیسیچون کم« است. وانیآن د صیمصوبه با قانون، مرجع تشخ رتیو از جهت مغا ستین

مستنداً به بند  تینگهبان، مصوبه مورد شکا یشورا یاز مفهوم نظر فقها تینداشته است، در تبع یاریاخت نهیزم

 خی، از تار1322مصوب سال  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 11و  13و مواد  12ماده  1

 "شود.یابطال م بیتصو

 

 (:13/21/1325مورخ  -316)دادنامه شماره   -د

عوارض   تعرفه 12/11/1321-3/51161/21مصوبه شماره  15ماده  -1ابطال موضوع خواسته: درخواست 

مصوبه  13ماده  -3مصوبه  17بخش دوم و سوم ماده  -2 1322و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 

 تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر

تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  قانون 71ماده  15هر چند مطابق بند  -الف "

 میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب ،1376 سال مصوب شهردارانانتخاب 

های قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان 71ماده  25جب بند مو به و آن

ورای اسالمی شهر است، ها از جمله وظایف شوابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری

به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت  لیکن

اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصوالً شهرداری در خصوص 

 5و  3ای هیا بهای خدمات محق باشد، بنابراین ردیفمورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض 

مصوب شورای اسالمی شهر گرگان در خصوص دریافت بهای  1322تعرفه عوارض سال  13جدول ذیل ماده 

خدمات از تابلوهای معرف شغل و تابلوهای دیجیتال معرف شغل، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  11و  13و مواد  12ماده  1بند باشد و به استناد مرجع تصویب می

 .شودمی ابطال تاریخ تصویب از 1322 سال مصوب عدالت اداری

در » که است شده مقرر 1322 سال مصوب اصالحی قانون شهرداری 121ماده  3به موجب تبصره  -ب

مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای  622اراضی با مساحت بیشتر از 

درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر  26عمومی و خدماتی تا سقف 
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مل تفکیک ایجاد شده از ع تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده

نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می 26برای مالک تا 

گذار نظر به حکم قانون« مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.

در خصوص عوارض تفکیک و کسری  1322ارض سال از بخش سوم تعرفه عو 17بخش دوم و سوم ماده 

حد نصاب تفکیک خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 

تاریخ  از 1322 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین قانون تشکیالت و 11و  13و مواد  12ماده  1

 .شودمی ابطال تصویب

مصوب  قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی 1ماده   3مطابق بند  -ج

، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه 1363سال 

 از یک هر برای زمین دقیق مساحت و موقعیت و شهر مختلف محالت  های شهری در سطحاستفاده از زمین

مصوب سال  سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانأقانون ت 6 ماده اساس بر و شودمی تعیین آنها

های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول ، بررسی و تصویب طرح1361

نتخابات قانون تشکیالت، وظایف و ا 71شده است و از سویی وظایف شورای اسالمی شهرها در ماده 

 است شده تعیین بعدی اصالحات با 21/23/1376 سال مصوب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

. با توجه بینی نشده استرای اسالمی شهر پیششو صالحیت در اراضی کاربری تغییر امر قانونی ماده این در و

واند در این تندارد، به طریق اولی نمیبه مراتب، شورای اسالمی شهر که صالحیتی برای تغییر کاربری اراضی 

مصوب  1322تعرفه عوارض سال  15خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. در نتیجه ماده 

شورای اسالمی شهر گرگان در این خصوص خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  11و  13و مواد  12ماده  1شود و به استناد بند تشخیص می

 ".شودمی ابطال تاریخ تصویب از 1322 سال مصوب اداری
 

 (:11/25/1325مورخ  - 651)دادنامه شماره  -هـ 

تعرفه  -2سنوات قبل(  15)اصالحیه تعرفه شماره  5تعرفه شماره  -1ابطال موضوع خواسته: درخواست 

بند الف تعرفه اصالحی  -3رض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک با عنوان عوا 2/11/1317-16شماره 

 شود.با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می 6/3/1311-1 شماره
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کاهش  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 171ماده  1به موجب بند الف -الف"

سکونی های مهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریساختمانی در کاربری صدور پروانه نرخ عوارض

همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض و بهای خدمات بهره برداری 

اجرای ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از از واحدهای احداثی این کاربری

ها و سایر مراجع ذی ربط های توسعه شهری از جمله اموری است که شوراهای اسالمی و شهرداریطرح

ه ها اقدام نمایند. نظر باند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریموظف شده

در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از این است که  قانون یاد شده 171اینکه مستفاد از بند الف ماده 

 رابرب کاربری تغییر و باشد مصوب هایطرح اجرای از ناشی آن افزوده ارزش که باشدمی امالک و اراضی

 مصوب هایطرح اجرای در چون سیس شورای عالی شهرسازی و معماریأقانون ت 6 ماده کمیسیون مصوبه

مصوبه شورای اسالمی شهر محالت در تعیین  5( جدول تعرفه شماره د) و( ج) بندهای بنابراین است، نبوده

کاربری آنها به مسکونی  6عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و امالکی که در کمیسیون ماده 

 استناد هب و شود می تشخیص تصویب مرجع اختیارات حدود از خارج و قانون خالف کندمیو تجاری تغییر 

 ابطال 1322 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11و ماده  12ده ما 1د بن

  .شودمی

 قوانین در حکمی 21/1/1322 مصوب قانون شهرداری اصالحی 121نظر به اینکه قبل از تصویب ماده  -ب

تعیین عوارض تفکیک  خصوص در 16 شماره تعرفه بنابراین است، نشده تجویز تفکیک عوارض اخذ برای

-1 و ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهاء خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصالحی شماره

اص شخا در تعیین و وصول بهاء خـدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و امالک 6/3/1311

ماده  1شود و به استناد بند تشخیص می شود خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبایجاد می

  "شوند.ابطال می 1322 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11و ماده  12

 (:22/22/1327مورخ  1117)دادنامه شماره  -و

 حذف عوارض تعرفه درخصوص 1322/12/25 ـ ش/2225 شماره مصوبه موضوع خواسته: ابطال

 ندهایب سازی،آماده خدمات مختلف، هایکاربری در اعیان و اراضی تفکیک تجاری، و مسکونی پارکینگ

 و 7 ،1 ،3 ،2 بندهای و نیشابور شهر اسالمی شورای مصوب افزوده ارزش عوارض خصوص در( ب و الف)

 و مسکونی هایکاربری در اعیان تفکیک عوارض خصوص در 1322/12/25 ـ ش/2251 شماره مصوبه از 1

 عوارض و تجاری و مسکونی هایکاربری در واحدی تک هایساختمان برای مساحت کسری تجاری،
                                                           

نطقه های مسکونی همان مهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریساختمانی در کاربریکاهش نرخ عوارض صدور پروانه  -بند الف .1 

ا و هبرداری از واحدهای احداثی این کاربریبا توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره

 "های توسعه شهری.ی از اجرای طرحهمچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالک، ناش
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 حوهن امالک، برداریبهره تغییر محاسبه نحوه بنا، احداث پروانه صدور هنگام اعیان العرصهسهم کسری

 نیشابور شهر اسالمی شورای مصوب محدوده به ورود محاسبه

 یشوراها التیقانون تشک 36ماده  1طبق بند  یوضع و اخذ عوارض محل یخیتار ریـ با توجه به س 1..."

و  بیکشور تصو ریوز شنهادیبا پ یکاربر رییاز جمله عوارض تغ ی، عوارض محل1352مصوب سال  یاسالم

 اخذ نیاز مشمول هیفق یمحترم ول ندهینما دییبعد از تأ 26/22/1355ـ 311/23137با توجه به بخشنامه شماره 

اخذ عوارض  زیتجو یعدالت ادار وانید یهیأت عموم 26/11/1313ـ  617شماره  یو طبق رأ شده است

 یهابه شرح مقرر در بخشنامه 122ماده  ونیسیبعد از ابقاء مستحدثات در کم یکاربر رییاز جمله تغ یوانید

قانون و خارج از حدود  ریمغا شور،وزارت ک 21/25/1371ـ  12712/3/11و  13/12/1352ـ  21162/3شماره 

 یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 71ماده  15نشده است. با توجه به بند  صیتشخ اراتیاخت

لغو  ای یبرقرار حیلوا بیتصو یبا اصالحات بعد 1376کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  یاسالم

ارت وز یدولت که از سو یعموم استیسگرفتن  نظرآن با در  زانینوع و م رییتغ نیعوارض شهر و همچن

 6ماده  1شهرها است و نظر به تبصره  یاسالم یشورا یهاتیو مسئول فیاز جمله وظا شودیکشور اعالم م

وسوم م رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یقانون اصالح مواد

 نیکه در ا یعوارض محل شیافزا ایو  دیجد ی، وضع عوارض محل1311عوارض مصوب سال  عیبه تجم

قانون  22ماده  3قانونگذار در بند  رالذکریقانون اخ تیشده است و در حاکم زیقانون مشخص نشده، تجو

وسعه در امر ت عیدر مقام تسر 1311دولت مصوب سـال  یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یالحاق مواد

 یشورا سیقانون تأس 6 ماده ونیسیتوسط کم یکاربر رییبه تغ یگردشگر ساتیتأس ریو سا هاامتگاهها و اقهتل

 با یکاربر رییاز تغ یماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناش 1 در بند رانیا یو معمار یشهرساز یعال

توسط  یداربرو فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره یکاربر رییاز تغ یعوارض ناش»عبارت 

 1نظر نموده است و حسب تبصره  انیبه صراحت ب« مربوط پرداخت خواهد شد. یگذاران به شهردار هیسرما

قانون  نیآنها در ا فیکه تکل دیجد یوضع عوارض محل 1317بر ارزش افزوده مصوب  اتیقانون مال 62ماده 

به  1325بند )هـ( قانون بودجه سال  بققانون ط نیهم تیشده است و در حاکم زیباشد، تجو مشخص نشده

در مقام  یعوارض شهردار ریو سا یکاربر رییمذکور و عوارض تغ 6ماده  ونیسیدر کم یکاربر رییتغ

 یکاربر رییتغ»خود با عبارت  یتیو ترب یورزش ،یآموزش یاز امالک و فضاها یبخش یسازنهیو به یسامانده

و  یشهرساز یعال یشورا سیقانون تأس 6ماده  ونیسیکم بیآموزش و پرورش و تصو یشورا شنهادیبه پ

 ینقل و انتقال امالک، گواه ،یکاربر رییعوارض شامل تغ هیو از پرداخت کل ردیگیصورت م رانیا یمعمار

اشاره شده  حاًیتصر.« باشندیمعاف م یعوارض شهردار ریو سا یو بازساز بیاحداث، تخر ،یبرداربهره

ماده  ونیسیکم میامالک بعد از تصم یکاربر رییاز تغ یارزش افزوده ناش یبرا ضوضع عوار نیاست، بنابرا
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 اعتراض به جهت اخذ عوارض  نصب تابلوموضوع ششم: 
 

 طرح بحث .9

د. به باشمی خذ تعلق عوارضأمبررسی عوارض مصوب شوراهای شهر به جهت نصب تابلو مستلزم فهم 

 شهر به شمار یمستقر در محدوده قانون یمدآمنابع در ،شهر یموضوع عوارض مصوب شوراهاعبارت بهتر، 

 اند، تابلوهایهایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی مبادرت ورزیده. یکی از حوزهدیآیم

ستند که تنها ه غیرتبلیغاتی منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری است. تابلوهای غیرتبلیغاتی تابلوهایی

شوند و متضمن تبلیغ در زمینه خدمات معرف محل استقرار و ارائه خدمات بوده و بر سر در محل نصب می

نیستند. بنابراین با توجه به این که متضمن تبلیغات نیستند و شهرداری ها نیز در این خصوص خدمت خاصی 

، 22/21/1322-661تعدد از جمله آراء شماره کنند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء مارائه نمی

وضع این نوع عوارض را مغایر با قوانین و مقررات  21/22/1327-277، 15/25/1326-116رأی شماره 

تشخیص داده و مصوبات متضمن آن را ابطال کرده است. بالتبع اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات 

گیرد، به لحاظ ارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار میها و واحدهای تولیدی وککاالهای شرکت

اشد بشود، مجاز میاین که عالوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای صاحب مغازه می

و رویه دیوان نیز مؤید این امر است. همچنین شوراهای شهر از این صالحیت برخوردارند که نسبت به  هر 

وع انتقال کاال یا خدمات یا هر ن –غاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی اختصاصی نوع ابزار تبلی

پیام شخص در محدوده و حریم شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و در معرض دید عموم قرار داده 

 شود، وضع عوارض نمایند.می
 

 یدینکات کل .6

یالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و قانون تشک 16و ماده  12ماده  15مطابق بند  -1نکته 

با اصالحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و  1376انتخاب شهرداران مصوب 

ود، شهمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می

تواند نسبت به عوارض متناسب با آید و شورای اسالمی شهر میشهر به شمار میاز وظایف شورای اسالمی 
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امه نهای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیینتولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه

 (،1317ده )قانون مالیات بر ارزش افزو 62ماده 1بصره . همچنین مطابق تمصوب هیأت وزیران اقدام نماید

قانون  نیآنها در ا فیکه تکل د،یجد یاز عوارض محل کیشهر و بخش جهت وضع هر  یاسالم یشوراها

 بیدر سال بعد، تصو اجراء یمشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا

 .ندینما یو اعالم عموم

تصریح قانون گذار به لزوم تناسب میان عوارض با تولیدات و درآمدهای اهالی شهر، حاکی از آن است 

ماده که میان عوارض مصوب شوراهای شهر و منابع درآمدی شهروندان، نسبت وجود دارد، موضوعی که در 

 موضوع قانون نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرکآیین 3

( مورد توجه قرار گرفته 1371تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )

نامه، عوارض مذکور از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه آیین 3است. مطابق ماده 

 .ورد شهرها، محدوده قانونی شهر...باشدمنبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در م

ید. آبنابراین موضوع عوارض مصوب شوراهای شهر منابع درآمدی مستقر در محدوده قانونی شهر به شمار می

یگر، باشد. به عبارت دنکته اخیر در فهم امکان وضع عوارض جهت نصب انواع تابلو بسیار حائز اهمیت می

رأی آید. هر به مثابه یک مأخذ جهت وضع عوارض به شمار میهریک از منابع درآمدی مستقر در ش

 ید:آهیأت عمومی دیوان عدالت اداری مثال خوبی برای تبیین نکته باال به شمار می 22/21/1322 – 661شماره

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  77و ماده  71ماده  15با توجه به این که مطابق بند  -الف"

توانند متناسب با تولیدات و ، شوراهای اسالمی می1376کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال اسالمی 

مصوبه شماره  22ماده  1درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراین فراز ابتدایی و پایان بند 

مبنی بر  1311شورای اسالمی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال  23/11/1317 -2722/7/122

ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه

ها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کاالهای شرکت

 کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برایگیرد، به لحاظ این که عالوه بر معرفی محل مورد استفاده قرار می

مصوبه که تابلوی  22شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. لیکن فراز میانی ماده مغازه دار می

معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  77ه مصادیق ماده حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمل

پذیر باشد، شود تا وضع عوارض بر آن امکانتشخیص نمی 1376اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و ماده  12ماده  1مستند به بند 

 شود... ابطال می
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با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است،  -ج

تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را  22ماده  2بند 

تمان اخذ عوارض را ممنوع اعالم کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساخ

تجویزکرده است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر زاهدان تشخیص و به استناد 

 ."شود...قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می 11و ماده  12ماده  1بند 

 مطابق رأی اخیر:

ها، اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات تی بر سر در مغازهدر مورد نصب تابلوهای تبلیغا -الف

گیرد، به لحاظ ها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار میکاالهای شرکت

 اشد. بشود، مجاز میاین که عالوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای صاحب مغازه می

شود، به دلیل فقدان یی که تابلوهای معرف محل به حصول درآمد برای شخص منتهی نمیاز آنجا -ب

مأخذ عوارض، وضع عوارض مغایر قانون است. )آراء متعددی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این 

 (21/22/1327-277، 15/25/1326-116خصوص صادر شده است برای نمونه، رأی شماره 

ر رابطه با تابلوی معرف محل کسب از اساس با فقدان منبع درآمدی به مثابه مأخذ از آنجایی که د -ج

ای که نصب تابلو معرف محل بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر عوارض مواجه هستیم، مصوبه

سقف مستحق دریافت عوارض دانسته است مغایر قانون تشخیص داده شده است. همچنین نگاه کنید به )رأی 

( که مطابق آن شورای اسالمی شهر اگرچه صالحیت داشته که برای نصب تابلو 12/12/1325-1263شماره 

ضابطه و اندازه تعیین کند لیکن اخذ عوارض برای مازاد مساحت تابلو معرف محل، خارج از اختیارات شورای 

 اسالمی شهر قلمداد شده است. 

ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است،  با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص -د

ای که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعالم کرده است مصوبه

و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویزکرده است، خارج از 

 قانون است. صالحیت شورای شهر و مغایر 

پیرامون وضع عوارض جهت نصب تابلو، عالوه بر صالحیت شوراهای شهر در وضع عوارض بر  -2نکته 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی  12ماده  26و  2هریک از منابع درآمدی شهر، بند 

 های بعدی حائز اهمیت است:و اصالحیه 1376کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است: -12ماده "
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ای ههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملنامهتصویب آیین -2بند 

 وزارت کشور

تصویب مقررات الزم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته  -26بند  

 "و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطالع عموم.

حیت ر از این صالمطابق مستندات قانونی فوق، )غیر از تابلوهای معرفی محل سر درب اماکن(، شورای شه

 –برخوردار است تا نسبت به  هر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی اختصاصی 

کاال یا خدمات یا هر نوع انتقال پیام شخص در محدوده و حریم شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با هر 

اعم  و امثال آن و با هر روش –دیجیتال  –شیشه  –فلکسی  –نئون  –بنر  –پارچه  –نوع فناوری اعم از فلز 

پایه مستقل داخل محوطه اماکن و یا متحرک نصب و در معرض  –بام  –نما  –از نصب و استقرار بر سر درب 

و همچنین  22/27/1325-117دید عموم قرار داده می شود، وضع عوارض نماید. )نگاه کنید به دادنامه شماره 

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت  32/11/1327 -2722272225212311دادنامه شماره 

 اداری (
 ج

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .9

 (:22/21/1322-661 )دادنامه شماره -الف

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  77و ماده  71ماده  15با توجه به این که مطابق بند  -الف "

توانند متناسب با تولیدات و ، شوراهای اسالمی می1376کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال اسالمی 

مصوبه شماره  22ماده  1درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراین فراز ابتدایی و پایان بند 

مبنی بر  1311شورای اسالمی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال 23/11/1317 -2722/7/122

ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ 

ها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کاالهای شرکت

ی سب موجب تبلیغ و کسب درآمد براگیرد، به لحاظ این که عالوه بر معرفی محل کمورد استفاده قرار می

مصوبه که تابلوی  22شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. لیکن فراز میانی ماده مغازه دار می

معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  77مصادیق ماده  حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله

پذیر باشد، شود تا وضع عوارض بر آن امکانتشخیص نمی 1376اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و ماده  12ماده  1مستند به بند 

مصوبه مورد شکایت در محدوده اختیارات شورای  22از ماده  7و  5، 6، 1، 3بندهای  -شود. بابطال می
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ه این که با توجه ب -شود و چون مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نیست. جاسالمی شهر زاهدان تشخیص می

فه مورد تعر 22ماده  2مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند 

شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعالم کرده است و 

در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویزکرده است، خالف قانون 

قانون  11و ماده  12ماده  1ستناد بند و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر زاهدان تشخیص و به ا

 62 با توجه به اینکه مطابق ماده -شود. دتشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می

قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است و 

مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض از  32پردازند، بنابراین بند ت میها بابت درآمد خود مالیابانک

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  11و ماده  12ماده  1ها وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند عابر بانک

 "شود.ابطال می 1322عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:21/22/1327-277)دادنامه شماره  -ب

به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف  با توجه "

و سردرب در مصوبات شوراهای اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال 

صوب در نشده است، بنابراین اطالق مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در وضع عوارض برای کلیه تابلوها م

 سطح شهر تهران و شمول آن نسبت به تابلوهای معرف و سر درب به دالیل مندرج در رأی شماره

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و  15/5/1326ـ  116 

 1322لت اداری مصوب سال دادرسی دیوان عداقانون تشکیالت و آیین 11و ماده  12ماده  1مستند به بند 

 "شود.ابطال می
 

 (:15/25/1326-116)دادنامه شماره  -ج

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  71ماده  25مطابق بند "

های وابسته به آن با رعایت ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان1376/3/1مصوب 

ها از جمله وظایف شورای اسالمی شهر است. با توجه به این که های مالی و معامالتی شهردارینامهیینآ

القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی

و اصوالً شهرداری در خصوص  مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست

تعرفه  12ماده  12و  3، 2باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین بندهای کننده خدمتی نمیمورد ارائه

مصوب شورای اسالمی شهر قم در خصوص  1311عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 

قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر قم تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر 
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قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  11و  13و مواد  2ماده  1تشخیص داده شد و مستند به بند 

 "شود.از تاریخ تصویب ابطال می 1322اداری مصوب سال 
 

 (:21/25/1325-677)دادنامه شماره  -د

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور  71ماده  25بند ... ب ـ هر چند به موجب  "

و اصالحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری  1376و انتخاب شهرداران مصوب سال 

ها جزو وظایف شورای اسالمی شهر نامه مالی و معامالتی شهرداریهای وابسته به آن با رعایت آیینو سازمان

قرار القاعده مبین معرفی محل استم شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن علیاعال

صوالً شود و او فعالیت اماکن موردنظر است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمت مربوط شناخته نمی

های آن را داشته باشد، شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت ب

( از تعرفه عوارض سال 22ـ2و )بند الف ردیف  1321( از تعرفه عوارض محلی سال 22ـ 2بنابراین بندهای )

مصوب شورای اسالمی شهر  1321( از تعرفه عوارض محلی سال 22ـ 1ماده  2ذیل تبصره  2و )بند  1323

انون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب ارومیه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان، خالف ق

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند تشخیص می

  "شود.ابطال می 1322مصوب سال 
 

 (:12/12/1325-1263 )دادنامه شماره -هـ

، شورای اسالمی شهر حق 21/26/1322ـ 352با توجه به آراء قبلی هیأت عمومی از جمله رأی شماره  "

وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند. البته این حق برای شورای اسالمی شهر وجود دارد که 

برای نصب تابلو ضابطه و اندازه تعیین کند و اخذ عوارض برای مازاد مساحت تابلو معرف، خارج از اختیارات 

نامه اجرایی نصب تابلو مصوبه آیین 6ماده  6ـ  7بند  2و  1های تبصره شورای اسالمی شهر است، بنابراین

شورای اسالمی شهر اراک، خارج از اختیارات شورای اسالمی شهر  25/22/1323/ش ـ 23/112شماره 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  11و ماده  12ماده  1تصویب شده و مستند به بند 

 "شود.ابطال می 1322سال 
 

 های تخصصی دیوان عدالت اداریآرای هیأت .4

 شوراهای اسالمی: ( هیأت تخصصی32/11/1327-2722272225212311)رأی شماره  -الف

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  12ماده  15طبق بند "

ارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن تصویب لوایح برقراری یا لغو عو 1376مصوب 
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های شورای شود از جمله وظایف و مسئولیتسیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می

، در وضع عوارض 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب « 62»اسالمی شهرهاست و در تبصره یک ماده 

قانون تشکیالت ، وظایف  12ماده  2وطه تجویز شده است و همچنین طبق بند محلی جدید رعایت مقررات مرب

 های بعدی تصویب و اصالحیه 1376و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

ین های وزارت کشور و همچنهای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملنامهآیین

مقررات الزم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصویب 

ماده  26تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطالع عموم بر اساس بند 

-661شماره های شورای اسالمی شهرهاست و طبق بند )ب( رأی مذکور از جمله وظایف و مسئولیت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج  22/21/1322

مربوط به  15/23/1321 – 1662/15شماره جلسه  1از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 

تابلوهای تبلیغاتی محیطی و تحت عنوان ضوابط اجرایی نصب  26/23/1321مورخ  33/12125مصوبه شماره 

، مغایر قانون و  7ماده  2و  1صنفی ) معرف کاربری ( مصوب شورای اسالمی شهر آمل به استثناء تبصره 

قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت   11و  12خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 

این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم شود. اداری رأی بـه رد شکایت صادر می

 "دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
 

  عمران، شهرسازی و اسناد: ( هیأت تخصصی22/27/1325-117 )رأی شماره -ب

انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخـاب قانون تشکیالت، وظایف و  71ماده  2طبق بند  -الف " 

های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به نامههای بعدی تصویب آیینو اصالحیه 1376شهرداران مصوب 

های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات الزم به پیشنهاد شهرداری جهت آنها با رعایت دستورالعمل

نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع 

های شورای ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیت 26موضوعه و انتشار آن برای اطالع عموم بر اساس بند 

مبنی بر صدور مجوز جهت نصب هر گونه  17/2/1316 – 231اسالمی شهرهاست، بنابراین مصوبه شماره 

های مناطق تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تابلو بر سر درب واحدهای صنفی توسط شهرداری

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر  11و  12نیست و به استناد مواد 

نفر از  12روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا  22 شود . این رأی ظرفمی

 ."قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ...
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 عوارض افراز و تفکیک ذاعتراض به دلیل اخموضوع هفتم: 
 

 طرح بحث .9

نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک آیین 3مطابق ماده 

 1376موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

عوارض محلی از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل 

 25از سوی دیگر مطابق بند   .محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر... باشد وصول است که

های تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانقانون شوراها، شوراهای شهر از صالحیت 

بنابراین به ظاهر از یک سو باشند. برخوردار می  هانامه مالی و معامالت شهرداریآیین وابسته به آن با رعایت

توان چنین استدالل کرد که شورای شهر به جهت ارائه خدمات از سوی شهرداری به منظور انجام عمل می

تفکیک و افراز از صالحیت تصویب بهای نرخ خدمات برخوردار است. از سوی دیگر از آنجایی که 

ند توانباشند، شوراهای شهر میوردار میشوراهای شهر از صالحیت وضع عوارض بر منابع درآمدی شهر برخ

به وضع عوارض افراز و تفکیک مبادرت  شده از عمل تفکیک برای مالک افزوده ایجادبا توجه به ارزش

نمایند. با این وجود وضع عوارض افراز و تفکیک از جمله عوارضی شناخته شده که مغایر قانون به حساب 

 اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور 161و ماده ها رداریقانون شه 121طبق ماده آید چرا که می

باشد  و ها میشهرداری الذکر از جمله وظایفشرح ماده فوق های تفکیک اراضی بهاظهارنظر پیرامون نقشه

چه از حیث اختصاص قسمتی از امالک متقاضیان تفکیک و افراز وضع قاعده آمره از سوی شوراهای شهر، 

 ،طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افرازبه شهرداری به 

اصالحی قانون شهرداری  121ماده  3مطابق تبصره همچنبن باشد. خارج از حدود صالحیت شوراهای شهر می

ششدانگ مترمربع که دارای سند  622در اراضی با مساحت بیشتر از »مقرر شده است که  1322مصوب سال 

درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز  26مین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف أاست شهرداری برای ت

احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش 

نماید. شهرداری مانده اراضی را دریافت میدرصد از باقی 26افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 

مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری 

مصوبات شوراهای شهر در جهت وضع عوارض تفکیک و گفته قانونگذار، نظر به حکم پیش« دریافت نماید.
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وضع گردد.  1322اصالحی قانون شهرداری مصوب سال  121اده م 3افراز، باید صرفاً در چهارچوب تبصره 

قانون شهرداری  121ماده  3حکم قانونی تبصره در همین راستا، مطابق آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 

ض عوار افتیبر در یمبن یاسالم یاطالق مصوبه شورامترمربع است و  622ناظر بر اراضی با مساحت بیش از 

  .مقنن است یحکم فعل ریشود، مغایمترمربع م 622کمتر از  یکه شامل اراض در مواردی کیاز تفک یناش
 

 

 یدینکات کل .6

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و تصویب نرخ خدمات   -1نکته 

از جمله وظایف شوراهای اسالمی های وابسته با رعایت مقررات مربوط ارائه شده توسط شهرداری و سازمان

 در همین خصوص، پیرامون وضع عوارض افراز و تفکیک الزم به ذکر است که: .باشدشهر می

قانون مدنی در باب اختیار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت   31 و 32نظر به مادتین از یک سو 

ف مایملک خود حق همه گونه تصر مالکی نسبت به هر"که:  از قرار آن  ،به اموال و آثار قانونی مترتب برآن

وان تهیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی" و  "باشد و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده

از تفاده اس ها بههای شهرداریتأمین نیازمندی از آنجایی که و از سوی دیگر "قانون بیرون کرد مگر به حکم

اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط از جمله الیحه اراضی و امالک 

های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه

 ممکن و مجاز اعالم 1357ها مصوب های دولتی و شهرداریو قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح 61

سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی امالک و مستحدثات و ، شده است

خالف صریح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر  ،تملک آن به طور رایگان

 .است

تشکیالت، وظایف و  قانون 16و ماده   12ماده  15مطابق بند در مقابل بایستی خاطرنشان ساخت که 

، تصویب با اصالحات و الحاقات بعدی 1376انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت 

آید و شورای اسالمی می شهر به شمار میشود، از وظایف شورای اسالکه از سوی وزارت کشور اعالم می

تواند نسبت به عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های شهر می

نامه آیین 3مطابق ماده . نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایدخدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین

ض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت، اجرایی نحوه وضع و وصول عوار

عوارض مذکور از اماکن،  ،1376وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل 
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قانون شوراها،  12ماده  25از سوی دیگر مطابق بند  .، محدوده قانونی شهر ... باشداستقرار آن، در مورد شهرها

های وابسته به آن با تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانشوراهای شهر از صالحیت 

 باشند. برخوردار می هانامه مالی و معامالت شهرداریآیین رعایت

توان چنین استدالل کرد که شورای شهر به جهت ارائه خدمات از سوی میبنابراین به ظاهر از یک سو 

شهرداری به منظور انجام عمل تفکیک و افراز از صالحیت تصویب بهای نرخ خدمات برخوردار است. از 

 سوی دیگر، از آنجایی که شوراهای شهر از صالحیت وضع عوارض بر منابع درآمدی شهر برخوردار

ه وضع ب شده از عمل تفکیک برای مالک افزوده ایجادبا توجه به ارزشتوانند شهر میباشند، شوراهای می 

 عوارض افراز و تفکیک مبادرت نمایند. 

ید آبا این وجود وضع عوارض افراز و تفکیک از جمله عوارضی شناخته شده که مغایر قانون به حساب می

اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور وظیفه تفکیک  161و ماده  قانون شهرداری 121طبق ماده چرا که  

های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح

مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و امالک کشور 

شهرداری  ،صورت عدم اظهارنظر کتبی در است و ادگستری محل وقوع ملک محول شدهو مراجع ذیصالح د

أساً اقدام تفکیک ملک ر مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و نسبت به نقشه تفکیک و افراز در

  .نمایدمی

جمله وظایف الذکر از شرح ماده فوق های تفکیک اراضی بهبا عنایت به اینکه اظهارنظر پیرامون نقشه

چه از حیث اختصاص قسمتی از امالک باشد، وضع قاعده آمره از سوی شوراهای شهر، شهرداری می

متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه 

 باشد. خارج از حدود صالحیت شوراهای شهر می خدمات تفکیک و افراز

مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی  هاقانون شهرداری ، اداره ثبت اسناد و دادگاه 121بق ماده مطا

انجام دهند که قبالً به تصویب شهرداری رسیده باشد.  ایمحدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه

ری در قبال رسید تسلیم نماید و برای تصویب به شهرداخود تهیه می ای که مالک برای تفکیک زمیننقشه

در  .حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابالغ شود کند بایدمی

در فوق مکلفند  صورتی که در موعد مذکور، شهرداری تصمیم خود را به مالک اعالم ننماید مراجع مذکور

عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و  نماید،ارائه میهایی که مالک پس از استعالم از شهرداری طبق نقشه

متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به  شودشوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می

 پرداخت نخواهد کرد. هیچ عنوان به صاحبان آن وجهی

 به شرح ذیل اصالح گردید: 1322قانون شهرداری در سال  121ماده 
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 کیتفک یتقاضا افتیها موظفند در موقع درـ ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاه121 ماده"

 یاافراز را براساس نقشه ای کیعمل تفک ن،یمالک یشهرها، از سو میواقع در محدوده و حر یافراز اراض ای

 هیخود ته نیزم کیتفک یبراکه مالک  یاباشد. نقشه دهیمربوط رس یشهردار دییانجام دهند که قبالً به تأ

 پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم دیبا د،ینمایم یشهردار میتسل د،یدر قبال رس بینموده و جهت تصو

ه و کتباً ب دییحداکثر ظرف سه ماه تأ یاز طرف شهردار ن،یاز کل زم یمربوط به خدمات عموم یشهردار

 مالک ابالغ شود. 

 ای کیفکت یخود تقاضا تواندیمالک م یشهردار یاز سو فیتکلنییاز انقضاء مهلت مقرر و عدم تع بعد

مقرر در خصوص معابر، شوارع و  یهاحداکثر نصاب تی. دادگاه با رعادینما میافراز را به دادگاه تسل

 . دینمایم میو اتخاذ تصم یدگی(، به موضوع رس6ماده ) ونیسیخذ نظر کمابا  یعموم یهاسرانه

به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ  دی( حداکثر ظرف دو ماه با6ماده ) ونیسیکم

ضوابط و مقررات، به موضوع  ریدر چهارچوب سا یلیدر مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفص

 ".دینمایصادر م یمقتض یو رأ یدگیرس

امالک کشور، پس از تصویب نقشه جامع هر شهر اصالحی قانون ثبت اسناد و  161همچنین مطابق ماده 

 وط بههای مربنامهها باید با رعایت نقشه مذکور و آیینبرای تفکیک و افراز اراضی، اداره ثبت و دادگاه

 به تفکیک نمایند. شهرسازی رأساً اقدام

ه عنوان عوارض ببنابراین اختصاص قسمتی از امالک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان 

افراز و تفکیک یا به عنوان عوارض ارزش افزوده یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز 

اصالحی قانون ثبت و غیرقانونی  161قانون شهرداری و  121مجاز مغایر اصل تسلیط و مالکیت مشروع و ماده 

 است.

