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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

   ٢ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٠٣ و ١٦٠٢هاي  رأي شماره
   ١٣ آن و ماده ٣ و ٢، ١هاي   و تبصره١٣٩٣ و ١٣٩٢ تعرفه عوارض سالهاي ١٤ماده ) ج(قسمت 

   از تعرفه عوارض محلي ١٣٩٧ و ١٣٩٦ سالهاي ١٠ و ماده ١٣٩٥ سال ١٢، ماده ١٣٩٤سال 
  شوراي اسالمي شهر اردبيل از تاريخ تصويب

  ٢  شوراي اسالمي شهر اردبيل  ٤/١١/١٣٩٩

  ٤  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٤/١١/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١٦٠٤رأي شماره 

  ابطال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٠٧ الي ١٦٠٥هاي  هرأي شمار
  مصوبه) ب( راهكارهاي عملياتي بخش ٢ راهبردها و بند ٦بند 

   هيأت وزيران٨/٩/١٣٩٤ ـ ٥٠١٩٣ت/١١٨٤١٦ شماره 
  ٥  هيأت وزيران  ٤/١١/١٣٩٩

  ٩٥ـ ٥٠٤شماره ابطال تعرفه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٠٩رأي شماره 
  ٦  شوراي اسالمي شهر خارگ  ٤/١١/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر خارگ١٣/١١/١٣٩٤ مورخ 

   تعرفه عوارض ١٣ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦١٠رأي شماره 
  ٨  شوراي اسالمي شهر قم  ٤/١١/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر قم١٣٩٧و بهاي خدمات سال 

  بخشنامه ابطال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦١١رأي شماره 
  ٩  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ٤/١١/١٣٩٩   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري٥/٢/١٣٩١ ـ ٢٢٥٩٢/١٥شماره 

   الحاقي٦ابطال تبصره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٢٠ الي ١٦١٢رأي شماره 
   اصالحي٥ و ماده ٧/١١/١٣٩٧ـ ٢٥٢٤از مصوبه شماره  اصالحي ٢ به ماده 

   شوراي اسالمي شهر تهران٧/١١/١٣٩٧ـ ٢٥٢٤از مصوبه شماره 
  ١١  شوراي اسالمي شهر تهران  ٤/١١/١٣٩٩

  مصوبه ابطال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٢١رأي شماره 
  ١٣  شوراي اسالمي شهر کاشان  ٤/١١/١٣٩٩  شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو شوراي اسالمي ٩/١١/١٣٩١ ـ ٤٥٩٢شماره 

آن قسمت از طرح جامع ابطال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٢٢رأي شماره 
ـ صنعتي انزلي که شهرستان   هاشم زاده هاي رشت، آستانه اشرفيه و امام منطقه آزاد تجاري 

ـ صنعتي لحاظ کرده را جزو منطقه آزاد تجار   نامه  است موضوع تصويب ي 
ـ ٥٦٤٢٩ت/٢٢٣٠٠شماره  ـ     هيأت وزيران٢٨/٢/١٣٩٨ه

  ١٥  هيأت وزيران  ٤/١١/١٣٩٩

به موجب . اعالم تعارض:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٦٢٤  و ١٦٢٣هاي  رأي شماره
  هاي مندرج نسبت به فعاليت قانون شركتهاي تعاوني، معافيت مقرر در آن مشخصاً ١١١ماده 

   در ماده مذكور قابل اعمال بوده و تسري آن به درآمدهاي حاصل از اجاره با توجه به اصل 
  عدم معافيت فاقد مبناي حقوقي است، بنابراين رأي به رد شكايت صحيح و موافق مقررات است

  ١٦  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٧/١١/١٣٩٩

  

 ١٤٠٠ ماهفروردين  همهفد شنبه سه
 

  ٢٢١٥٠ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٩٠( 
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  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٢٢٤شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 هاي يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه
ابطال «:  با موضوع٠٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٠٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٠٢

  آن٣ و ٢، ١هاي   و تبصره١٣٩٣ و ١٣٩٢ تعرفه عوارض سالهاي ١٤ماده ) ج( قسمت ٢بند 
 از تعرفه ١٣٩٧ و ١٣٩٦ سالهاي ١٠ و ماده ١٣٩٥ سال ١٢، ماده ١٣٩٤ سال ١٣و ماده 

جهت درج در روزنامه رسمي »  تصويبعوارض محلي شوراي اسالمي شهر اردبيل از تاريخ
  .گردد به پيوست ارسال مي

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ١٦٠٢ ـ ١٦٠٣: شماره دادنامه         ٤/١١/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه
  ٩٨٠٠٢٢٤ و ٩٨٠٠٤٠٠: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   شرکت آرتا لطيف سبالن با وکالت آقاي فرمان گوزلي کاسين:شاكي

 ١٤ماده ) ج( قسمت ٢ و بند ٣ الي ١هاي   ابطال تبصره:موضوع شکايت و خواسته
 ١٣٩٧ و ١٣٩٦ سال ١٠ و ماده ١٣٩٥ سال ١٢، ماده ١٣٩٤ سال ١٣، ماده ١٣٩٣ و ١٣٩٢سال 

  از تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر اردبيل
  آقاي فرمان گوزلي کاسين به وکالت از شرکت آرتا لطيف سبالن به موجب:کار گردش

 ،١٣٩٣ و ١٣٩٢ سال ١٤ماده ) ج( بند ٢ و ١ و بندهاي ٣ الي ١هاي  دادخواستي ابطال تبصره
 و ٣ الي ١هاي  ، تبصره١٣٩٤ سال ١٣ماده ) ج( بند ٢ و ١ و بندهاي ٣ الي ١هاي  تبصره

 )ج( بند ٢ و ١ و بندهاي ٣ الي ١هاي   و تبصره١٣٩٥ سال ١٢ ماده) ج( بند ٢ و ١بندهاي 
 از تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر اردبيل را ١٣٩٧ و ١٣٩٦ سال ١٠ماده 

  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
با عرض سالم و ادب احتراماً اينجانب فرمان گوزلي به وکالت از شرکت آرتا لطيف «

بالن در خصوص مصوبه شوراي اسالمي شهر اردبيل مندرج در دفترچه تعرفه عوارض س
  با عنوان١٣٩٧ الي ١٣٩٢هاي  شهرداري اردبيل به شرح ستون مورد اعتراض در سالمحلي 

به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و » عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني«
درخواست ابطال مصوبه مذکور به دليل مخالفت آن تصويب مقرره برخالف مفاد قانوني 

 قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٩٩ و ٨٨، ١٢ ماده ١، بند ١٣ قانون مستنداً به مواد با
  . از محضر عالي نموده١٣٩٢سال 

در ارتباط با عوارض تمديد : ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١
هاي متعدد هيأت عمومي  م ساختمان، بر اساس دادنامهپروانه ساختماني يا تاخير اتما

  ـ١١٧٧ و ١٢/٧/١٣٩٥ ـ ٤٧١ و ٢٣/١١/١٣٨٠ ـ ٣٣٦ديوان عدالت اداري از قبيل دادنامه 
 تعيين و دريافت اين نوع عوارض، ١٣٩٥ و ١٣٨٣ و ١٣٨٠هاي   در سال١٧/١١/١٣٩٦

. يص داده شده استخالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسالمي شهرها تشخ
با توجه به اينکه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهري ديگر را 
خالف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندي و اصل برابري افراد در برابر قانون و اصل 

هماهنگي و اصل «و قاعده )  قانون اساسي٣٠ و اصل ٣ اصل ١٤بند (عدالت مالياتي 
نامه وضع و   آيين١٤مستند به ماده » رويه و ايجاد يکنواختي در نظام عوارضوحدت 

کند وقتي اخذ عوارضي   نيز اقتضاء مي١٣٧٨وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال 
توان اخذ  از شهروندان بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي

  .جايز و قانوني قلمداد کردهمان وجه را از مردمان شهروندان ديگر 
ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تاخير اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد ٢

تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت : خالف قانون است
مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که 

 .باشد باشد مغاير قانون و خالف حدود اختيارات مي مفهوم وصول عوارض مضاعف مينتيجتاً 
 ـ ١٥٢٧ الي ١٥٠١به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

 اخذ عوارض مجدد ٢/٢/١٣٩٢ ـ ٨٨ الي ٦٦ و رأي هيأت عمومي به شماره ٢٤/٩/١٣٩٣
  .وع استتحت هر عنوان از سوي شوراهاي مختلف ممن

  قانون نوسازي و عمران شهري در خصوص٢٩ ماده ٢با توجه به اينکه به موجب تبصره 
  .باشد عوارض تمديد پروانه تعيين تکليف شده لذا اخذ هرگونه وجه ديگر مغاير با قانون مي

 ٣ و تبصره ١٣٨٠ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٤به موجب ماده 
هاي اجرايي از  مه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه و کاال توسط دستگاه قانون برنا٦٢ماده 

مردم بايد به موجب قانون باشد لذا با عنايت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکايت 
  .مورد استدعاست

 بنابراين هر نوع مصوبه شوراي اسالمي شهر که طي آن براي تاخير در اتمام ساختمان
 سال عوارض تعيين نمايد، اين مصوبه مغاير قانون بوده و ٥نه بعد از يا تمديد يا تجديد پروا

هاي  بنا به مراتب و نظر به اينکه مصوبه. از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است
شوراهاي اسالمي شهر اردبيل در خصوص عوارض تمديد پروانه خالف قانون و خارج 

 ٩٢ و ٨٨، ١٢ ماده ١، بند ١٣ به مواد لذا مستنداً. باشد از حدود اختيارات آن شورا مي
 و  استدعاي ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر اردبيل١٣٩٢ ديوان عدالت اداري سال قانون

  »».جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري کرج را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم
  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن مقرره

 ١٣٩٣ و ١٣٩٢ سال ١٤ماده «
  :تمديد پروانه ساختماني پس از پنج سال) ج
ـ اگر پس از سپري شدن مدت پنج سال از تاريخ صدور پروانه عمليات ساختماني ٢

و مالک درخواست تمديد مجدد نمايد، ) نيمه کاره باشد(شروع و به اتمام نرسيده باشد 
اعم از (کل عوارضات ) واحدارتفاع، دهنه و تعداد (صورت عدم افزايش و تغيير در نقشه  در

اي  با ضوابط و شرايط و ارزش منطقه...)  خدمات ويپروانه، پذيره، مازاد بر تراکم پايه، بها
 جديد محاسبه و به شرح ذيل وصول و نسبت به تمديد پروانه ساختماني با اعتبار درخواستي

  .اقدام خواهد شد) سال ششم يا هفتم يا هشتم(
  

  سال هشتم پروانه  تم پروانهسال هف  سال ششم پروانه

  ٢محاسبات بند % ٣٥  ٢محاسبات بند % ٣٠  ٢محاسبات بند % ٢٥
  

 صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضريب يک ساله با ضريب در: ١تبصره 
هفتم محاسبه خواهد شد و همچنين در سال هشتم، ضريب  دو ساله جمع و براي سال

  .اسبه و اخذ خواهد شدسالهاي قبل با سال هشتم جمع و مح
در صورت عدم پرداخت عوارض تمديد پروانه سال چهارم و پنجم مطابق : ٢تبصره 

  .محاسبه و اخذ خواهد شد) ٩ماده (ماده مربوط به تمديد پروانه ساختماني 
 در صورت افزايش بنا و يا تغيير نقشه، متراژ قبلي همانند رديف فوق و اضافه: ٣تبصره 

  .دالح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شدرخواستي مطابق اص
  ١٣٩٣ سال ١٤ماده 

  :تمديد پروانه ساختماني پس از پنج سال) ج
ـ اگر پس از سپري شدن مدت پنج سال از تاريخ صدور پروانه عمليات ساختماني ٢

و مالک درخواست تمديد مجدد نمايد، ) نيمه کاره باشد(شروع و به اتمام نرسيده باشد 
اعم از (کل عوارضات ) ارتفاع، دهنه و تعداد واحد(يش و تغيير در نقشه صورت عدم افزا در

اي  با ضوابط و شرايط و ارزش منطقه...)  خدمات ويپروانه، پذيره، مازاد بر تراکم پايه، بها
 جديد محاسبه و به شرح ذيل وصول و نسبت به تمديد پروانه ساختماني با اعتبار درخواستي

  .اقدام خواهد شد) مسال ششم يا هفتم يا هشت(
  

  سال هشتم پروانه  سال هفتم پروانه  سال ششم پروانه

  ٢محاسبات بند % ٣٥  ٢محاسبات بند % ٣٠  ٢محاسبات بند % ٢٥
  

درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضريب يک ساله با : ١تبصره 
تم، ضريب دو ساله جمع و براي سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنين در سال هش

  .ضريب سالهاي قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد
در صورت عدم پرداخت عوارض تمديد پروانه سال چهارم و پنجم مطابق : ٢تبصره 

  .محاسبه و اخذ خواهد شد ) ٩ماده ( ماده مربوط به تمديد پروانه ساختماني 
 همانند رديف فوق و در صورت افزايش بنا و يا تغيير نقشه، متراژ قبلي: ٣تبصره 

  .دمحاسبه و اخذ خواهد ش اضافه درخواستي مطابق اصالح پروانه

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ١٧/١/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢١٥٠شماره 

   ١٣٩٤ سال ١٣ماده 
  :تمديد پروانه ساختماني پس از پنج سال) ج
ـ اگر پس از سپري شدن مدت پنج سال از تاريخ صدور پروانه عمليات ساختماني ٢

 درخواست تمديد مجدد نمايد، و مالک) نيمه کاره باشد(شروع و به اتمام نرسيده باشد 
اعم از (کل عوارضات ) ارتفاع، دهنه و تعداد واحد(صورت عدم افزايش و تغيير در نقشه  در

 اي جديد با ضوابط و شرايط و ارزش منطقه...)  خدمات ويپروانه، پذيره، مازاد بر تراکم پايه، بها
 با اعتبار درخواستي محاسبه و به شرح ذيل وصول و نسبت به تمديد پروانه ساختماني

  .اقدام خواهد شد) سال ششم يا هفتم يا هشتم(
  

  سال هشتم پروانه  سال هفتم پروانه  سال ششم پروانه
  ٢محاسبات بند % ٣٥  ٢محاسبات بند % ٣٠  ٢محاسبات بند % ٢٥
  

صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضريب يک ساله با  در: ١تبصره 
 سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنين در سال هشتم، ضريب دو ساله جمع و براي

  .ضريب سالهاي قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد
در صورت عدم پرداخت عوارض تمديد پروانه سال چهارم و پنجم مطابق : ٢تبصره 

  .محاسبه و اخذ خواهد شد ) ٩ماده ( ماده مربوط به تمديد پروانه ساختماني 
 صورت افزايش بنا و يا تغيير نقشه، متراژ قبلي همانند رديف فوق و در: ٣تبصره 

  .داضافه درخواستي مطابق اصالح پروانه محاسبه و اخذ خواهد ش
   ١٣٩٥ سال ١٢ماده 

  :تمديد پروانه ساختماني پس از پنج سال) ج
ـ اگر پس از سپري شدن مدت پنج سال از تاريخ صدور پروانه عمليات ساختماني ٢

و مالک درخواست تمديد مجدد نمايد، ) نيمه کاره باشد(به اتمام نرسيده باشد شروع و 
اعم از (کل عوارضات ) تعداد واحد ارتفاع، دهنه و(صورت عدم افزايش و تغيير در نقشه  در

اي  با ضوابط و شرايط و ارزش منطقه...)  خدمات ويپروانه، پذيره، مازاد بر تراکم پايه، بها
 شرح ذيل وصول و نسبت به تمديد پروانه ساختماني با اعتبار درخواستيجديد محاسبه و به 

  .اقدام خواهد شد) سال ششم يا هفتم يا هشتم(
  

  سال هشتم پروانه  سال هفتم پروانه  سال ششم پروانه
  ٢محاسبات بند % ٣٥  ٢محاسبات بند % ٣٠  ٢محاسبات بند % ٢٥
  