مورخ  - 311)دادنامه شماره (/ 22/12/1713ورخ  م - 211)دادنامه شماره برای نمونه نگاه کنید به: 

27/22/1322.) 

در »مقرر شده است که  1322اصالحی قانون شهرداری مصوب سال  121ماده  3مطابق تبصره  -2نکته 

مین سرانه فضای أمترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای ت 622اراضی با مساحت بیشتر از 

درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر  26عمومی و خدماتی تا سقف 

تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک 

السهم درنماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرصد از باقیمانده اراضی را دریافت می 26برای مالک تا 

 « مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.
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مصوبات شوراهای شهر در جهت وضع عوارض تفکیک و افراز، باید گفته قانونگذار، نظر به حکم پیش 

وضع گردد. به عبارت  1322اصالحی قانون شهرداری مصوب سال  121ماده  3صرفاً در چهارچوب تبصره 

درصد از مساحت  26تا شهرداری وفق تبصره مذکور جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی باید بهتر، 

با توجه به ارزش افزوده ایجاد  را  26۱تا باقیمانده نیز  76۱کل پالک در حال تفکیک یا افراز را کسر و از 

نماید که در مجموع قدرالسهم شهرداری از کل پالک شوارع و معابر عمومی شهر دریافت  احداثبابت  شده

 از کل مساحت پالک خواهد شد. 13676۱مفروض، 

قانون شهرداری ناظر بر اراضی با مساحت بیش  121ماده  3حکم قانونی تبصره البته باید توجه داشت که 

 ر مواردید کیاز تفک یعوارض ناش افتیبر در یمبن یاسالم یاطالق مصوبه شورامترمربع است و  622از 

ره )دادنامه شما. نگاه کنید به: مقنن است یحکم فعل ریشود، مغا یمترمربع م 622کمتر از  یکه شامل اراض

 (.25/21/1322مورخ  - 32)دادنامه شماره (/ 12/26/1326مورخ  - 312

، از سال 1312مصوب ( 1321-1322قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) 171مطابق بند الف ماده  -3نکته 

مطابق  بود.های توسعه شهری توسط قانونگذار تجویز شده وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرح 1322

د موظفن ربطیمراجع ذ ریو سا هایو شهردار یاسالم یشوراها" قانون برنامه پنجم توسعه، 171بند الف ماده 

م اقدا لیذ یهااستیبا اعمال س هایشهردار داریپا ینظام درآمدها نیتدو قیسال اول برنامه از طر انیتا پا

 : دیننما

 متناسب با یصنعت ،یادار ،یتجار یهایدر کاربر یـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان الف

وارض به ع نیا لیتبد زیو ن یمحل تیو موقع یمیاقل طیتوجه به شرا همان منطقه با یمسکون یهایکاربر

افزوده  رزشعوارض بر ا نیو همچن هایکاربر نیا یاحداث یاز واحدها یبردارخدمات بهره یعوارض و بها

 ."ی ...توسعه شهر یهاطرح یاز اجرا یو امالک، ناش یاراض

قانون تمدید قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران با الزم به ذکر است که مطابق 

قانون برنامه پنجساله " ،مجلس شورای اسالمی( 11/12/1321( این قانون )مصوبه مورخ 236اده )اصالح م

هجری شمسی تمدید  1326حداکثر تا پایان سال  16/12/1312پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 

مورخ  - 1117ه )دادنامه شمارشد. نگاه کنید به:  "االثرو با تصویب برنامه ششم توسعه و ابالغ آن ملغی

21/12/1326) 
 

 قوانین و مقررات .9

 ( قانون شهرداری 989قانون اصالح ماده )9918  مصوب 
  
 : گرددیاصالح م لیبه شرح ذ ی( قانون شهردار121ماده واحده ـ ماده )"
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 کیتفک یتقاضا افتیها موظفند در موقع درـ ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاه 121 ماده

 یاافراز را براساس نقشه ای کیعمل تفک ن،یمالک یشهرها، از سو میواقع در محدوده و حر یافراز اراض ای

 هیخود ته نیزم کیتفک یبراکه مالک  یاباشد. نقشه دهیمربوط رس یشهردار دییانجام دهند که قبالً به تأ

 پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم دیبا د،ینمایم یشهردار میتسل د،یدر قبال رس بینموده و جهت تصو

ه و کتباً ب دییحداکثر ظرف سه ماه تأ یاز طرف شهردار ن،یاز کل زم یمربوط به خدمات عموم یشهردار

 مالک ابالغ شود. 

 ای کیفکت یخود تقاضا تواندیمالک م یشهردار یاز سو فیتکلنییاز انقضاء مهلت مقرر و عدم تع بعد

مقرر در خصوص معابر، شوارع و  یهاحداکثر نصاب تی. دادگاه با رعادینما میافراز را به دادگاه تسل

 . دینمایم میو اتخاذ تصم یدگی(، به موضوع رس6ماده ) ونیسیخذ نظر کمابا  یعموم یهاسرانه

به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ  دی( حداکثر ظرف دو ماه با6ماده ) ونیسیکم

ضوابط و مقررات، به موضوع  ریدر چهارچوب سا یلیادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصدر مدت فوق، د

 . دینمایصادر م یمقتض یو رأ یدگیرس

ر مصوب د یلیطرح جامع و تفص نیو ضوابط و مقررات آخر کیتفک یهانصاب حد تیـ رعا1 تبصره

ز ا نیمرتبط با قوان یهاو دستورالعمل هانامهنییها، ضوابط، آنصاب حد تیرعا نیمحدوده شهرها و همچن

 است:  یالزام هایقانون توسط شهردار نیموضوع ا یکیتفک یهانقشه هیکل دییو تأ هیدر ته ل،یذ نیجمله قوان

  1355مصوب سال  یشهر نی( قانون زم16( و )11مواد ) ـ

مسکن  ینتعاو یهاامر مسکن به شرکت یبرا یمسکون یفاقد کاربر یاراض یفروش و واگذار قانون منع ـ

  1311مصوب سال  یو حقوق یقیاشخاص حق ریو سا

 آن  یو اصالحات بعد 1371ها مصوب سال و باغ یزراع یاراض یقانون حفظ کاربر ـ

 1316مصوب سال  یـ اقتصاد یقطعات مناسب فن جادیو ا یکشاورز یاز خردشدن اراض یریقانون جلوگـ 

 آن  یو اصالحات بعد

 آن  یو اصالحات بعد رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سی( قانون تأس6ماده ) ـ

اقدام  1355مصوب سال  یشهر نی( قانون زم11( ماده )1مطابق تبصره ) ،یدولت یـ در مورد اراض2 تبصره

 شد.  خواهد

 نیتأم یراب یدارسند ششدانگ است شهر یاز پانصد مترمربع که دارا شتریبا مساحت ب یـ در اراض3 تبصره

احداث  ازیموردن یاراض نیتأم ی( و برا26۱و پنج درصد ) ستیتا سقف ب یو خدمات یعموم یسرانه فضا

وجه به ارزش با ت یلیتفصمطابق با طرح جامع و  یاراض نیو افراز ا کیشهر در اثر تفک یشوارع و معابر عموم

 افتیرا در یاراض ماندهی( از باق26۱و پنج درصد ) ستیمالک، تا ب یبرا کیاز عمل تفک شده جادیافزوده ا
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طبق نظر  نیروز زم متیمجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس ق ی. شهرداردینمایم

 . دینما افتیدر یدادگستر یکارشناس رسم

 کیکه در اثر تفک یخدمات یو اراض ی( و معابر و شوارع عموم3حاصل از تبصره ) یاراض هیـ کل1 تبصره

به  یوجه چیدر قبال آن ه یاست و شهردار یمتعلق به شهردار شود،یم جادیا تیو افراز و صدور سند مالک

 صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. 

 ی، شهردارنباشد سریو افراز م کیتفک مورد نیانواع سرانه، شوارع و معابر از زم نیکه امکان تأم یموارد در

 . دینما افتیدر یآن را به نرخ کارشناس متیشهر معادل ق یاسالم یشورا بیبا تصو تواندیم

طبق  ن،یو متخلف شدهیجرم تلق ،یافراز اراض ای کیقانون در تفک نیـ هرگونه تخلف از موضوع ا 6 تبصره

 "قرار خواهندگرفت. یقانون گردیتحت پ یو قانون تخلفات ادار یقانون مجازات اسالم
 

  ـ  9914) رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور 974بند الف ماده

 9901  مصوب (9918
  

سال اول برنامه از  انیموظفند تا پا ربطیمراجع ذ ریو سا هایو شهردار یاسالم یـ شوراها171 ماده "

 : دیاقدام نما لیذ یهااستیبا اعمال س هایشهردار داریپا ینظام درآمدها نیتدو قیطر

 متناسب با یصنعت ،یادار ،یتجار یهایدر کاربر یـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان الف

ارض به عو نیا لیتبد زیو ن یمحل تیو موقع یمیاقل طیهمان منطقه باتوجه به شرا یمسکون یهایکاربر

افزوده  رزشعوارض بر ا نیو همچن هایکاربر نیا یاحداث یاز واحدها یبردارخدمات بهره یعوارض و بها

 ."ی...توسعه شهر یهاطرح یاز اجرا یو امالک، ناش یاراض
 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .4

 (:22/21/1317مورخ  - 211)دادنامه شماره  -الف

مورخ  -ش/الف 12151و  11/6/1315مورخ  -ش/الف 1551موضوع خواسته: ابطال مصوبات 

شورای اسالمی شهر  1/5/1312مورخ  - 1361و بند )ب(  23/1/1311مورخ  -ش/الف 11321و  12/5/1315

 شیراز 

اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور وظیفه تفکیک و 161قانون شهرداری و ماده  121طبق ماده "

های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح

بوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و امالک کشور مر

صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری  در است وو مراجع ذیصالح دادگستری محل وقوع ملک محول شده

رأساً اقدام  کتفکیک مل مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و نسبت به نقشه تفکیک و افراز در
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مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه  1311نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب  نماید.می

براساس مقررات  1/1/1312دهندگان خدمات از تاریخ وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاال و ارائه

نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  71ماده  25الذکر و اینکه حکم مقرر در بند قانون فوق 6ماده 

نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر در زمینه  1376اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

نامه مالی و معامالت اری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیینتصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرد

ها است، مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرارگرفته، چه از حیث شهرداری

اختصاص قسمتی از امالک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی 

عنه عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترضمعادل آن به 

به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خالف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام 

ی ایران و قانون اساسی جمهوری اسالم 172مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل 

مصوبات مورد اعتراض ابطال  1316قانون دیوان عدالت اداری مصوب  12و ماده  12ماده یک و بند یک ماده 

 "گردند.می
 

 (:27/22/1322مورخ  - 311)دادنامه شماره  -ب

 رازیشهر ش یاسالم یشورا 32/12/1317مورخ  -/ش الف س 7616ابطال مصوبه شماره موضوع خواسته: 

اخذ هرگونه  1312قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  1که مطابق ماده  نظر به این "

های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان وجه، کاال و خدمات توسط دستگاه

 1/11/1312مورخ  - 122و  2/1/1317مورخ  - 211عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره 

اختصاص قسمتی از امالک متقاضیان تفکیک و افراز  2/1/1322مورخ  - 333و  2/1/1322مورخ  - 335و 

به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خالف اصل تسلیط 

ز(، خصوص موضوع )تفکیک و افرا و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در

قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت  6ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 

و تبصره  21/1/1322قانون شهرداری مصوب  121داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصالح ماده 

شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قانون مدنی عطف به ماسبق نمی 1آن صرف نظر از این که مطابق ماده  3

قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا 

شورای اسالمی شهر  32/12/1317مورخ  -/ش الف س 7616درصد است. بنابراین مصوبه شماره  26میزان 

و  22و ماده  12حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده  شیراز خارج از

شود. بدیهی است قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعالم می 12ماده 
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اکمیت خود را قانون مدنی ح 2با رعایت ماده  21/1/1322قانون شهرداری مصوب  121قانون اصالح ماده 

 "دارا خواهد بود.
 

 

 

 

 

 (:25/21/1322مورخ  - 32)دادنامه شماره  -ج

 یشورا 1312سال  یعوارض محل نییمصوبه تع 11ماده  2و  1 یابطال بندها یتقاضاموضوع خواسته: 

 لیشهر اردب یاسالم

تواند یم ی، شهردار1322مصوب سال  یقانون شهردار یاصالح 121ماده  3که برابر تبصره  نینظر به ا "

وجه به و با ت یلیسند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفص یمترمربع که دارا 622از  شیبا ب یدر اراض

کند،  افتیرا در یراضمانده ا یدرصد از باق 26مالک تا  یبرا کیشده از عمل تفک جادیارزش افزوده ا

که  ثیح نیز اا کیاز تفک یعوارض ناش افتیبر در یمبن لیشهر اردب یاسالم یاطالق مصوبه شورا نیبنابرا

 12و ماده  12ماده  1مقنن است و مستنداً به بند  یحکم فعل ریشود، مغایمترمربع م 622کمتر از  یشامل اراض

 ".شودیابطال م یعدالت ادار وانیقانون د
 

 (:12/26/1326مورخ  - 312)دادنامه شماره  -د

و  1321تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال  17( ماده 1درخواست ابطال بند ) موضوع خواسته:

به شهرداری  11/11/1323-3/7232/23بعد از آن مصوب شورای اسالمی شهر گرگان ابالغی به شماره 

 گرگان

قانون شهرداری مصوب  121قانون شهرداری موضوع قانون اصالح ماده  121ماده  3مطابق تبصره  "

ت دانگ اسدر اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش»مقررشده است:  1322سال

( و برای تأمین اراضی 26۱وپنج درصد )شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست

صیلی رح جامع و تفق با طبموردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطا

( از باقیمانده اراضی 26۱وپنج درصد ) شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست افزوده ایجادبا توجه به ارزش

نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق را دریافت می

ت که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحبه این نظر« نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال  17ماده  1مترمربع است ولی دربند  622بیش از 

 شدهمترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین 622مصوب شورای اسالمی شهر گرگان، جهت اراضی تا  1321

 11و ماده  12ماده  1راض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند است، بنابراین مصوبه مورد اعت

 ".شودابطال می 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 :(21/12/1326مورخ  - 1117ه )دادنامه شمار -هـ
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 مع شهر تهران در سالموضوع خواسته: درخواست ابطال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جا

شورای اسالمی شهر  1311مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصالح نحوه دریافت عوارض سال  2و ماده  1315

 تهران

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی  1ماده  3نظر به اینکه مطابق بند  "

براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جمع شهر،  ، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که1363مصوب سال 

های شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک نحوه استفاده از زمین

مصوب  سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانأقانون ت اصالحی 6شود و براساس ماده از آنها تعیین می

فصیلی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده های ت، بررسی و تصویب طرح1311

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  71است و از سویی وظایف شوراهای اسالمی شهرها در ماده 

با اصالحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده  1376اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

واند تر کاربری اراضی در صالحیت شورای اسالمی شهر پیش بینی نشده است به طریق اولی نمیقانونی تغیی

قانون  171در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده 

افزوده  وضع عوارض بر ارزش 1322، از سال 1312برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 

سند اصلی  6پیوست شماره  1های توسعه شهری توسط قانونگذار تجویز شده است، بنابراین بند ناشی از طرح

مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصالح نحوه دریافت عوارض از  2و ماده  1315طرح جامع شهر تهران در سال 

حدود اختیارات شورای اسالمی  های تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج ازامالک شهری در اجرای طرح

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  11و ماده  12ماده  1شهر تهران تشخیص شد و مستند به بند 

 ".شودابطال می 1322مصوب سال  اداری

 



 

 
 

 هشتمموضوع 
 

 

اعتراض به دلیل اخذ عوارض ورود به 

 محدوده قانونی شهر





 

 
 

 

 

 

 

 محدوده قانونی شهراعتراض به دلیل اخذ عوارض ورود به موضوع هشتم: 
 

 طرح بحث .9

نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک آیین 3مطابق ماده 

 1376موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل عوارض محلی از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، 

چنین  توانوصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر... باشد. بنابراین به ظاهر می

وانند تباشند میاستدالل کرد شوراهای شهر که از صالحیت وضع عوارض بر منابع درآمدی شهر برخوردار می

ورود ملک به محدوده قانونی شهر به وضع عوارض ورود به  ناشی از شده ایجادافزوده با توجه به ارزش

. با این وجود وضع عوارض مزبور از جمله عوارضی شناخته شده که مغایر قانون محدوده شهر مبادرت نمایند

الک مقانون تعیین وضعیت امالک با تعیین شرایطی پیرامون اخذ رایگان ا  1تبصره آید چرا که  به حساب می

ماده واحده قانون تعیین  1در تبصره در قبال ورود به محدوده توسعه شهری به تعیین تکلیف پرداخته است. 

درصد رایگان امالک  22، تملک 22/1/1357ها مصوب های دولتی و شهرداریوضعیت امالک واقع در طرح

 اخذه تقاضای مالک باشد. ب( از جمله: الف( ورود به محدوده شهر ب ،اشخاص را محدود به شرایطی نموده

 درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل اعیانی  22این رایگان حداکثر بیست درصد، 

در همین راستا، به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان، وضع عوارض ورود به محدوده شهر  .گرددنمی

صوب های مبه همه امالکی که به موجب طرح های مصوب شهری )بدون تقاضای مالک( نسبتبر مبنای طرح

اند، خارج از حدود صالحیت شوراها است. همچنین، وضع عوارض شهری به محدوده جدید شهر وارد شده

مبنی بر دریافت بیش از بیست درصد اراضی به عنوان عوض در ازای ورود به محدوده ورود به محدوده شهر 

 .توسعه و عمران شهر، مغایر قانون است

 یدینکات کل .6

 .باشدبه طور کلی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر از جمله وظایف شوراهای اسالمی شهر می

 در همین رابطه، پیرامون وضع عوارض ورود به محدوده شهر الزم به ذکر است که:
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مشروع  قانون مدنی در باب اختیار اصل تسلیط و مالکیت  31 و 32نظر به مادتین از یک سو  -1نکته 

حق همه  مایملک خود هر مالکی نسبت به"که: ، از قرار آناشخاص نسبت به اموال و آثار قانونی مترتب برآن

ب هیچ مالی را از تصرف صاح" و  "باشد گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده

ها داریهای شهرتأمین نیازمندی از آنجایی که و از سوی دیگر "قانون توان بیرون کرد مگر به حکمآن نمی

از اراضی و امالک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط از جمله استفاده  به

های عمومی، عمرانی و نظامی دولت الیحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه

ممکن و  1357ها مصوب های دولتی و شهرداریعیت امالک واقع در طرحو قانون تعیین وض 61مصوب 

و  ورود به محدوده شهربه ازاء عوارض  سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان ما، مجاز اعالم شده است

خالف صریح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر  ،تملک آن به طور رایگان

 .است

قانون شوراها، تصویب لوایح  16و ماده  12ماده  15مطابق بند بایستی خاطرنشان ساخت که  در مقابل

برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از 

المی شهر آید و شورای اسشود، از وظایف شورای اسالمی شهر به شمار میسوی وزارت کشور اعالم می

ای خدماتی هتواند نسبت به عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینهمی

نامه اجرایی نحوه آیین 3مطابق ماده . نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایدو عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین

شهرک موضوع قانون تشکیالت، وظایف و  وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و

عوارض مذکور از اماکن، واحدهای " ،1376انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در 

بنابراین از آنجایی که شوراهای شهر از صالحیت وضع عوارض  ."مورد شهرها، محدوده قانونی شهر ... باشد

باشند،  امکان وضع عوارض ورود به محدوده شهر در گرو پاسخ به این بر منابع درآمدی شهر برخوردار می

توان به ارزش افزوده ناشی از ورود یک ملک به محدوده شهری به مثابه یک منبع پرسش است که آیا می

نگریست تا شوراهای شهر از این صالحیت برخوردار باشند به وضع عوارض ورود به درآمدی برای مالک 

 محدوده شهر مبادرت نمایند؟

در این باره، به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ورود به محدوده 

ظ وصول مبلغی معادل به شهرداری به طور رایگان و چه از لحا ملکچه از حیث اختصاص قسمتی از شهر، 

 باشد. خارج از حدود صالحیت شوراهای شهر می ،آن

 پیرامون عدم صالحیت شوراهای شهر به منظور وضع عوارض ورود به محدوده شهر: -2نکته 
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نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده آیین»ابتدا آنکه مطابق نظر فقهای شورای نگهبان در بررسی 

اصوال اخذ رایگان قسمتی از زمین، از مصادیق « معابر در محدوده طرح جامع شاندیزو سهم خدمات عمومی و 

اشد. ببه عبارت بهتر، عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی باشد.عوارض نمی

 .(21/12/1326مورخ  - 1111ه )دادنامه شمارنگاه کنید به: 

 1به محدوده شهر با قانون الزم به ذکر است که تبصره ماده  اما از حیث مغایرت کلی وضع عوارض ورود

شرایط و مالحظات ناظر  1357ها مصوب شهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک وضعیت تعیین قانون

بر اخذ رایگان زمین در قبال ورود به محدوده شهر )استفاده از مزایای ورود به محدوده ی شهر( را برشمرده 

و  بندیقطعه برای مجاز هایمحدوده داخل در عوض زمین تهیه که مواردی در"اده مذکور، است. مطابق م

 شهری سعهمصوب تو هایطرح طبق مزبور محدودهتوسعه  به احتیاج و نباشد میسر سازیو ساختمان تفکیک

 برای اراضیان صاحب تقاضای با مقابل موافقت در توانندمی مزبور مراجع بگیرد، قرار قانونی مراجع تأیید مورد

 ازیسآماده و عمران به مربوط تعهدات انجام بر عالوه شهر، و عمران توسعه محدوده به ورود مزایای از استفاده

 آنها اراضی از 22۱ تا حداکثر عمومی، خدمات و تجهیزات و تأسیسات برای الزمواگذاری سطوح  و زمین

 های نوسازیطرح عوض اراضی همچنین و قانون این موضوعهای طرح در واقع اراضی عوض تأمین را برای

 ".نمایند دریافت رایگان طور به شهری، بهسازی و

ها در مقابل موافقت با تقاضای شهروندان برای الحاق به بافت شهری و در مطابق تبصره فوق، شهرداری

اراضی آن ها را به صورت  درصد22نتیجه استفاده آنها از مزایای ورود به محدوده شهر یا خدمات شهری 

 نمایند.رایگان دریافت می

تر، با تصویب توسعه شهر در مراجع مربوطه و تقاضای مالک برای استفاده از مزایای ورود به عبارت دقیق

به محدوده توسعه و عمران شهر و موافقت مراجع مزبور، انجام سه تعهد بالعوض  از سوی مالک مقرر گردیده 

 ز:است که عبارتند ا

 .نیزم یاوالً: انجام تعهدات عمران و آماده ساز

 .یو خدمات عموم ساتیسأت یسطوح الزم برا یاً: واگذارثانی

 به عنوان عوارض ورود به محدوده. یدرصد ملک به شهردار 22حداکثر  ی: واگذارثالثاً

دو جهت قابل  لغو مصوبات شوراهای شهر مبنی بر اخذ عوارض ورود به محدوده توسعه شهری از -3نکته 

 بررسی است:
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های مصوب شهری )بدون تقاضای مالک( نسبت وضع عوارض ورود به محدوده شهر بر مبنای طرح -الف

اند، خارج از حدود های مصوب شهری به محدوده جدید شهر وارد شدهبه همه امالکی که به موجب طرح

 صالحیت شوراها است. 

اند )بدون تقاضای مالک(، بر مبنای ده جدید شهر شدهوضع عوارض نسبت به همه امالکی وارد محدو

موجب  بهقانون تعیین وضعیت امالک استوار است، مبنی بر آنکه  1ها از تبصره ماده استدالل خاص شهرداری

ه ک یامالک یتمام ها،یو شهردار یدولت یهاامالک واقع در طرح تیوضع نییماده واحده قانون تع 1تبصره 

 یگردند و مالکان آن برایم یوارد محدوده خدمات شهر ها،یبه شهردار یوب ابالغمص یهامطابق طرح

 روانهپ افتیدرمانند  شهر و عمران توسعه محدوده به ورود مزایای از استفاده ی تقاضا یبار از شهردار نیاول

تفسیری که به موجب آرای ابطالی متعدد  .الذکر را دارندفوق، سه تعهد ر مقابلد ند،یمانیرا م یساختمان

باشد. به عبارت دیگر وضع عوارض ورود به صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح نمی

های مصوب شهری )بدون تقاضای مالک( نسبت به همه امالکی که به موجب محدوده شهر بر مبنای طرح

 اند، خارج از حدود صالحیت شوراها است.دهطرح های مصوب شهری در محدوده جدید شهر وارد ش

مالکین امالکی که )اعم از عرصه و اعیانی مجاز( به به موجب مصوبه شورای شهر ... به عنوان مثال، 

وند شمحدوده شهر چه با تقاضای مالک یا با تقاضای شهرداری بنا به مقتضیات هر شهر وارد محدوده شهر می

ماده واحده قانون  1رود به محدوده شهر از مبادی ذی ربط در اجرای تبصره عالوه بر رعایت مراحل قانونی و

ه تک. در چنین حالتی ندنکل ملک را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمای 22۱وضعیت امالک باید تا 

 ماده واحده قانون تعیین وضعیت منوط به تقاضای صاحبان 1است که تملک رایگان در تبصره آن  حائز اهمیت

اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابراین بدون وجود چنین تقاضایی 

 .و به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانونی مجوز تملک رایگان نخواهد بود

مورخ  - 163)دادنامه شماره (/ 23/12/1312مورخ  - 315برای نمونه نگاه کنید به: )دادنامه شماره 

( / 25/27/1326مورخ  - 125( / )دادنامه شماره 11/12/1323مورخ  - 1261)دادنامه شماره (/ 32/22/1322

 (.27/25/1325مورخ  -  613)دادنامه شماره (/ 2/23/1325مورخ  - 113)دادنامه شماره 

های دولتی و امالک واقع در طرحماده واحده قانون تعیین وضعیت  1نظر به این که در تبصره   -ب

از  ،درصد رایگان امالک اشخاص را محدود به شرایطی نموده 22، تملک 22/1/1357ها مصوب شهرداری

 22 ایناخذ رایگان حداکثر بیست درصد، الف( ورود به محدوده شهر به تقاضای مالک باشد. ب(   جمله:

، به موجب آراء متعدد هیأت گردداعیانی نمی درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل

مصوبه شورای اسالمی مبنی بر دریافت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ورود به محدوده شهر و 
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بیش از بیست درصد اراضی به عنوان عوض در ازای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، مغایر قانون 

 قلمداد شده است.

مورخ  - 13)دادنامه شماره (/ 22/12/1321مورخ  - 1221)دادنامه شماره ید به: برای نمونه نگاه کن

با جمع تبصره خالف مقررات قانونی ( )که در آن 11/25/1325مورخ  -  672)دادنامه شماره (/ 12/22/1325

 درصد ارزش روز ملک برای برخورداری از مزایای ورود به 72اخذ  قانون شهرداری، 121و ماده  1ماده 

به جای ( )مصوبه مورد شکایت 11/27/1325مورخ  - 556.(/ )دادنامه شماره محدوده شهر تعیین شده است

 حکم کرده بود.( ورود به محدوده شهر بهای اراضی به عنوان عوض 36۱ به دریافت اراضی، 22۱
 

 قوانین و مقررات .9

  هاشهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک وضعیت تعیین قانون  4تبصره  

 61/0/9927مصوب 

 و و تفکیک بندیقطعه برای مجاز هایمحدوده داخل در عوض زمین تهیه که مواردی در - 1 تبصره"

 تأیید وردم شهری مصوب توسعه هایطرح طبق مزبور محدودهتوسعه  به احتیاج و نباشد میسر سازیساختمان

 از استفاده ایبر اراضیصاحبان تقاضای با مقابل موافقت در توانندمی مزبور مراجع بگیرد، قرار قانونی مراجع

 و زمین سازیآماده و عمران به مربوط تعهدات انجام بر عالوه شهر، و عمران توسعه محدوده به ورود مزایای

 را برای آنها اراضی از 22۱ تا حداکثر عمومی، خدمات و تجهیزات و تأسیسات برای الزمواگذاری سطوح 

 بهسازی و های نوسازیطرح عوض اراضی همچنینو  قانون این موضوع هایطرح در واقع اراضی عوض تأمین

 .نمایند دریافت رایگان طور به شهری،
 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .4

 (:23/12/1312مورخ  - 315)دادنامه شماره  -الف

 عالی شهرسازیشورای 23/12/1352مورخ –ابطال قسمت اول مصوبه موضوع خواسته: 

 هینظر شرح به رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا 135261263مورخ  -مصوبه  کیبند  نکهینظر به ا "

به استناد قسمت  لذا ،1داده شده است صیخالف شرع تشخ نگهبانی محترم شورا یفقها 131261622مورخ  -

                                                           

استفاده  یبرا نیف یهانیزم صاحبان یکه به طور مطلق و بدون اشتراط به تقاضا یو معمار یشهرسازیعال یشورا 23/12/1352مصوبه مورخ ".1 

 مصوب هایو شهردار یدولت یهاامالک واقع در طرح تیوضع نییقانون تع 1 تبصره مذکور در) ورود محدوده توسعه و عمران شهر یایاز مزا

تبصره  رایاست، خالف شرع شناخته شد، ز نموده بیتصو گانیآنان را به صورت را یهانیزم 62۱( دادن یاسالم یمجلس شورا 135761622
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ع آن و به تب شودیصادر م مذکور مصوبه قسمت از نیحکم به ابطال ا یعدالت ادار وانیقانون د 26اول ماده 

 ".گرددیاعالم م کنی کان لم زیکاشان ن نیف یلیاز طرح تفص 3بند 
 

 (:32/22/1322مورخ  - 163)دادنامه شماره  -ب

 تبریز شهر محلی عوارض تعرفه 21 ماده ذیل( 2) بند ابطال موضوع خواسته: تقاضای

 مصوب هاشهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک وضعیت تعیین قانون 1 تبصره در: ... ثانیاً"

 قطعه برای مجاز هایمحـدوده داخل در عوض زمین تهیه که مواردی در: »کـه است شده مقرر 22/1/1357

 توسعه مصوب هایطرح طبق مزبور محدوده توسعه به احتیاج و نباشد میسر سازی ساختمان تفکیک و و بنـدی

 احبانص تقاضای با موافقت مقابل در توانندمی مزبور مراجع بگیرد، قرار قانونی مراجع تأیید مورد شهری

 مرانع به مربوط تعهدات انجام بر عالوه شهر، عمران و توسعه محدوده به ورود مزایای از استفاده برای اراضی

 22۱ تا حداکثر عمومی، خدمات و تجهیزات و تأسیسات برای الزم سطوح واگذاری و زمین سازی آماده و

-طرح عوض اراضی همچنین و قانون این موضوع هایطرح در واقع اراضی عوض تأمین برای آنها اراضی از

 رایطیش به مذکور حکم اجرای که این به نظر.« نمایند دریافت رایگان طور به شهری بهسازی و نوسازی های

 دهش موکول شهر عمران توسعه محدوده به ورود مزایای از استفاده برای اراضی صاحبان تقاضای جمله از

 محلی عوارض تعرفه 21 ماده 2 بند بنابراین است، دریافت قابل رایگان طور به اراضی 22۱ تا حداکثر و است

 قانون خالف است کرده مقرر را اشخاص زمین رایگان اخذ جواز مقنن حکم بر مازاد که تبریز شهرداری

 "شود.می ابطال تصویب تاریخ از اداری عدالت دیوان قانون 12 و 22 مواد و 12 ماده 1 بند استناد به و است
 

 (:11/12/1323مورخ  - 1261)دادنامه شماره  -ج

عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال  13موضوع خواسته: ابطال ماده 

 شورای اسالمی شهر اردبیل 1312

ها های دولتی و شهرداریواحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحماده  1به موجب تبصره "

های مجاز برای قطعه در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده» مقرر شده است  1357مصوب سال 

صوب توسعه های مبندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح

د تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان شهری مور

اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران 

 22۱عمومی، حداکثر تا  و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح الزم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات

های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح

                                                           

احبان ص از کیکه هر  یدر موارد نیآنان را داده است. بنابرا نیاز زم یمقداراجازه گرفتن ن،یزم صاحبان یفوق الذکر تنها در برابر تقاضا

 ".رع استاو خالف ش نیهم از زم یمقدار کم گانیگرفتن را نباشد، شهر ورود به محدوده توسعه عمران یایاستفاده از مزا یمتقاض نیف یهانیزم
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 1نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره « های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.طرح

شهرداری اردبیل مصوب شورای  1312ی سال تعرفه عوارض محل 13ماده واحده مذکور در تصویب ماده 

مصوب شورای اسالمی  1312تعرفه عوارض محلی سال  13اسالمی شهر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده 

قانون تشکیالت و آیین  11و ماده  12ماده  1شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند 

  "شود.ابطال می 1322ل دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سا
 

 (:22/12/1321مورخ  - 1221)دادنامه شماره  -د

مصوب شورای  1311تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال  21موضوع خواسته: درخواست ابطال ماده 

 اسالمی شهر تبریز

های ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح 1نظر به این که به موجب مقررات تبصره  "

توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی ، مراجع مربوط می1357ها مصوب سال دولتی و شهرداری

درصد از اراضی آنها را برای  22برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر حداکثر تا 

های نوسازی و بهسازی شهری طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض تأمین عوض واقع در طرح

مصوب شورای  1311تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال  21به طور رایگان دریافت نمایند، بنابراین ماده 

درصد را تجویز کرده است مغایر قانون و از حدود اختیارات  22اسالمی شهر تبریز در مواردی که بیش از 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  11و ماده  12ماده  1بند شورای اسالمی شهر خارج است و مستند به 

 "شود.ابطال می 1322عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:25/27/1326مورخ  - 125)دادنامه شماره  -هـ

 1326تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال  21-2موضوع خواسته: درخواست ابطال بند 

 مصوب شورای اسالمی شهر هشتگرد

مقرر شده است:  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22مطابق ماده  "

ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی چنانچه مصوبه»

را  دیوان موضوعاست. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس 

قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در  13خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 

هیأت عمومی دیوان عدالت  11/12/1323-1261نظر به این که در رأی شماره « نماید.هیأت عمومی مطرح می

ه داخل محدوده شهر نسبت به امالک اداری مصوبه شورای اسالمی شهر اردبیل در خصوص عوارض ورود ب

و نیز بدون تقاضای صاحب ملک را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و 

بدون رعایت مفاد رأی  1326تعرفه عوارض محلی سال  21-2شورای اسالمی شهر هشتگرد در تصویب بند 

ده شهر را وضع کرده است، بنابراین بند مذکور در قسمتی مذکور، سهم و عوارض شهرداری از ورود به محدو
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که ناظر بر وضع عوارض بر امالک و نیز بدون تقاضای صاحبان اراضی برای ورود به محدوده شهر وضع شده 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  22و  11و مواد  13و ماده  12ماده  1است با استناد بند 

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می 1322مصوب سال 
 

 :(21/12/1326مورخ  - 1111ه )دادنامه شمار -و

شورای اسالمی شهر شاندیز  21/11/1321 -2661موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبه شماره 

نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح آیین»موضوع 

 «شاندیزجامع 

اعالم  23/26/1323ـ  26/122/1575نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره  "

 مورخ - جلسه درشورای اسالمی شهر شاندیز  21/11/1323ـ2661موضوع مصوبه شماره »کرده است که: 

فقها به شرح ذیل اعالم بحث و بررسی قرار گرفت و نظر  مورد نگهبان شورای معظم فقهای 23/21/1326

 بنابرایند باشبا استظهار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی»گردد: می

 17 ماده و 11ماده 2 تبصره در مقرر حکم اجرای در بنابراین «.شد شناخته شرع موازین خالف مذکور مصوبه

و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان  1322دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  و آیین تشکیالت قانون

 تبصره و 13 و 11 مواد و 12 ماده 1 بند به مستند اسالم مقدس شرع با مغایرت لحاظ به اعتراض مورد نامهآیین

  ".شودمی ابطال تصویب تاریخ از گفته پیش قانون 17 ماده و 11 ماده 2
 

 (:12/22/1325مورخ  - 13شماره )دادنامه  -ز

-117376/21و  11/12/1311-112121/21های شماره ابطال دستورالعملموضوع خواسته: درخواست 

 شهرداری مشهد 21/11/1312

ها مصوب سال های دولتی و شهرداریقانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح 1مطابق تبصره  -ب... "

ی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و در موارد»مقرر شده است که:  1357

سعه شهری های مصوب توتفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح

 ایتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی بریید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میأمورد ت

فاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده است

از اراضی  22۱سیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا أسازی زمین و واگذاری سطوح الزم برای ت

های راضی عوض طرحمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اأآنها را برای ت

 1ز ماده ا« د»نظر به اینکه شهرداری مشهد در بند « نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

 3و ماده  1ماده « د»و بند  11/2/1311-112121/21از دستورالعمل شماره  1از ماده  2و  1و تبصره های 

از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده  22۱از اخذ بیش  21/11/1312-117376/21دستورالعمل شماره 
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قانون فوق الذکر با استناد  1شهر را مصوب کرده است، بنابراین به جهت مغایرت این مصوبات با حکم تبصره 

حکم بر  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و ماده  12ماده  1به بند 

 ".شودصادر و اعالم می 22۱ازاد بر ابطال آنها نسبت به م
 

 (:2/23/1325مورخ  - 113)دادنامه شماره  -ح

شورای اسالمی  1321از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  37ماده ابطال موضوع خواسته: درخواست 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  22گرگان از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده شهر 

 اداری

 است شده مقرر ،1322 سال قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22مطابق ماده  "

ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی چنانچه مصوبه» که

 را عموضو دیوان رئیس کنند، تصویب عمومی هیأت رأی مغایر جدیدی مصوبه مربوط، مراجع است. هرگاه

 در کننده تصویب مرجع نماینده دعوت با فقط و مذکور قانون 13 ماده مفاد رعایت بدون نوبت، از خارج

مصوبه  23/12/1312-315و  3/2/1322-163نظر به اینکه در آراء شماره « نماید.می مطرح میعمو هیأت

از اراضی و امالک واقع در محدوده شهر  شورای اسالمی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی

و عمران شهری به لحاظ مغایرت با قانون و مصوبه شورای عالی شهرسازی و  جهت استفاده از مزایای توسعه

زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود  62۱از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ  3معماری ایران و بند 

مذکور به لحاظ مغایرت با موازین شرعی ابطال شده است و شورای اسالمی  محدوده توسعه و عمران شهر

با عنوان عوارض ورود به محدوده  1321تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  37شهر گرگان در تصویب ماده 

 22۱ نصاب رعایت با شده یاد عوارض تعرفه 37 ماده بنابراین است، کرده وضع  p 6 1 شهر عوارضی معادل

 به ،1357 سال مصوب هاشهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک وضعیت تعیین قانون 1 تبصره مذکور

قانون تشکیالت و  22و  11، 13و مواد  12ماده  1می با استناد به بند عمو هیأت شده یاد آراء با مغایرت لحاظ

 ".شودمی ابطال تاریخ تصویب از 1322 سال مصوب آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 

 (:27/25/1325مورخ  -  613)دادنامه شماره  -ط

تعرفه عوارض محلی مصوب شورای  22و ماده  12ابطال قسمتی از ماده موضوع خواسته: درخواست 

قانون تشکیالت و آیین  22از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده  1326گان برای سال راسالمی شهر گ

 1322ل دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سا

                                                           
 ( عبارتست از ارزش عوارض قیمت منطقه ای.Pحرف پی ) .1 
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 شده مقرر 1322 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 22ب: مطابق ماده ... "

ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی چنانچه مصوبه»: که است

تصویب کنند، رئیس دیوان الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی 

قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب  13موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 

هیأت عمومی دیوان  11/12/1323-1261نظر به اینکه رأی شماره « نماید.کننده در هیأت عمومی مطرح می

اخذ عوارض از امالک و اراضی بابت ورود به  عدالت اداری مصوبه شورای اسالمی شهر اردبیل مبنی بر

محدوده خدمات شهری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسالمی شهر گوگان در تصویب 

با عنوان عوارض ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر اختصاص  1326تعرفه عوارض سال  12ماده 

کرده است، بنابراین ماده مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به قسمتی از ملک یا دریافت عوارض را مقرر 

قانون تشکیالت و آیین  13و  11، 22و مواد  12ماده  1لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 

 ".شودمی ابطال تاریخ تصویب از 1322 سال مصوب دادرسی دیوان عدالت اداری
 

 (:11/25/1325مورخ  - 672)دادنامه شماره  -ی

عوارض -2عوارض تغییر کاربری  2ماده  1و تبصره  2و  1مواد  -1ابطال موضوع خواسته: درخواست 

مصوب شورای اسالمی شهر گلستان ]شهرستان بهارستان  1323ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال 

 از توابع استان تهران

 سال مصوب هاهای دولتی و شهرداریقع در طرحقانون تعیین وضعیت امالک وا 1مطابق تبصره  -ب... "

در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و » است شده مقرر 1357

سعه شهری های مصوب توتفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح

ای توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برمراجع مزبور مییید مراجع قانونی قرار بگیرد، أمورد ت

استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده 

درصد  22سیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا أسازی زمین و واگذاری سطوح الزم برای ت

  عوض اراضی همچنین و قانون اینهای موضوع مین عوض اراضی واقع در طرحأها را برای تاراضی آن

نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت، .« نماید دریافت رایگان طور به شهری بهسازی و نوسازی هایطرح

به درصـد ارزش روز ملک برای برخورداری از مزایای ورود  72الذکر اخذ خالف مقررات قانونی فوق

مصوب شورای اسالمی  1323محدوده شهر تعیین شده است، بنابراین قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال 

شهر گلستان مبنی بر تعیین عوارض ورود به محدوده، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب 

درسی دیوان عدالت قانون تشکیالت و آیین دا 11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند تشخیص می

 " .شودمی ابطال 1322 سال مصوب اداری
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 (:11/27/1325مورخ  - 556)دادنامه شماره  -ک

 شورای اسالمی شهر مشهد 22/2/1321-/ش2321/21/1ابطال مصوبه شماره موضوع خواسته: درخواست 

 1357ها مصوب سال های دولتی و شهرداریقانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح 1مطابق تبصره  "

در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توانند مراجع قانونی می

توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح الزم 

راضی از اراضی آنها را برای تأمین عوض ا 22۱برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 

های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان های موضوع قانون و همچنین اراضی عوض طرحواقع در طرح

/ش 1/21/2321شورای اسالمی شهر مشهد که طی شماره  1321/2/22دریافت کنند. نظر به اینکه در مصوبه 

شود، این حکم دریافت میبهای اراضی به عنوان عوض  36۱اراضی،  22۱ابالغ شده به جای 22/22/1321ـ 

قائم مقام دبیر  26/26/1326ـ  26/122/1512قانون فوق الذکر است و با لحاظ نظریه شماره  1مغایر تبصره 

 1اد به بند باشد با استنشورای نگهبان، چون مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص شد مغایر شرع نیز می

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11و  17واد و م 11ماده  2و تبصره  13و مواد  12ماده 

 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن صادر 1322مصوب سال 

".شودمی
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 های ماده صد و عوارض تخلفات ساختمانیکمیسیون 

 

 طرح بحث  .9

اطالق مالیات مضاعف بر جمع عوارض )ناظر بر تخلفات ساختمانی( و  جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی، 

قانونی  یکی نبودن مستندات"و به همین ترتیب  "یکی نبودن مبنای وضع عوارض و جریمه موردنظر"جهت  به

عدم وحدت مراجع حل اختالف "و  "دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه"، "تعیین عوارض و جریمه

یمه و جر پذیرفته نیست. در نهایت آنکه ممنوعیت جمع دریافت "مهیجر نییو تع عوارض از وضع یناش

عوارض، موجبات تجری متخلفین و تشویق آنها به ارتکاب تخلف خواهد بود که در نهایت تضییع حقوق 

از مندرج در آراء صادره  هایمهیاخذ همزمان عوارض و جردر خصوص عموم را به دنبال خواهد داشت. اما 

مغایر  پارکینگ و سایر تخلفاتباید میان تخلف حذف یا کسر ، ماده صد قانون شهرداری هایونیسیکمسوی 

 مفاد پروانه تفکیک قائل شد.

در  پرونده آنها ،نوع استفاده از بنا رییبه علت تغ ایمازاد بر تراکم و  یاحداث بنا لیکه به دل ییهاساختمان

، ریمهو اخذ ج بر ابقاء بنا یمبن یقطع یرأ رصدواز زمان  گردد،یمطرح م یماده صد قانون شهردار ونیسیکم

تواند مأخذ عوارض قرار گیرد. اما نکته یابد که میای در بنای مالک به نحو مشروع استقرار میرزش افزودها

پیش از تخلف ساختمانی، به منظور ساخت و ساز از سوی مهم در وضع عوارض مذکور آن است که، 

تخلف  به دلیل شهرداریقانون  122های ماده و طبق تبصرهگردد پرداخت می "عوارض صدور پروانه"مالک

ستقرار ارزش افزوده ا . در چنین حالتی، نمایداز مفاد پروانه صادره، کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می

شود که مابه التفاوتی میان میزان عوارض )صدور یافته در ملک مالک )پس از صدور رأی جریمه(، موجب می

میزان عوارضی که پیش از ساخت و ساز پرداخت گردیده به پروانه ساختمانی( که بایستی پرداخت گردد و 

وجود آید. بنابراین جواز وصول همزمان جریمه و عوارض بر اخذ ما به التفاوت اخیر  ناظر است.  به عبارت 

دیگر، رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا و جریمه و در نهایت ارزش افزوده استقرار یافته در بنا موجب 

که میان میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی که اخذ شده و میزان عوارضی که باید اخذ گردد  گرددمی

، در واقع عوارض 122رغم وجود جریمه کمیسیون ماده تفاوت به وجود آید، نتیجتا با جواز وضع عوارض علی

لف از به دلیل تخ بنابراین وضع عوارض .شودصدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ می
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ای که از سوی مالک پرداخت گردیده، به دلیل مضاعف مفاد پروانه، بدون توجه به عوارض صدور پروانه

اما در مورد تخلف حذف یا کسر پارکینگ، صرف عدم تامین پارکینگ به مثابه یک بودن مغایر قانون است. 

هت وضع عوارض به دنبال ندارد، این در حالی ای جگیرد، ارزش افزودهای که به آن تعلق میتخلف و جریمه

گردند از زمان صدور رأی ختم می 122است که در سایر تخلفاتی که به طرح موضوع در کمیسیون ماده 

ت ای که با پرداخای در ملک مالک حاصل شده، ارزش افزودهکمیسیون به ابقاء بنا موردنظر، ارزش افزوده

 ع استقرار یافته است. جریمه ناظر بر تخلف به نحوی مشرو
 

 یدینکات کل .6

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  16و ماده  12ماده  15مطابق بند  -1نکته 

با اصالحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و  1376انتخاب شهرداران مصوب 

 م ور اعالهمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کش

تواند نسبت به عوارض آید و شورای اسالمی شهر میمی شود، از وظایف شورای اسالمی شهر به شمار می

های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه

نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض یینآ 3مطابق ماده . امه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایدطبق آیین

توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 

عوارض مذکور از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی،  1376کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

ست که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول ا

تصویب قانون شوراها، شوراهای شهر از صالحیت  12ماده  25از سوی دیگر مطابق بند  .قانونی شهر ... باشد

نامه مالی و معامالت آیین های وابسته به آن با رعایتنرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان

 باشند.ها برخوردار میشهرداری

ماده  هایونیسیکماز سوی مندرج در آراء صادره  هایمهیاخذ همزمان عوارض و جراز گذشته،  -2نکته 

مورخ  72213131بخشنامه شماره توان به ها منطبق بوده است. در همین راستا میبا رویه معمول شهرداریصد 

ت به پرداخ یساختمان نیمتخلف فیبر تکل یمبن تهران یشهردار یو معمار یمعاونت شهردار 26/7/72

وضوع م یهامهیو...عالوه بر جر یکاربر رییاضافه تراکم، تغ ره،یپذ ربنا،یاعم از عوارض ز یعوارض شهردار

 :ودبشده آمده  ادیاز بخشنامه  یدر قسمتی اشاره کرد. ارماده صد قانون شهرد یهاونیسیآراء صادره از کم

 یهاونیسینوع استفاده از بنا در کم رییبه علت تغ ایمازاد بر تراکم و  یبنا احداث لیکه به دل ییهاساختمان»... 

 مهیبر ابقاء بنا، عالوه بر جر یمبن یقطع یرأ ردر صورت صدو گردند،یمطرح م یماده صد قانون شهردار

نسبت  ب مورد(حس یکاربر رییاضافه تراکم و تغ ره،یبنا، پذ ری)ز عوارض متعلقه افتیماده صد، در ونیسیکم

 یو معمار یازمعاونت شهرس میبودن تصم یقانون ریبر غ یمبن یتیلکن، شکا «.است یالزام زیخالف ن یبه بنا
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 یأت عمومهی میتقد یدادخواست یابطال آن، ط یتقاضا تهران مندرج در بخشنامه صدرالذکر و تبعاً یشهردار

 ریبه شرح ز 11/11/12مورخ  361 یال 361شماره  یرأ یط زیشده ن ادیهیأت  .دیگرد یعدالت ادار وانید

 نمود: یمبادرت به صدور رأ

تخلفات  میو جرا یکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عوارض شهردار نیبه ا نظر»

احتساب  تیفیعوارض مذکور و ک نییمرجع تع نهیبه قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زم یساختمان

 مورخ 72213131/12 شمارهمفاد بخشنامه  نیکرده است، بنابرا نییو وصول آنها تع یتخلفات ساختمان میجرا

 رییاضافه تراکم و تغ ره،یپذ ربنا،یکه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ز 26/7/1372

و  یمعاون شهرساز یقانون اراتیخارج از حدود اخت باشد،یم یتخلفات ساختمان میعالوه بر جرا یکاربر

 وانیقانون د 26به قسمت دوم ماده  مستنداً رو بخشنامه مزبو شودیداده م صیتهران تشخ یشهردار یمعمار

 .«گرددیابطال م یعدالت ادار

 بایستی توجه داشت که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خروج از صالحیت نهاد واضع عوارض

مصوبه مربوط را ابطال کرده است و نتیجتاً پیرامون ماهیت عوارض مورد ، (معاونت شهرسازی و معماری)

 شکایت اظهارنظری نداشته است.

ط شده توس نییتع «مهیجر» افتیبه همراه در «عوارض» وصولدر پاسخ به این پرسش که آیا   -3نکته 

خشنامه به بعد از ابطال صد به نحو همزمان مغایر قانون می باشد یا خیر، الزم به ذکر است کماده  ونیسیکم

، تعدادی از آرای هیأت تهران یشهردار یو معمار یمعاونت شهردار 26/7/72مورخ  72213131شماره 

 ونیسیشده توسط کم نییتع مهیجرعمومی دیوان به شرح ذیل حکم به ممنوعیت دریافت همزمان عوارض و 

های ذیل آن، عدم رعایت الزامات شهرداری و تبصرهقانون  122مطابق ماده صد نمودند؛ با این توضیح که ماده 

مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع 

و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت  122در کمیسیون ماده 

مغایر  122اخذ مبالغ دیگر عالوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده  نتیجتاًط است. ضوابط مربو

 قانون است.

 به عنوان نمونه نگاه کنید به: 

تحت عنوان عوارض کسر فضای  122اخذ مبالغی عالوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 

 (.21/2/1323مورخ  - 1622)دادنامه شماره  آزاد، غیرقانونی است،
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عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره در خصوص وضع  کرجشورای اسالمی شهر مصوبه 

مورخ  - 212مرجع وضع آن است، )دادنامه شماره  از حدود اختیارات ارجقانون و خ و اضافه تراکم خالف

21/21/1326.) 

نقض گردیده است که  21با اعمال ماده 2/1/1325ـ  715دادنامه  )در حال حاضر رأی اخیر به موجب 

 گردد.(علت آن در ادامه تبیین می

مصوبه شورای اسالمی شهر مالیر در خصوص وضع عوارض مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما 

 .(17/12/1326مورخ  - 1366ه )دادنامه شمارو...، مغایر آراء قبلی هیأت عمومی دیوان است، 

در مورد زیربنای پروانه ساختمانی )عوارض مازاد بر تراکم(، ابقای که شورای اسالمی شهر تبریز مصوبه 

ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض اعیانی

 (17/12/1326مورخ  - 1362الی1365ه )دادنامه شمارمغایر قانون است.  کرده است،

تحت عنوان عوارض ابقاء  122اخذ مبالغ دیگر عالوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 

 (.22/21/1325مورخ  - 732؛ )دادنامه شماره سـاختمان، خالف قانون است

های مندرج در کمیسیون ماده صد قانون حکم به ممنوعیت وصول همزمان عوارض و جریمه -1نکته 

 جهات زیر قابل تأمل است: شهرداری از

 تفاوت در مبنای وضع عوارض و جریمه -الف

های اداره شهر است، بدون آنکه از مبنای وضع عوارض، اخذ وجهی از درآمد اشخاص برای تامین هزینه

مخاطب اخذ عوارض، عملی غیرمجاز سر بزند. اما مبنای تعلق جریمه، تخلف و عمل غیرمجازی است که از 

شود. بنابراین بایستی به تفاوت مبانی این دو دقت نمود. حال تفاوت این دو در خصوص م میسوی فرد انجا

شود. زمانی که تخلف ساختمانی شخص در کمیسیون ماده موضوع بحث یعنی تخلفات ساختمانی بررسی می

ف الشود ) به سبب تخلف و عمل غیرمجاز وی که در قالب ساخت بنای بدون پروانه یا مخمطرح می 122

مفاد پروانه صورت گرفته است(، جریمه به سبب تخلف وی از قوانین و مقررات موضوعه است. از سوی 

دیگر، به سبب تخلف ساختمانی و عمل غیرمجاز شخص متخلف همانند اضافه بنا در مساحت یا تراکم، قیمت 

این درآمد جدید  ملک وی افزایش پیدا کرده است و از این طریق، درآمدی جدید عاید شخص شده است.

سیار گیرد. بنابراین این تفکیک ب)که هرچند به سبب تخلف حاصل شده است( مأخذ تعلق عوارض قرار می

مهم است. نفس تخلف و ارزش افزوده حاصل از عمل متخلفانه؛ موضوع نخست سبب و عامل جریمه است 

 و موضوع دوم نیز سبب و عامل عوارض. 

 تعیین عوارض و جریمهیکی نبودن مستندات قانونی  -ب
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 یاهبر طبق تبصره «مهیجر»گردد، لکن، یقانون شوراها وضع م 16و ماده  12ماده  15بند  یعوارض بر مبنا

ه در است ک یوقوع تخلفات ساختمان یقانون یبه عنوان ضمانت اجرا یپنج ماده صد قانون شهردار یدو ال

در آنها توسط  ررمق یارهایو براساس معشده  ادی یهاچارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره

 .گرددیم ینیبشیماده صد پ یهاونیسیکم

 دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه -ج

 نیا متأخر نیگوناگون متفاوت بوده و در قوان یمورد و در مقاطع زمان حسب عوارض نییمرجع تع

 نییاما، مرجع تع شهر قرار داده شده است. یاسالم یمقررات مربوطه به عهده شورا تیبا رعا تیمسؤول

 در نظر گرفته شده است( یمقابله با تخلفات ساختمان یقانون ی)که به عنوان ضمانت اجرا «مهیجر»

 باشند.یم یماده صد قانون شهردار یهاشده در تبصره ینیبشیپ یهاونیسیکم

 «مهیجر» نییو تع «عوارض»از وضع یعدم وحدت مراجع حل اختالف ناش -د

قانون  77موضوع ماده  ونیسیکم،«عوارض»در مورد  یو شهردار یمؤد نیرفع هر گونه اختالف ب مرجع

ماده صد،  یهاونیسیشده توسط کم نییتع یهامهیکه مرجع اعتراض به جر یاست در حال یشهردار

 .باشندیم ینظر ماده صد قانون شهردار دیتجد یهاونیسیکم

د  اطالق عوارض مضاعف به موضوع اخیر محل اشکال است. به عبارت  مطابق جهات  الف، ب ، ج، -و

ودن یکی نب"دیگر اطالق مالیات مضاعف بر جمع عوارض و  جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی، به جهت 

، "یکی نبودن مستندات قانونی تعیین عوارض و جریمه"و به همین ترتیب  "مبنای وضع عوارض و جریمه

و  «عوارض»از وضع یعدم وحدت مراجع حل اختالف ناش"و  "ین عوارض و جریمهدوگانگی مراجع تعی"

، پذیرفته نیست. در نهایت آن که ممنوعیت جمع دریافت جریمه و عوارض، موجبات تجری "«مهیجر» نییتع

متخلفین و تشویق آنها به ارتکاب تخلف خواهد بود که در نهایت تضییع حقوق عموم را به دنبال خواهد 

 داشت. 

مطابق جهات پیش گفته، برخی از آراء اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت ادری در خصوص  -6نکته 

و جواز وصول همزمان عوارض و  "جریمه"و  "عوارض"موضوع، بر وجود تفاوت ماهوی بین عناوین 

 های تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد داللت دارد، جریمه

 به عنوان نمونه نگاه کنید به: 

 :26/11/1313ـ  617 شمارهدادنامه   -الف

االمر به منزله مجازات قانون شهرداری در واقع و نفس 122های ماده که جرائم مندرج در تبصرهنظر به این "

نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی  تخلفات ساختمانی مورد
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شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه میاز اعمال مجاز محسوب 

 "که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.مورد اعتراض از جهت این

 :2/1/1325ـ  715 دادنامه شماره -ب

هیأت عمومی، اخذ عوارض عالوه بر جرایم کمیسیون ماده  26/11/1313 -617چون در رأی شماره "

اداری در رأی شماره  عدالت دیوان عمومی هیأت ولی است نشده تشخیص قانون مغایر قانون شهرداری 122

قانون تشکیالت  22و در مقام اعمال ماده  11/11/1312  -361الی  361با لحاظ رأی شماره  1/1/1326 -212

 ماده کمیسیون جرایم بر عالوه عوارض وضع 1322 سال مصوب عدالت اداری و آیین دادرسی دیوان

عارض بین این آراء محرز است و از آنجا ت نتیجه در است داده تشخیص قانون مغایر را قانون شهرداری 122

بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری  11/11/1312 -361الی  361که هیأت عمومی در رأی شماره 

قانون شهرداری را صرفاً از این حیث که تصویب  122جرایم کمیسیون ماده  در وضع عوارض عالوه برتهران 

این مصوبه از حدود اختیارات معاون شهرداری خارج است، ابطال کرده و هیأت عمومی در ماهیت مصوبه 

شورای  21/12/1323که مصوبه جلسه  1/1/1326 -212تصمیمی اتخاذ نکرده بود در نتیجه در رأی شماره 

قانون  22در مقام اعمال ماده  122اسالمی شهر کرج در وضع عوارض عالوه بر جرایم کمیسیون ماده 

ابطال  11/11/1312 -361 الی 361 رأی با مغایرت لحاظ به و تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسالمی شهر کرج توسط مرجع صالح تصویب 

قانون شهرداری  122شده و هیأت عمومی پیشتر از این رأی در ماهیت عوارض عالوه بر جرایم کمیسیون ماده 

و عوارض تصویب شده با  122تصمیمی اتخاذ نکرده بود، بنا به مراتب چون ماهیت جرایم کمیسیون ماده 

قانون تشکیالت و آیین  21در اجرای ماده  1/1/1326 -212یکدیگر متفاوت است، ضمن نقض رأی شماره 

شورای اسالمی شهر کرج در  21/12/1323مصوبه جلسه  1322دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 "گردد.رداری قابل ابطال تشخیص نمیقانون شه 122وضع عوارض قانونی عالوه بر جرایم کمیسیون ماده 

بنابراین در رای فوق تصریح شده که رأی اولیه ممنوعیت وصول همزمان به دلیل خروج از صالحیت نهاد 

واند توضع کننده عوارض ابطال شده نه به دلیل غیر قانونی بودن ماهیت عوارض، بنابراین رأی مذکور نمی

و  122ماهیت جرایم کمیسیون ماده ض و جریمه باشد. به عالوه مستندی برای ممنوعیت وصول همزمان عوار

 . عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است

 :17/11/1325 مورخ - 1176  شماره دادنامه -ج

با قانون  یرتیمغا 122ماده  هایونیسیو بعد از ابقاء در کم یبدون مجوز قانون یاحداث یعوارض اضافه بناها

 ندارد.
 

 )نتیجه گیری( پیرامون جواز وصول همزمان جریمه و عوارض در موضوع پیش رو: -5نکته 
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 یهاونیسیمنوع استفاده از بنا در ک رییبه علت تغ ایمازاد بر تراکم و  یاحداث بنا لیکه به دل ییهاساختمان

 ، ارزشو اخذ جریمه بر ابقاء بنا یمبن یقطع یرأ رصدواز زمان  گردند،یمطرح م یماده صد قانون شهردار

تواند ماخذ عوارض قرار گیرد. اما نکته مهم در یابد که میای به نحو مشروع در بنا مالک استقرار میافزوده

ارض عو"پیش از تخلف ساختمانی، به منظور ساخت و ساز از سوی مالکوضع عوارض مذکور آن است که، 

تخلف از مفاد پروانه  به دلیل قانون شهرداری 122های ماده و طبق تبصرهگردد پرداخت می "صدور پروانه

ملک  ارزش افزوده استقرار یافته در . در چنین حالتی، نمایدصادره، کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می

مالک )پس از صدور رأی جریمه(، موجب می شود که مابه التفاوتی میان میزان عوارض )صدور پروانه 

خت گردد و میزان عوارضی که  پیش از ساخت و ساز پرداخت گردیده به وجود ساختمانی( که بایستی پردا

 آید. بنابراین جواز وصول همزمان جریمه و عوارض بر اخذ ما به التفاوت اخیر، ناظر است. 

به عبارت دیگر، رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا و جریمه و در نهایت ارزش افزوده استقرار یافته   

گردد که میان میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی که اخذ شده و میزان عوارضی که باید موجب می در بنا

، در 122رغم وجود جریمه کمیسیون ماده اخذ گردد تفاوت به وجود آید، نتیجتاً با جواز وضع عوارض علی

ه دلیل راین وضع عوارض ببناب .شودصدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ میواقع عوارض 

ای که از سوی مالک پرداخت گردیده، به دلیل تخلف از مفاد پروانه، بدون توجه به عوارض صدور پروانه

 مضاعف بودن مغایر قانون است. 

 (:11/22/1325مورخ  -  122)دادنامه شماره در این رابطه نگاه کنید به 

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و  6و  2مواد های جامع و تفصیلی طبق ضوابط و مقررات طرح "

شود و تهیه و تصویب می 6های ماده معماری ایران، در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  71ماده 15از سوی دیگر طبق مقررات بند 

اصالحات بعدی، عوارض صدور پروانه بعد از پیشنهاد شهرداری تهیه و  و 1376انتخاب شهرداران مصوب 

در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره،  قانون شهرداری 122های ماده شود و طبق تبصرهتصویب می

هیأت عمومی دیوان  26/11/1313ـ  617نماید و طبق رأی شماره کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می

 شود. بنابراینرض دیوانی صدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ میعدالت اداری عوا

 ."...تحت عنوان عوارض کسری نورگیر از جمله عوارض مضاعف بوده عوارض دیگر 

و عوارض دو مقوله جداگانه  مهیجر ی،عدالت ادار وانیدهیأت عمومی  یبرابر آرا نکهینظر به ابنابراین 

 ونیسیآن توسط کم زانیو م ردیگیاست که توسط اشخاص صورت م یبه منظور تخلف مهیبوده و اخذ جر

، دباش یبوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول م یشهردار یحقوق قانون ،شود و عوارضیم نییتع 122ماده 

عادل م به جریمه، صرفاً عوارضی ونیسیکم رأی بعد از پیرامون میزان عوارض مذکور الزم به ذکر است که،
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 باشد. به عبارت بهتر میزان، قابل دریافت میمشابه یاحداث بنا برابر عوارض صدور پروانه ساخت کی

گردد نباید از میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی که مالک برای صدور پروانه عوارضی که وضع می

 ساخت بنای مشابه موظف به پرداخت بوده )اما پرداخت نکرده(، تجاوز نماید. 

 در همین خصوص نگاه کنید به:

 (:12/12/1325مورخ  - 1232)دادنامه شماره   -الف

عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا، از حدود ..."

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی  71اختیارات شورای اسالمی شهر مصرح در ماده 

 "، خارج است1376و انتخاب شهرداران مصوب سال  کشور

 (:21/23/1321مورخ  -)دادنامه شماره  -ب

وضع عوارض )ناظر بر تخلف ساختمانی( به میزان بیش از عوارض صدور پروانه ساختمانی مغایر قانون و 

 1شود.خارج از حدود صالحیت شوراها تشخیص داده می
 

 عوارض مربوط به"یا  «استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبطعوارض ارزش افزوده حاصل از » -7نکته 

و با  لکم یکاربر رییمالک بدون تغ در آناست  ی، ناظر به موارد"مرتبط ریغ یدر کاربر اناتیاستفاده اع

 یافزودهلذا ارزش ا ؛دینما یتر از عرصه ممرتبط و با ارزش ریغ یانیماده صد، استفاده اع ونیسیابقاء کم یرأ

 نیمالک یمرتبط با ارزش متر برا ریغ یدر عرصه با کاربر یانیبر ابقاء اع یمبن 122ماده  ونیسیکم یکه از رأ زین

. نکته مهم آن است که با وضع عوارض بر ارزش افزوده ایجاد ردیگیمشمول عوارض قرار م زیشود نیم جادیا

و دریافت عوارض تخلف  شوداخذ میصدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف عوارض شده، 

ساختمانی نباید به عوارض مضاعف بیانجامد )با نادیده گرفتن عوارض پرداخت شده جهت صدور پروانه 

 این نوشتار( 5جهت مطالعه بیشتر، مراجعه کنید به نکته  -ساختمانی

ع ر ممنوعیت وضاما در مورد اخذ عوارض کسری یا حذف پارکینگ همچنان رویه پیشین مبنی ب -1نکته 

 (.22/22/1327مورخ  1117عوارض پابرجا است. نگاه کنید به: )دادنامه شماره 

                                                           

طبق آراء هیأت عمومی دیوان  -...ب-الف": 21/1/1327مورخ  31همچنین، رای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  .1 

قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه  122عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 

ندان عالوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون  و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن عالوه ساخت مثل سایر شهرو

 بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خالف آراء هیأت عمومی

، 1323تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سالهای  11بوده و عوارض ابقاء از ماده  2/1/1325-715له رأی شماره دیوان عدالت اداری از جم

و  12ماده  1مبنی بر بیش از عوارض قانونی )یک و نیم تا سه برابر( مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند  1326و  1321

 "شود...از تاریخ تصویب ابطال می 1322تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال قانون  13و  11مواد 
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با وجود توضیحات پیشین مبنای چنین ممنوعیتی هم واضح است. برخالف سایر تخلفات که در ساخت  

ه دنبال بای برای بنا گیرد، تخلف کسر یا حذف پارکینگ ارزش افزودهو ساز مغایر مفاد پروانه صورت می

ندارد که عالوه بر جریمه ماخذ عوارض نیز قرار گیرد. به عبارت بهتر، صرف عدم تامین پارکینگ به مثابه 

ای جهت وضع عوارض به دنبال ندارد، این در گیرد، ارزش افزودهای که به آن تعلق مییک تخلف و جریمه

گردند از زمان صدور ختم می 122ده حالی است که در سایر تخلفاتی که به طرح موضوع در کمیسیون ما

ای که با ای در ملک مالک حاصل شده، ارزش افزودهرأی کمیسیون به ابقاء بنا مورد نظر، ارزش افزوده

 پرداخت جریمه ناظر بر تخلف به نحو مشروع استقرار یافته است. 