فتم ضريب يک ساله با درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال ه: ١تبصره 
ضريب دو ساله جمع و براي سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنين در سال هشتم، 

  .ضريب سالهاي قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد
در صورت عدم پرداخت عوارض تمديد پروانه سال چهارم و پنجم مطابق : ٢تبصره 

  .محاسبه و اخذ خواهد شد) ٩اده م(ماده مربوط به تمديد پروانه ساختماني 
در صورت افزايش بنا و يا تغيير نقشه، متراژ قبلي همانند رديف فوق و : ٣تبصره 

  .داضافه درخواستي مطابق اصالح پروانه محاسبه و اخذ خواهد ش
  ١٣٩٦ سال ١٠ماده 

  :تمديد پروانه ساختماني پس از پنج سال) ج
اريخ صدور پروانه عمليات ساختماني ـ اگر پس از سپري شدن مدت پنج سال از ت٢

و مالک درخواست تمديد مجدد نمايد، ) نيمه کاره باشد(شروع و به اتمام نرسيده باشد 
اعم از (کل عوارضات ) ارتفاع، دهنه و تعداد واحد(صورت عدم افزايش و تغيير در نقشه  در

اي   شرايط و ارزش منطقهبا ضوابط و...)  خدمات ويپروانه، پذيره، مازاد بر تراکم پايه، بها
 جديد محاسبه و به شرح ذيل وصول و نسبت به تمديد پروانه ساختماني با اعتبار درخواستي

  .اقدام خواهد شد) ششم يا هفتم يا هشتم سال(
  

  سال هشتم پروانه  سال هفتم پروانه  سال ششم پروانه
  ٢محاسبات بند % ٢٦  ٢محاسبات بند % ٢٤  ٢محاسبات بند % ٢٢
  

درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضريب يک ساله با : ١ تبصره
ضريب دو ساله جمع و براي سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنين در سال هشتم، 

  .ضريب سالهاي قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد

ق در صورت عدم پرداخت عوارض تمديد پروانه سال چهارم و پنجم مطاب: ٢تبصره 
  .ماده مربوط به تمديد پروانه ساختماني محاسبه و اخذ خواهد شد

 در صورت افزايش بنا و يا تغيير نقشه، متراژ قبلي همانند رديف فوق و اضافه: ٣تبصره 
  .شددرخواستي مطابق اصالح پروانه محاسبه و اخذ خواهد 

  ١٣٩٧ سال ١٠ماده 
  :تمديد پروانه ساختماني پس از پنج سال) ج
پس از سپري شدن مدت پنج سال از تاريخ صدور پروانه عمليات ساختماني ـ اگر ٢

و مالک درخواست تمديد مجدد نمايد، ) نيمه کاره باشد(شروع و به اتمام نرسيده باشد 
اعم از (کل عوارضات ) ارتفاع، دهنه و تعداد واحد(صورت عدم افزايش و تغيير در نقشه  در

اي  با ضوابط و شرايط و ارزش منطقه...)  خدمات وييه، بهاپروانه، پذيره، مازاد بر تراکم پا
 جديد محاسبه و به شرح ذيل وصول و نسبت به تمديد پروانه ساختماني با اعتبار درخواستي

  .اقدام خواهد شد) سال ششم يا هفتم يا هشتم(
  

  سال هشتم پروانه  سال هفتم پروانه  سال ششم پروانه
  ٢محاسبات بند % ٢٦  ٢بند محاسبات % ٢٤  ٢محاسبات بند % ٢٢
  

صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضريب يک ساله با  در: ١تبصره 
ضريب دو ساله جمع و براي سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنين در سال هشتم، 

  .شد ضريب سالهاي قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد
ديد پروانه سال چهارم و پنجم مطابق در صورت عدم پرداخت عوارض تم: ٢تبصره 

  .محاسبه و اخذ خواهد شد) ٩ماده (ماده مربوط به تمديد پروانه ساختماني 
در صورت افزايش بنا و يا تغيير نقشه، متراژ قبلي همانند رديف فوق و : ٣تبصره 

  ».دمحاسبه و اخذ خواهد ش اضافه درخواستي مطابق اصالح پروانه
 رئيس شوراي اسالمي شهر اردبيل به موجب اليحه در پاسخ به شکايت مذکور

  : توضيح داده است که٤/٦/١٣٩٨ ـ ٣٧٧٠٧شماره 
ـ با توجه به اينکه قسمت دوم شکايت شاکي مبني بر جبران خسارت وارده ناشي ١«

 قانون تشکيالت و ١٠از تجديد پروانه داراي ماهيت ترافعي بوده در صورتي که برابر ماده 
 ن عدالت اداري صالحيت ديوان رسيدگي شکلي به شکايات از تصميماتدادرسي ديواآيين 

لذا اساساً آن قسمت از خواسته در صالحيت . باشد ها مي ادارات و نهادها و کميسيون
  .باشد  قانون ياد شده در خور مي١٧ديوان نبوده و رد شکايت برابر ماده 

ها، عوارض از  ي شهردارينامه مال  آيين٢٩ ماده ٢ و ١ـ مستحضريد مطابق بندهاي ٢
هاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع يا عدم وقوع  منابع درآمد شهرداري

 توان از جمله مباني قانوني اين مصوبات مي.  در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشدتخلفي
ي و  قانون تشکيالت شوراهاي اسالم٧٧ و ماده ٧١ ماده ١٦ و بند ٣٥ ماده ١به بند 

  . اشاره کرد١/٣/١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 
هاي ياد شده در خصوص تمديد پروانه  ـ مواد موضوع شکايت از تعرفه عوارض سال٣

 قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب ٥٠باشد در اين مورد به تجويز ماده  ساختماني مي
 قانون ٥٥ ماده ١٤بيني شده است از سوي ديگر حسب مندرجات بند  عوارض پيش

شهرداري اتخاذ تدابير موثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطرات در معابر عمومي، 
ها و اماکن عمومي از جمله وظايف شهرداري است، بر اين اساس و به منظور  کوچه

ساخت و پيشگيري از خطرات احتمالي از يک سو و ضرروت اعمال  پيشگيري از تطويل در
بيني شده در پروانه  هايي که احداث آنها بيش از مدت پيش مقررات جديد در ساختمان

 .نمايند هاي ساختماني مدت اعتبار تعيين مي کشد، شوراهاي اسالمي شهرها براي پروانه طول مي
خير مالک، أبديهي است پس از اتمام مهلت ياد شده و عدم اتمام ساختمان به علت ت

 با مقررات جديد احتمالي ضروري است و هاي ساختماني و بررسي انطباق آن تمديد پروانه
  .مشمول عوارض نيز خواهد شد تبعاً تمديد پروانه ساختماني

 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ٥ـ بر مبناي مفهوم مخالف ماده ٤
 و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض

 ٢٢/١٠/١٣٨١دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب  توليدکنندگان کاال، ارائهساير وجوه از 
 آن که بهترين دليل بر وجود اين ١معروف به قانون تجميع عوارض و منطوق تبصره 

 اين قانون تکليف آن ٤باشد، وضع عوارض براي عناويني که در ماده  مفهوم مخالف مي
 و ١ماده ) ب(مي شهر قرار داده شده بود، بند روشن نگرديده بود به عهده شوراي اسال

 هيأت وزيران ٢٨/١٢/١٣٨١نامه اجرايي قانون تجميع عوارض مصوب   آيين١٦ماده 
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بيني   نيز به وضوح مويد پيش٢٣/١/١٣٨٢ ـ ١٦٩٢٧مندرج در روزنامه رسمي شماره 
ارض دريافت عو. صالحيت شوراهاي اسالمي شهرها در وضع اين گونه عوارض بوده است

براي تمديد پروانه ساختماني پس از پايان مهلت اعتبار آن تاکنون در هيچ مرجعي، 
عوارض مضاعف محسوب نشده است در غير اين صورت تمامي مدارکي که داراي مهلت 