 و مقررات مطابق آراء هیات عمومی دیوان در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ، طبق ضوابط

واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی باید پارکینگ داشته باشند و در  های جامع و تفصیلی، کلیهطرح

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا »( قانون شهرداری مقرر کرده است: 122( ماده )6این خصوص تبصره )

فاده اند با توجه به موقعیت محلی و نوع استتوغیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون می

ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان اخذ جریمهه از فضای پارکینگ رأی ب

 26برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

عالوه .« دباشاخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میه کلف بباشد( شهرداری ممتر مربع می

و این  درنگییدر نظر م نگیعوارض کسر پارکعوارضی تحت عنوان، شهر  یمعموالً شوراهاها، بر این جریمه

موجب اختالف مودیان با شهرداری در خصوص این نوع عوارض شده است و دیوان در آراء مختلف هیأت 

( قانون 122( ماده )6های تبصره )مصوبات مربوط به اخذ عوارض کسر پارکینگ عالوه بر جریمهعمومی 

در مواردی ها را ابطال کرده است. به عبارت دیگر، از منظر این آراء شهرداری را خالف قانون دانسته و آن

 122ماده  6رح تبصره که بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به ش

ت جریمه ه به پرداخآن ماد در مقرر کمیسیون های رأی اساس بر متخلف و شده تکلیف تعیین شهرداری قانون

عوارض در این خصوص عالوه بر جریمه تعیینی بر خالف حکم قانون و مراد مقنن  شود و دریافتمحکوم می

عدالت اداری صادر شده است که در بخش . در این خصوص آراء متعددی در هیأت عمومی دیوان است

هایی که در این خصوص در شود. )از جمله رأیها اشاره میمربوط به آراء هیأت عمومی به چند نمونه از آن

- 772، 11/2/1317- 672، 12/12/1315- 1111-1177اند عبارتند از آراء شماره هیأت عمومی صادر شده

11/12/1321 ،27-122 -15/2/1322 ،115- 23/2/1322 ،152- 11/7/1321 ،72- 21/2/1326 ،1216- 

3/12/1321 ،62- 27/2/1326 ،27- 21/2/1326 ،321-325- 12/6/1326 ،112- 2/3/1325 ،1227- 

6/12/1325 ،1237- 1/12/1325 ،27-22- 21/1/1327 ،61- 7/6/1327 ،1333-1331- 23/6/1327 ،

1651- 12/7/1327 ،323- 1/1/1327.) 

 



 قانون شهرداری 77مالحظات حقوقی ناظر بر وضع عوارض محلی و کمیسیون ماده //    111 

 

 
 

 مربوط مقررات قوانین و .9

  با  99/84/9994( مصوب 988ماده  8الی  9های قانون شهرداری ) تبصره 988ماده

 اصالحات و الحاقات بعدی
 

ـ مالکین اراضی و امالک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا 122ماده "

 نمایند.تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ 

مأمورین  وسیلهه های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بتواند از عملیات ساختمانی ساختمانشهرداری می

 خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.

اهای یسات و بنـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأس1 هتبصر

خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع 

هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون

 شود. کمیسیون پس از وصولمیانتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح 

کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور پرونده به ذینفع اعالم می

کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت 

در مواردی که شهرداری از ادامة  .اتخاذ کندکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد می

 کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می

جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به 

 موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز در صورتی که 

 کند.کند تعیین می

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء 

امة اجرای وصول عوارض از مالک دریافت نرأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آیین ینکند شهردار

 خواهد کرد.

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از 2 هتبصر

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر اراضی مسکونی کمیسیون می

ای که متناسب بست( رأی به اخذ جریمهباز یا بنای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچ بنمکانی )در بر خیابانه

با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است 

ش از سه برابر ارزتر و بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل یک دوم کم
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معامالتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد(. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، 

شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. 

 د نمود.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواه

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی 3 هتبصر

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می

ای ریمهبست( رأی به اخذ جباز یا بنکوچه بن های فرعی و یااز نظر مکانی )در بر خیابانهای اصلی یا خیابان

که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری 

و از چهار  ترمکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل دو برابر کم

ه ذینفع تر باشد(. در صورتی کساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیش برابر ارزش معامالتی

از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای 

 صدور رأی تخریب بکند.

 کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی 1 هتبصر

تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می

ه ختمان در صورتی کبنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی سا

دن صدور تر است از ذینفع، بالمانع بوساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش

 3و  2های برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

 عمل خواهد شد.

پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون  ـ در مورد عدم احداث6 هتبصر

اقل یک ای که حدتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمهمی

ادر صبرابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفتة پارکینگ باشد، 

باشد(. شهرداری مکلف به اخذ جریمة تعیین متر مربع می 26کند )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

 "باشد.شده و صدور برگ پایان ساختمان می
 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .4

 :(11/11/1312 مورخ – 361 یال 361)دادنامه شماره  -الف
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 یو معمار یمعاون شهرساز 137267626مورخ  12672213131موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره  

 تهران. یشهردار

تخلفات  میو جرا یوضع قاعده آمره درباب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهردار نکهینظر به ا "

احتساب  تیفیوارض مذکور و کع نییمرجع تع نهیدر زمبه قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار یساختمان

 12672213131مارهش امهمفاد بخشن نیکرده است، بنابرا فیتکل نییو وصول آنها تع یتخلفات ساختمان میجرا

اضافه تراکم و  ره،یپذ ربنا،یکه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ز 137267626مورخ 

 یهرسازمعاون ش یقانون اراتیخارج از حدود اخت اشد،بیم یتخلفات ساختمان میجراعالوه بر یکاربر رییتغ

 وانیقانون د 26مستنداً به قسمت دوم ماده  زبورمو بخشنامه شودیداده م صیتهران تشخ یشهردار یو معمار

 ".گرددیابطال م یعدالت ادار
 

 (:21/2/1323مورخ  - 1622)دادنامه شماره  -ب 

تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد مصوب  1 موضوع خواسته: ابطال ردیف دوم بند ب ماده

 1321شورای اسالمی شهر اردبیل در سال 

قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه  122مطابق ماده "

 122ون ماده یاحداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیس

و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. 

تحت عنوان عوارض  122نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر عالوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 

تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل  1ب( ماده قسمت ) 2کسر فضای آزاد، خالف قانون است، بنابراین بند 

مصوب شورای اسالمی شهر اردبیل مشتمل بر شقوق الف، ب و ج که به موجب آن عوارض کسری فضای 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  11و ماده  12ماده  1آزاد تعیین شده است بنا به جهات یاد شده و مستند به بند 

 "شود.، ابطال می1322دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:21/21/1326مورخ  - 212)دادنامه شماره  -ج

شورای اسالمی  21/12/1323مورخ  -موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه 

در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم در  1321شهر کرج در سال 

 نون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقا 22اجرای مقررات ماده 

مقرر شده است:  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22مطابق ماده "

چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی »
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یدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جد

قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در  13خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 

هیأت عمومی دیوان  11/11/1312-361الی  361نظر به این که در رأی « هیأت عمومی مطرح می نماید.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در  26/27/1372-12/72213131شماره عدالت اداری بخشنامه 

خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری عالوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ 

خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسالمی شهر کرج در تصویب مصوبه بیست و ششمین 

بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تخلفات ساختمانی را وضع کرده است،  21/12/1323ورخ م -جلسه 

و  11و مواد  13و ماده  12ماده  1بنابراین قسمت مربوط به وضع عوارض تخلفات ساختمانی با استناد به بند 

 ".شودابطال می از تاریخ تصویب 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22
 

 :(17/12/1326مورخ  - 1366ه )دادنامه شمار -د

، 16، 11، 13، 12( و مواد 16-2( الی )1-2و بندهای ) 2، 1، 7، 5موضوع خواسته: درخواست ابطال مواد 

شورای  1321های آن مندرج در دفترچه عوارض سال و تبصره 62و  37، 35، 21، 23، 21، 12، 11، 17، 15

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  22مالیر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده اسالمی شهر 

 اداری

مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 22با توجه به حکم مقرر در ماده "

رأی هیأت عمومی ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد چنانچه مصوبه»که مقرر داشته است:  1322

در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، 

قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده  13رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 

دهای مورد اعتراض از تعرفه عوارض سال بنابراین بن «مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.

 22و مواد  12ماده  1شورای اسالمی شهر مالیر که مغایر آراء هیأت عمومی تصویب شده. مستند به بند  1321

از تاریخ تصویب ابطال  1322مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 13و  11و 

 ".شودمی
 

 :(17/12/1326مورخ  - 1362الی1365ه )دادنامه شمار -هـ

موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای مالیر و تبریز در خصوص تعرفه 

 1326و  1321های عوارض محلی در سال

، مقرر شده است 1322مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 22مطابق ماده  "

ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی چنانچه مصوبه»که: 
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است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را 

 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در 13خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 

، 2/1/1317ـ  211، 1/11/1312 -361الی  361هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه در آراء شماره 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسالمی  26/3/1321ـ  362و  2/11/1321ـ  772

خلفات رایم تشهرهای مختلف درخصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری عالوه بر ج

ساختمانی، اختصاص قسمتی از امالک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول 

مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر 

ه است و شورای اسالمی شهر مالیر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شد

های مسکونی مازاد در مورد زیربنای ساختمان 1326و  1321های تعرفه عوارض محلی سال 5در تصویب ماده 

گردد و شورای اسالمی منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می 122بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 

تعرفه  11ماده  3و بند  1بند  1ـ1، شق 17، ماده 12ماده  1بند الف ـ 5ق شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر ش

در مورد  1326تعرفه عوارض محلی سال  25و ماده  23ماده  3، بند 22، 11و مواد  1321عوارض محلی سال 

ر یا یزیربنای پروانه ساختمانی )عوارض مازاد بر تراکم(، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغی

تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است، بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات 

 12ماده  1یاد شده شوراهای اسالمی مالیر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند 

 ".شودابطال می 1322مصوب سال  ت اداریقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدال 11و  22و مواد 
 

 (:22/21/1325مورخ  - 732)دادنامه شماره  -و

های شهرداری 1323دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال »  11ابطال ماده موضوع خواسته: درخواست 

 در خصوص عوارض ابقای ساختمان« استان آذربایجان شرقی

های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه قانون شهرداری و تبصره 122مطابق ماده  "

احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 

و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط  122

تحت عنوان  122نکه اخذ مبالغ دیگر عالوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده است. نظر به ای

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال  11عوارض ابقاء ساختمان، خالف قانون است، بنابراین بند الف ماده 

ب های استان آذربایجان شرقی، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویشهرداری 1323

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند تشخیص می

 " .شودابطال می 1322مصوب سال 
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 (:2/1/1325 مورخ ـ 715 )دادنامه شماره -ز

هیأت عمومی، اخذ عوارض عالوه بر جرایم کمیسیون ماده  26/11/1313 -617چون در رأی شماره "

اداری در رأی شماره  عدالت دیوان عمومی هیأت ولی است نشده تشخیص قانون مغایر قانون شهرداری 122

قانون تشکیالت  22و در مقام اعمال ماده  11/11/1312  -361الی  361با لحاظ رأی شماره  1/1/1326 -212

 ماده سیونکمی جرایم بر عالوه عوارض وضع 1322 سال مصوب و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

عارض بین این آراء محرز است و از آنجا ت نتیجه در است داده تشخیص قانون مغایر را قانون شهرداری 122

بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری  11/11/1312 -361الی  361که هیأت عمومی در رأی شماره 

قانون شهرداری را صرفاً از این حیث که تصویب  122جرایم کمیسیون ماده  تهران در وضع عوارض عالوه بر

این مصوبه از حدود اختیارات معاون شهرداری خارج است، ابطال کرده و هیأت عمومی در ماهیت مصوبه 

شورای  21/12/1323که مصوبه جلسه  1/1/1326 -212تصمیمی اتخاذ نکرده بود در نتیجه در رأی شماره 

قانون  22در مقام اعمال ماده  122کرج در وضع عوارض عالوه بر جرایم کمیسیون ماده  اسالمی شهر

ابطال  11/11/1312 -361 الی 361 رأی با مغایرت لحاظ به و تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

یب وشده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسالمی شهر کرج توسط مرجع صالح تص

قانون شهرداری  122شده و هیأت عمومی پیشتر از این رأی در ماهیت عوارض عالوه بر جرایم کمیسیون ماده 

و عوارض تصویب شده با  122تصمیمی اتخاذ نکرده بود، بنا به مراتب چون ماهیت جرایم کمیسیون ماده 

قانون تشکیالت و آیین  21در اجرای ماده  1/1/1326 -212یکدیگر متفاوت است، ضمن نقض رأی شماره 

شورای اسالمی شهر کرج در  21/12/1323مصوبه جلسه  1322دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 "گردد.قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی 122وضع عوارض قانونی عالوه بر جرایم کمیسیون ماده 
 

 (:11/22/1325مورخ  -  122)دادنامه شماره  -ح

شهرداری زاینده رود مصوب شورای  3تعرفه شماره  1و  2درخواست ابطال ردیف  موضوع خواسته:

( عوارض پذیره تاسیسات شهری مصوب شورای 1-1و تعرفه شماره ) 1322اسالمی شهر زاینده رود در سال 

 1326اسالمی شهر زاینده رود در سال 

سیس شورای عالی شهرسازی و قانون تأ 6و  2های جامع و تفصیلی طبق مواد ضوابط و مقررات طرح "

شود و تهیه و تصویب می 6های ماده معماری ایران، در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  71ماده 15از سوی دیگر طبق مقررات بند 

ض صدور پروانه بعد از پیشنهاد شهرداری تهیه و و اصالحات بعدی، عوار 1376انتخاب شهرداران مصوب 

در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره،  قانون شهرداری 122های ماده شود و طبق تبصرهتصویب می

هیأت عمومی دیوان  26/11/1313ـ  617نماید و طبق رأی شماره کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می
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 شود. بنابراینپروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ میعدالت اداری عوارض دیوانی صدور 

مصوبه مورد  2عوارض دیگر تحت عنوان عوارض کسری نورگیر از جمله عوارض مضاعف بوده و ماده 

قانون  11و ماده  12ماده  1شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند 

 قانون 13 ماده اعمال با. شودمی ابطال 1322 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین  تشکیالت و

 ".ثر ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشدا تسری و اخیرالذکر
 

 :(17/11/1325 مورخ - 1176  شماره دادنامه) -ط

 ورای اسالمی شهر رامیانش 1326تعرفه عوارض سال  6و  3مواد  1و  3های ابطال تبصرهموضوع خواسته: 

 26/11/1313ـ  617های هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره "

 122های ماده عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون 2/1/1325ـ  715و 

و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات  تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  13و  11و مواد  12ماده  1قانونی بوده و مستند به بند 

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می 1322مصوب سال  اداری
 

 (:12/12/1325مورخ  - 1232)دادنامه شماره   -ی

عوارض مازاد  3عوارض ابقای ساختمان، ماده  13ابطال بند الف و ب ماده رخواست موضوع خواسته: د

: الف عوارض پذیره از مصوبه 12/1عوارض نقل و انتقال، ماده  2عوارض تغییر کاربری، ماده  1بر تراکم، ماده 

 13مصوب شورای اسالمی شهر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده  2/11/1322-57225/1/21شماره 

 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

ـ  221و  1/1/1326ـ  213با عنایت به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره  "   

قانون تشکیالت و آیین  13و  11و مواد  12 ماده 1از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند  1و  2مواد  15/3/1325

 13شود. تصویب بند ب ماده از تاریخ تصویب ابطال می 1322مصوب سال  درسی دیوان عدالت اداریدا

عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا، از حدود اختیارات 

می کشور و قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسال 71شورای اسالمی شهر مصرح در ماده 

قانون تشکیالت  13و  11و مواد  12ماده  1، خارج است و مستند به بند 1376انتخاب شهرداران مصوب سال 

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می 1322مصوب سال  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (:22/22/1327مورخ  1117)دادنامه شماره  -ک
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درخصوص تعرفه عوارض  1322/12/25/ش ـ 2225شماره و خواسته: ابطال مصوبه  تیموضوع شکا

 ،یسازمختلف، خدمات آماده یهایدر کاربر انیو اع یاراض کیتفک ،یو تجار یمسکون نگیحذف پارک

، 3، 2 یو بندها شابوریشهر ن یاسالم ی)الف و ب( در خصوص عوارض ارزش افزوده مصوب شورا یبندها

 یهایدر کاربر انیاع کیدر خصوص عوارض تفک 1322/12/25/ش ـ 2251از مصوبه شماره  1و  7، 1

و  یو تجار یمسکون یهایدر کاربر یتک واحد یهاساختمان یمساحت برا یکسر ،یو تجار یمسکون

مالک، ا یردارببهره رییهنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغ انیالعرصه اعسهم یعوارض کسر

 .شابوریشهر ن یاسالم یمحاسبه ورود به محدوده مصوب شورا نحوه

 ای یکسر یوضع عوارض برا یعدالت ادار وانید یدر آراء متعدد هیأت عموم نکهیبا توجه به ا-الف "

 اتاریقانون و خارج از حدود اخت ریشهرها، مغا یاسالم یدر مصوبات شوراها نگیپارک نیعدم تام ایحذف 

-/ش 2225 هباز مصو یو تجار یمسکون نگیتعرفه عوارض حذف پارک نیو ابطال شده است، بنابرا صیتشخ

 یو رأ 1322/ 2/ 15-122 یال 27شماره  یمندرج در رأ لیبه دال شابوریشهر ن یاسالم یشورا 1322/ 12/ 25

 یقانون اراتید اختقانون و خارج از حدو ریمغا یعدالت ادار وانید یهیأت عموم 1325/ 5/ 11-673شماره 

 ."... است
 

 (:21/23/1321مورخ  – 617)دادنامه شماره  -ل

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض به میزان بیش از عوارض "

ارج خهای ساختمانی مثل یک برابر بیشتر در مصوبات شوراهای اسالمی شهرها، مغایر قانون و صدور پروانه

از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسالمی شهر آزاد شهر مبنی بر وضع 

ت( در های ساختمانی اسعوارض به میزان دو برابر)که یک برابر آن بیشتر از عوارض وضع شده برای پروانه

اسالمی شهر آزاد شهر به دالیل  مصوب شورای 1321از تعرفه عوارض شهرداری در سال  1، 7، 1های تبصره

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود  12/12/1325 -1232مندرج در رای شماره 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  11و  13و مواد  12ماده  1اختیارات قانونی است و مستند به بند 

 "گردد.ب ابطال میاز تاریخ تصوی 1322اداری مصوب سال 
 

 (:11/7/1321مورخ  -152)دادنامه شماره  -م

مقرر  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22نظر به این که در ماده  "

ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی شده است، چنانچه مصوبه

و  15/2/1322-122الی  27و  11/12/1321-772الزامی است و با عنایت به این که به موجب آراء شماره 

وضع عوارض کسر یا  عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسالمی در هیأت 115-23/2/1322
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که  گفته هیأت عمومی و با عنایت به اینطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیشحذف پارکینگ اب

قانون شهرداری  122ماده  6قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 

جرا در مصوبه شورای اسالمی شهر یزد برای ا 12تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه بند  1361اصالحی سال 

 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ برخالف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی 1323سال 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  22و  13و مواد  12ماده  1صادر شده است و مستند به بند 

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می 1232اداری مصوب سال 

 (:11/12/1321مورخ  – 772ه دادنامه شمار ) -ن

 122ماده  6با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره "

، 1172، 1112و  1111، تعیین تکلیف کرده است و در بند )و( رأی شماره 1361قانون شهرداری اصالحی سال 

الت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی ، هیأت عمومی دیوان عد12/2/1315مورخ  1177، 1171

ست، مین آن را ابطال کرده اأمذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم ت

الذکر و تبعیت از استدالل مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ بنابراین با لحاظ قانون فوق

های منابع درآمدی شهرداری بوشهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفهشورای اسالمی شهر  1/11/1311

در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خالف قانون و خارج از حدود اختیارات  1312در سال 

قانون دیوان عدالت اداری ابطال  12و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند مرجع وضع تشخیص داده می

 ".شودمی
 

 (:1/12/1325مورخ  -1237)دادنامه شماره  -س

 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای حذف و کسری"

پارکینگ در مصوبات شورای اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده 

شورای اسالمی برازجان مبنی بر وضع عوارض  1321و  1323، 1322، 1322های است، بنابراین مصوبات سال

 11/12/1321-772برای کسری و حذف پارکینگ به دالیل مندرج در آراء مذکور از جمله رأی شماره 

تشخیص شد و به  هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب

ابطال  1322ی مصوب سال قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت ادار 11ماده  و 12ماده  1استناد بند 

 ".شودمی
 

 های تخصصی دیوان عدالت اداریآرای هیأت .8

 و اسناد یعمران، شهرساز یهیأت تخصص 25/12/1321ـ  126شماره  دادنامه 
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کشور و انتخاب شهرداران  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 71ماده  15طبق بند "

فتن آن با در نظر گر زانینوع و م رییتغ نیعوارض شهر و همچن غول ای یبرقرار حیلوا بیتصو 1376مصوب 

 یشورا یهاتیو مسئول فیاز جمله وظا شودیوزارت کشور اعالم م یدولت که از سو یعموم استیس

وضع  1317بر ارزش افزوده مصوب سال  اتیقانون مال 62ماده  1شهر محسوب شده و در تبصره  یاسالم

شده  زیمقررات مربوطه تجو تیقانون مشخص نشده باشد با رعا نیدر ا آنها فیکه تکل دیجد یعوارض محل

در واقع و نفس االمر به منزله  یقانون شهردار 122ماده  یهامندرج در تبصره میجرا نکهیاست و نظر به ا

وق از نوع حق قتیدر حق یمورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانون یمجازات تخلفات ساختمان

 وانید یهیأت عموم 26/11/1313ـ  617شماره  یو رأ شودیاز اعمال مجازات محسوب م یناش یوانید

ت و مربوط اس یعوارض قانون فایلزوم است دیو مصوبه مورد اعتراض مف باشدیآن م دیمؤ زین یعدالت ادار

به  یرأ یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 11و  12با قانون ندارد و به استناد مواد  یتریمغا

 ".شودیصادر م یشاک تیرد شکا
 

 نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه .2

 :1/7/1372 مورخ 7/1127شماره  نظریه

 تخلفات به مربوط هایجریمه و عوارض از غیر ساختمان احداث برای مقرر موضوع نظریه: عوارض

 است. ساختمانی

 است نموده احداث تجاری واحد پروانه بدون و کرده ساختمانی احداث به مبادرت شخصی سوال ـ»

 و عوارض پرداخت به متخلف محکومیت به منتهی و مطرح قانون شهرداری 122 ماده کمیسیون در پرونده

 مطالبه نیز بنا احداث برای کمیسیون رأی در مقرر جریمه بر عالوه شهرداری ذلکمع. است شده جریمه

 خیر؟ یا هست جریمه و عوارض نوع هر دریافت به مجاز شهرداری آیا که است این سوال نماید،می عوارض

 هایجریمه و عوارض وصول حق از جدا مربع، متر هر ازای به ساختمان احداث برای مقرر پاسخ: عوارض

 اختالف به رسیدگی مرجع و است شهرداری قانون 122 ماده کمیسیون رأی طبق ساختمانی تخلف به مربوط

 ردمو در شهرداری و مالک بین اختالف به رسیدگی مرجع زیرا. کندمی فرق نیز شهرداری و مالک بین

 مذکور قانون 122 ماده کمیسیون ساختمانی تخلفات مورد در و 77 ماده کمیسیون ساختمان احداث عوارض

 .«است

 





 

 
 

 موضوع دهم
 

 

اعتراض به دلیل وضع عوارض بر امور و 

 های تشکیالت ملی یا امورفعالیت

 های خارج از محدوده شهرو فعالیت 

 





 

 
 

 

 

 

 اهای تشکیالت ملی یاعتراض به دلیل وضع عوارض بر امور و فعالیتموضوع دهم: 

 محدوده شهر های خارج ازامور و فعالیت 
 

 طرح بحث .9

 رییتغ نیلغو عوارض شهر و همچن ای یبرقرار حیلوا بیتصوقانون شوراها،  16و ماده  12ماده  15مطابق بند 

 فیشود، از وظایوزارت کشور اعالم م یدولت که از سو یعموم استیآن با در نظر گرفتن س زانینوع و م

و  داتیتواند نسبت به عوارض متناسب با تولیشهر م یاسالم یو شورا دیآیشهر به شمار م یاسالم یشورا

وب نامه مصنییشهر طبق آ ازین مورد یو عمران یخدمات یهانهیاز هز یبخش نیتام منظوربه  یاهال یدرآمدها

 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون 62 ماده تبصره در مقرر حکم، احکام اخیر و دیاقدام نما رانیهیأت وز

 هک جدید محلی عوارض از یک هر وضع برای بخش و شهر اسالمی شوراهای که، این بر مبنی 17/2/1317

 رایب سال هر ماه بهمن پانزدهم تا حداکثر را موارد موظفند باشد، نشده مشخص قانون این در آنها تکلیف

 یبتصو برای شهر اسالمی شوراهای که دارد معنی این بر داللت دارند، اعالم و تصویب بعد، سال در اجراء

دارند. بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون ضوابط حاکم بر  صالحیت محلی عوارض

عوارض مقرر از سوی  "محلی بودن"وضع عوارض مذکور حاکی از آن است که حالت های  عدم رعایت 

 شوراهای شهر و در نتیجه ابطال عوارض مصوب عبارت است از: 

 شهر خاص کی یخارج از محدوده قانون یهاتیر و فعالوضع عوارض بر امو -1

 های تشکیالت کشوری یا ملیوضع عوارض بر امور و فعالیت-2

های دولتی و خصوصی و مؤسسات قرض الحسنه، وضع عوارض بر استقرار و فعالیت بانک در همین رابطه،

و  هار بانکنصب عابو عوارض  هانصب تابلو بانکوضع هرگونه عوارض بر مراکز پست بانک، دفاتر بیمه و 

وضع عوارض ساالنه از ادارات و نهادهای دولتی  به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت همچنین 

رویه دیوان پیرامون ممنوعیت وضع عوارض بر بانک ها و مؤسسات اداری ابطال گردیده است، اگرچه 

هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستقر در تغییر کرده است، بر این مبنا که   25اعتباری از اواخر سال 

روند قانون تجارت، از مصادیق واحدهای تجاری به شمار می 3ماده  1حسب تبصره محدوده یک شهر خاص 

 ض بر آنها )از جمله وضع عوارض کسب و پیشه( در صالحیت شوراهای شهر قرار دارد.که وضع عوار
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 یدینکات کل .6

 

 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 12 ماده 25 و 15 بندهای مطابق -1نکته 

 عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب با اصالحات و الحاقات بعدی، 1376 سال مصوب شهرداران انتخاب

 اب وابسته هایسازمان و شهرداری توسط شده ارائه خدمات تصوب نرخ و آن میزان و نوع تغییر نیز و شهر

 .باشدمی شهر اسالمی شوراهای وظایف جمله از مربوط مقررات رعایت

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون از موادی اصالح قانون 1ماده  مطابق

 اندهندگارائه کاال، تولیدکنندگان از وجوه سایر و عوارض وصول و برقراری چگونگی و ایران اسالمی

برقراری  1312از ابتدای سال )موسوم به قانون تجمیع عوارض(، 1311سال مصوب وارداتی کاالهای و خدمات

دگان دهنتولیدکنندگان کاالها، ارائهو دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از 

رقراری هرگونه عوارض ب. پذیردخدمات و همچنین کاالهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می

( 1و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و کاالهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده )

توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع  ،...ها معین شده استاین قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن

در سایر موارد، شوراهای اسالمی در اجرای قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی . باشدمی

اهداف و  و اصالحات بعدی آن و در چارچوب ضوابط، 1/3/1376کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

شود مجاز به برقراری عوارض محلی ولت که از طریق وزارت کشور به آنها ابالغ میهای اقتصادی دسیاست

وضع  "الذکر، قانون فوق 6( همچنین مطابق تبصره یک ماده 6.)ماده باشنداز جمله عوارض کسب و پیشه می

ه هر ابایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن معوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می

 ". سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد

 1317 سال مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون حاکمیت آغاز تاالزم به ذکر است که قانون مذکور 

 یوجوه برا ریهرگونه عوارض و سا یبرقرارقانون مالیات بر ارزش افزوده،  62اده م داشته است، مطابق اعتبار

و عوارض آنها  اتیمال فیقانون، تکل نیارائه خدمات که در ا نیو همچن یدیو تول یواردات یانواع کاالها

 باشد.یمراجع ممنوع م ریو سا یاسالم ی، توسط شوراها...شده است،  نیمع

 شوراهای شده االجراالزم 1311 سال ابتدای از که افزوده ارزش بر مالیات قانون 62 ماده 1 تبصره مطابق

 ثرحداک نشده مشخص قانون این در آنها تکلیف که جدید محلی عوارض وضع جهت موظفند شهر اسالمی

 .نمایند اعالم و تصویب بعد سال در اجرا برای سال هر بهمن 16 تا

 شوراهای که، این بر مبنی 17/2/1317 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون 62 ماده تبصره در مقرر حکم

 شدهن مشخص قانون این در آنها تکلیف که جدید محلی عوارض از یک هر وضع برای بخش و شهر اسالمی



 162//    محدوده شهرهای خارج از های تشکیالت ملی یا امور و فعالیتاعتراض به دلیل وضع عوارض بر امور و فعالیت

 

 
 

 ارند،د اعالم و تصویب بعد، سال در اجراء برای سال هر ماه بهمن پانزدهم تا حداکثر را موارد موظفند باشد،

 یتصالح و دارند صالحیت محلی عوارض تصویب برای شهر اسالمی شوراهای که دارد معنی این بر داللت

های وضع عوارض بر استقرار و فعالیت بانک در همین راستا .ندارند را ملی و کشوری عوارض تصویب و تعیین

ه عوارض وضع هرگوندولتی و خصوصی و مؤسسات قرض الحسنه، مراکز پست بانک، دفاتر بیمه و همچنین 

در آراء متعدد هیأت عمومی به جهت ذیل ابطال گردیده  هانصب عابر بانکو عوارض  هانصب تابلو بانکبر 

 است:

 یکشور آنها فعالیت قلمرو و نبوده معینی و خاص محل به ها محدودآن فعالیت حوزه که این به نظر

 قوقیح شخصیت دارای مستقرند کشور سراسر در که اعتباری و مالی مؤسسات و بانکها باشد و شعبمی

توسط شوراهای اسالمی، مغایر قانون  فوقوضع عوارض ، باشندمی غیرمحلی و شده تلقی ملی و بوده واحدی

 .است

به عبارت دیگر، شعب شرکت ها و تشکیالت دولتی و خصوصی اگرچه در یک محدوده شهری خاص 

مستقر باشند و صرفا در همان محدوه فعالیت داشته باشند، به دلیل فقدان شخصیت حقوقی شعب، از اساس 

گردند تا بر منابع درآمدی آنها وضع عوارض صورت گیرد. بنابراین شعب محلی محسوب نمی "شخص"

 آیند. بخشی از همان تشکیالت غیر محلی به شمار می

مورخ  - 212(/ )دادنامه شماره 15/21/1312مورخ  - 2)دادنامه شماره برای نمونه نگاه کنید به:  

(/ 25/21/1321مورخ  - 221)دادنامه شماره (/ 25/21/1321مورخ  - 222( / )دادنامه شماره 25/21/1321

(/ )دادنامه 21/12/1323مورخ  - 1736الی  1511)دادنامه شماره (/ 23/22/1322مورخ  - 111)دادنامه شماره 

 162( / )دادنامه شماره 11/23/1321مورخ  - 223الی  276(/ )دادنامه شماره 21/21/1321مورخ  - 62شماره 

مورخ  - 61و  63(/ )دادنامه شماره 21/27/1321مورخ  - 232الی 223(/ )دادنامه شماره 26/23/1321مورخ  -

 (.16/21/1325مورخ  - 22و  21(/ )دادنامه شماره 27/22/1326

ها و مؤسسات اعتباری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم امکان وضع عوارض بر بانک رویه

نهادهای مذکور و فقدان شخصیت حقوقی شعب این واحدها خالی از اشکال به جهت قلمرو ملی فعالیت 

ا هباشد و هریک از بانکنیست. چرا که مأخذ وضع عوارض منابع درآمدی مستقر در محدوده قانونی شهر می

قانون تجارت، از مصادیق  3ماده  11حسب تبصره و مؤسسات اعتباری مستقر در محدوده یک شهر خاص 

روند که وضع عوارض بر آن )از جمله وضع عوارض کسب و پیشه( در ی به شمار میواحدهای تجار

ا و هرویه دیوان پیرامون ممنوعیت وضع عوارض بر بانکدر همین راستا صالحیت شوراهای شهر قرار دارد. 

                                                           
 .شودمعامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می  -3ماده". 1

 "...ها کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک - 1
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رده به شرح زیر تغییر ک 21/12/1325مورخ  - 1212شماره  با دادنامه   25مؤسسات اعتباری از اواخر سال 

 است: 

، عوارض محلی شهرداری از کلیه 1352قانون تشکیالت شوراهای اسالمی مصوب  36ماده  11طبق بند  "

ها، مطب )صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل( و مشمولین قوانین خاص مثل بانک قانون نظام صنفی مشمولین

طبق بخشنامه شماره  پزشکان، وکال و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض

وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است  26/22/1355ـ  311/23137

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  71ماده  15و طبق بند 

عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان  با اصالحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو 1376مصوب 

 25آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود و نیز به موجب بند 

 های وابسته به آن با رعایت ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان

 های شورایبا رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتها های مالی و معامالتی شهردارینامهآیین

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  6ماده  1اسالمی شهرها است و با توجه به تبصره 

و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

، وضع عوارض محلی 1311رائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب سال تولیدکنندگان کاال، ا

جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند 

قانون تجارت،  3ماده  12ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک

ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ت بانکمحل فعالی

وضع عوارض کسب و پیشه )عوارض محلی( از  22/22/1317ـ  113در آراء صادره از جمله رأی شماره 

ج رالحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خاهای قرضهای دولتی، خصوصی و صندوقبانک

قانون مالیات بر ارزش  12ماده  113از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند 

مجاز  الحسنههای قرضهای اعتباری و صندوقها، مؤسسات و تعاونیافزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک

قانون مذکور، شوراهای اسالمی  62 ماده 1اند لیکن طبق تبصره و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده

شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، 

موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعالم عمومی نمایند، 

                                                           

ارضی های شهرداری عوتواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینهشده کافی نباشد، شورای شهر میبینیدرآمدهای پیشمادامی که  -1بند ".1 

 "شده تعیین نماید.متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه 

 .شودمعامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می  -3ماده". 2

 "...ها کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک - 1
  عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد: -12ماده  ". 3

 "مجاز و صندوق تعاونالحسنه های قرضهای اعتباری و صندوقها، مؤسسات و تعاونیدمات بانکی و اعتباری بانکخ -11بند 
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شورای اسالمی شهر یزد در خصوص وضع عوارض  1323الی  1311بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای 

 ".ها خالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشدسالیانه برای بانک

 با استدالل مشابه که محل فعالیت  21/23/1327مورخ  366به عنوان یک نمونه دیگر، دادنامه شماره 

پیشه، عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه  ها از مصادیق واحدهای تجاری است، و عوارض کسب وبانک

 بانک، عوارض نصب و سالیانه عابربانک ها مغایر قانون تشخیص داده نشد.