که ... اعتبار هستند مانند گواهينامه رانندگي، پاسپورت، پروانه وکالت دادگستري و
گردد از جمله عوارض مضاعف   آن عوارض پرداخت مي پايان مدت اعتبار براي تمديددر

  .شد  ميمحسوب
 قانون شهرداري در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداري، ٧٧ ـ برابر ماده ٥

هرگونه اعتراض اشخاص مودي نسبت به عوارض شهرداري، بدواً در کميسيون موضوع اين 
رض موضوع شکايت تاکنون با عنايت به اينکه در خصوص عوا. گردد ماده قانوني بررسي مي

تاريخ تصويب  اعتراضي از ناحيه شاکي به اين کميسيون واصل نشده و از سويي توجهاً به
 و عطف بماسبق ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در سال 

نشدن اين قانون و نيز با توجه به تاريخ عوارض موضوع شکايت، بديهي است که قانون 
لبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر اين قانون شاکيان بايستي بدواً زمان مطا

  .نمودند  مي اقدام٧٧نسبت به اعتراض به موضوع در کميسيون موضوع ماده 
 ٩١/٩١/ ـ برابر رأي هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد در شماره پرونده هـ ع٦

 قانون تشکيالت، ١٦طبق بند «ه  که مقرر نمود٢٩/٩/١٣٩٥ ـ ٢١٢به شماره دادنامه 
 ، تصويب١٣٧٥ و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال وظايف

لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن 
هاي  شود از وظايف و مسئوليت سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي

 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ ماده ١شوراي اسالمي شهرها محسوب شده و در تبصره 
 ، وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشند،١٣٨٧مصوب 

با عنايت به مراتب معروضه، موضوع مصوبه . با رعايت مقررات مربوط تجويز شده است
انه ساختماني است و وضع اين عوارض همانند وضع اصل مورد اعتراض، عوارض تمديد پرو

با توجه به مراتب . عوارض صدور پروانه ساختماني در صالحيت شوراي اسالمي شهر است
معروضه، مبني بر صالحيت شوراي اسالمي شهر در وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني، 

  ».رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعاست
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٩٢ موضوع از جمله مصاديق حکم ماده رسيدگي به

  .ديوان عدالت اداري تشخيص نشد
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤در اجراي ماده 

شود و هيأت مذکور به   پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ارجاع مي١٣٩٢
 ١٤ماده ) ج( از قسمت ١ بندهاي ٣٠/١١/١٣٩٨ـ  ١٠٤٨ و ١٠٤٧موجب دادنامه شماره 

هاي   سال١٠ و ماده ١٣٩٥ سال ١٢، ماده ١٣٩٤ سال ١٣، ماده ١٣٩٣ و ١٣٩٢هاي  سال
 از تعرفه عوارض شهرداري اردبيل تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ١٣٩٧ و ١٣٩٦

ه احداث نشده است هايي که شروع ب ساختمان با احتساب عوارض پرداختي قبلي در پروانه
از مصوبات شوراي اسالمي شهر اردبيل را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت 

رأي مذکور به علّت عدم اعتراض از سوي رئس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر . صادر کرد
  .از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

 و ١٣٩٢هاي   سال١٤ ماده )ج( قسمت ٢ و بند ٣ الي ١هاي  رسيدگي به تبصره
 ١٣٩٧ و ١٣٩٦هاي   سال١٠ و ماده ١٣٩٥ سال ١٢، ماده ١٣٩٤ سال ١٣، ماده ١٣٩٣

  .تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر اردبيل در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت
 با حضور رئيس و معاونين ٤/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 و ري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت ادا
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

، ١٣٤٧ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ٢٩ ماده ٢قانونگذار در تبصره 
بيني  هاي نيمه تمام پيش ساختمانروش خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه 

کرده است و در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمديد پروانه 
 و ساختمان در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص

 نيمه تمام در هاي بنابراين تعيين عوارض براي تمديد پروانه ساختمان. ابطال شده است
 آن، ٣ و ٢، ١هاي   و تبصره١٣٩٣ و ١٣٩٢هاي   تعرفه عوارض سال١٤ماده ) ج( قسمت ٢بند 

 تعرفه ١٣٩٧ و ١٣٩٦هاي   سال١٠ و ماده ١٣٩٥ سال ١٢، ماده ١٣٩٤ سال ١٣ماده 
 عوارض شهرداري اردبيل از مصوبات شوراي اسالمي شهر اردبيل به داليل مندرج در دادنامه

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ١٨/٢/١٣٩٧ ـ ٣٠٨ و شماره ١٣/٧/١٣٩٥ـ  ٤٧١شماره 
 ١مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ماده 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠١١٠٥شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  سالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري ا رئيس هيأت

يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه 
 پيوست  جهت درج در روزنامه رسمي به٠٤/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٠٤

  .گردد ارسال مي
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٩٠١١٠٥: شماره پرونده     ١٦٠٤: ره دادنامهشما     ٤/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان قم:کننده تعارض اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
 ون، کار و رفاه اجتماعي استان قم در خصوص اعتراض کارکنان اداره کل تعا:کار گردش

 العاده ويژه مندرج در احکام کارگزيني، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي کاهش فوقبه 
  .صادر کرده است

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
اکبر استاديان   بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي علي٢٧ـ شعبه ١

 طرفيت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان قم و به خواسته اعتراض به عدم اعمال به
العاده ويژه به صورت کامل و اعتراض به کاهش حقوق مکتسبه به موجب  درصد فوق

 رأي به رد شکايت به شرح زير ٢٧/١٢/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣٨٤٣دادنامه شماره 
 :صادر کرده است

 ٣١/٤/١٣٩٨محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمي مورخ با توجه به جميع 
کار اجمالي فوق و ساير  و مدارک و منضمات آن و توجهاً به مدافعات طرفين طي گردش

 قانون مديريت ٦٨ ماده ١٠مندرجات اوراق و مطاوي پرونده و نظر به اين که در بند 
 ده ويژه براي مشمولين آن حداکثرالعا خدمات کشوري و مصوبات مربوطه ميزان يا رقم فوق

 هاي مستمر تعيين و قيد شده و نه مقطوعاً و حسب توضيحات العاده  درصد حقوق و فوق٣٥تا 
متبوع خواهان براي نامبرده نيز همچون ساير همکاران او لحاظ و  و دفاعيات دستگاه

 آن معادل برقرار شده لذا موجب و مجوزي بر الزام و محکوميت خوانده به پرداخت سقف
 ١٠درصد وجود ندارد، بنابراين شکايت شاکي را غير وارد تشخيص و مستنداً به مواد  ٣٥
 .نمايد  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد آن صادر و اعالم مي١١و 

  روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر٢٠صادر شده ظرف مهلت رأي 
  .باشد يوان عدالت اداري ميد

  .اين رأي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده است
 بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي محمد علي رجبي ٣٩ـ شعبه ٢

 طرفيت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان قم به خواسته اعتراض به حکم کارگزينيبه 
 و استرداد مبالغ کسر شده به موجب ١٣٤٨اي کارگزيني  و الزام به اجر١٥٥١شماره 

 رأي به وارد دانستن شکايت ٢٤/١١/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٧٦٠١٥٦٠دادنامه شماره 
  :متن رأي به قرار زير است. صادر کرده است

 قانون مديريت خدمات کشوري ملزم ٦٨ ماده ١٠اداره طرف شکايت مطابق بند 
مدارک منضم به دادخواست مويد صحت : دوم.  پذيرش خواسته خواهان بوده استبه

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٦٥ و ١٠باشد لذا به استناد مواد  ادعاي وي مي
اين رأي ظرف مدت بيست روز . شود عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي صادر مي

  .باشد قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
  .رأي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده استاين 

 با حضور رئيس و معاونين ٤/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

http://www.RRK.IR
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  رأي هيأت عمومي
  .الف ـ تعارض در آراء محرز است

العاده ويژه در  فوق« قانون مديريت خدمات کشوري ٦٨بر اساس ماده  :ب ـ اوالً
پذيري، تأثير  المللي، ريسک موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار کار داخلي و بين

صصي و ستادي و تحقيقاتي ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخ اقتصادي فعاليت
اي براي حداکثر  و حساسيت کار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز ويژه

سقف امتياز حقوق ثابت و %) ٥٠(هاي اجرايي تا  از مشاغل، در برخي از دستگاه%) ٢٥(
 و مطابق حکم ماده» .هاي مستمر مذکور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد العاده فوق
 ماده ١٠ و ٩، ٨، ٧، ٦، ٥هاي مذکور در بندهاي  العاده تعيين ميزان فوق« قانون مذکور ٧٧
 اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي ربط با وزير و يا رئيس دستگاه ٦٨

نامه شماره  هيأت وزيران به موجب تصويب: ثانياً» .اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود
العاده ويژه مشاغل تخصصي را   پرداخت فوق١٥/١١/١٣٩٣ـ ـ  ه٥٠٠٠٠ت١٣٨٠٩١

جمهور که انجام  هاي مستقل زير نظر رييس ها و سازمان براي کارکنان ستادي وزارتخانه«
فعاليت و وظايف تخصصي، ستادي، تحقيقاتي و حساس را به عهده دارند براي حداکثر 

 و باشند ي مصرح در بند مذکور ميها  و پنج درصد از مشاغل که واجد شرايط و ويژگيبيست
با احتساب مشاغلي که قبالً به تصويب هيأت وزيران رسيده است، متناسب با کارآيي و 

هاي مشمول، حداکثر تا سي و پنج درصد حقوق و  اثربخشي کارکنان ستادي دستگاه
ي کشور ريز مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأييد سازمان مديريت و برنامههاي  العاده فوق

به نحوي که متوسط پرداختي به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعيين شده 
 نامه ريزي کشور در اجراي اين تصويب مجاز دانسته است و سازمان مديريت و برنامه» .تجاوز ننمايد

اخذ تأييديه فهرست عناوين مشاغل  «٢٤/١٢/١٣٩٣ ـ ١٧٠٢٤٦با صدور بخشنامه شماره 
 چنين بار مالي ناشي از اجراي مصوبه به نحوي که متوسط پرداختي به کارکنانبرخوردار و هم

 »تجاوز ننمايد، از اين سازمان)  درصد٢١معادل (سقف تعيين شده  از شصت درصدمشمول 
 ٣٠/١٠/١٣٩٧ـ  ٣٥٨ تا ٣٥٦الزامي دانسته است و اين مقررات به موجب دادنامه شماره را 

لت اداري مغاير با قانون تشخيص داده نشده است و هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدا
العاده   پرداخت فوق١٧/١١/١٣٩٤ ـ ٣٥٧٢٦٨متعاقباً سازمان مذکور به موجب نامه شماره 

 . مشروط به تأمين اعتبار تجويز کرده است١٣٩٥به کارکنان ستادي استاني را از سال ويژه 
العاده ويژه از سوي  برقراري فوقبنابراين رعايت شروط مقرر در اجراي اين مقررات جهت 

اداره  هاي موضوع تعارض ابتدا نظر به اينکه در پرونده. هاي اجرايي الزم بوده است دستگاه
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان قم بدون رعايت شروط مذکور و مازاد بر سقف مقرر 

کارگزيني شاکيان کرده العاده ويژه در احکام   اقدام به برقراري فوق١٣٩٥از ابتداي سال 
ليکن متعاقب تذکر ديوان محاسبات کشور نسبت به اصالح احکام کارگزيني شاکيان از 

 قانون مديريت خدمات ٧٧و ماده  العاده ويژه اقدام نموده است همان تاريخ برقراري فوق
زير ربط را به و العاده ويژه تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي  نيز تعيين ميزان فوقکشوري

و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران مربوط محول کرده است و در مواردي که 
 هاي اجرايي اختيار پرداخت مزايايي تا سقف معيني دارند، الزامي به پرداخت حداکثر دستگاه

تواند مانع از اعمال  سقف تعيين شده ندارند و صرف صدور احکام کارگزيني اوليه نمي
هاي اجرايي جهت انطباق احکام کارگزيني  نوني مقامات و مديران دستگاهاختيارات قا

شاکيان با شرايط و مقررات باشد و حق مکتسب در اينجا موضوعيت ندارد، بنابراين رأي 
 اين رأي. کار صحيح و موافق مقررات است به شرح مندرج در گردش رد شکايت شده بهصادر 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢به استناد بند 
 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد ١٣٩٢مصوب سال 

  .االتباع است مشابه الزم
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                      

  
  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٤٩٩شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 هاي يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه

:  با موضوع٠٤/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٠٧ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٠٥
ـ ٥٠١٩٣ت/١١٨٤١٦مصوبه شماره ) ب( راهكارهاي عملياتي بخش ٢ راهبردها و بند ٦ابطال بند «  
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  هيأت وزيران٨/٩/١٣٩٤

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  ١٦٠٥ ـ ١٦٠٦ ـ ١٦٠٧ :شماره دادنامه          ٤/١١/١٣٩٩: دادنامهتاريخ 
  ٩٨٠٠٤٩٩ ـ ٩٩٠٠٢٥٠ ـ ٩٩٠١٦٤٣ :شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
صنعتي ـ ـ سازمان منطقه آزاد تجاري ٢ـ آقاي ابوالفضل روحي جهرمي ١ :شاكيان

لين اقتصادي مناطق آزاد با وکالت آقاي ـ مؤسسه شوراي هماهنگي و همکاري فعا٣قشم 
  اميررضا افشار

 راهکارهاي عملياتي ٢ راهبردها و بند ٦بند ابطال  :موضوع شکايت و خواسته
   هيأت وزيران٨/٩/١٣٩٤ ـ ٥٠١٩٣ت/١١٨٤١٦مصوبه شماره ) ب(بخش 

 راهبردها و ٦بند هايي جداگانه ابطال  شاکيان به موجب دادخواستـ ١ :کار گردش
 ٨/٩/١٣٩٤ ـ ٥٠١٩٣ت/١١٨٤١٦مصوبه شماره ) ب(راهکارهاي عملياتي بخش  ٢بند 

  :اند که اند و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده را خواستار شده وزيرانهيأت 
 صنعتيـ  از قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ١٤ و ٤، ١ـ مطابق مدلول مواد ١«

کند  به اهدافي که تحقق آنان ايجاد اين مناطق را توجيه مي اسالمي ايران و با تمسک جمهوري
هايي را ايجاد و تعيين نموده و مبادالت بازرگاني آن مناطق  براي هيأت وزيران مسئوليت

 مقرراتي که در سرزمين اصلي(را با خارج نمودن از شمول مقررات صادرات و واردات 
ده و اين مبادالت و تشريفات گمرکي مستثني نمو) گردد به وسيله گمرک ايران اعمال مي

مربوط به محدوده هر منطقه را مجزا از سرزمين اصلي دانسته و متعاقب اين قانون با 
 و عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مقررات صادرات  اختيارات هيأت وزيران به شورايتفويض

را رسيده و  به تصويب اين شو١٩/٢/١٣٧٣واردات و امور گمرکي مناطق آزاد در مورخ 
 که به منظور اخذ آمار کاالهاي وارده به منطقه آزاد) ثبت گمرک(نامه   آيين٣موجب ماده  به

  شوراي عالي١٩/٢/١٣٧٣در ادامه به استناد مصوبه .  به سازمان منطقه آزاد محول گرديدهبوده
گردد که  مي آزاد مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي مناطق آزاد به مقرراتي اطالق مناطق

در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد با تصويب شوراي عالي و توسط سازمان 
 در اين مصوبه منظور از گمرک سازمان واحدي از زيرمجموعه. گردد مناطق آزاد اجرا مي در

 مناطق آزاد نامبرده شده که مجري مقررات و صادرات و واردات در هر منطقه است سازمان
 از قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري است که برابر ٢٧ه در راستاي ماده و اين مصوب

هاي اجرايي وابسته به قوه مجريه اختيارات خود را به رييس  با قانون مذکور کار دستگاه
  .اند هيأت مديره و مديرعامل سازمان مناطق تفويض نموده