در مورد وضع عوارض از سوی شوراهای محلی بر فعالیت شرکت های  مخابراتی نیز الزم به ذکر  -2نکته 

از فرآیند عرضه خدمات محسوب شده  های مخابراتی بخشیها و آنتناست که، گذشته از آنکه نصب  دکل

آید، از آنجایی قانون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ مالیات به شمار می 62و  62و وضع عوارض بر آن مطابق 

که ارائه خدمات توسط شرکت های مخابراتی محدود به قلمروجغرافیایی یک شهر خاص نیست و قلمرو 

شود وضع عوارض از سوی شوراهای محلی بر فعالیت میهای مذکور ملی و کشوری محسوب فعالیت شرکت

رق های مخابراتی و بهای مخابراتی در محدوده قانونی شهر از جمله عوارض حق تشعشع در قبال دکلشرکت

 های مخابراتی مغایر قانون است.ها و آنتنو نصب دکل

 (.13/27/1326مورخ  - 173شماره (/ )دادنامه 11/23/1326مورخ  - 212نگاه کنید به: )دادنامه شماره 

وضع عوارض ساالنه از ادارات و نهادهای دولتی یا وضع عوارض از فعالیت شرکت های دولتی  -3نکته 

های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در محدوده شهر تحت عنوان عوارض مشاغل،  به جهت و شرکت

 ون است. کشوری بودن حوزه فعالیت مشموالن عوارض، مغایر قان

 (.21/22/1323مورخ  - 1632/ )دادنامه شماره (21/11/1325 مورخ - 1222  شماره دادنامه)نگاه کنید به: 

)اخذ درصدی از  "عوارض حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی"اخذ  -1نکته شماره 

 ر یک فعالیت ملی محسوبحق الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض(، به جهت آنکه موضوع عوارض مذکو

ه شماره )دادنامباشد. نگاه کنید به: گردد، مغایر قانون میشده و حق الثبت مذکور به خزانه دولت واریز می

 (.2/23/1325مورخ  - 221
 

 های تبلیغاتی مربوط به امور تجاری، بازرگانی و یا انتفاعی وضع عوارض محلی بر آگهی -6نکته 

کنید  باشد. نگاهها محدود به محدوده قانونی یک شهر خاص نیست، مغایر قانون میآنهایی که توزیع روزنامه

 (22/11/1317مورخ  - 122و  121دادنامه شماره )به: 

قانون  66های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده در مقام تأمین بخشی از هزینه قانونگذار -5نکته 

را با رعایت شرایط  قلمرو جغرافیائی شهر وضع و وصول عوارضشهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در 

خدمات عمومی در خارج از محدوده  از آنجایی که شهرداری تکلیفی در ارائه، قانونی تجویز کرده است
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 قائل به تفکیک "حوزه شهری"و  "محدوده قانونی شهر"باید میان  قانونی شهر از جمله حوزه شهری ندارد

حوزه شهری به کلیه نقاطی اطالق "قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری،   1ماده  1شد. مطابق تبصره 

، "ندتبعیت کن قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی شود که در داخل و خارج محدودهمی

را نیز در که خارج از محدوده قانونی شهر  "در حوزه شهری"بنابراین وضع عوارض بر قراردادهای منعقده 

 (.26/25/1316مورخ  - 356)دادنامه شماره گیرد، مغایر قانون است. نگاه کنید به : برمی

وب آنها مص نییشهر، روستا و شهرک و نحوه تع میمحدوده و حر فیقانون تعارپس از تصویب  -7نکته 

رسد. مطابق ظر میدامنه نفوذ لزوم عوارض مصوب شوراهای شهر به ن "محدوده و حریم شهر"  ،11/12/1311

 مزبور،قانون 

و تا  جامع در دوره طرح یموجود شهر و توسعه آت یر عبارت است از حد کالبدهمحدوده ش -1ماده "

  .باشدیم االجراءالزم در آن یشهر که ضوابط و مقررات شهر ساز یمذکور در طرح هاد طرح هیته

و  یشهر خدمات نیاز جمله احداث و توسعه معابر و تأم یعمران یهاطرح یعالوه بر اجرا هایشهردار

 ساتیأسساختمان و ت هرگونه خود کنترل و نظارت بر احداث یقانون فیدر چارچوب وظا ییربنایز ساتیتأس

 "به عهده دارند. زیرا ن شهر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده ریو سا

نترل و ک نظارت محدوده شهر که رامونیبالفصل پ یاز اراض یشهر عبارت است از قسمت میحر -2ماده  "

 .دیتجاوز ننما مربوط شهرستان و بخش یکشور ماتیدر آن ضرورت دارد و از مرز تقس یشهردار

 ،یاورزکش یاراض حفظ تیاولو تیتوسعه موزون شهرها با رعا یالزم و مناسب برا یور حفظ اراضمنظ به

 شهر تنها در چارچوب میحر داخل در ساتیاحداث ساختمان و تأس یباغات و جنگلها، هرگونه استفاده برا

 بود. خواهد ریامکانپذ یجامع و هاد یهاضوابط و مقررات مصوب طرح

 میحر ها و ضوابط مصوب در داخلکه به موجب طرح ساتیبر احداث هرگونه ساختمان و تأس نظارت

 ینمحدوده قانو از )که در هر حال یصنعت یهاشهرک یبه استثنا میشهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حر

 هرگونه ساخت و باشد،یم مربوطی ( به عهده شهردارباشندیم یمستثن هایشهرها و قانون شهردار میو حر

 "مقررات رفتار خواهد شد. طبق نیتخلف محسوب و با متخلف میحر نیمجاز در ا ریغساز 

عوارض  یکه شهردار یمیحر ایدر هر محدوده و " قانون مذکور 3ماده  6تبصره همین راستا، مطابق  در 

 ".باشدیم یخدمات شهر هیموظف به ارائه کل دینمایم افتیرا در رهیو غ یساختمان
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 قوانین و مقررات .9

 ج

  9926ی مصوب کشور ماتیو ضوابط تقس فیقانون تعار 4ماده  4تبصره 

قانونی شهر قرار  شود که در داخل و خارج محدودهحوزه شهری به کلیه نقاطی اطالق می - 1تبصره "

 "تبعیت کنند.داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی
 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .4

 (:22/11/1317مورخ  - 122و  121)دادنامه شماره  -الف

در خصوص دریافت عوارض از هزینه پذیرش  مشهد شهر اسالمی شورای مصوبهموضوع خواسته: ابطال 

 آگهی 

وضع عوارض محلی جدید  1311قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب  6به صراحت تبصره یک ماده "

 محول شدهو یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط به عهده شورای اسالمی شهر 

است. نظر به اینکه قلمرو جغرافیایی توزیع روزنامه خراسان و روزنامه قدس و در نتیجه آگاهی از مطالب و 

مندرجات آنها از جمله تبلیغات تجاری و امکان استفاده از کاالها و خدمات عنوان شده در دو روزنامه 

ز مصادیق عوارض محلی محسوب شود، الذکر محدود به حوزه جغرافیایی شهر مشهد نیست تا مورد افوق

های تبلیغاتی مربوط به امور تجاری، بنابراین مصوبات مورد اعتراض در خصوص وضع عوارض از آگهی

شود بازرگانی و یا انتفاعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر مشهد تشخیص داده می

قانون دیوان عدالت  12و ماده  12ی و ماده یک و بند یک ماده قانون اساس 172و به استناد قسمت دوم اصل 

 ".گرددابطال می 1316اداری مصوب 
 

 

 

 (:21/12/1113مورخ  - 311)دادنامه شماره  -ب

 مصرح در حصر 1311قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب  6حکم مقرر در تبصره یک ماده "

از عوارض  ر وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریکشهر دصالحیت و اختیارات شورای اسالمی 

عوارض کسب و مشاغل درباره  محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه در تعیین

رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله  ها و شعب آنها توسط شورای اسالمی شهرستان قائم شهربانک

تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  قانون 71ماده  15بند  ضوابط مندرج در

ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در است، اساساً با عنایت به فعالیت بانک نشده 1376شهرداران مصوب 

و  هامختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک نقاط

حکم صریح  مغایر 11/11/1312مورخ  - 1122مصوبه جلسه شماره  172و  152شعب آنها به شرح بندهای 
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بنابراین به استناد قسمت دوم  قانونگذار و خارج از حدود صالحیت شورای اسالمی شهرستان قائم شهر است.

قانون دیوان عدالت  12ماده  و 12و بند یک ماده  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک 172اصل 

 ."شودمذکور ابطال می اداری بندهای فوق الذکر از مصوبه
 

 (:15/21/1312مورخ  - 2)دادنامه شماره  -ج

دائر بر وضع  17و  15، 16، 11، 13های موضوع خواسته: ابطال مصوبات شورای اسالمی یزد در سال

 ها.عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانک

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  75از ماده  15مطابق بند "

، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله 1376شهرداران مصوب 

رایی قانون اصالح موادی نامه اجباشد و به موجب بند )ب( از ماده یک آیینوظایف شورای اسالمی شهرها می

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و 

دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه

قانون اخیرالذکر و با رعایت مقررات  6ه ، عوارض محلی، عوارضی است که به استناد تبصره یک ماد1311

ها و شعب آنها در شود. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکمندرج در آن توسط شوراهای اسالمی شهر وضع می

ها توسط شورای شود؛ لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکنقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی

 172مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل  1317و  1315، 1316، 1311، 1313های اسالمی شهر یزد در سال

 ".شودقانون دیوان عدالت اداری ابطال می 12و ماده  12قانون اساسی و بند یک ماده 
 

 (:25/21/1321مورخ  - 212)دادنامه شماره  -د

 دزفول شهر شورای 11/3/11 مورخ - 131 شماره مصوبه ابطال موضوع خواسته: تقاضای

 بانتخا و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 77 ماده در قانونگذار چه اگر"  

 که است دانسته مجاز را شهر اسالمی شوراهای بعدی، الحاقات و اصالحات و 1/3/1376 مصوب شهرداران

 عمرانی و خدماتی هایهزینه از بخشی تأمین منظور به اهالی درآمدهای و تولیدات با متناسب عوارض وضع به

 ماده یک رهتبص در مقرر حکم به توجه با لیکن کنند، اقدام وزیران هیأت مصوب نامهآیین طبق شهر نیاز مورد

 جهت بخش و شهر اسالمی شوراهای» که این بر مبنی 1317 سال مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون 62

 ار موارد موظفند باشد نشده مشخص قانون این در آنها تکلیف که جدید محلی عوارض از یک هر وضع

 شماره مصوبه ،«دارند اعالم و تصویب بعد، سال در اجراء برای سال هر ماه بهمن پانزدهم تا حداکثر

 عالیتف از پیشه و کسب عوارض تعیین بر داللت که حدی در دزفول شهر اسالمی شورای 11/3/1311 ـ131 

 الیتفع که مراکزی و بانک پست مراکز و الحسنهقرض هایصندوق و اعتباری و مالی مؤسسات ها،بانک

 یک ندب به استناد با و است دزفول شهر اسالمی شورای اختیارات حدود از خارج دارند، غیرمحلی و کشوری

 مطابق است بدیهی. شود می اعالم و صادر آن ابطال به حکم اداری عدالت دیوان قانون 12 ماده و 12 ماده



 156//    محدوده شهرهای خارج از های تشکیالت ملی یا امور و فعالیتاعتراض به دلیل وضع عوارض بر امور و فعالیت

 

 
 

 شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 77 ماده در مقرر حکم

 ".ندارد قانونی منع شهری خدمات بهای عنوان به عوارض اخذ 1/3/1376 مصوب
 

 (:25/21/1321مورخ  - 222)دادنامه شماره  -هـ

 مشهد شهر اسالمی شورای 12/11/13 مورخ - 5711/2 شماره مصوبه ابطال موضوع خواسته: تقاضای

 که، این بر مبنی 17/2/1317 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون 62 ماده تبصره در مقرر حکم: ... ب "

 قانون این در آنها تکلیف که جدید محلی عوارض از یک هر وضع برای بخش و شهر اسالمی شوراهای

 ویبتص بعد، سال در اجراء برای سال هر ماه بهمن پانزدهم تا حداکثر را موارد موظفند باشد، نشده مشخص

 صالحیت محلی عوارض تصویب برای شهر اسالمی شوراهای که دارد معنی این بر داللت دارند، اعالم و

 اسالمی رایشو مصوبه مراتب به توجه با. ندارند را ملی و کشوری عوارض تصویب و تعیین صالحیت و دارند

 و ریاعتبا و مالی مؤسسات و هابانک برای پیشه و کسب عوارض تعیین بر ناظر که حدی در مشهد شهر

 د،دارن غیرمحلی و کشوری فعالیت حوزه که مراکزی و اعتباری هایتعاونی و الحسنه قرض هایصندوق

 الحاقی 63 ازماده حاصل اجازه با و است قانون مغایر و مشهد شهر اسالمی شورای اختیارات حدود از خارج

 به استناد با عمومی، هیأت 22/2/1317 ـ113 شـماره رأی نقـض ضـمن اداری عدالـت دیوان دادرسی آیین به

 12/11/1313 ـ 5711 شماره مصوبه ابطال بر حکم اداری عدالت دیوان قانون 12 ماده و 12 ماده یک بند

 ".شودمی اعالم و صادر مذکور جهت به مشهد شهر اسالمی شورای
 

 

 (:25/12/2113مورخ  - 221)دادنامه شماره  -و

 اهواز شهر اسالمی شورای 21/12/13 مورخ - 7 شماره مصوبه ابطال موضوع خواسته: تقاضای

 شوراهای که این بر مبنی ،17/2/1317 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون 62 ماده تبصره در مقرر حکم"

 شدهن مشخص قانون این در آنها تکلیف که جدید محلی عوارض از یک هر وضع برای بخش و شهر اسالمی

 ارند،د اعالم و تصویب بعد، سال در اجراء برای سال هر ماه بهمن پانزدهم تا حداکثر را موارد موظفند باشد،

 یتصالح و دارند صالحیت محلی عوارض تصویب برای شهر اسالمی شوراهای که دارد معنی این بر داللت

 اهواز هرش اسالمی شورای مصوبـه مراتب بـه توجه بـا. ندارند را ملـی و کشوری عـوارض تصویب و تعیین

 هایندوقص و اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک بـرای پیشه و کسب عوارض تعیین بـر ناظر که حـدی در

 رشه اسالمی شورای اختیارات حدود از خارج دارند، محلی غیر و کشوری فعالیت حوزه که الحسنهقرض

 ابطال به حکم اداری عدالت دیوان قانون 12 ماده و 12 ماده یک بند به استناد به و است قانون مغایر و اهواز

 ".شودمی اعالم و صادر مذکور جهت به شکایت مورد مصوبه
 

 

 (:11/12/2113مورخ  - 762الی  721)دادنامه شماره  -ز

 کشور یشهرها یاسالم یاز شوراها یابطال مصوبات برخ یتقاضاموضوع خواسته: 
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کشور و انتخاب  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 75از ماده  15مطابق بند "

ن از آ زانینوع و م رییتغ نیلغو عوارض شهر و همچن ای یبرقرار حیلوا بی، تصو1376شهرداران مصوب سال 

ارزش افزوده  بر اتیقانون مال 62هرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ش یاسالم یشوراها فیجمله وظا

د. دارن تیصالح یعوارض محل بیتصو یشهر برا یاسالم یداللت بر آن دارد که شوراها 1317مصوب سال 

 یشوراها است، مصوبات یو کشور یمحل ریها غبانک تیکه حوزه فعال نیبه مقررات فوق الذکر و ا تیبا عنا

 یاسالم یشوراها اراتیشهرها به شرح مندرج در گردش کار خالف قانون و خارج از حدود اخت یاسالم

 "شود.یابطال م یعدالت ادار وانیقانون د 12و ماده  12ماده  1و به استناد بند  صیتشخ
 

الی  721رای شماره خصوص قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در  13اعمال ماده 

 :هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب 1321/12/11مورخ  762
 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه  11/12/1321-762الی  721نظر به اینکه در رأی شماره  "

 لحاظ با عمومی هیأت است، شده ابطال شیراز شهر اسالمی شورای 6/12/1311-ش/11731  شماره

قانون تشکیالت و آیین  13 ماده اجرای در و رأی این کار گردش 3 بند شرح به ایران ملی بانک درخواست

 و عمومی هیأت جلسات اداره نامه آیین 36 ماده دوم فراز و 1322 سال مصوب دادرسی دیوان عدالت اداری

 از شده اطلب مصوبه ابطال تسری به رأی اشخاص، حقوق تضییع از جلوگیری منظور به و تخصصی هایهیأت

 "کند.می اعالم و صادر آن تصویب تاریخ
 

 (:23/22/2213مورخ  - 111)دادنامه شماره  -ح

 شورای 11/11/1322 -152 و 1/11/1317 -312 شماره هایمصوبه ابطال موضوع خواسته: تقاضای

 قزوین شهر اسالمی
 

، مبنی بر این 17/2/1317افزوده مصوب قانون مالیات بر ارزش  62[ ماده 1حکم مقرر در تبصره ] -... ب"

که شوراهای اسالمی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون 

مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و 

ه شوراهای اسالمی شهر برای تصویب عوارض محلی صالحیت دارند اعالم دارند، داللت بر این معنی دارد ک

 شماره مصوبه مراتب به توجه با. ندارند را ملی و کشوری عوارض تصویب و و صالحیت تعیین

 برای پیشه و کسب عوارض تعیین بر ناظر که حدی در قزوین شهر اسالمی شورای 11/11/1322 -152 

 دارند، محلی غیر و کشوری فعالیت حوزه که الحسنهقرض هایصندوق و اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک

 12 ماده و 12 ماده 1 بند استناد به است، قانون مغایر و قزوین شهر اسالمی شورای اختیارات حدود از خارج

 ".شودمی اعالم و صادر آن ابطال به حکم اداری عدالت دیوان قانون
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 (:17/12/2213مورخ  - 252الی  261)دادنامه شماره  -ط 

موضوع خواسته: تقاضای ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسالمی شهرهای کشور در خصوص وضع 

 هاعوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 71از ماده  15مطابق بند "

، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و 1376شهرداران اصالحی مصوب سال 

قانون مالیات بر  62میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسالمی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 

ی تصویب عوارض داللت بر این معنی دارد که شوراهای اسالمی شهر برا 1317ارزش افزوده مصوب سال 

 باشد. با توجه به مراتب محلی صالحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی

الذکر مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و وضع عوارض کسب فوق

رند، لیت کشوری و غیر محلی داالحسنه که حوزه فعاهای قرضها، مؤسسات مالی و صندوقو پیشه برای بانک

و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسالمی تشخیص می

 "گردد.قانون دیوان عدالت اداری ابطال می 12
 

 (:21/62/2213مورخ  - 352)دادنامه شماره  -ی

 شورای 2/11/1312 -ش/3662/12 شماره مصوبه 11 و 21 هایتعرفه ابطال موضوع خواسته: تقاضای

 اراک شهر اسالمی
 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  15مطابق بند  -الف"

، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از 1376شهرداران مصوب سال 

قانون مالیات بر ارزش افزوده  62[ ماده 1اهای اسالمی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ]جمله وظایف شور

، داللت بر آن دارد که شوراهای اسالمی شهر برای تصویب عوارض محلی صالحیت 1317مصوب سال 

ها که حوزه فعالیت آنها محلی نیست خارج از دارند، در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه در مورد بانک

از مصوبه مورد شکایت  21حدود صالحیت شوراهای اسالمی شهر و مغایر قانون است. بنابراین تعرفه شماره 

ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرض الحسنه که با توجه به توضیحات بند مذکور با عنوان عوارض ساالنه بانک

ورای اسالمی شهر اراک شود خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شعوارض کسب و پیشه تلقی می

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و ماده  12ماده  2است و به استناد بند 

 ."گردد...ابطال می 1322
 

 (:22/72/2213مورخ  - 173)دادنامه شماره  -ک

 رأی ابطال و نیشابور شهرستان اسالمی شورای 11/12/1317-1232 شماره مصوبه موضوع خواسته: ابطال

 نیشابور شهرستان در واقع هاشهرداری قانون 77 ماده کمیسیون 16/11/1322 -162 شماره
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قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71از ماده  15مطابق بند "

تغییر نوع و میزان آن ، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین 1376شهرداران مصوب سال 

قانون مالیات بر  62از جمله وظایف شوراهای اسالمی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده 

داللت بر این معنی دارد که شوراهای اسالمی شهر برای تصویب عوارض  1317ارزش افزوده مصوب سال 

الذکر مجاز نیستند. با توجه به مراتب فوق محلی صالحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی

مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و 

د شود و به استناغیر محلی دارند، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسالمی تشخیص داده می

 ابطال  1322کیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال قانون تش 11و ماده  12ماده  1بند 

 "شود.می شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می
 

 (:21/12/1323مورخ  - 1736الی  1511)دادنامه شماره  -ل

 موضوع خواسته: ابطال مصوبه تعدادی از شهرها مبنی بر دریافت عوارض

 که: این به نظر"

 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 71 ماده 25 و 15 بندهای مطابق ـ1:  اوالً

 آن نمیزا و نوع تغییر نیز و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب ،1376 سال مصوب شهرداران انتخاب

 وظایف جمله از مربوط مقررات رعایت با وابسته سازمانهای و شهرداری توسط شده ارائه خدمات نرخ و

 .باشدمی شهر اسالمی شوراهای

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون از مـوادی اصالح قانون 6 ماده 1 تبصره موجب به همچنین

 اال،ک تولیدکنندگان از وجوه سایر و عوارض وصول و برقراری چگونگی و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

 ارزش بر مالیات قانون حاکمیت آغاز تا که 1311سال مصوب وارداتی کاالهای و خدمات دهندگانارائه

 نرخ افزایش یا و جدید محلی عوارض وضع حق اسالمی شوراهای داشته، اعتبار 1317 سال مصوب افزوده

 .اندداشته را محلی عوارض از یک هر

 شوراهای شده االجراالزم 1311 سال ابتدای از که افزوده ارزش بر مالیات قانون 62 ماده 1 تبصره مطابق ـ2

 ثرحداک نشده مشخص قانون این در آنها تکلیف که جدید محلی عوارض وضع جهت موظفند شهر اسالمی

 .نمایند اعالم و تصویب بعد سال در اجرا برای سال هر بهمن 16 تا

 یجمهور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون از موادی اصالح قانون 6 ماده مطابق ـ3

 اندهندگارائه کاال، تولیدکنندگان از وجوه سایر و عوارض وصول و برقراری چگونگی و ایران اسالمی

 کاالهای انواع برای وجوه سایر و عوارض گونه هر برقراری»  1311 سال مصوب وارداتی کاالهای و خدمات

 عوارض و مالیات تکلیف قانون، این 1 ماده در که خدمات از دسته آن همچنین و تولیدی کاالهای و وارداتی
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 ودس شرکتها، سهام سود مالیات محاسبه مأخذ درآمدهای به عوارض برقراری همچنین است، شده معین آنها

 ربانکیغی اعتباری مؤسسات و هابانک نزد اشخاص مالی عملیات سایر و گذاریسپرده سود مشارکت، اوراق

 مقررات و قوانین کلیه قانون، آن 12 ماده در و. « باشدمی ممنوع مراجع سایر و اسالمی شوراهای توسط مجاز

 .است کرده لغو را مغایر عام و خاص

 آن در خدمات ارائه و کاال عرضه ،1317 سال مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون 1 ماده موجب به ـ1

 این مقررات مشمول 1311 سال ابتدای از قانون شدن االجرا الزم تاریخ از آنها صادرات و واردات همچنین و

 .است گرفته قرار قانون

 برنامه قانون از موادی اصالح قانون قانون، این شدن االجرا الزم تاریخ از»  قانون همان 62 ماده موجب به

 و ضعوار وصول و برقراری چگونگی و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم

 سایر و آن بعدی هایاصالحیه و وارداتی کاالهای و خدمات دهندگانارائه کاال، تولیدکنندگان از وجوه سایر

 و تواردا بر عوارض و غیرمستقیم مالیات گونه هر دریافت به مربوط مغایر، عام و خاص مقررات و قوانین

 از یگرد عوارض و غیرمستقیم مالیات هرگونه دریافت و برقراری و گردیده لغو خدمات، ارائه و کاالها تولید

 «.باشدمی ممنوع خدمات، دهندگانارائه و کاالها واردکنندگان و تولیدکنندگان

 قوقیح شخصیت دارای مستقرند کشور سراسر در که اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک شعب:  ثانیاً

 عوارض وضع در شهر اسالمی شوراهای اختیارات و باشندمی غیرمحلی و شده تلقی ملی و بوده واحدی

 اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون اصالحی 77 ماده و 71 ماده 25 و 15 بندهای موضوع

 ایهممنوعیت رعایت با زمانی شرایط حسب جدید، محلی عوارض وضع به مقید شهرداران انتخاب و کشور

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون از موادی اصالح قانون 6 ماده در مذکور

 اندهندگارائه کاال، تولیدکنندگان از وجوه سایر و عوارض وصول و برقراری چگونگی و ایران اسالمی

 همان. باشدمی افزوده ارزش بر مالیات قانون 62 و 62 مواد و 1311 سال مصوب وارداتی کاالهای و خدمات

 دیـوان عمومی هیأت 23/2/1322ـ111 و 11/12/1321ـ727 ،25/1/1321 ـ 222 شماره آرای در که گونه

 .است شده تأکید آنها بودن غیرمحلی به نیـز اداری عدالـت

 حدود از خارج و قانون خالف کار گردش در مندرج شرح به شهر اسالمی شوراهای مصوبات بنابراین

 آیـین و تشکـیالت قانون 11 و 13 مواد و 12 ماده 1 بند استناد به و تشخیص کنندهوضع مراجع اختیارات

 شکایت مورد مصوبات تصویب تاریخ از حکم این موجب به 1322 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی

 ".شوندمی ابطال
 

 (:21/21/1321مورخ  - 61)دادنامه شماره  -م

 مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسالمی شهر کرمانشاه 65و  66موضوع خواسته: درخواست ابطال مواد 
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 -222 و 212 شماره ،15/1/1312 -2 شماره ،32/1/1311 -311 شماره آراء موجب به که این به نظر"

 اداری، عدالت دیوان عمومی هیأت 12/1/1322 -252 الی 261 و 11/12/1321 -762 الی 721 ،25/1/1321

 شوراهای که این علت به هابانک از عوارض اخذ خصوص در کشور شهرهای اسالمی شورای مصوبات

 ستا محلی غیر هابانک فعالیت حوزه که این و دارند صالحیت محلی عوارض تصویب برای شهر اسالمی

 در 1322 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 22 ماده مطابق و است شده ابطال

 که ینا به عنایت با و است الزامی بعدی مصوبات در عمومی هیأت رأی مفاد  رعایت مصوبات ابطال صورت

 گفته پیش آراء خالف 65 و 66 بندهای در کرمانشاه شهر اسالمی شورای 1323 سال عوارض تعرفه مصوبه

 مذکور قانون 22 و 11 مواد و 12 ماده 1 بند به مستند است، شده صادر اداری عدالت دیوان عمومی هیأت

 ".شودمی ابطال
 

 (:21/21/1321مورخ  - 62)دادنامه شماره  -ن

 شورای اسالمی شهر شیراز 13/2/1322-35272موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبه شماره 

 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 11/12/1321 مورخ - 762 الی 721 شماره رأی در که این به توجه با"

 اسالمی شورای 6/12/1311 -ش/11731 شماره مصوبه موصوف، رأی کار گردش جدول 15 ردیف در و

 مالی مؤسسات سایر و الحسنهقرض هایصندوق و هابانک از خدمات بهای اخذ خصوص در شیراز شهر

 از بعد شیراز شهر اسالمی شورای 12/2/1322 -35272 شماره مصوبه و است شده ابطال بیمه دفاتر و اعتباری

 از خدمات بهای تعیین خصوص در آن در و شده تصویب اداری عدالت دیوان عمومی هیأت مذکور رأی

 قررم احکامی ای بیمه خدمات دفاتر و اعتباری و مالی مؤسسات سایر و الحسنهقرض هایصندوق ها،بانک

 دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 22 ماده در مقرر حکم مفاد صریح مغایر مصوبه این و است شده

 پیش قانون 22 و 11 مواد و 12 ماده 1 بند به مستند بنابراین است، شده صادر 1322 سال مصوب اداری عدالت

 "شود.می ابطال شیراز شهر اسالمی شورای 12/2/1322 -35272 مصوبه شماره گفته
 

 (:11/23/1321مورخ  - 223الی  276)دادنامه شماره  -س

 سالیانه بهای عوارض اخذ و تعیین قسمت در 23 سال عوارض هایتعرفه ابطال موضوع خواسته: درخواست

 راهایشو مصوب بانک عابر سالیانه خدمات بهای و بانک عابر نصب خدمات بهای -افتتاح حق -هابانک

 ن،درجزی قروه شهر مالیر، شهر اسدآباد، شهر فامنین، شهر رزن، شهر بهار، شهر دمق، شهر همدان، شهر اسالمی

 تهران شهر اسالمی شورای 13/11/1322 مورخ - مصوبه و مریانج شهر و نهاوند شهر

، 11/12/1321-762الی  721، 25/1/1321-222های شماره های مصرح در دادنامهبا توجه به استدالل"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسالمی  21/6/1322-352و  661-22/1/1322
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برای تصویب  1317و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62 شهر به موجب ماده

عوارض محلی صالحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط 

 طها محلی نبوده و کشوری می باشد و نیز پرداخت مالیات توسشوراهای اسالمی و این که حوزه فعالیت بانک

ها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکبانک

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابق الصدور هیأت  22استناد به ماده 

مصوب شوراهای اسالمی شهرها  1323سال  برای  عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض

ها و مؤسسات مالی و به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک

شورای اسالمی شهر تهران در  13/11/1322مورخ  -اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه 

لیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سا

عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خالف قانون و خارج از حدود 

 22و  11و مواد  12ماده  1اختیارات شوراهای اسالمی طرف شکایت تشخیص داده می شود و مستنداً به بند 

 "شوند.ابطال می 1322رسی دیوان عدالت اداری مصوب سال قانون تشکیالت و آیین داد
 

 (:31/25/1321مورخ  - 135الی  115)دادنامه شماره  -ع

موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسالمی شهرهای کشور در خصوص 

 وضع عوارض

المی کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اس 75ماده 15مطابق بند "

، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله 1376مصوب سال 

قانون مالیات بر ارزش افزوده  62[ ماده 1وظایف شوراهای اسالمی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ]

می شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صالحیت داللت بر آن دارد که شوراهای اسال 1317مصوب سال 

 ها غیر محلی و کشوری است، مصوباتدارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانک

شوراهای اسالمی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  11و ماده  12ماده  1اسالمی تشخیص و به استناد بند 

 "شود.ابطال می 1322مصوب سال 
 

 (:26/23/1321مورخ  - 162)دادنامه شماره  -ف

-21762/1111/152مصوبه شماره  2و تبصره  1تبصره « ز»موضوع خواسته: درخواست ابطال بند 

 شورای اسالمی شهر تهران 12/11/1322
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عنایت به حدود اختیارات شورای اسالمی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ با "

و همچنین تصویب  1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62ماده  1آن به شرح مقرر در تبصره 

لی و معامالت نامه ماهای وابسته به آن با رعایت آییننرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  25ها موضوع بند شهرداری

القاعده مبین و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی 1376شهرداران مصوب 

یست تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نمعرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن 

و اصوالً شهرداری در خصوص مـورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق بـه دریافت بهای آن باشد، بنابراین 

شورای اسالمی شهر تهران مبنی  12/11/1322-21762/1111/152مصوبه شماره  2و تبصره  1بنـد ز تبصره 

اعتباری  ها و مؤسساتهای دولتی، شعب بانکای منصوبه بر سر درب شرکتبر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوه

مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر تهران تشخیص  3مازاد بر 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  22و ماده  12ماده  1شود و مستند به بند داده می

 "شود.ابطال می 1322سال 
 

 (:21/27/1321مورخ  - 172)دادنامه شماره  -ص

مصوبه شورای اسالمی شهر کبودرآهنگ در خصوص وضع  26موضوع خواسته: درخواست ابطال بند 

 هاعوارض نصب و سالیانه عابر بانک

مقرر شده است،  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22مطابق ماده "

ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی چنانچه مصوبه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه  22/1/1322 – 661است. نظر به این که به موجب رأی شماره 

 طال شده است و شورای اسالمی شهرها بوده، ابشورای اسالمی شهر که ناظر بر تعیین عوارض بر عابر بانک

قانون صدرالذکر و مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی، در بند  22کبودرآهنگ برخالف حکم مقرر در ماده 

ها را تصویب ، عوارض نصب و سالیانه عابر بانک1323تعرفه عوارض شهرداری کبودرآهنگ در سال  26

 12ماده  1یرت با قانون و رأی هیأت عمومی، مستند به بند کرده است، بنابراین این بند از مصوبه به علت مغا

 "شود.ابطال می 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی  دیوان عدالت اداری مصوب سال  22و  11و مواد 
 

 (:21/27/1321مورخ  - 111)دادنامه شماره  -ق 

-2212و  11/12/1312-1132مصوبات شماره  12از ماده  5الی  1بندهای  -1موضوع خواسته: 

 7/11/1315-2372مصوبات شماره  11از ماده  5الی  1بندهای  -2شورای اسالمی شهر کرمان  21/12/1311