 اده از قانون پنجساله پنجم توسعهاز آن م) الف( و بند ١١٢ و ٢٣٥ـ برابر با مفاد ماده ٢
هاي توسعه کشور که به منظور   از قانون احکام دائمي برنامه٦٥ اسالمي ايران و ماده جمهوري

انداز بيست ساله نظام و رشد  ايجاد نقش مؤثر مناطق آزاد و دست يابي به سند چشم
رايي دولتي مستقر هاي اج  مناسب ـ کليه وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي دستگاهاقتصادي

در اين مناطق را به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به مديران سازمانهاي مناطق آزاد 
واگذار و صراحتاً بيان داشته که سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي 

گردند بدين وصف گمرک مناطق آزاد تجاري   صنعتي اداره ميـاداره مناطق آزاد تجاري 
 شمول آن و مستثني از اين قاعده نخواهد بود و مصوبه مورد اعتراض در تعارض با قوانيندر 

  .مورد اشاره است
 از قانون که ١٦٥ قانون گمرک و ساير شقوق آن و ماده ٣ـ مطابق با مندرجات ماده ٣

  قانون چگونگي مناطق١٤ و ٤نامي از مناطق آزاد در آن ذکر نگرديده و با عنايت به ماده 
 سازمان منطقه آزاد که به ترتيب به ثبت گمرکي تجاري چگونگي تفکيک وظايف گمرک وآزاد 

به وسيله گمرک ايران و اعمال مقررات ورود و خروج کاال و انجام تشريفات گمرکي مربوط 
به وسيله سازمان هر منطقه و مستثني شدن قانون و مقررات صادرات و واردات در مناطق 

 قانون پنجساله پنجم ١١٢از ماده ) الف( و بند ٧/٦/١٣٧٢ي مصوب صنعتـ آزاد تجاري 
از قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با ) د( و بند ٩و ماده ) ١٣٩٠ ـ١٣٩٤(توسعه 
 هاي راهبردي مشخص  صرفاً تصويب برنامه٢٩/٢/١٣٨٧از جمله در مناطق آزاد مصوب فساد 

  راهبردها٦انسته و اين در حالي است که مدلول بند اين مناطق را به وسيله دولت مجاز ددر 
مصوبه مورد اعتراض بيانگر نقض حاکميتي قانون ) ب( راهکارهاي عملياتي بخش ٢و بند 

الزم اجراي اداره مناطق آزاد و حذف قسمتي از مسئوليتها و اختيارات و وظايف محوله 
ه سبب ايجاد و تحقق آن قانوني آن مناطق است که منجر به نقض استقالل و اهدافي ک

باشد و به هيچ وجه واجد ماهيت راهبرد و راهکار موافق با قانون  مناطق گرديده مي
  .نخواهد بود

ـ علي هذا نظر به مراتب فوق و نظر به اينکه تمامي آحاد جامعه مکلف به اجراي ٤
ها  نامه باشند و نظر به اينکه مصوبات و آيين قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسالمي مي

مغاير با قوانين فاقد ضمانت اجرايي و قانوني است و از طرف ديگر مصوبه مورد اعتراض 
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برخالف ذات قوانين و واجد قبح عمومي و سبب تضييع حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي 
و سرمايه داران و مغاير با اهداف مقنن و فسلفه وجودي مناطق آزاد تجاري و صنعتي 

 راهکارهاي عملياتي ٢ راهبردها و بند ٦روض و تعارض مفاد بند است و بنا به مراتب مع
 هيأت وزيران مبني بر ٨/٩/١٣٩٤ ـ ٥٠١٩٣ت/١١٨٤١٦نامه شماره  تصويب) ب(بخش 

حذف گمرک سازمان مناطق آزاد و جايگزيني گمرک جمهوري اسالمي ايران به دليل 
 و ابطال آن مزيد مغايرت و تعارض آن با قانون به شرحي که گذشت استدعاي رسيدگي

  ».امتنان است
  :  ـ متن بندهاي مورد اعتراض به شرح زير است٢
  : راهبردها٦بند «
 ـ حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از ساختار و تشکيالت ٦

  مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
  : راهکارهاي عملياتي٢بند 

ويژه اقتصادي مکلف است ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ٢
نامه نسبت به حذف گمرک منطقه  االجرا شدن اين تصويب ظرف شش ماه از تاريخ الزم

  ».آزاد تجاري ـ صنعتي از ساختار و تشکيالت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اقدام نمايد
ـ در پاسخ به شکايت مذکور، معاون امور حقوقي دولت به موجب اليحه شماره ٤

  : توضيح داده است که٦/٩/١٣٩٨ـ  ١١٣١٣٧/٣٩٣٢٠
 صنعتي اساساً ناظر به اجازه ـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ١ـ ماده ١«

همچنين در . ايجاد سه منطقه است و حکمي در مورد ايجاد ساختار گمرک نداده است
و ها و اساسنامه سازمان منطقه  نامه  قانون ياد شده دولت مسئوليت تصويب آيين٤ماده 
تواند  را بر عهده دارد که با توجه به مسئوليت تصويب اساسنامه مي... هاي عمراني برنامه

  .ساختار سازماني مناطق آزاد را تعيين نمايد
  : صنعتي نيز مقرر نموده استـ قانون چگونگي اداره مناططق آزاد تجاري ١٤ـ ماده ٢
 ثبت گمرکي از شمول ـ مبادالت بازرگاني مناطق با خارج از کشور پس از١٤ماده«

 مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود کاال و تشريفات گمرکي
در محدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مبادالت بازرگاني مناطق با 
ساير نقاط کشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات کشور 

  ».دباش مي
بلکه صرفاً ثبت .  نيز حکمي در مورد ساختار تشکيالت مناطق نداده است١٤ماده 

گمرکي در مناطق آزاد را مقرر نموده و عالوه بر اين مرجع تعيين تشريفات گمرکي را نيز 
با توجه به مراتب فوق هيأت وزيران تکليفي براي اينکه . هيأت وزيران تعيين نموده است

توانسته واحد  د گمرک لحاظ شود نداشته است و به همين جهت ميدر ساختار مناطق آزا
بديهي است حذف ساختار موجب عدم اجراي . گمرک را از ساختار منطقه حذف نمايد

  همچنان ورود کاال در مناطق صرفاً متضمن١٤زيرا مطابق ماده .  قانون نخواهد شد١٤ماده 
ردات و صادرات مناطق مزبور نيز ثبت گمرکي است و موجبي براي عدم رعايت مقررات وا

شود، بلکه هر سازماني که مسئوليت اداره گمرک منطقه آزاد را بر عهده داشته باشد  نمي
 . قانون اقدام نمايد١٤نامه مقررات صادرات و واردات مناطق و ماده  بايد همچنان مطابق آيين

ادرات و واردات نامه مقررات ص ضمناً شاکي هيچگونه موردي که موجب شده باشد آيين
بديهي است . نداده استمناطق ياد شده اجرا نشده و ثبت گمرکي صورت نگرفته باشد ارائه 

  قانون برنامه ششم توسعه نيز ناظر به تأکيد٦٥ قانون برنامه پنجم توسعه و نيز ماده ١١٢مواد 
 تغيير صنعتي بوده و در نتيجه موجبـ بر اجراي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 

  .در مواد قانون مزبور نشده است
 که مؤخر از قانون چگونگي اداره مناطق آزد ١٣٩٢ـ در قانون امور گمرکي مصوب ٣

هاي براي ورود کاال در مناطق مقرر شده و  تجاري ـ صنعتي وضع گرديده است محدوديت
  : تصريح نموده است١٥٨در ماده 
وارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و  قانون امور گمرکي ـ به استثناء م١٥٨ماده «

صدور کاال، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق 
  ».ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است

ها در مناطق آزاد طبق قانون امور گمرکي از جمله  بنابراين اجراي برخي محدوديت
 ١٥٨رک جمهوري اسالمي ايران است و ساير موارد مطابق ماده  آن بر عهده گم٢ماده 