 شورای اسالمی شهر کرمان 21/12/1377-2111و 
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قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  75ماده  15مطابق بند "

، تصویب لوایح برقراری، لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن ازجمله وظایف 1376سال  مصوب

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  62ماده [ 1]شوراهای اسالمی شهرها اعالم شده است و به موجب تبصره 

عنایت به این که  ، شوراهای اسالمی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید صالحیت دارند. با1317سال 

ها غیر محلی و کشوری است، مصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین بهای خدمات حوزه فعالیت بانک

شهری برای بانکهای دولتی به شرح مندرج در گردش کار خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای 

انون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان ق 11و ماده  12ماده  1اسالمی تشخیص داده می شود و به استناد بند 

 ".شودابطال می 1322عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:21/27/1321مورخ  - 112)دادنامه شماره  -ر

و  1321موضوع خواسته: درخواست ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها برای سالهای 

 مصوب شورای اسالمی شهر کرج 1322

 شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف ٬قانون تشکیالت 71ماده  15مطابق بند "

 جمله از آن میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب 1376٬ سال مصوب

ات بر ارزش افزوده مالی قانون 62 ماده تبصره موجب به و است شده احصاء شهرها اسالمی شوراهای وظایف

 این به نظر. دارند صالحیت جدید محلی عوارض تصویب برای شهر اسالمی شوراهای 1317٬مصوب سال 

 محلی عوارض تعرفه 1 قسمت ذیل 12ـ1 بند بنابراین ٬است کشوری و نبوده محلی هابانک فعالیت حوزه که

شورای اسالمی شهر کرج در  مصوب کرج شهرداری 1321 سال محلی عوارض تعرفه 7 بند و 1322 سال

ا به میزان هتعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانک

 به و شودمی داده تشخیص وضع مرجع اختیارات حدود از خارج و قانون خالف ٬مقرر در بندهای مذکور

ابطال  1322ن دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال آیی و تشکیالت قانون 11 ماده و 12 ماده 1 بند استناد

 ".شودمی
 

 (:21/27/1321مورخ  - 232الی 223)دادنامه شماره  -ش

 ـ داراب شهرهای اسالمی شوراهای مصوب 1323 سال محلی عوارض هایتعرفه موضوع خواسته: ابطال

 بهاء درخصوص مریانج ـ آباد صالح ـ تویسرکان ـ سامن ـ قهاوند ـ اللجین ـ فیروزان مالیرـ ـ گرگان ـ ارومیه

 خدمات بهای و بانک عابر سالیانه و نصب عوارض و( پیشه و کسب) هابانک سالیانه فعالیت و افتتاح خدمات

 هابانک استقرار و فعالیت محل و
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، مقرر شده است 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22مطابق ماده "

چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی 

الی  721، 25/1/1321-222، 15/1/1312-2، 21/1/1311-311است. نظر به این که به موجب آراء شماره 

مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  22/1/1322-661و  23/2/1322- 111، 762-11/12/1321

ا )کسب و هشورای اسالمی شهرهای مختلف که ناظر بر تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانک

ا بوده، هپیشه(، عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانک

، فیروزان، اللجین، قهاوند، سامن، ابطال شده است و شورای اسالمی شهرهای داراب، ارومیه، گرگان، مالیر

گفته هیأت قانون یاد شده و مفاد آراء پیش 22تویسرکان، صالح آباد، مریانج برخالف حکم مقرر در ماده 

ت اند، بنابراین موارد شکایهای عوارض محلی به شرح مندرج در گردش کار را تصویب کردهعمومی، تعرفه

قانون تشکیالت و آیین  22و  11و ماده  12ماده  1عمومی مستند به بند به علت مغایرت با قانون و آراء هیأت 

 ".شودابطال می 1322دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:23/22/1321مورخ  - 1267الی  1213)دادنامه شماره  -ت 

عوارض  -1ها در خصوص شهرداری 1321موضوع خواسته: درخواست ابطال تعرفه عوارض محلی سال 

عوارض تابلوی  -3ها عوارض نصب و سالیانه عابر بانک -2ها بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانک و

 هابانک

مقرر شده است:  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22مطابق ماده "

مومی در مصوبات بعدی الزامی ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عچنانچه مصوبه»

است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را 

این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت  13خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 

سالمی شهرهای استان همدان به شرح مندرج در گردش نظر به این که شوراهای ا« نماید.عمومی مطرح می

تعیین عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه  -کار در تصویب تعرفه عوارض محلی شهرها در قسمت الف

، 21/6/1322-252، 11/12/1321-722، 15/1/1312-2، 21/1/1311-331های شماره ها مفاد دادنامهبانک

ها مفاد تعیین عوارض نصب و سالیانه عابر بانک -ب 1/12/1323- 1736الی  1511و  111-23/2/1322

تعیین عوارض  -ج 1/12/1323-1736الی 1511و  17/5/1323-1211، 22/1/1322-661های دادنامه

و  21/6/1322- 352، 7/5/1322- 211، 3/5/1317- 125و  127های شماره ها مفاد دادنامهتابلوهای بانک

اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت، دیوان عدالت اداری را رعایت نکردههیأت عمومی  661-2/1/1322

و  12ماده  1شود و به استناد بند خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می

 "شوند.ابطال می 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22و  11مواد 
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 :(22/12/2113مورخ  - 1222)دادنامه شماره  -ث

/ش 11731و شماره  12/6/1372-/ش الف د5612های شماره موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبه

 شورای اسالمی شهر شیراز 6/12/1311-الف د

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71از ماده  15مطابق بند "

با اصالحات بعدی مقرر شده است، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر  1376مصوب سال  شهرداران

و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم 

موادی از قانون اصالح  6ماده  1شود از جمله وظایف شورای اسالمی شهرها است. حکم مقرر در تبصره می

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری وصول 

و  1311عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 

آن دارد که شوراهای اسالمی شهر نیز داللت بر  1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  62تبصره ماده 

برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط 

ه ها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور بودمربوط صالحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانک

درآمد قطعی شده  1۱ایت مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ شوند، بنابراین مصوبات مورد شکو محلی تلقی نمی

ها خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر شیراز تشخیص می و بهای خدمات بانک

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند 

 "شود.ابطال می 1322
 

 (:22/12/1321مورخ  - 1223)دادنامه شماره  -خ

 شورای اسالمی شهر کرمانشاه 16/11/1316 -326موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبه شماره 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71از ماده  15مطابق بند "

است که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض  با اصالحات بعدی مقرر شده 1376شهرداران مصوب سال 

شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم 

قانون اصالح موادی از  6ماده  1می شود از جمله وظایف شورای اسالمی شهرها است. حکم مقرر در تبصره 

دی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول قانون برنامه سوم توسعه اقتصا

 1311عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب سال 

نیز داللت بر آن دارد که شوراهای اسالمی  1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62و تبصره ماده 

هر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط ش

ها و شعب مختلف آن در نقاط مختلف کشور بوده مربوط صالحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانک

مصوب  1315در سال تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه  12شوند، بنابراین تبصره ماده و محلی تلقی نمی
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ی و های قرض الحسنه و مؤسسات اعتبارشورای اسالمی شهر کرمانشاه مبنی بر تعیین حق افتتاحیه صندوق

ناد شود و به استها خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر کرمانشاه تشخیص میبانک

ابطال  1322یوان عدالت اداری مصوب سال قانون تشکیالت و آیین دادرسی د 11و ماده  12ماده  1بند 

 "شود.می
 

 (:25/11/1321مورخ  - 1231)دادنامه شماره  -ذ

شورای اسالمی  1323از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال  25موضوع خواسته: درخواست ابطال ماده 

 شهر خوی

چنانچه »است که قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده  22به موجب ماده "

ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر مصوبه

گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از 

مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی  این قانون و فقط با دعوت نماینده 13نوبت بدون رعایت مفاد ماده 

 ،21/1/1311-311نظر به این که شورای اسالمی شهر خوی بعد از آراء شماره « نماید.مطرح می

هیأت عمومی دیوان عدالت  22/7/1322-173و  12/1/1322- 252، 762-11/12/1322، 2-15/1/1312 

ها، ، عوارض افتتاح برای بانک1323از تعرفه عوارض محلی شهرداری خوی در سال  25اداری طی ماده 

ست، ماده ا های قرض الحسنه به میزان مقرر در ماده مذکور تعیین و تصویب کردهمؤسسات اعتباری، صندوق

و  11و مواد  12ماده  1باشد و به استناد بند عنه مغایر آراء یاد شده هیأت عمومی مییاد شده از تعرفه معترضٌ

 "شود.ابطال می 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22
 

 (:27/11/1321مورخ  - 1252)دادنامه شماره  -ض 

 شورای اسالمی شهر اراک 12/11/1311-/ش3213/11است ابطال مصوبه شماره موضوع خواسته: درخو

و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده  62نظر به این که شوراهای اسالمی شهر به موجب ماده "

، برای تصویب عوارض محلی صالحیت دارند و وضع عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه 1317مصوب سال 

وده و ها محلی نبسط شوراهای اسالمی ممنوع اعالم شده است و نظر به این که حوزه فعالیت بانکمالیات تو

مصوب  1312از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال  32و  22های شماره باشد در نتیجه تعرفهکشوری می

 و قرض الحسنه وها و مؤسسات مالی و اعتباری شورای اسالمی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانک

عوارض تابلو از مؤسسات مذکور، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسالمی طرف شکایت 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند تشخیص می

 "شود.ابطال می 1322مصوب سال 
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 (:27/22/1326مورخ  - 61و  63)دادنامه شماره  -ظ

 اجازه اخذ عوارض محلی مبنی برابطال مصـوبات شـورای اسالمی شهر تهران موضوع خواسته: درخواست 

 هااز بانک

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71از ماده  15مطابق بند  "

ویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و با اصالحات بعدی مقرر شده تص 1376شهرداران مصوب سال 

شود همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می

قانون اصالح موادی از قانون  6ماده  1از جمله وظایف شورای اسالمی شهرها است. حکم مقرر در تبصره 

ی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماع

 [1] و تبصره 1311دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه

نیز داللت بر آن دارد که شوراهای اسالمی شهر برای  1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  62ماده 

رض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط تصویب عوا

ها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور بوده و صالحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانک

-12116و  12/11/1312مورخ  - 152-152-15726شوند، بنابراین عمومیت مصوبات شماره محلی تلقی نمی

شورای اسالمی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه  21/12/1311مورخ  - 721-152

شورای مذکور مبنی بر تعیین  11/11/1313مورخ  - 152-522-21231مصوبه شماره  2ها، همچنین بند بانک

ختیارات شورای ها و مؤسسات مالی و اعتباری خالف قانون و خارج از حدود اعوارض پایه شعب بانک

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند اسالمی شهر تهران تشخیص داده می

 ".شودابطال می 1322دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:11/23/1326مورخ  - 117الی 152)دادنامه شماره  -غ

اسالمی شهرهای کشور در خصوص برقراری شوراهای موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبات 

 هاعوارض بر بانک

 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایفقانون تشکیالت  71ماده  25و  15به موجب بندهای  "

 یزانم و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب 1376سال  مصوب شهرداران انتخاب

 شود و همچنین تصویب نرخت کشور اعالم میوزار سوی از که دولت عمومی سیاست گرفتن نظر در با آن

ا هنامه مالی و معامالتی شهرداری خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین

صوب قانون مالیات بر ارزش افزوده م 62ماده  1از جمله وظایف شورای شهر اعالم شده است و مطابق تبصره 

شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در  اسالمی شوراهای 1317سال 

 عدب سال در اجرا برای سال هر ماه بهمن پانزدهم تا حداکثر را موارد موظفنداین قانون مشخص نشده باشد 
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 قانون 71 ماده 25 و 15 بندهای در مندرج اختیارات مذکور مراتب به بنا نمایند عمومی اعالم و تصویب

 لیمح عوارض وضع در صرفًا شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایفالت تشکی

 لمروق و نبوده معینی و خاص محل به محدود هابانک فعالیت حوزه که این به نظر. است اعمال قابل جدید

ر گردش د مندرج شرح به شکایت طرف اسالمی شوراهای مصوبات بنابراین باشد،می کشوری آنها فعالیت

و  12ماده  1شود و به استناد بند کار خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آنها تشخیص می

شوند. مصوبات ابطال می 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11ماده 

جدول گردش کار بنا به  1و  2های رد به شرح مذکور در ردیفشوراهای اسالمی شهرهای بوشهر و بجنو

 دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 13 ماده موضوع صدور تاریخ از ابطال بر مبنیدرخواست شاکی 

 بطالا تصویب تاریخ از اداری عدالت دیوان عمومی هیأت اعضاء اکثریت سوی از آن پذیرش و اداری عدالت

 ".شودمی
 

 (:11/23/1326مورخ  - 212)دادنامه شماره  -پ

سات سیأابطال مصوبه شورای اسالمی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تموضوع خواسته: درخواست 

 1321مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 

، عرضه کاال و ارائه خدمات در ایران 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1به موجب ماده  "

، مشمول مقررات 1311واردات و صادرات آنها از تاریخ الزم االجرا شدن قانون از ابتدای سال  و همچنین

ها در رابطه با کاال ها و دهیاریقانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداری 31این قانون قرار گرفته است و در ماده 

اری هرگونه عوارض برای انواع قانون مذکور، برقر 62و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 

کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین 

این قانون نیز برقراری و دریافت هر  62شده توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 

لید کنندگان و وارد کنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تو

ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است 

قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه   31و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 

ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای های مخابراتی و بانکخدمت توسط شرکت

، خالف 1321اسالمی شهـرکرد در خصـوص تعیین عـوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 

قانون  11و ماده  12ماده  1قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 

 ".شودابطال می 1322تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:21/21/1326مورخ  - 216)دادنامه شماره  -ژ
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بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  12-3ابطال بند موضوع خواسته: درخواست 

 کرج مصوب شورای اسالمی شهر 1321

مقرر شده است:  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22مطابق ماده  "

چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی »

را  وان موضوعاست. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دی

قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در  13خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 

هیأت عمومی دیوان  1321/3/11-223الی  276نظر به این که در رأی شماره « هیأت عمومی مطرح می نماید.

ف در خصوص اخذ عوارض استقرار شوراهای اسالمی شهرهای مختل 1323عدالت اداری تعرفه عوارض سال 

ها، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شعب بانک

شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده 

بخش اول فصل چهارم با عنوان عوارض کسب و  12-3بند  است و شورای اسالمی شهر کرج در تصویب

 13و ماده  12ماده  1با استناد به بند  12-3پیشه بدون رعایت مفاد رأی مذکور اقدام کرده است، بنابراین بند 

از تاریخ تصویب  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22و  11و مواد 

 ".شودابطال می
 

 (:12/26/1326مورخ  - 331الی  327)دادنامه شماره  -گ

موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، ابهر، تبریز 

 و کرمان

برقراری هر »مقرر شده است که  1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62به موجب ماده  "

گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون 

 اتمالی محاسبه أخذم درآمدهای بر عوارض برقراری همچنینتکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است 

ا و هلیات مالی اشخاص نزد بانکعم سایر و سپرده گذاری سود مشارکت اوراق سود شرکتها سهام سود

 1 صرهتب مطابق «.باشدمی ممنوع مراجع سایر و اسالمی شوراهای توسطمؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز 

 که جدید محلی عوارض از یک هر وضع جهت بخش و شهر اسالمی شوراهای نیز شده یاد قانون 62 ماده

موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای  موظفند باشد نشده مشخص قانون این در آنها تکلیف

 مقررات موجب بـه شهر اسالمی شوراهای که این به نظر. نمایند عمومی اعالم و تصویباجراء در سال بعد 

 محاسبه مأخذ درآمدهای بر عوارض وضع از و دارند صالحیت محلی عـوارض تصویب بـرای شده یـاد

 غیرقانونی هابانک از عوارض اخذرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود پ نیز و میباشند ممنوع مالیات

 مورد عوارض هایتعرفه بنابراین است شکایت طرف شهرهای اسالمی شورای اختیارات حدود از خارج و
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 دفاتر و اعتباری مالی مؤسسات هابانک از عوارض تعیین در گردشکار در مندرج شرح به شاکیان شکایت

 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و ماده  12ماده  1ه استناد بند ب بیمه

 قسمت در ابهر شهر اسالمی شورای مصوب 1312 و 1322 1321های ابطال میشود و تعرفه عوارض محلی سال

سی دیوان عدالت اداری از دادر آیین و تشکیالت قانون 13 ماده به استناد با هابانک افتتاح عوارض تعیین

 ".شودتاریخ تصویب ابطال می
 ج

 (:13/27/1326مورخ  - 173)دادنامه شماره  -چ

هرداری و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای ش 72موضوع خواسته: درخواست ابطال ماده 

 مصوب شورای اسالمی شهر سمنان 1326سمنان برای اجرا در سال 

مقرر شده است  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22مطابق ماده "

چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی »که: 

را  دیوان موضوع رئیس کنند، تصویب عمومی هیأت رأی مغایر جدیدی مصوبه مربوط، مراجع گاه هر است.

 در کننده تصویب مرجع نماینده دعوت با فقط و مذکور قانون 13 ماده مفاد  خارج از نوبت، بدون رعایت

 هیأت 1323/12/22-1121 و 1126 الی 1725 شماره رأی در که این به نظر «.نمایدمطرح می عمومی هیأت

شهرهای مختلف در خصوص تعیین و  اسالمی شوراهای از تعدادی مصوبات اداری عدالت دیوان عمومی

وضع عوارض بر دکلها و آنتن های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده 

فه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان از تعر 72اند و شورای اسالمی شهر سمنان در تصویب ماده 

های مخابراتی و برق وضع بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق تشعشع در قبال دکل 1326در سال 

و  12ماده  1تعرفه مذکور در قسمت وضع عوارض حق تشعشع با استناد به بند  72کرده است، بنابراین ماده 

 ".شودابطال می 1322دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین 22و  11مواد 
 

 :(15/22/1326مورخ  - 512ه )دادنامه شمار. 1

 شورای اسالمی شهر زرین شهر 13/11/1322-1211مصوبه شماره موضوع خواسته: درخواست ابطال 

 نانتخاب شهرداراقانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  71ماده  15مطابق بند "

، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب 1376مصوب سال 

های وابسته به آن با قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان 71ماده  25بند 

ظایف شورای اسالمی شهر تعیین شده است. نظر به رعایت آیین نامه مالی و معامالتی شهرداریها از جمله و

شوراهای اسالمی شهر و  1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62ماده  1اینکه به موجب تبصره 

بخش جهت وضع هر یک از عوارض ملی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد صالحیت 
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اسالمی شهر در تصویب عوارض ملی صالحیت ندارند و با عنایت به وضع عوارض دارند، بنابراین شوراهای 

باشد در نتیجه اطالق مصوبه شورای اسالمی شهر در ها غیر محلی و کشوری میاینکه حوزه فعالیت بانک

ا خالف قانون ههای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه، عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکقسمت

 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11و ماده  12ماده  1تناد بند است و به اس

 "شود.می ابطال 1322
 

 :(15/22/1326مورخ  - 511ه )دادنامه شمار. 2

 دیجانهن شهر اسالمی شورای 11/11/1312 – 22ابطال مصوبه شماره موضوع خواسته: درخواست 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71 مـاده 15اگر چه مطابق بنـد  "

، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از 1376مصوب سال  شهرداران

قانون مالیات بر  62ماده [ 1] جمله وظایف شوراهای اسالمی شهر تعیین شده است اما حکم مقرر در تبصره

مبنی بر صالحیت شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع عوارض محلی  1317ش افزوده مصوب سال ارز

جدید که تکلیف آنها در قانون اخیرالذکر مشخص نشده باشد، داللت بر این معنی دارد که شوراهای اسالمی 

نیستند  یشهر برای تصویب عوارض محلی صالحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و مل

شورای شهر  22ها غیر محلی و کشوری است، بنابراین مصوبه شماره و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک

هندیجان در قسمتهای مورد شکایت از باب شمول به بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع 

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت قانون  11 ماده و 12 ماده 1 بند استناد به و باشدمی تصویب

 ".شودمی ابطال 1322 سال مصوب اداری
 

 :(15/22/1326مورخ  - 716الی  721ه )دادنامه شمار. 3

دفترچه تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر قدس در  35بند  11ابطال گروه موضوع خواسته: درخواست 

 1321سال 

مقرر شده است  1322سی دیوان عدالت اداری مصوب سال قانون تشکیالت و آیین دادر 22مطابق ماده  "

چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی »که 

است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را 

قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در  13فاد ماده خارج از نوبت، بدون رعایت م

 و15/1/1312-2، 21/1/1311-311نظر به اینکه در آراء شماره « نماید.هیأت عمومی مطرح می

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسالمی شهرهای مختلف  212-25/1/1321 

های قرض الحسنه به ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقدر خصوص تعیین و وضع عوارض بر بانک
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 لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شـوراهای اسالمی شهرهـای محمدشهر،

شهر قـدس، شهر جـدید هشتگرد، صفادشت، تربت حیدریه، خرم آباد، قزوین و اهواز به شرح مصوبات 

ها، مؤسسات مالی و اعتباری مندرج در گردش کار، بدون رعایت مفاد آراء مذکور به وضع عوارض بر بانک

مت ای یاد شده در قساند، بنابراین مصوبات شوراهای اسالمی شهرههای قرض الحسنه مبادرت کردهو صندوق

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  22و  11و  13و مواد  12ماده  1مورد اعتراض با استناد به بند 

 ".شونداز تاریخ تصویب ابطال می 1322اداری مصوب سال 
 

 :(12/11/1326مورخ  - 1222ه )دادنامه شمار. 1

در اجرای  1321ای اسالمی شهر سامن در سال ابطال تعرفه عوارض شورموضوع خواسته: درخواست 

 تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قانون 22مقررات ماده 

مقرر شده است:  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  22مطابق ماده "

 الزامی بعدی مصوبات در عمومی هیأت رأی مفاد رعایتای در هیأت عمومی ابطال شود چنانچه مصوبه»

 ار موضوع دیوان رئیسمصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند  مربوط مراجع هرگاه. است

 در تصویب کننده مرجع نماینده دعوت با فقط و مذکور قانون 13 ماده مفاد رعایت بدون نوبت از خارج

 7/5/1322ـ  211 و 1/12/1323ـ  1736 الی 1511 شماره آرای در اینکه به نظر «.نمایدمی مطرح عمومی هیأت

 شهرهای اسالمی شورای مصوباتهیأت عمومی دیوان عدالت اداری  111321/12/1321ـ  762الی  172 و

 و الیم مؤسسات خصوصی و دولتی هایبانک سالیانه و افتتاح خدمات بهای و عوارض خصوص در مختلف

ه لحاظ ب هابانک و دولتی مؤسسات نهادها ادارات از تابلو نصب عوارض همچنین و بانک عابر نصب اعتباری

مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسالمی شهر سامن در تصویب تعرفه 

های تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح در قسمت 1321عـوارض و بهای خدمات شهرداری سامن در سال 

-های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقعوارض نصب و سالیانه عابر بانکو سالیانه و 

ها و نصب تابلو بدون رعایت مفاد آرای مذکور به وضع عوارض الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانک های قرض

قانون  22و  11مواد  و 12ماده  1بنابراین مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض با استناد بند  ،مبادرت کرده است

 ".شودابطال می 1322تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:16/21/1325مورخ  - 27. )دادنامه شماره 6

شورای  11/11/1311 -7/3/12122مصوبه شماره  51و  11، 11موضوع خواسته: درخواست ابطال مواد 

 اسالمی شهر برازجان
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با عنایت به حدود اختیارات شورای اسالمی شهر در زمینه وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات  -الف "

 قانون 71ماده  25و 15ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شرح مقرر در بندهای 

 اصالحات با 1376 سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت،

 مالیات قانون 62 مـاده 1ین وضع هر یک از عوارض محلی جـدید بـا شرایط مذکور در تبصره همچن و بعدی

 هالقاعد علی اداری و تجاری اماکن سردرب بر منصوبه تابلوهای اینکه و 1317 سال مصوب افزوده ارزش بر

دمات زمینـه ارائه خ در تبلیغاتی متضمن الزاماً و است مذکور اماکـن فعالیت و استقرار محل معرفی مبین

شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت بهای آن  مربـوط نیست و اصوالً

مصوبه مورد شکایت، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع  11ماده  6و  2باشد، بنابراین بندهای 

انون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت ق 11و ماده  12اده م 1تصویب می باشد و به استناد بند 

 شود.می ابطال 1322 سال مصوب اداری

 قانون 71 ماده در و دارد قانونگذار صریح حکم به اختصاص جریمه و مجازات تعیین اینکه به نظر -ب  

ات اصالح و 1376 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت،

 مصوبه 111 ماده 1  بند بنابراین است نشده داده اسالمی شوراهای به جریمه وضع خصوص در اختیاری بعدی

 اختیارات حدود از خارج و قانون خالف است، شده داده جریمه دریافت اجازه آن در که شکایت مورد

 آیین و تشکیالت قانون 11 ماده و 12 ماده 1 بند استناد به و شد داده تشخیص برازجان شهر اسالمی شورای

 .شودمی ابطال 1322 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی

 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 71 ماده 25 و15 بندهای مطابق -ج 

 غییرت  نیز و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب بعدی اصالحات با 1376 مصوب شهرداران انتخاب

نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از 

 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون 62ماده  1جمله وظایف شوراهای اسالمی می باشد و به موجب تبصره 

جدید با رعایت شرایط  محلی عوارض زا یک هر وضع به مجاز بخش، و شهر اسالمی شوراهای ،1317 سال

قانون اخیرالذکر، از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون،  622باشند و بر اساس ماده مذکور در این تبصره می

قانون اصالح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و 

ض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خـدمات و چگونگی بـرقراری و وصول عوار

اصالحیه های بعدی آن و سایـر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت  کاالهای وارداتـی و

 هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت

هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. 

ها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقر می باشند دارای شخصیت نظر به اینکه شعب بانک

اهای اسالمی شهر در وضع حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شور
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 شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون اصالحی 77و ماده  71ماده  25و  15 عوارض موضوع بندهای

 رعایت با زمانی شرایط حسب جدید محلی عوارض وضع به مقید شهرداران انتخاب و کشور اسالمی

مصوبه مورد  111ابراین ماده بن باشد،می افزوده ارزش بر مالیات قانون 62 و 62 مواد در مذکور ممنوعیتهای

 12ماده  1اعتراض، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند 

 شود.ابطال می 1322مصوب سال  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تشکیالت قانون 11و ماده 

مبنی بر تعیین جریمه تاخیر تادیه در پرداخت عوارض اختصاص به نظر به اینکه وضع قاعده آمره  -د  

 های آن شورا به شرح مادهمقنن دارد و از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر با توجه به وظایف و مسئولیت

 و 1376 سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 71

عنه، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مصوبه معترضٌ 51ارج است، بنابراین ماده خ مربوط قوانین سایر

 دادرسی آیین و تشکیالت قانون 11و ماده  12ماده  1شورای اسالمی شهر برازجان می باشد و به استناد بند 

 ".شودمی ابطال 1322 سال مصوب اداری عدالت دیوان
 

 (:16/21/1325مورخ  - 22و  21. )دادنامه شماره 5

شورای  1/11/1321مورخ  -دویست و چهل و یکمین جلسه  1ابطال بند موضوع خواسته: درخواست 

 هااسالمی شهر دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری برای بانک

قانون مالیات بر ارزش  و تبصره ذیل آن از 62نظر به اینکه شوراهای اسالمی شهر به موجب ماده  "

برای تصویب عوارض محلی صالحیت دارند و همچنین از برقراری عوارض  1317مصوب سال  ودهافز

درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانکها که در سراسر   به

ختیارات شود و شخصیت حقوقی واحدی دارند و ااشند، محلی نبوده و ملی تلقی میمی ب کشور مستقر

شوراهای اسالمی شهر مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت های 

مورخ  -دویست و چهل و یکمین جلسه  1باشد، بنابراین بند قانون یاد شده می 62و  62مذکور در مواد 

ها خالف قانون و نکشورای اسالمی شهر دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری برای با 1/11/1321

قانون  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می

 ".شودابطال می 13222مصوب سال  تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 

 (:2/23/1325مورخ  - 122. )دادنامه شماره 7

شورای  1311و  1317مندرج در تعرفه عوارض سال  73دیف ابطال ر -1موضوع خواسته: درخواست 

 ابطال -2  هادر خصوص عوارض تابلوهای بانک 5/11/1315مورخ  -اسالمی شهر بافق موضوع صورتجلسه 

 مورخ - صورتجلسه موضوع بافق شهر اسالمی شورای 1311 و 1317 سال عوارض تعرفه در مندرج 76 ردیف
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 1317مندرج در تعرفه عوارض سال  71ابطال ردیف  -3  هابانک تابلوهای عوارض خصوص در 5/11/1315

در خصوص عوارض درآمد  5/11/1315مورخ  -شورای اسالمی شهر بافق موضوع صورتجلسه  1311و 

 موضوع بافق شهر اسالمی شورای 1312 سال عوارض پیشنهاد فرم در مندرج 61 ردیف ابطال -1  بانکها

مندرج در فرم  61ابطال ردیف  -6لوهای بانکها تاب عوارض خصوص در 12/11/1317 مورخ - صورتجلسه

در خصوص  11/11/1312مورخ  -شورای اسالمی شهر بافق موضوع صورتجلسه  1322پیشنهاد عوارض سال 

 اسالمی شورای 1321 سال عوارض پیشنهاد فرم در مندرج 61 ردیف ابطال -5  هاعوارض تابلوهای بانک

ابطال ردیف  -7ها در خصوص عوارض تابلوهای بانک 25/11/1322مورخ  -صورتجلسه موضوع  بافق شهر

مورخ  -شورای اسالمی شهر بافق موضوع صورتجلسه  1322مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال  61

 هادر خصوص عوارض تابلوهای بانک 16/11/1321

ایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب قانون تشکیالت، وظ 71ماده  25نظر به اینکه مطابق بند "

 با اصالحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و 1376شهرداران مصوب سال 

ها، از جمله وظایف شورای های مالی و معامالتی شهرداریهای وابسته به آن با رعایت آیین نامهسازمان 

سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل و  اسالمی شهر است و تابلوهای منصوبه بر

استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصوالً 

شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهاء آن باشد، همچنین حکم 

داللت بر این معنی دارد که شوراهای  1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62ه ماده مقرر در تبصر

اسالمی شهر برای تصویب عوارض محلی صالحیت دارند و در تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی 

ی اصالحیت و شایستگی ندارند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی مصوبات شوراه

اسالمی شهرهای کشور در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات بابت نصب تابلو معرف محل و عوارض 

سالیانه و عوارض بر درآمد بانکها را به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است، 

از حدود اختیارات  رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار خالف قانون و خارجمو بنابراین مصوبات

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  11و ماده  12ماده  1شورای اسالمی شهر بافق می باشد و به استناد بند 

 ".شودابطال می 1322مصوب سال  عدالت اداری
 

 (:2/23/1325مورخ  - 221. )دادنامه شماره 1

 رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمیموضوع خواسته: درخواست ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد 

 1323لغایت  1312های ( مصوب شورای اسالمی شهر اراک مورد عمل برای سال1۱به مأخذ هشت درصد )

تعرفه شماره  -2؛ 1312( تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 31تعرفه شماره ) -1شامل: 
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تعرفه عوارض  1( فصل 2تعرفه شماره ) -3؛ 1322ال ( تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای س25)

 1323لغایت  1321های شهرداری اراک مورد عمل برای سال

نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  "

می کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسال 71ماده  15مستند به بند 

وضع شده و این مواد  1317مصوب سال  قانون مالیات بر ارزش افزوده 62ماده  1و تبصره  1376مصوب سال 

از حق الثبت  1۱قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است و موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که 

ود، بنابراین شحق الثبت به خزانه دولت واریز می اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول شود محلی نیست بلکه

های ملی است حق وضع شورای اسالمی شهر اراک در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیت

قانون  11و ماده  12ماده  1عوارض ندارد و مصوب یاد شده به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند 

قانون  13ابطال می شود. با اعمال ماده  1322مصوب سال  لت اداریتشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدا

 ".پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد
 

 (:13/21/1325مورخ  -  323. )دادنامه شماره 2

 شورای اسالمی شهر صدرا 13/11/1322-517/1/22ابطال مصوبه شماره موضوع خواسته: درخواست 

های مخابراتی در آراء ها و دکلاینکه وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی برای آنتن نظر به -الف"

به موجب  »با این استدالل که  11/3/1326-212متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 

مچنین واردات ، عرضه کاال و ارائه خدمات در ایران ه1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1ماده 

، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته 1311و صادرات آنها از تاریخ الزم االجرا شدن قانون از ابتدای سال 

ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول ها و دهیاریقانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری 31است و در ماده 

برقراری هرگونه عوارض برای انواع کاالهای وارداتی قانون مذکور،  62قانون تعیین شده است و مطابق ماده 

و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای 

این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم  62اسالمی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 

 ها وتولیدکنندگان و وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل و عوارض دیگر از

های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ آنتن

 -517/1/22ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره « باشد.قانون فوق الذکر می 31عوارض مصرح در ماده 

شورای اسالمی شهر صدرا در تعیین عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی خالف قانون و  13/11/1322

قانون تشکیالت  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می

 .شودمی ابطال 1322 سال مصوب و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
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اب ور و انتخکش اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 71 ماده 15طابق بند هر چند م -ب

 و نآ میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب ،1376 سال مصوب شهرداران

ه وابستهای سازمان و شهرداری توسط شده ارائه خدمات نرخ تصویب شده یاد قانون 71 ماده 25 بند موجب به

ها از جمله وظایف شورای اسالمی شهر است، لیکن به به آن با رعایت آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری

جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن 

ت مربوط نیست و اصوالً شهرداری در خصوص مورد مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدما

-517/2/22ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین مصوبه 

های دولتی و شورای اسالمی شهر صدرا در قسمت وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک 13/11/1322

 قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیصهای قرض الحسنه، خالف خصوصی و صندوق

 .شودمی

 عوارض هرگونه برقراری ،1317 سال مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده 62نظر به اینکه در ماده  -ج