همچنين با توجه به اينکه . باشد صنعتي ميـ تابع قوانين مربوط به مناطق آزاد تجاري 
 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، مبادالت مناطق با خارج از کشور تابع ١٤صدر ماده 

 نموده است که مبادالت بازرگاني نامه خاص مصوب دولت نموده و ذيل آن تصريح آيين
بنابراين دولت . مناطق با ساير مناطق تابع مقررات عمومي صادرات و واردات کشور است

 ١٤ ارتقاء سالمت اداري مقرر نموده است که مسئوليت واحد گمرکي هر دو قسمت ماده براي
م اداري و مقابله  ارتقاء سالمت نظا٩بر عهده گمرک باشد و اين امر دقيقاً در اجراي ماده 

  .صنعتي استـ  مفاسد است که مؤخر از قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري با
مضافاً چنانکه ذکر شد در قانون حکمي بر منظور شدن گمرک در ساختار منطقه 
لحاظ نشده و مسئوليت تصويب اساسنامه مناطق و به تبع آن تعيين ساختار سازمان 

  .مناطق بر عهده دولت است
در بخشي از دادخواست مطروحه به مصوبات شوراي عالي مناطق آزاد استناد ـ ٤

گرديده است، حال آنکه مغايرت مصوبه هيأت وزيران با مصوبه شوراي عالي مناطق آزاد 
که خود بر اساس تفويض اختيار هيأت وزيران موجوديت يافته است در شمار جهات 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٠  و١٢درخواست ابطال مصوبات مندرج در مواد 
  .گردد عدالت اداري محسوب نمي

کنترل و نظارت بر امر « قانون امور گمرکي ٣ماده ) ت( ـ همچنين مطابق بند ٥
باشد، لذا از آنجايي که  از وظايف و اختيارات گمرک ايران مي» عبور کاال از قلمرو کشور

شوند، استقرار گمرک در مبادي  ور محسوب مي آزاد تجاري ـ صنعتي جزء قلمرو کشمناطق
  ».باشد ورودي و خروجي آن در راستاي اجراي قانون مي

 با حضور رئيس و معاونين ٤/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .راء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبررسي با اکثريت آ
  

  رأي هيأت عمومي
 ١١٢ماده ) الف(گمرک مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از مصاديق ذکر شده در بند : اوالً

 ٦٥ماده ) الف( و بند ١٣٨٩ برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب قانون
 بوده که بر اساس آن کليه وظايف ١٣٩٥ور مصوب هاي توسعه کش احکام دائمي برنامهقانون 

هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء  هاي دستگاه و اختيارات و مسئوليت
 مطابق: نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده مديران سازمان مناطق آزاد واگذار شده است؛ ثانياً

  تصويب١٣٩٠قابله با فساد مصوب  قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و م٩ماده ) د(بند 
هاي راهبردي مشخص در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي صرفاً توسط هيأت وزيران  برنامه

 راهکارهاي عملياتي مصوبه مورد شکايت از شمول برنامه ٢نظر به اينکه بند . مجاز است
 لياتيگيري درباره راهکارهاي عم راهبردي مستثني بوده و هيأت وزيران در خصوص تصميم

حذف گمرک از ساختار و تشکيالت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اختياري نداشته است، 
مصوبه شماره ) ب(راهکارهاي عملياتي بخش ) ٢(راهبردها و بند ) ٦(بنابراين بند 

 هيأت وزيران، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ٨/٩/١٣٩٤ هـ ـ ٥٠١٩٣ت/١١٨٤١٦
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ند به بند هيأت وزيران وضع شده و مست

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                       

  
  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٥٠٠شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه

 ٩٥ ـ٥٠٤ابطال تعرفه شماره «:  با موضوع٠٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٠٩
 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست»  شوراي اسالمي شهر خارگ١٣/١١/١٣٩٤مورخ 

  .گردد ارسال مي
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٨٠٠٥٠٠ :شماره پرونده     ١٦٠٩ :شماره دادنامه      ٤/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  لت اداري هيأت عمومي ديوان عدا:مرجع رسيدگي
  شرکت مهندسي کاوش پيام پارس با وکالت آقاي عليرضا نجفي :شاكي

 ١٣/١١/١٣٩٤ مورخ ٩٥ ـ٥٠٤ابطال تعرفه شماره  :موضوع شکايت و خواسته
  شوراي اسالمي شهر خارگ

 مورخ ٩٥ ـ٥٠٤تعرفه شماره شاکي به موجب دادخواستي ابطال ـ ١ :کار گردش
 خواستار شده و در جهت تبيين خواسته را  شوراي اسالمي شهر خارگ١٣/١١/١٣٩٤

  :اعالم کرده است که

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ١٧/١/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢١٥٠شماره 

 که  توجه فرماييد در بند مذکور صراحتاً قيد گرديده٩٥ ـ٥٠٤ تعرفه ٨چنانچه به بند ـ ١«
 عوارض محلي شهر خارگ موضوع مصوبه ٢٤٠٤اين تعرفه صرفاً به روز شدن تعرفه 

ضيح است اين مصوبه الزم به تو. باشد  مي١٣/١١/١٣٩٢ش خ ـ /١١/٤٣٤٧شماره 
 ٢٠/٩/١٣٩٧ ـ ١٨٤٥به موجب رأي شماره  ) ٩٥ ـ٥٠٤(استنادي در تعرفه معترض عنه 

 .گردد عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده که تصوير اين رأي تقديم حضورتان ميهيأت 
حال با توجه به اينکه اين تعرفه معترض عنه دقيقاً همان تعرفه ابطال شده از ناحيه 

باشد و  باشد و مفاد هر دو تعرفه مشابه و يکسان مي مي عمومي ديوان عدالت اداري هيأت
بايست در مصوبات بعدي شوراي  مي اينکه آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

لذا همانگونه . اسالمي شهر مد نظر قرار گيرد که متأسفانه در ما نحن فيه چنين شده است
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري چنانچه٩٢ه مستحضريد مطابق مادکه 

مربوطه، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب کنند،  مراجع
  اين قانون و فقط با دعوت٨٣ديوان موضوع را خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده رئيس 

بنابراين از محضر عالي تقاضاي . نمايد  مطرح ميکننده در هيأت عمومي مرجع تصويبنماينده 
  . اين قانون مورد استدعاست٩٢اعمال ماده 

ـ به جز ايراد اساسي صدرالذکر در خصوص مصوبه موصوف در غير قانوني بودن اين ٢
  :رساند مصوبه مراتب ذيل نيز به عرض عالي مي

ي هرگونه عوارض و برقرار« قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠الف ـ به موجب ماده 
وجوه براي ارائه خدماتي که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ساير 

 قانون مذکور ٨همچنين به موجب ماده » .باشد توسط شوراهاي اسالمي شهر ممنوع مي
 نمايند، مشمول قانون شناخته شده و به موجب اشخاصي که به ارائه خدمات مبادرت ميکليه 

بنابراين کليه فعاليتهاي . اند  درصد گرديده٥/١ مکلف به پرداخت عوارض معادل ٣٨اده م
اند و در نتيجه مالحظه  خدماتي به موجب قانون مشمول پرداخت عوارض شناخته شده

فرماييد که اطالق و عموم مندرج در تعرفه شوراي شهر خارگ که هر گونه فعاليت  مي
 ٥٠گيرد در تعارض آشکار با ممنوعيت مندرج در ماده  اقتصادي و خدماتي را در بر مي

 مؤيد اين استدالل همانگونه که مستحضريد آراء متعدد ديوان از جمله. باشد مارالذکر ميقانون 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است که بر همين ٨/٨/١٣٩١ ـ ٥٥٠دادنامه شماره 

 شهر اراک را مبني بر وضع ٤١مبنا عمل مشابه مصوبه معترض عنه يعني تعرفه شماره 
 ٥٠چرا که به موجب ماده .  نيم درصدي بر قراردادهاي پيمانکاري ابطال نموده استعوارض