 الیاتم تکلیف که قانون این در خدمات ارائه همچنین و تولیدی و وارداتی کاالهای انواع برای وجوه سایر و

لیات، ممنوع شده است و ما محاسبه مأخذ درآمدهای به عوارض برقراری و است شده معین آنها عوارض و

قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کاال، تولیدکنندگان کاال و ارائه  62مطابق ماده 

 باشد، لذا وضع عوارض حق النظاره مهندسان از تعرفه عوارض مصوبدهندگان خدمات نیز ممنوع می

خذ محاسبه مالیات أشورای اسالمی شهر صدرا از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و م 13/11/1322

و ماده  12ماده  1است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند 

 شود.یابطال م 1322مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11

 پارکینگ رعایت عدم خصوص در قانون شهرداری 122ماده  6نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره  -د

 پرداخت هب ماده آن در مقرر کمیسیونهای رأی اساس بر متخلف و است کرده تکلیف تعیین آن کسری یا و

مصوبات  متعدد آراء موجب به این از بیش نیز اداری عدالت دیوان عمومی هیأت و شود می محکوم جریمه

شوراهای اسالمی شهرهای مختلف در زمینه وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است 

شورای اسالمی شهر صدرا در تعیین عوارض حذف یا کسری  13/11/1322 -517/2/22بنابراین مصوبه شماره 

و  12ماده  1شود و به استناد بند میپارکینگ خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص 

 .شودمی ابطال 1322 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11ماده 

های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای قانون شهرداری و تبصره 122نظر به اینکه مطابق ماده  -هـ

اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در 

و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت  122کمیسیون ماده 

شورای  13/11/1322خذ عوارض کسری فضای باز از تعرفه عوارض مصوب ضوابط مربوط است، بنابراین ا
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 ماده 1 بند استناد به و باشد می تصویب مرجع اختیارات حدود از خارج  اسالمی شهر صدرا خالف قانون و

 .شودمی ابطال 1322 سال مصوب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11 ماده و 12

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  15مطابق بند  -و

 از نآ میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب ،1376 سال مصوب شهرداران

قانون مالیات بر ارزش  62 ماده تبصره در مقرر حکم و  است شهرها اسالمی شوراهای وظایف جمله

، داللت بر آن دارد که شوراهای اسالمی شهر برای تصویب عوارض محلی 1317ال س مصوب افزوده

ت، ها غیر محلی و کشوری اسصالحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک

های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و های دولتی و خصوصی و صندوقاخذ بهاء خدمات از بانک

شورای اسالمی شهر صدرا خالف قانون و خارج  13/11/1322 عتباری و دفاتر بیمه از تعرفه عوارض مصوبا

قانون تشکیالت  11و ماده  12ماده  1از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند 

 ".شودمی ابطال 1322 سال مصوب و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 

 (:23/26/1325مورخ  - 112)دادنامه شماره . 12

 1317تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای  151و  157ابطال بندهای  -1موضوع خواسته: درخواست 

شورای  1323الی  1322تعرفه عوارض مربوط به سالهای  22223و  22222ابطال کد عوارض  -2 1312و 

 اسالمی شهر صالح آباد از توابع استان همدان

 کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  71ماده  25و  15مطابق بندهای  -1اوالً: "

عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و  لغو یا برقراری لوایح تصویب ،1376 سال مصوب شهرداران انتخاب و

میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله 

 ت.وظایف شوراهای اسالمی شهر اس

الزم االجرا شده  1311قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال  62ماده  1مطابق تبصره   -2

سالمی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده شوراهای ا

 .بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم نمایند 16حداکثر تا 

، عرضه کاال و ارائه خدمات در آن 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1به موجب ماده  -3

مشمول مقررات این  1311ادرات آنها از تاریخ الزم االجرا شدن قانون از ابتدای سال و همچنین واردات و ص

 قانون، این شدن االجرا الزم تاریخ از » است: مقررشده قانون همان 62  قانون قرار گرفته است و به موجب ماده

 مهوری اسالمـی ایرانج فـرهنگی و اجتماعی اقتصادی، تـوسعه سـوم بـرنامه قانون از مـوادی اصالح قـانون

و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و 

های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر کاالهای وارداتی و اصالحیه
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االها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید ک

هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات 

 .« باشدممنوع می

ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بود و ملی تلقی شده و ثانیاً: شعب بانک

و  71ماده  25و 15باشند و اختیارات شوراهای اسالمی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای غیر محلی می

اصالحی قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، مقید به  77ماده 

یات بر ارزش افزوده قانون مال 62و 62وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت های مذکور در مواد 

تعرفه عوارض  157باشد و در آرا متعدد هیأت عمومی به غیر محلی بودن آنها تأکید شده است ، بنابراین بند می

از  22223و  22222و کد عوارض  1312تعرفه عوارض اصناف سال  151و  157، بندهای 1317اصناف سال 

ا هض سالیانه بانکها، عوارض سالیانه خودپرداز بانکدرحد تعیین عوار 1323الی  1322تعرفه عوارض سالهای 

بر ها و عوارض نصب و سالیانه عاها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکو عوارض حق افتتاح بانک

تناد شود و به اسها خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر صالح آباد تشخیص میبانک

ابطال  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11ماده  و 12ماده  1بند 

 ".شودمی
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-2222/22/21و  1/11/1316-1151/112/21ابطال بند الف مصوبه شماره موضوع خواسته: درخواست 

 شورای اسالمی شهر اصفهان 2/11/1322

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور  71ماده  25و  15مطابق بندهای  -1اوالً:  "

، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و 1376و انتخاب شهرداران مصوب سال 

ط از جمله میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربو

قانون مالیات بر ارزش افزوده که از  62ماده  1مطابق تبصره  -2وظایف شوراهای اسالمی شهر می باشد. 

الزم االجرا شده شوراهای اسالمی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که  1311ابتدای سال 

در سال بعد تصویب و اعالم  بهمن هر سال برای اجرا 16تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 

، عرضه کاال و ارائه خدمات در 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1به موجب ماده  -3نمایند. 

 مقررات مشمول 1311آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ الزم االجرا شدن قانون از ابتدای سال 

 این شدن االجرا الزم تاریخ از» است شده مقرر قانون همان 62 ماده موجب به و است گرفته قرار قانون این

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  یمواد اصالح قانون قانون،

و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای 
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 هرگونه دریافت به مربوط مغایر عام و خاص مقررات و قوانین سایر و داتی و اصالحیه های بعدی آنوار

 برقراری و دریافت و گردیده لغو خدمات ارائه و کاالها تولید و واردات بر عوارض و مستقیم غیر مالیات

هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات 

 .« باشدممنوع می

ثانیاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و 

 و 71 ماده25 و 15 بندهای موضوع عوارض  ای اسالمی شهر در وضعغیر محلی می باشند و اختیارات شوراه

 به یدمق شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون اصالحی 77 ماده

 افزوده ارزش بر مالیات قانون 62 و 62 مواد در مذکور هایممنوعیت رعایت با جدید محلی عوارض وضع

کید شده است، بنابراین بند الف مصوبه أراء متعدد هیأت عمومی به غیر محلی بودن آنها تآ در و باشد می

ها در قسمتی که برای بانک 2/11/1322-2222/22/21و مصوبه شماره  1/11/1316 -1151/112/21شماره 

عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  11و  13و مواد  12ماده  1اصفهان تشخیص می شود و به استناد بند 

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می 1322عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:23/26/1325مورخ  - 112. )دادنامه شماره 12

خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ( تعرفه عوارض و بهای 21-5ابطال ماده )موضوع خواسته: درخواست 

 مصوب شورای اسالمی شهر ارومیه 1323و  1322

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور  71ماده  25و  15مطابق بندهای  -1اوالً:  "

 ع، تصویب لـوایح بـرقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نو1376و انتخاب شهرداران مصوب سـال 

های وابسته بـا رعایت مقررات مربوط از و میزان آن و نـرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان

قانون مالیات بر ارزش افزوده که  62ماده  1مطابق تبصره  -2جمله وظایف شوراهای اسالمی شهر می باشد. 

ضع عوارض محلی جدید که الزم االجرا شده شوراهای اسالمی شهر موظفند جهت و 1311از ابتدای سال 

بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم  16تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 

، عرضه کاال و ارائه خدمات در 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1به موجب ماده  -3نمایند. 

 مقررات مشمول  1311زم االجرا شدن قانون از ابتدای سال آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ ال

از تاریخ الزم االجرا شدن این »همان قانون مقرر شده است  62ست و به موجب ماده ا گرفته قرار قانون این

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  قانون، قانون اصالح موادی

برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای و چگونگی 

 هرگونه دریافت به مربوط مغایر عام و خاص مقررات و قوانین سایر و  وارداتی و اصالحیه های بعدی آن
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 تدریاف و برقراری و گردیده لغو خدمات ارائه و کاالها تولید و واردات بر عوارض و مستقیم غیر مالیات

ت اردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدماو و تولیدکنندگان از دیگر عوارض و مستقیم غیر مالیات هرگونه

 .«باشدممنوع می

ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده ثانیاً: شعب بانک

 71 ماده 25 و 15 بندهای موضوع عوارض  ی اسالمی شهر در وضعو غیر محلی می باشند و اختیارات شوراها

انون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مقید به ق اصالحی 77 ماده و

 قانون مالیات بر ارزش افزوده  62و  62وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد 

تعرفه  21-5آراء متعدد هیأت عمومی به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است، بنابراین ماده می باشد و در 

مصوب شورای اسالمی ارومیه در خصوص  1323و  1322عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 

ها ل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محعوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانک

و مؤسسات مالی و اعتباری، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به 

 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11و  13و مواد  12ماده  1استناد بند 

 " .شوداز تاریخ تصویب ابطال می
 

 (:23/26/1325 مورخ - 113. )دادنامه شماره 13

 شورای اسالمی شهر شیراز 17/2/3211 –/ص 1723/21بطال مصوبه شماره موضوع خواسته: درخواست ا

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  71ماده  25و  15به موجب بندهای "

همچنین تغییر نوع و میزان ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و 1376انتخاب شهرداران مصوب سال 

آن بادر نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود و همچنین تصویب نرخ 

ها از جمله ها وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی شهرداریخدمات ارائه شده، توسط شهرداری و سازمان

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62ماده 1وظایف شورای شهر اعالم شده است و مطابق تبصره 

، شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این 1317

قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب 

 تشکیالت، قانون 71 ماده 25 و 15  ه مراتب مذکور، اختیارات مندرج در بندهایو اعالم عمومی نمایند. بنا ب

 لقاب جدید محلی عوارض وضع در صرفاً شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف

د به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آنها محدو بانکها فعالیت حوزه اینکه به نظر. است اعمال

 خصوص در شیراز شهر اسالمی شورای 17/2/1321- ص/1723/21 شماره مصوبه بنابراین باشد، می  کشوری

 از صنفی ظامن قانون مشمولین استثنای به اقتصادی فعاالن استفاده مورد اماکن کلیه از خدمات سالیانه هزینه

ه مذکور به بانکهای کشور، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب شمول و تسری حیث
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قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  11و  12ماده  1شود و به استناد بند تصویب تشخیص می

 ".شودابطال می 1322مصوب سال 
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کد عوارض  -ب 1315تعرفه عوارض سال  23و  22ابطال کدهای  -الفموضوع خواسته: درخواست 

تعرفه  26و  21کدهای  -د 1312و  1311تعرفه عوارض سالهای  2کد  -ج 1317از تعرفه عوارض سال  331

 شورای اسالمی شهر کبودرآهنگ 1321و  1323، 1322،  1321، 1322عوارض سالهای 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  71ماده  25و  15مطابق بندهای  -1اوالً: "

، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان 1376انتخاب شهرداران مصوب سال 

آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف 

قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال  62ماده  1مطابق تبصره  -2می شهر می باشد. شوراهای اسال

الزم االجرا شده شوراهای اسالمی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در  1311

 مایند.بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم ن 16این قانون مشخص نشده حداکثر تا 

، عرضه کاال و ارائه خدمات در آن و 1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1به موجب ماده  -3 

 این مقررات مشمول 1311همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ الزم االجرا شدن قانون از ابتدای سال 

از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، »است همان قانون مقرر شده  62ه موجب ماده ب و است گرفته قرار قانون

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و  قانون اصالح موادی

چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای 

سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه  وارداتی و اصالحیه های بعدی آن و

مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت 

هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات 

 .« باشدوع میممن

ها کـه در سراسر کشور مستقرنـد دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی ثانیاً: شعب بـانک

 25و  15محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسالمی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای  شده و غیر

اسالمی کشور و انتخاب شهرداران اصالحی قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  77و ماده  71ماده 

قانون مالیات بر ارزش  62و  62های مذکور در مواد مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت

 22افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است، بنابراین کدهای 

تعرفه عوارض  26و کد  1317از تعرفه عوارض سال  313، کد عوارض 1315تعرفه عوارض سال  23و 

 1321و  1323، 1322، 1321، 1322های تعرفه عوارض سال 26و  21و کدهای  1312و  1311های سال
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ن ها خالف قانوشورای اسالمی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک

قانون  11و ماده  12ماده  1تشخیص می شود و به استناد بند و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب 

 ".شودابطال می 1322تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:21/25/1325مورخ  -  611. )دادنامه شماره 16

 شورای اسالمی شهر راور 1321تعرفه عوارض سال  73الی  55بندهای موضوع خواسته: درخواست ابطال 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  71ماده  25و  15اوالً: مطابق بندهای "

 میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب ،1376 سال مصوب انتخاب شهرداران

وط از جمله وظایف مرب مقررات رعایت با وابسته هایسازمان و شهرداری توسط شده ارائه خدمات نرخ و آن

  باشد.شوراهای اسالمی شهر می

 شده االجرا الزم 1311 سال ابتدای از که قانون مالیات بر ارزش افزوده 62ماده  1ثانیاً: مطابق تبصره 

 شدهن مشخص قانون این در آنها تکلیف که جدید محلی عوارض وضع جهت موظفند شهر اسالمی شوراهای

  ی اجرا در سال بعد تصویب و اعالم نمایند.برا سال هر بهمن 16 تا حداکثر

 در خدمات ارائه و کاال عرضه ،1317 سال مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده 1ثالثاً: به موجب ماده 

 مقررات مشمول 1311 سال ابتدای از قانون شدن االجرا الزم تاریخ از آنها صادرات و واردات همچنین و آن

تاریخ الزم االجرا شدن  از»همان قانون مقرر شده است  62به موجب ماده  و است گرفته قرار قانون این

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  قانون، قانون اصالح موادی این

ت و خدما ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان

کاالهای وارداتی و اصالحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خـاص و عـام مغایر مربـوط بـه دریـافت 

هـرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائـه خدمـات لغو گردیده و برقراری و 

 واردکنندگان کاالها و ارائه تولیدکنندگان ودریافت هـرگونه مالیات غیـر مستقیم و عـوارض دیگر از 

 «باشد.دهندگان خدمات ممنوع می

ها کـه در سراسر کشور مستقرنـد دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی رابعاً: شعب بـانک

ماده  25و  15باشند و اختیارات شوراهای اسالمی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای شده و غیر محلی می

 مقید نشهردارا انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون اصالحی 77و ماده  71

 می قانون مالیات بر ارزش افزوده 62 و 62 مواد در مذکور ممنوعیتهای رعایت با جدید محلی عوارض وضع به

تعرفه  73الی  55نابراین بندهای ب است، شده تاکید آنها بودن محلی غیر به عمومی هیأت متعدد آراء در و باشد

های دولتی و در خصوص بهاء خدمات شهری بانک ]کرمان[ شورای اسالمی شهر راور 1321عوارض سال 
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ماده  1خصوصی خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 

 " شود.ابطال می 1322صوب سال م ن عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوا 11و ماده  12
 

 (:21/25/1325مورخ  - 511و  512. )دادنامه شماره 15

شورای  26/3/1313-2672مصوبه شماره  6بند  2و تبصره  1بند  1ابطال تبصره موضوع خواسته: درخواست 

 اسالمی شهر اهواز

 دارانشهر انتخاب و کشور اسالمی هایقانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورا 71ماده  51مطابق بند  "

 و وعن تغییر همچنین شهر و عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب بعدی، اصالحات با 6137 سال مصوب

 بر مالیات قانون 26 تبصره ماده در مقرر حکم و است شهرها اسالمی هاییف شوراوظا جمله از آن میزان

 صالحیت محلی عوارض تصویب برای اسالمی شوراهای که دارد آن بر ، داللت1317 مصوب افزوده ارزش

غاتی تبلی ضمنمت الزاماً نیز هابانک تابلوهای طرفی از و نیست محلی هابانک فعالیت حوزه اینکه به نظر. دارند

 باشد،نمی خدمتی کننده ارائه مورد خصوص در داریدر زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصوالً شهر

 مغایر اهواز، شهر  اسالمی شورای 1313/3/62 ـ 7262 شماره مصوبه 6 بند 2 تبصره و 1 بند 1 تبصره بنابراین

 11و  13و مواد  12ماده  1بند  استناد به و شود می تشخیص وضع مرجع اختیارات حدود از خارج و قانون

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:21/25/1325مورخ  - 511. )دادنامه شماره 17

شورای اسالمی  1321از تعرفه عوارض محلی سال  75الی  71ابطال بندهای موضوع خواسته: درخواست 

 رمانشهر ک

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  15مطابق بند  "

با اصالحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر  1376مصوب سال  شهرداران

قانون مالیات  62اده نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسالمی شهرها است و حکم مقرر در تبصره م

، داللت بر آن دارد که شوراهای اسالمی برای تصویب عوارض محلی 1317مصوب سال  بر ارزش افزوده

 ها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند وصالحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک

شورای اسالمی شهر کرمان، خالف  3211از تعرفه عوارض محلی سال  75و  76خدمات به موجب بندهای 

قانون تشکیالت  11و ماده  12ماده  1قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند 

 ".شودابطال می 1322مصوب سال  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 

 (:26/27/1325مورخ  - 516. )دادنامه شماره 11
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تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر »از فصل دوم  32ابطال ردیف خواست موضوع خواسته: در

 مصوب شورای اسالمی شهر بندرعباس« آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس 32درآمدهای موضوع ماده 

 برقراری» که است شده مقرر 1317 سال مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده 62به موجب ماده  "

های وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این کاال انواع برای وجوه سایر و عوارض هرگونه

قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه 

مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد 

ابق باشد. مطها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع میبانک

قانون یاد شده نیز شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی  62ماده  1تبصره 

ه هر سال هم بهمن ماآنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزد تکلیفجدید که 

برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسالمی شهر به موجب مقررات یاد شده 

برای تصویب عوارض محلی صالحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع 

ج ها غیرقانونی و خارخود، اخذ عوارض از بانکمی باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد 

از تعرفه عوارض و بهای خدمات  32از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر بندرعباس است، بنابراین ردیف 

 ها، مؤسساتآیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک 32و سایر درآمدهای موضوع ماده 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  11و ماده  12ماده  1ه به استناد بند مالی اعتباری و دفاتر بیم

 ".شودابطال می 1322اداری مصوب سال 
 

 (:26/27/1325مورخ  - 517. )دادنامه شماره 12

، 1312، 1311، 1317، 1315، 1311های ابطال تعرفه عوارض محلی سالموضوع خواسته: درخواست 

 اسالمی شهر اللجین همدانشورای  1322و  1321

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی  6ماده  1الف ـ حکم مقرر در تبصره  "

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان 

، مصرح در حصر صالحیت و اختیارات 1311سال کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 

شورای اسالمی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت 

ر نقاط ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی دشرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه فعالیت بانک

، 1317ای هلیت آنها محلی نمی باشد، بنابراین تعرفه عوارض سالمختلف کشور صورت گرفته و حوزه فعا

ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانک 1311و  1315

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند مرجع تصویب تشخیص می

 شود.ابطال می 1322ی مصوب سال عدالت ادار
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برقراری »مقرر شده است که  1317قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  62ب ـ به موجب ماده 

هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این 

مچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ه

مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد 

 مطابق .باشد می ممنوع  ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجعبانک

ع هر یک از عوارض محلی وض جهت بخش و شهر اسالمی شوراهای نیز شده یاد قانون 62 ماده 1 تبصره

جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال 

برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسالمی شهر به موجب مقررات یاد شده 

برای تصویب عوارض محلی صالحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع 

ارج ها، غیرقانونی و خها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکمی باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانک

، 1321، 1322سالهای از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر اللجین است، بنابراین تعرفه عوارض محلی 

ای هشورای شهر یاد شده در تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، مؤسسات اعتباری و صندوق 1311و  1312

قرض الحسنه دولتی و خصوصی، افتتاح و بهره برداری عابر بانک، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  11و ماده  12ماده  1مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 

 "شود.ابطال می 1322عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:22/21/1325مورخ  - 752. )دادنامه شماره 22

از یکصد و یازدهمین  7مصوبه شماره  6و بند  1( از بند 1تبصره ) -1 ابطال موضوع خواسته: درخواست

)اصالحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای  21/5/1313مورخ  -جلسه شورای اسالمی شهر اهواز 

 5/7/1313-/ش3222تجاری، اداری و پالکاردهای تبلیغاتی( به شماره 

از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای  7 مصوبه شماره 1-2و  1-1، 3-2، 3-1، 2-1بندهای   -2

 13/11/1317-1371اسالمی شهر اهواز به شماره 

از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسالمی شهر  1مصوبه شماره  6( بند 1( و تبصره )1بند ) -3

 13/11/1317-1371اهواز به شماره 

 23/7/1317مورخ  -سالمی شهر اهواز از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای ا 2مصوبه شماره  -1

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  25هر چند به موجب بند  "

، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت 1376شهرداران مصوب 

جزو وظایف شورای اسالمی شهر اعالم شده است، لیکن از آن جا آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها 

 القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امکانکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی
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مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصوالً شهرداری در این 

 6بند  1ه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره خصوص ارائ

از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر اهواز درخصوص افزایش عوارض به ازای  1مصوبه شماره 

ازدهمین جلسه از یکصد و ی 7مصوبه شماره  1و تبصره  13/11/1317ـ 1371افزایش مساحت تابلو به شماره 

شورای مذکور درخصوص معاف نبودن بانکها و  5/7/1313/ش ـ 3222شورای اسالمی شهر اهواز به شماره 

مؤسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  13و  11و مواد  12ماده  1وضع مصوبه تشخیص داده شد و به استناد بند 

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می 1322دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:21/22/1325مورخ  - 1262و  227الی   223. )دادنامه شماره 21

( و 1و تمام جدول ) 1از ماده  3و  2و تبصره  7، 5، 6، 3، 2، 1مواد  -1موضوع خواسته: درخواست ابطال 

« ح»از بند  2تبصره  -2و  1/6/1323-11571/1227/152آن از مصوبه شماره  6( به استثناء بند 2جدول ) تمام

 11/11/1322-21762/1111/152مصوبه شماره 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  25هر چند به موجب بند "

 ، با اصالحات بعدی تصویب، نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و 1376شهرداران مصوب سال 

 رای اسالمی شهروظایف شو ءها جزهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معامالتی شهرداریسازمان

اعالم شده است لیکن از آنجا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین 

معـرفی محـل استقرار و فعـالیت امـاکن مـذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته 

دمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن نمی شود و اصوالً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خ

آن کـه تبلیغاتی  6به استثناء بند  2و جدول شماره  1جدول شماره  6و  2را داشتـه باشد، بنابـراین اطالق مواد 

بند ح مصوبه  2و تبصره  152/1227/115711323/6/1شود از مصوبـه شماره محسوب می

شهر کرج در حدی که متضمن اخذ عوارض از تابلوهای  شورای اسالمی 152/1111/217621322/11/12

و ماده  12ماده  1معرف محل می باشد خالف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب است و به استناد بند 

 ".شودابطال می 1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11
 

 (:21/22/1325مورخ  - 263. )دادنامه شماره 22

ابطال مصوبه شورای اسالمی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب موضوع خواسته: درخواست 

 1322و سال  1322لغایت  1317های و پیشه برای بانکها و عابر بانکها مربوط به سال
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لی مح با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسب و پیشه و"

ها و افتتاح بانک و عابر بانک و غیره در مصوبات شوراهای اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از برای بانک

، 1317حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسالمی شهر نهاوند در سالهای 

در  1322 ها و سالها و عابر بانکبانکمبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای  1322، 1312، 1311

های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک

هیأت عمومی دیوان  1/12/1323ـ  1736الی  1511های قرض الحسنه به دالیل مندرج در رأی شماره صندوق

و ماده  12ماده  1اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود 

 ".شودابطال می 1322مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11
 

 (:26/12/1325مورخ  - 1222. )دادنامه شماره 23

 1326سال فصل هفدهم عوارض مصوب « الف»از قسمت  2ابطال بند موضوع خواسته: درخواست 

 شهرداری شهرکرد با عنوان عوارض افتتاحیه

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  15هر چند در بند  "

وضع  قانون مالیات بر ارزش افزوده 62ماده  1با اصالحات بعدی و تبصره  1376شهرداران مصوب سال 

ی اسالمی شهرها بوده است، لکن عوارض افتتاح عالوه بر سایر عوارض جزء وظایف و اختیارات شورا

بر  ها نیز عوارض افتتاحعوارض قانونی است مثل عوارض احداث بنا، پذیره و غیره و در آراء مربوط به بانک

ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، بانک

و ماده  12ماده  1وضع عوارض افتتاح، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند مبنی بر 

 ".شودابطال می 1322مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11
 

 :(21/11/1325 مورخ - 2212  شماره دادنامه). 21

-231/27213پیشنهاد شماره  13)موضوع بند  6/11/1323مورخ  -ابطال مصوبه موضوع خواسته: 

 شهرداری شهر تربت حیدریه( شورای اسالمی تربت حیدریه 7/11/1323

تی های دولبا توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر شرکت"

ایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و وابسته به نهادها و بنیادها توسط شوراهای اسالمی شهرها مغ

شورای اسالمی شهر تربت  1323/11/6مورخ  -مصوبه  13و مصوبات مربوطه ابطال شده اند، بنابراین بند 

حیدریه مبنی بر وضع عوارض ساالنه از ادارات و نهادهای دولتی به دالیل مندرج در آراء سابق الصدور هیأت 

خالف قانون و خارج از حدود اختیارات  21/2/1323ـ  1632جمله رأی شماره  عمومی دیوان عدالت اداری از
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 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11و ماده  12ماده  1تشخیص می شود و به استناد بند 

 ".شودابطال می 1322مصوب سال 
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 شورای اسالمی شهر تهران 21/11/1315 -12662/1211/152مصوبه شماره  موضوع خواسته: ابطال

به موجب ماده یک قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی "

جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه 

، برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض 1311کاالهای وارداتی مصوب سال دهندگان خدمات و 

اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کاالها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کاالهای وارداتی صرفاً به 

برای انواع  قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه 6موجب این قانون مجاز است و مطابق ماده 

این قانون تکلیف مالیات  1کاالهای وارداتی و کاالهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 

و عوارض آنها معین شده است همچنین بـرقراری عوارض بـر درآمدها و مـأخذ محاسبه مالیات، سـود سهام 

مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات  ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیاتشرکت

 6ماده  1اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع اعالم شده است و در تبصره 

قانون مزبور، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط مذکور 

است. نظر به مقررات قانونی یاد شده که تا زمان الزم االجرا در تبصره یاد شده در صالحیت شورای اسالمی 

، معتبر و مجرا بوده است و توجهاً به این که حوزه 1317شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 

فعالیت مشموالن مصوبه مورد شکایت به صورت کشوری است و مالیات و عوارض آنها در قانون اصالح 

مه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری موادی از قانون برنا

و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 

ه ابستهای وهای دولتی و شرکتو قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقی شرکت 1311سال 

به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی مطابق مصوبه معترضٌ به خارج 

قانون  11و ماده  12ماده  1شود و به استناد بند از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر تهران تشخیص داده می
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یمه و های بابطال مصوبات شورای اسالمی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتموضوع خواسته: 

 1323الی  1311های بانکها و مؤسسات اعتباری در سال
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، عوارض محلی شهرداری از کلیه 1352قانون تشکیالت شوراهای اسالمی مصوب  36ماده  11طبق بند  "

ها، مطب صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل( و مشمولین قوانین خاص مثل بانک) قانون نظام صنفی مشمولین

پزشکان، وکال و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 

وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است  26/22/1355ـ  311/23137

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  71ماده  15و طبق بند 

زان ییر نوع و میبا اصالحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغ 1376مصوب 

 25آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود و نیز به موجب بند 

های وابسته به آن با رعایت آیین نامه ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان

های شورای اسالمی ز جمله وظایف و مسئولیتهای مالی و معامالتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط ا

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی  6ماده  1شهرها است و با توجه به تبصره 

و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان  و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش 1311الهای وارداتی مصوب سال کاال، ارائه دهندگان خدمات و کا

هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی 

ها از قانون تجارت، محل فعالیت بانک 3ماده 12ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره حاکم بر بانک

های تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله مصادیق واحد

های دولتی، خصوصی و وضع عوارض و پیشه )عوارض محلی( از بانک22/22/1317ـ  113رأی شماره 

های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص صندوق

قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری  12ماده  113ده است. از سوی دیگر هر چند در بند ندا

الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات های قرضهای اعتباری و صندوقها، مؤسسات و تعاونیبانک

قانون مذکور، شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک  62ماده  1اند لیکن طبق تبصره معاف شده

از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم 

الهای ه عوارض محلی سبهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعالم عمومی نمایند، بنابراین تعرف

                                                           

وارضی های شهرداری عتواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینهشده کافی نباشد، شورای شهر میبینیمادامی که درآمدهای پیش -1بند ". 1 

 ".شده تعیین نماید امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه متناسب با

 .شودمتعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب میمعامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن   -3ماده". 2 

 "...کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها  - 1

  همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد: ارائه خدمات زیر و عرضه کاالها و -12ماده  ". 3 

 "الحسنه مجاز و صندوق تعاونهای قرضهای اعتباری و صندوقتعاونیدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و خ -11بند 
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ها خالف قانون و شورای اسالمی شهر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه برای بانک 1323الی  1311

 ".خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد
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خصوص وضع شهر دمق در استان همدان در  یاسالم یو خواسته: ابطال مصوبات شورا تیشکا موضوع

 یهاعوارض افتتاح بانک ،یو عمران یخدمات عموم یوضع عوارض بها ات،یدرآمد مشمول مال 1۱عوارض 

و  1316 یاه)حق افتتاح( مربوط به سال شهیها، عوارض صدور پروانه کسب و پبانک انهیعوارض سال ،یدولت

1311 

شهر  یاسالم یشورا 1321 یال 1322 یهاابطال مصوبات سال یدر خصوص تقاضا نکهینظر به ا -الف"

بالً به ق یعدالت ادار وانید یها، هیأت عمومبانک شهیخدمات و کسب و پ یعوارض بها نییبر تع یدمق مبن

-1267 یال 1213و  11/23/1321-223 یال 276و  21/12/1323-1736 یال 1511شماره  یموجب دادنامه ها

ا از هقسمت نیمجدد به ا یدگیجهت رس یموجب نیعوارض مذکور را ابطال کرده است، بنابرا 23/22/1321

 شده است. ادی یوجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه ها یشاک تیشکا

از  یشهردار ی، عوارض محل1352مصوب  یاسالم یشـوراها التیقـانون تشک 36مـاده  1طبـق بنـد  -ب

ها، بانک خاص مثل نیقوان نیو مشاغل( و مشمول شهی)صاحبان حرفه و پ ینظام صنف قانـون نیمشمول ـهیکل

نامه شماره طبق بخش ضگونه عوار نیو اخذ ا بیکشور تصو ـریوز شنهادیبـا پ ـرهیمطب پـزشکان، وکال و غ

قانون اجراء شده است و  تیدر حاکم هیفق یول ندهینما دییوزارت کشور پس از تا 23137/311-1355/2/6

کشور و انتخاب شهرداران مصوب  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 71ماده  15طبق بند

ن با در آ زانینوع و م رییتغ نیشهر و همچن رضلغو عوا ای یبرقرار حیلوا بیتصو ،یبا اصالحات بعد 1376

ماده مذکور  25به موجب بند  زیشود و ن یور اعالم موزارت کش یدولت که از سو یعموم استینظر گرفتن س

و  یلما ینامه ها نییآ تیوابسته به آن با رعا یهاو سازمان ینرخ خدمات ارائه شده توسط شهردار بیتصو

 شهرها است یاسالم یشورا یهاتیو مسئول فیت مقررات مربوط از جمله وظایبا رعا هایشهردار یمعامالت

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یقانون اصالح مواد 6ماده  1و با توجه به تبصره 

 کاال، ارائه دکنندگانیوجوه از تول ریو وصول عوارض و سا یبرقرار یو چگونگ رانیا یاسالم یجمهور

از  کیهر  شیافزا ایو  دیجد یمحل، وضع عوارض 1311مصوب سال  یواردات یخدمات و کاالها دگاندهن

ر حاکم ب یو مقررات عموم نیشده است و هر چند قوان زیقانون مشخص نشده تجو نیکه در ا یعوارض محل

 قیمصاد زها ابانک تیقانون تجارت، محل فعال 3ماده  1حسب تبصره  کنیبوده ل یو مل یها سراسربانک

 یدر آراء صادره از جمله رأ یعدالت ادار وانید یجهات هیأت عموم نیاست و به هم یتجار یواحدها

و  یخصوص ،یدولت یها( از بانکی) عوارض محل شهیوضع عوارض کسب و پ 22/22/1317 -113شماره 
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 صیتشخ اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریرا مغا یو اعتبار یقرض الحسنه و مؤسسات مال یهاصندوق

 یو اعتبار یبر ارزش افزوده، خدمات بانک اتیقانون مال 12ماده  11هر چند در بند  گرید ینداده است. از سو

 اتیقرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مال یو صندوقها یاعتباری هایها، مؤسسات و تعاونبانک

ع هر شهر و بخش جهت وضـ یاسالم یقانون مـذکور، شوراها 62ماده  1طبق تبصره  کنیمعاف شده اند ل

قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا  نیآنها در ا فیکـه تکل دیجد یاز عـوارض محل کی

 شماره یطبق رأ نی. همچنندینما یو اعالم عموم بیاجرا در سال بعد، تصو یماه هر سال برا بهمنپانزدهم 

 یاسالم یشورا اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریگونه مصوبات مغا نیا یهیأت عموم 1233-1325/12/12

مات خد یهاب یهادر قسمت تیمصوبات مورد شکا نیاند، بنابراو ابطال نشده دهینگرد صیشهرها تشخ

بانک، عوارض نصب و  انهیخدمات افتتاح سال یعوارض و بها شه،یعوارض کسب و پ ،یو عمران یعموم

 .ستینبوده و قابل ابطال ن اریج از حدود اختقانون و خار ریها مغاعابر بانک انهیسال

 یگو فرهن یاجتماع ،یاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یقانون اصالح مواد 6مطابق ماده  نکهینظر به ا -ج

 کاال، ارائه دکنندگانیوجوه از تول ریو وصول عوارض و سا یبرقرار یو چگونگ رانیا یاسالم یجمهور

وجوه به  ریسا وهرگونه عوارض  یبرقرار 1311مصوب سال  یواردات یدهندگان خدمات و کاالها

 تیمراجع ممنوع اعالم شده بود و ممنوع ریو سا یاسالم یتوسط شوراها اتیاخذ محاسبه مال یدرآمدها

مجدداً مورد حکم قانونگذار قرار  1317بر ارزش افزوده مصوب سال  اتیقانون مال 62مذکور به موجب ماده 

 کیعوارض  نییشهر دمق در بخش تع یماسال یشورا 1316سال  یتعرفه عوارض محل نینابراگرفته است، ب

 یشورا اریها خالف قانون و خارج از حدود اختاز شعب بانک کیهر  اتیدرصد از درآمد مشمول مال

 یدادرس نییو آ التیقانون تشک 11و ماده  12ماده  1شود و با استناد به بند  یداده م صیشهر دمق تشخ یاسالم

 "شود.یابطال م 1322مصوب سال  یعدالت ادار وانید
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های اعتراض به اخذ عوارض برای زمین

 افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه 

 و نیمه تمام

 





 

 
 

 

 های افتادهاعتراض به اخذ عوارض برای زمینموضوع یازدهم: 

 و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام 

 

 طرح بحث .9

آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و  3مطابق ماده 

شهرک موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

ی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری عوارض محلی از اماکن، واحدهای صنف 1376

از سوی دیگر مطابق بند  .قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر...باشد

تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و قانون شوراها، شوراهای شهر از صالحیت  12ماده  25

برخوردار می باشند. در همین راستا،   هانامه مالی و معامالت شهرداریآیین آن با رعایت های وابسته بهسازمان

 م مطابق آراء متعدد هیأت عمومیهای افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تماوضع عوارض برای زمین

ابطال اراضی مذکور  دیوان عدالت اداری خارج از صالحیت شوراهای شهر شناخته شده است، توجه به جهات

در بررسی مصوبات آتی شوراهای شهر پیرامون موضوع راهگشا خواهد بود، جهات موردنظر عبارتند از: 

-اراضی مذکور از مصادیق منابع درآمدی مستقر در محدوده قانونی شهر برای وضع عوارض به حساب نمی

ها در قبال اراضی ند، وظیفه شهرداریکنها خدمتی خاص در قبال اراضی مذکور ارائه نمیآیند، شهرداری

قانون شهرداری مورد تصریح قرار گرفته است و در نهایت آنکه اراضی مذکور مشمول  112مذکور در ماده 

 گیرند.قانون نوسازی و عمران شهری قرار می 2عوارض سالیانه موضوع ماده 
 

 یدینکات کل .6

با اصالحات و الحاقات بعدی،  1376ها مصوب قانون شورا 16و ماده  12ماده  15مطابق بند  -1نکته 

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی 

آید و شورای شود، از وظایف شورای اسالمی شهر به شمار میدولت که از سوی وزارت کشور اعالم می

عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از تواند نسبت به اسالمی شهر می

. در همین راستا های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایدهزینه

، التیقانون تشکمذکور به استناد مواد  و وزارت کشور شنهادیبه پ بنا 7/7/1371درجلسه مورخ  رانیوز هیأت

 نییتع یبرا نیهمچن و -1376مصوب  -کشور و انتخاب شهرداران  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا
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شهر،  یاسالم ینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها ینامه اجرائ نیدولت آئ یعموم یهااستیس

 .نمود بیتصو را بخش و شهرک

 های افتاده وبرای زمیندر پاسخ به این پرسش که آیا شورای شهر از صالحیت وضع عوارض  -2نکته 

  در محدوده شهر برخوردار می باشد یا خیر، الزم به ذکر است که: بناهای مخروبه و نیمه تمام یافاقد حصار 

متناسب با تولیدات و شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به عوارض قانون شوراها،  16مطابق ماده  

. تصریح قانون گذار به لزوم تناسب میان عوارض با تولیدات و درآمدهای درآمدهای اهالی ...اقدام نماید

اهالی شهر، حاکی از آن است که میان عوارض مصوب شوراهای شهر و منابع درآمدی شهروندان نسبت 

ع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی آیین نامه اجرایی نحوه وض 3ماده وجود دارد، موضوعی که در 

شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

آیین نامه، عوارض مذکور از اماکن، واحدهای  3( مورد توجه قرار گرفته است. مطابق ماده 1371شهرداران )

درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع 

بنابراین موضوع عوارض مصوب شوراهای شهر منابع درآمدی  .مورد شهرها، محدوده قانونی شهر...باشد

ده و های افتازمینآید. از این رو، واضح است که وضع عوارض بر مستقر در محدوده قانونی شهر به شمار می

در محدوده شهر مغایر صالحیت شوراهای شهر در وضع عوارض  خروبه و نیمه تمامِبناهای م یافاقد حصار 

 باشد. محلی می

های افتاده و فاقد حصار یا بناهای مخروبه ها در راستای اخذ عوارض برای زمینبرخی از شهرداری -3نکته 

اند؛ مطابق این ماده دهاستناد نمو (27/11/1316 مصوب ی)الحاققانون شهرداری  112و نیمه تمام به ماده 

 ابانیتمام واقع در محدوده شهر که در خ مهین ایمناسب با وضع محل و  ریمخروبه و غ یبناها ای نزمی به نسبت"

 یباشد شهردار یشهرساز نیمواز ایشهر  یبائیو ز یزگیو پاک یبا پاک یگرفته و منافقرار دانیم ایکوچه و  ای

ت آن مرم ایو  وارید اینرده  جادیظرف دو ماه به ا تهامالک اخطار کند منه ب تواندیانجمن شهر م بیبا تصو

 دتوانیم یامتناع کرد شهردار ایکه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و 

را  یمهر گونه اقدا یو شهرساز یزگیو پاک یبائیز نهیطرح مصوب انجمن در زم ینظر و اجرا نیتأمبمنظور

 "...دینما افتیموقوفه در یمتصد ایو  یمتول ایاز مالک  ده یرا به اضافه صد آن نهیکه الزم بداند معمول و هز

 ،یمحصور و رها شده شهر ریغ یوضع عوارض در خصوص اراض یاز مبان یکبه ظاهر ی دیگر، عبارت به

تواند یم یقانون شهردار نیموجب اهر چند به "ها، مطابق ادعای شهرداریاست.  یقانون شهردار 112ماده 

اما  دیمان افتیها را برابر قانون از مالک درنهیاقدام و هز یاراض یوارکشینسبت به د یقانون یپس از اخطارها

 دیاً بابدو ینبوده و صرف نظر از آنکه شهردار یرها شده شهر یمعضل اراض یپاسخگو ییتنها هماده ب نیا

و  یاراض یبه گستردگ تیامر با عنا نیا د،یو سپس نسبت به وصول آن اقدام نما نهیخود هز یاز بودجه عمران

 در اخیر استدالل ."ستیها مقدور ن نهیممکن نبوده و وصول هز ییبه لحاظ اجرا ن،یمالک ییبعضاً عدم شناسا
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اصل  »از جمله  یو حقوق یاصول مسلم فقه یبر مبنا. است تعارض در تسلیط قاعده با عوارض وضع جهت

 نیاست و ا یونب ثیو مستفاد از حد« اموالهم یالناس مسلطون عل»  یکه برگرفته از قاعده مشهور فقه «طیتسل

سلطه مالک بر اموال خود و  رشیاست، پذ دهیگرد یمتجل یقانون مدن 32در ماده  زین یا ستهیامر به نحو شا

انان مورد اتفاق نظر فقهاء و حقوقد یو حقوق یسلم فقهاصل و قاعده م کیبه عنوان  یفرد تیالکاحترام به م

 «نفسه بیاال بط یمال امر حلیحرمه ماله کحرمه دمه و ال »امر تا به آنجا است که گفته اند:  نیا تیاست. اهم

هر مالکی نسبت به مایملک  "دارد، مقرر می قانون مدنی متجلی شده است، 32اصل تسلیط که در ماده 

این در حالی است  ".در مواردی که قانون استثناء کرده باشد تصرف و انتفاع دارد مگر گونهخود حق همه

تکلیف مالکین اراضی یا بناهای مخروبه و ... را فقط پرداخت  قانون شهرداری 112که از یک سو ماده 

ابق طو از سوی دیگر م های انجام شده توسط شهرداری در خصوص دیوارکشی همان ملک تعیین نمودههزینه

مطابق آنچه در نکته های پیشین بیان شد، شورای شهر نیز فاقد صالحیت برای وضع چنین عوارضی است. نگاه 

 (12/12/1326مورخ  - 1312و  1322ه )دادنامه شمار کنید به:

تصویب نرخ خدمات ارائه قانون شوراها، شوراهای شهر از صالحیت  25از سوی دیگر مطابق بند  -1نکته 

برخوردار   هانامه مالی و معامالت شهرداریآیین های وابسته به آن با رعایتهرداری و سازمانشده توسط ش

نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است )منظور خدمت نظر به این که تعیین  باشند.می

به وضع و  کنند تا مجازها خدمت خاصی به اراضی مورد بحث ارائه نمیخاص و معین است(، شهرداری

مورخ  - 1162. نگاه کنید به: )دادنامه شماره دریافت عوارض )از طریق تصویب نرخ خدمات ارائه شده( باشند

13/11/1323) 

تحت  یهر ساله مبلغ هایشهردار، 1317قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  2مطابق ماده  -6نکته 

 ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهراراضی و ساختمان از مالکان« عوارض خاص ساالنه»عنوان 

محصور و   ریغ یعوارض اراض»به هر بهانه چه تحت عنوان  گری. لذا اخذ هرگونه وجه دندینمایم افتیدر

 . مادهعوارض مضاعف نسبت بـه ملک واحد است افتیدر یدر واقع به معنا گر،ید نیعناو ای و« رها شده

 دارد:مذکور مقرر می

و  نییوزارت کشور تع کهی خیشهرها از تار ریو در سا 1311ماه  نیاول فرورد خیدر شهر تهران از تار "

شهر عوارض خاص ساالنه به  یقانون محدوده و مستحدثات واقع در هاو ساختمان یاراض هیاعالم کند بر کل

لفند مک های. شهردارشودیم رارخواهد شد برق نییقانون تع نیا آنها که طبق مقررات یمأخذ پنج در هزار بها

 یو عمران شهر یعوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوساز قانون نیبر اساس مقررات ا

 ریغ قانون در حکم تصرف نیموارد مصرح در ا ریقانون در غ نیا یحاصل از اجرا وجوه مصرف برسانند،

  " در اموال دولت خواهد بود. یقانون
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 (12/12/1326مورخ  - 1312و 1322ه )دادنامه شمارنگاه کنید به: 

در برخی از آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای ابطال عوارض برای اراضی افتاده  -5نکته 

آیین نامه اجرایی نحوه  16مغایرت عوارض مذکور با تبصره ماده و فاقد حصار یا بناهای مخروبه و نیمه تمام 

هیأت وزیران مورد  1371وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک مصوب وضع و 

میزان و نیز  نامه هیأت وزیران نحوه وآیین 16به صراحت ماده به عبارت دیگر،  استناد قرار گرفته است. 

تبصره ذیل ماده ذیل آن باشد.  نامه و تبصرهآیین 16بایست مطابق مندرجات ماده افزایش عوارض وصولی می

نامه نباید در مورد این آیین 3محل با رعایت ماده  دارد، مجموع عوارض وصولی در هرنامه مقرر میآیین 16

عوارض قابل وصول موجود  دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معامالتی آن با احتساب میزان

( مورد ایراد قرار گرفته 16قرر )به شرح تبصره ماده بنابراین عوارض مذکور از حیث تجاوز از میزان م باشد.

اند. رأی اخیر از منظر رسمیت شناختن صالحیت شوراهای شهر در وضع اصل عوارض مذکور و ابطال گردیده

 محل اشکال است. 

 (.21/22/1325مورخ  - 266)دادنامه شماره (/ 12/21/1317مورخ  - 665)دادنامه شماره نگاه کنید به: 
 

 و مقررات قوانین .9

  67/99/9948مصوب  قانون شهرداری 998ماده: 
 

 حدودهم در واقع تمام نیمه یا و محل وضع با مناسب غیر و مخروبه بناهای یا زمین به نسبت – 998 ماده"

 شهرسازی موازین یا شهر زیبائی و پاکیزگی و پاکی با منافی و گرفتهقرار میدان یا و کوچه یا خیابان در که شهر

تواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و ن شهر میانجم تصویب با شهرداری باشد

یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری 

ه کیزگی و شهرسازی هر گونتأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاتواند بمنظورمی

از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت را به اضافه صدی ده اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن

روز که مالک ظرف پانزده شود در صورتینماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالک ابالغ می

شود و هرگاه مالک میاض نکرد صورت حساب قطعی تلقی از تاریخ ابالغ صورت حساب شهرداری اعتر

 .ارجاع خواهد شد 77ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 

ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی  اءاالجراء بوده و اجردر حکم سند قطعی و الزم 77

  ".مورد اجراء بگذارده وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به االجرا نسبت بالزم
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  87/81/9947ی مصوب و عمران شهر یقانون نوساز 6ماده: 

وزارت کشور  کهی خیشهرها از تار ریو در سا 1311ماه  نیاول فرورد خیدر شهر تهران از تار - 2ماده " 

 شهر عوارض خاص یقانون محدوده و مستحدثات واقع در هاو ساختمان یاراض هیو اعالم کند بر کل نییتع

 هایردار. شهشودیمخواهد شد برقرار نییقانون تع نیا آنها که طبق مقررات یساالنه به مأخذ پنج در هزار بها

ان و عمر یعوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوساز قانون نیمکلفند بر اساس مقررات ا

 قانون در حکم تصرف نیموارد مصرح در ا ریقانون در غ نیا یحاصل از اجرا وجوهمصرف برسانند، یشهر

 "در اموال دولت خواهد بود. یقانون ریغ
  
  یماسال ینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها یینامه اجرا نییآ 98و  9مواد 

کشور و  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یشهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشک

 9970انتخاب شهرداران مصوب 
 

ه و هرگون یصنعت ،یخدمات ،یدیتول ،یصنف ینامه از اماکن، واحدها نییآ نی. عوارض موضوع ا3 ماده"

 شهر، موضوع یقابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانون یگرید یمنبع درآمد

 روستا، و بخش مورد در و – 1352 مصوب – یکشور ماتیو ضوابط تقس فی( قانون تعار1( ماده )1تبصره )

 بتصوی به که – 1352 مصوب – یکشور ماتیوضوابط تقس فتعاری قانون( 13 و 5) مواد موضوع محدوده

( 13موضوع ماده ) ونیسیکم بیکه به تصو یها محدوده ابرسد و در مورد شهرک ای دهیرس رانیهیأت وز

 -هرها ش میو حر یدر خارج از محدوده قانون ساتیسأو احداث بنا و ت ینامه مربوط به استفاده از اراض نییآ

 است، باشد. دهرسی - 1366 مصوب

ها موضوع ری. نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها، عرضه کاالها و خدمات و سا16 ماده

 رانیأت وزهی بیشده است و به تصو شنهادیاست که ساالنه توسط وزارت کشور پ یحداکثر بر اساس نرخ

خواهد  یرشده در سال قبل مج نییاست، نسبت تع دهینرس بینسبت در هر سال به تصو نیرسد. مادام که ایم

 ،یعمران یهانهیاستاندارد هز دیبا یمحل دیحداکثر )سقف( نسبت عوارض به درآمدها و عوا نییتع یبود. برا

 نییآ نی( ا 11موضوع تبصره ماده )  تهیکم یتوسط وزارت کشور با هماهنگ هایشهردار یو خدمات یادار

 ماتیمکه به موجب تص ییهانهیسهم هز دیبا داردهااستان میگردد. در تنظ هیارا رانیو به هیأت وز مینامه تنظ

در شهرها،  یجامع و هاد یهاطرح یدر اجرا ایو  یخدمات ایو  یعمران یدر طرحها یفرامحل ای یمراجع مل

 شود، به طور جداگانه مشخص گردد.یم جادیها و روستاها اشهرک

نشده اند، مجموع  نییماده تع نیموضوع ا یو مادام که استانداردها و نسبت ها ی. در سال جارتبصره

از حداکثر دو  شیدر مورد درآمدها ب دینامه نبا نییآ نی( ا 3ماده )  تیدر هر محل با رعا یعوارض وصول

عمده  متی( ق 2۱درصد ) واز حداکثر د شیخدمات ب ای، در مورد فروش کاالها  انهی( درآمد سال 2۱درصد )
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وارض ع زانیآن با احتساب م یدرصد ارزش معامال ت میاز حداکثر ن شیب و ثروت ییو در مورد دارا یفروش

 "قابل وصول موجود باشد.
 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .4

 (:12/21/1317مورخ  - 665)دادنامه شماره  -الف

  شورای اسالمی شهر تهران 12/11/1312 مورخ -مصوبه چهل و پنجمین جلسه موضوع خواسته: ابطال 

کشور و  یاسالمی و انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک  77و ماده  71ماده  15صراحت بند به "

و  دیعوارض مق یو برقرار وضع شهر و روستا در یاسالم یشوراها اریاخت 1376انتخابات شهرداران مصوب 

 ییاجرا نامهنییآ  16و  11 نیدر مادت مندرج طیدولت و ضوابط و شرا یکل یهااستیس تیمشروط به رعا

به  رانیهیأت وز 1371شهر، بخش و شهرک مصوب  یاسالمی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها

درصد ارزش  مین زانیمزبور به م نامهنییآ 16مقرر در تبصره ماده  حداکثر عوارض از زانیعدم تجاوز م ژهیو

 مطالبه و عدم جواز طیاعتبار اصل تسلالذکر و و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوق ییدارای معامالت

مورخ  - جلسه نیاشخاص، مصوبه چهل و پنجم یعدم اعمال حقوق مالکانه در اراض یعوارض به ادعا

و  یالبال استفاده و خ امالک و یاراض انهیعوارض سال نییبر تع یشهر تهران مبن یاسالم یشورا 12/11/1312

معامالت امالک خالف قانون و خارج از  بهاء ضوع دفترچهمو یامنطقه متیدرصد ق 22متروکه به ماخذ 

عنه مستنداً به قسمت دوم و مصوبه معترض شودیداده م صیتشخ آن شورا در وضع عوارض اراتیحدود اخت

عدالت  وانیقانون د 13و ماده  12ماده  کیو بند  کیماده  ران،یا یاسالم یجمهوری قانون اساس 172اصل 

 ".گرددیم ابطالی ادار
 

 (:13/11/1323مورخ  - 1162)دادنامه شماره  -ب

 شورای اسالمی شهر مشهد 22/12/1311-/ش5122/2موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  71ماده 25هر چند مطابق بند "

سالمی شهر، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط ، از جمله وظایف شوراهای ا1376شهرداران مصوب سال 

 ها است، امـا نظر به اینهای وابسته بـه آن بـا رعایت آیین نامه مالی و معامالتی شهرداریشهرداری و سازمان

 -/ش5122/2مصوبه شماره  2که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در بند 

کند تا مجاز به وضع اسالمی شهر مشهد، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمیشورای  22/12/1311

مصوبه مذکور خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع  2و دریافت عوارض باشد، بنابراین بند 



 211//   های افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام اعتراض به اخذ عوارض برای زمین

 

 
 

دالت قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان ع 11و ماده  12ماده  1تشخیص داده می شود و به استناد بند 

 "شود.ابطال می 1322اداری مصوب سال 
 

 :(12/12/1326مورخ  - 1312و  1322ه )دادنامه شمار -ج

 -/ش1712/21/3، 22/12/1311 -/ش5122/2های موضوع خواسته: درخواست ابطال مصوبات شماره

 شورای اسالمی شهر مشهد 17/2/1322 -/ش611/22/3و  11/7/1321 -/ش2223/21/3، 26/1/1321

هیأت عمومی  13/11/1323ـ  1162و  12/1/1317ـ  665های مندرج در آراء شماره وجه به استداللبا ت"

وظیفه و تکلیف  1331قانون شهرداریها مصوب سال  112دیوان عدالت اداری و اینکه قانونگذار در ماده 

اضی طبق شهرداری در خصوص اراضی غیرمحصور و رها شده را مشخص کرده است و در مورد اینگونه ار

 رد شکایت مورد مصوبات بنابراین شودمی پرداخت نوسازی عوارضقانون نوسازی و عمران شهری  21ماده 

قانون و خارج از حدود  خالف شده رها غیرمحصور و محصور اراضی از عوارض اخذ و تعیین خصوص

قانون تشکیالت و آیین  13و  11و مواد  12ماده  1باشد و به استناد بند اختیارات شورای اسالمی شهر مشهد می

 ".شوداز تاریخ تصویب ابطال می 1322دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
 

 (:21/22/1325مورخ  - 266)دادنامه شماره  -د

 شورای اسالمی شهر جدید گلبهار 11/11/1322مورخ  -ابطال مصوبه جلسه موضوع خواسته: درخواست 

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و امالک  "

خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یک سال در اراضی محصور در مصوبات  بالاستفاده

وبه ابراین مصشوراهای اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بن

های افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه شورای اسالمی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمین

هیأت عمومی دیوان عدالت  13/11/1323ـ  1162و  12/21/1317ـ  665تمام به دالیل مندرج در آراء شماره 

قانون  11و ماده  12ماده  1ویب شده و با استناد به بند اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تص

".شودابطال می 1322مصوب سال  تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

                                                           

که وزارت کشور تعیین و اعالم کند بر کلیه اراضی  و در سایر شهرها از تاریخی 1311در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه  - 2ماده  ". 1 

یین این قانون تع ساالنه به مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقرراتمحدوده قانونی شهر عوارض خاص  و مستحدثات واقع در هاو ساختمان

قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران  ها مکلفند بر اساس مقررات اینشود. شهرداریمیخواهد شد برقرار

غیر قانونی در اموال دولت خواهد  رح در این قانون در حکم تصرفوجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصمصرف  شهری برسانند،

 ".بود

 





 

 
 

 منابع 

 

 قوانین و مقررات 

 شورای  1362مصوب سال  اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها"نامه اجرایی آیین

 1311مصوب   "انقالب

 شهر، بخش و شهرک  یاسالم ینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها یینامه اجرانییآ

کشور و انتخاب شهرداران  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یموضوع قانون تشک

 1317مصوب 

 1315مصوب  هایشهردار ینامه مالنییآ 

 1365ایران مصوب  نفت ملی شرکت اساسنامه قانون 

 ( قانون 6قانون اصالح ماده )1311مصوب  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیتأس 

 المیاس جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون از موادی اصالح قانون 

 دگاندهن ارائه کاال، کنندگان تولید از وجوه سایر و عوارض وصول و برقراری چگونگی و ایران

 1311 مصوب وارداتی کاالهای و خدمات

 1351 مصوب کشوری اسالمی شوراهای تشکیالت قانون 63 ماده به تبصره یک الحاق قانون 

 1312مصوب  (1322ـ  1321) رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور 

 1351 سال در اسالمی شوراهای تشکیالت قانون 

  1322قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

 1376 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخاب و وظایف تشکیالت، قانون 

 با اصالحات و الحاقات بعدی

 1352ی مصوب کشور ماتیو ضوابط تقس فیقانون تعار 

 1357ها مصوب  شهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک وضعیت تعیین قانون 

 مصوب  نآ فیوظا نییو تع یت مسکن و شهرسازو مسکن به وزار ینام وزارت آبادان رییقانون تغ

1363 

 1371مصوب  ایران قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی 

 1315مصوب سال  قانون سازمان برق ایران 

  با اصالحات و الحاقات بعدی 1331قانون شهرداری مصوب 

 1317 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون 

  با اصالحات و الحاقات بعدی  1355قانون مالیات های مستقیم مصوب 
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 1355)ماده واحده( مصوب  قانون محل مطب پزشکان 

 1313پسماندها مصوب  مدیریت قانون 

 1317مصوب  قانون نوسازی و عمران شهری 

 1373 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون 

 عمومی دیوان عدالت اداری آراء ابطالی هیأت

  (27/22/1321مورخ  - 551)دادنامه شماره 

  (21/25/1325مورخ  - 516)دادنامه شماره 

   (21/22/1323 مورخ - 1627 الی 1621)دادنامه شماره 

  (11/23/1321مورخ  - 335و  331و  327الی  221)دادنامه شماره 

  (11/27/1321مورخ  - 172)دادنامه شماره 

  (27/11/1317مورخ  - 132)دادنامه شماره 

  (21/25/1322مورخ   - 262)دادنامه شماره 

  (12/11/1323مورخ  - 1121،  1126الی  1725)دادنامه شماره 

  (21/21/1321مورخ  - 662)دادنامه شماره 

  (26/21/1326مورخ  - 652الی  651)دادنامه شماره 

  (13/11/1323مورخ  - 1111)دادنامه شماره 

 (21/12/1325 مورخ - 1231  شماره دادنامه) 

   (12/12/1325مورخ  - 1222)دادنامه شماره 

 (12/11/1325 مورخ - 1161  شماره دادنامه) 

  (15/12/1312مورخ  - 521)دادنامه شماره 

  (26/21/1326مورخ  - 675و  676)دادنامه شماره 

  (26/21/1326مورخ  - 677)دادنامه شماره 

 (17/12/1326مورخ  - 1363ه )دادنامه شمار 

  (23/21/1325مورخ  - 115)دادنامه شماره 

  (22/21/1325مورخ  - 61)دادنامه شماره 

  (22/23/1325مورخ  - 112)دادنامه شماره 

 (17/11/1325 مورخ - 1175  شماره دادنامه) 

 (17/11/1325 مورخ - 1177  شماره دادنامه) 



 216//   منابعفهرست 

 

 
 

  (21/21/1316مورخ  - 222)دادنامه شماره 

 (21/12/1325 مورخ - 1231  شماره دادنامه) 

   (12/12/1325مورخ  - 1222)دادنامه شماره 

 (12/11/1325 مورخ - 1161  شماره دادنامه) 

  (15/12/1312مورخ  - 521)دادنامه شماره 

  (26/21/1326مورخ  - 675و  676)دادنامه شماره 

  (26/21/1326مورخ  - 677)دادنامه شماره 

 (17/12/1326مورخ  - 1363ه )دادنامه شمار 

  (23/21/1325مورخ  - 115)دادنامه شماره 

  (22/21/1325مورخ  - 61)دادنامه شماره 

  (22/23/1325مورخ  - 112)دادنامه شماره 

 (17/11/1325 مورخ - 1175  شماره دادنامه) 

 (17/11/1325 مورخ - 1177  شماره دادنامه) 

  (21/21/1316مورخ  - 222)دادنامه شماره 

  ( 1322/21/22 – 661)دادانامه شماره 

  (1326/25/15-116)دادنامه شماره 

  (27/22/21 -1327)دادنامه شماره 

  (1325/12/12-1263)رأی شماره 

  (21/12/1322مورخ  - 653)دادنامه شماره 

  (11/21/1321مورخ  - 1)دادنامه شماره 

   (13/21/1325مورخ  - 216/22)دادنامه شماره 

 (11/25/1325مورخ  -  651 )دادنامه شماره 

  (16/27/1322مورخ  - 161)دادنامه شماره 

  (1327/2/22مورخ   1117)دادنامه شماره 

  (21/12/1322مورخ  - 653)دادنامه شماره 

  (11/21/1321مورخ  - 1)دادنامه شماره 

   (13/21/1325مورخ  - 216/22)دادنامه شماره 

  (11/25/1325مورخ  -  651)دادنامه شماره 

  (16/27/1322مورخ  - 161)دادنامه شماره 
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  (1327/2/22مورخ   1117)دادنامه شماره 

  (26/12/1325مورخ  - 1211)دادنامه شماره 

 (21/11/1325 مورخ - 1212  شماره دادنامه) 

  (22/22/1312مورخ  - 351)دادنامه شماره 

  (11/12/1323مورخ  - 1252)دادنامه شماره 

  (12/26/1325 مورخ - 135)دادنامه شماره 

  (21/12/1322مورخ  - 653)دادنامه شماره 

  (11/21/1321مورخ  - 1)دادنامه شماره 

   (13/21/1325مورخ  - 216/22)دادنامه شماره 

  (11/25/1325مورخ  -  651)دادنامه شماره 

  (16/27/1322مورخ  - 161)دادنامه شماره 

  (1327/2/22مورخ   1117)دادنامه شماره 

 (26/12/1325مورخ  - 1211ه )دادنامه شمار 

 (21/11/1325 مورخ - 1212  شماره دادنامه) 

  (22/22/1312مورخ  - 351)دادنامه شماره 

  (11/12/1323مورخ  - 1252)دادنامه شماره 

  (12/26/1325مورخ  - 135)دادنامه شماره 

  (21/12/1322مورخ  - 653)دادنامه شماره 

  (11/21/1321مورخ  - 1)دادنامه شماره 

   (13/21/1325مورخ  - 216/22)دادنامه شماره 

  (11/25/1325مورخ  -  651)دادنامه شماره 

  (16/27/1322مورخ  - 161)دادنامه شماره 

  (22/22/1327مورخ   1117)دادنامه شماره 

  (22/21/1317مورخ   - 211)دادنامه شماره 

  (27/22/1322مورخ  - 311)دادنامه شماره 

  (12/26/1326مورخ  - 312)دادنامه شماره 

  (25/21/1322مورخ  - 32)دادنامه شماره 

 (21/12/1326مورخ  - 1117ه )دادنامه شمار 

 (21/12/1326مورخ  - 1111ه )دادنامه شمار 



 217//   منابعفهرست 

 

 
 

  (23/12/1312مورخ  - 315)دادنامه شماره 

  (32/22/1322مورخ  - 163)دادنامه شماره 

  (11/12/1323مورخ  - 1261)دادنامه شماره 

  (25/27/1326مورخ  - 125شماره )دادنامه 

  (2/23/1325مورخ  - 113)دادنامه شماره 

  (27/25/1325مورخ  -  613)دادنامه شماره 

  (22/12/1321مورخ  - 1221)دادنامه شماره 

  (12/22/1325مورخ  - 13)دادنامه شماره 

  (11/25/1325مورخ  -  672)دادنامه شماره 

  (11/27/1325مورخ  - 556)دادنامه شماره 

  (21/2/1323مورخ  - 1622)دادنامه شماره 

  (21/21/1326مورخ  - 212)دادنامه شماره 

 (17/12/1326مورخ  - 1366ه )دادنامه شمار 

 (17/12/1326مورخ  - 1362الی1365ه )دادنامه شمار 

  (22/21/1325مورخ  - 732)دادنامه شماره 

  (26/11/1313ـ  617 شماره)دادنامه 

 (2/1/1325ـ  715 اره)دادنامه شم 

 (17/11/1325 مورخ - 1176  شماره دادنامه) 

  (11/22/1325مورخ  -  122)دادنامه شماره 

   (12/12/1325مورخ  - 1232)دادنامه شماره 

  (21/23/1321مورخ  -)دادنامه شماره 

  (27/21/1325مورخ  - 312)دادنامه شماره 

  (22/22/1327مورخ  1117)دادنامه شماره 

  (15/21/1312مورخ  - 2)دادنامه شماره 

  (25/21/1321مورخ  - 212)دادنامه شماره 

  (25/21/1321مورخ  - 222)دادنامه شماره 

  (25/21/1321مورخ  - 221)دادنامه شماره 

  (23/22/1322مورخ  - 111)دادنامه شماره 

  (21/12/1323مورخ  - 1736الی  1511)دادنامه شماره 
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  (21/21/1321مورخ  - 62)دادنامه شماره 

  (11/23/1321مورخ  - 223الی  276)دادنامه شماره 

  (26/23/1321مورخ  - 162)دادنامه شماره 

  (21/27/1321مورخ  - 232الی 223)دادنامه شماره 

  (27/22/1326مورخ  - 61و  63)دادنامه شماره 

  (16/21/1325مورخ  - 22و  21)دادنامه شماره 

  (21/12/1325خ مور - 1212شماره  )دادنامه 

  (1/23/1327مورخ  366)دادنامه دادنامه شماره 

  (11/23/1326مورخ  - 212)دادنامه شماره 

  (13/27/1326مورخ  - 173)دادنامه شماره 

 (21/11/1325 مورخ - 1222  شماره دادنامه) 

  (21/22/1323مورخ  - 1632)دادنامه شماره 

  (2/23/1325مورخ  - 221)دادنامه شماره 

  (22/11/1317مورخ  - 122و  121)دادنامه شماره 

  (26/25/1316مورخ  - 356)دادنامه شماره 

  ( 1/23/1327مورخ  366) دادنامه شماره 

  (11/23/1326مورخ  - 212)دادنامه شماره 

  (13/27/1326مورخ  - 173)دادنامه شماره 

 (21/11/1325 مورخ - 1222  شماره دادنامه) 

  (21/22/1323مورخ  - 1632)دادنامه شماره 

  (2/23/1325مورخ  - 221)دادنامه شماره 

  (22/11/1317مورخ  - 122و  121)دادنامه شماره 

  (26/25/1316مورخ  - 356)دادنامه شماره 

 آرای هیأت تخصصی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

  ( 22/27/1325-117)دادنامه شماره 

    (32/11/1327-2722272225212311)دادنامه شماره 

  (22/25/1325-116شماره  )دادانامه 

 ( 32/6/1326-13رأی شماره ) 



 212//   منابعفهرست 

 

 
 

 (32/6/1326-13شماره  )دادنامه 

 ( 25/12/1321ـ  126دادنامه شماره) 

 

 