ضمن آنکه . قانون مذکور وضع عوارض مضاعف بر عوارض قانوني ممنوع تلقي شده است
برابر بخشنامه وزارت کشور که با هماهنگي و پيگيري ديوان عدالت اداري صادر شده 

اند که  وراي اسالمي شهرها از تصويب چنين عوارض غير قانوني و مضاف منع گرديدهش
متأسفانه شوراي اسالمي شهر خارگ به اين رويه نادرست خود بر خالف موازين قانوني و 

  .دهد بخشنامه ادامه مي بر خالف مفاد اين
 خدمات همانگونه که مستحضريد عوارض در واقع دريافتي شهرداريها در مقابلـ ب 

 ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ ١٤٧٥بر همين مبنا به موجب رأي شماره . ارائه شده از ناحيه آنان است
» .اخذ عوارض بدون ارايه خدمات خاص جواز قانوني ندارد«عمومي ديوان عدالت اداري هيأت 

بنابراين وضع عوارض به نحو عام بدون آنکه مشخص گردد در خصوص کدام فعاليت و در 
گذاري در حوزه   خدمات شهرداري تعيين گرديده خالف اصول قاعدهمقابل کداميک از

  .مربوطه است
 »وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور« قانون تشکيالت ٧٧ج ـ به موجب ماده 

اين موضوع مهم . عوارض تعييني توسط شوراها بايستي متناسب توليد و درآمد اهالي باشد
مه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط نا  آيين١٤ماده ) ج(به نحوي در بند 

.  هيأت وزيران نيز مورد تأکيد قرار گرفته است٧/٧/١٣٧٨مصوب ... شوراهاي اسالمي شهر
 در حالي است که عوارض تعييني شوراي شهر خارگ اوالً بر اساس حق بيمه پرداختياين 

وارض به د، ثانياً ميزان عاشخاص مشمول، وضع شده که نوعي هزينه است نه درآم
  .گذارد هاي مربوطه باقي نمي اي زياد است که سودي براي فعاليت اندازه

لذا نظر به مراتب معروضه با توجه به اينکه بر اساس اين تعرفه غير قانوني موکل در 
 مورخ ٩٧/ر/١٩ ـ١٠١٥٩ شهرداري خارگ به موجب رأي شماره ٧٧کميسيون ماده 

 ريال گرديده و شهرداري درصدد ١٣٠٧٢٣٠٠٦٥ محکوم به پرداخت مبلغ ٢٥/٩/١٣٩٧
باشد و اجراي اين رأي باعث اخالل در پرداخت حقوق کارگران و خسارت  اجراي آن مي

هنگفتي به اين شرکت و تعطيلي شرکت خواهد شد و اينکه تعرفه مشابه سابقاً طي رأي 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده از محضر٢٠/٩/١٣٩٧ ـ ١٨٤٥شماره 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال ٩٢عالي تقاضاي اعمال ماده 

  مستند به قانون تشکيالت و آيين دادرسي١٣١١٣٩٤ از مصوبه مورخ ٩٥ ـ٥٠٤شماره تعرفه 
  ».ديوان عدالت اداري مورد استدعاست

  :ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زير است٣
  

  ي خارگشهردار  ٩٥ ـ٥٠٤تعرفه   ش خ/١٠٠٠/١٥: شماره ابالغ مصوبه
  ١٣/١١/١٣٩٤: تاريخ ابالغ مصوبه

   عوارض استفاده از خدمات توسط فعاالن اقتصادي : موضوع تعرفه
  : معادله محاسبه عوارض

  T= حق بيمه پرداخت شده % ٨معادل 
  : توضيحات محاسبه عوارض

ي که به نوعي در محدوده و حريم شهر خارگ ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و خصوص١
 هاي مختلف، نمايند به دليل استفاده از انواع خدمات شهرداري و ايجاد عارضه مبادرت به فعاليت اقتصادي مي

 .باشند موظف به پرداخت عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري خارگ مي

نيه و ساختمان، تاسيسات شهري و صنعتي، هاي افتصادي اعم از ساخت اب ـ عوارض فوق شامل کليه فعاليت٢
 و اي، مطالعاتي و تحقيقاتي، نگهداري، نيروي انساني سازي، فني، طراحي، اجرايي، فضاي سبز حمل ونقل، مشاوره راه

هاي مربوط به خريد و  باشد و شامل آن دسته از فعاليت اي، تهاتر و غير مي غيره به صورت نقدي، مبادله
  .شدبا نمي فروش توليدات

باشد و    قانون تأمين اجتماعي مي٣٨ـ مبناي محاسبه عوارض اين تعرفه، حق بيمه پرداخت شده موضوع ماده ٣
اند در مقابل عوارض اين تعرفه به مانند حق بيمه پرداختي عمل نموده و يا در پرداخت  کليه مشمولين موظف

و يا ) کننده از فعاليت فعال اقتصادي ستفادهتوسط ا(حق بيمه، عوارض اين تعرفه را نيز به صورت غير مستقيم 
 به حساب شهرداري خارگ واريز نموده و در پايان فعاليت خود مفاصاحساب) توسط خود فعال اقتصادي(مستقيم 

  .شهرداري را دريافت نمايند
ز که ا...  هاي عمومي، دولتي و غير دولتي و ـ کليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و نهادها و سازمان٤

نمايند به عنوان مودي شناخته شده و بايستي عوارض اين تعرفه را از  فعاليت اينگونه اشخاص استفاده مي
طرف ديگر کسر و به حساب شهرداري خارگ واريز نمايند و در پايان فعاليت فعال مربوطه تسويه حساب 

صورت بايستي عوارض اين غير اين نهايي فعال را منوط به ارائه مفاصا حساب شهرداري خارگ نمايند در
ضمناً وصول آن براي شهرداري خارگ از خود فعال اقتصادي . تعرفه را ازمنابع مالي خود پرداخت نمايند

به عنوان بدهکار نيز بال مانع بوده و طرف مقابل آنها موظف به ارائه مستندات مربوطه به مامورين موضوع 
   .باشند نامه مالي شهرداريها مي آيين) ٣١(ماده 

صورتي که فعاليتي مشمول پرداخت حق بيمه نگردد، مبناء محاسبه عوارض معادل حداقل کسور   ـ در٥
  .قانون تأمين اجتماعي در موارد مرتبط با آن خواهد بود) ٣٨(حق بيمه تعيين شده در ماده 

م فعاليت صورتي که درخواست استفاده از فعاليت فعال در مکان ديگري صادر شده باشد ولي انجا  ـ در٦
حريم شهرداري خارگ باشد، عوارض مربوطه بايستي به حساب  و يا اثرات انجام فعاليت در محدوده و

  .شهرداري خارگ واريز گردد
اي زمان  ـ در صورتي که مبناء پولي فعاليت فعال اقتصادي، ارزي باشد، مبالغ عوارض با نرخ ارز مبادله٧

  .افت خواهد شدتعلق عوارض، محاسبه و به صورت ريالي دري
ـ اين تعرفه صرفاً به روز شدن تعرفه ٨ ـ ش خ  /٤٣٤٧/١١ عوارض محلي شهر خارگ موضوع مصوبه شماره ٢٤٠٤ 

باشد و کليه   شوراي اسالمي شهر خارگ مي١٢/١١/١٣٩٣ ـخ /ش/٧٥٩/١ و مصوبه شماره ١٣/١١/١٣٩٢
االداء به حساب  مت زمان يوم ملزم به پرداخت عوارض اين تعرفه به قي١/١/١٣٩٣تاريخ  مرتبطين از

  .باشد شهرداري خارگ مي

ـ در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر خارگ به موجب اليحه ٤
  : توضيح داده است که١١/٦/١٣٩٨ش خ ـ /٣٥٩شماره 
دارد، شهر خارگ  ـ در پاسخ به بند مقدماتي دادخواست خواهان معروض مي١«

وندان با ديگر شهرهاي کشور تفاوت دارد و زماني که  خصوص ارائه خدمات به شهردر
گردند، به جهت  اشخاص حقوقي براي انجام قراردادهاي خود به جزيره خارگ وارد مي

ورود و خروج در شهر خارگ نياز (وضعيت خاص شهر خارگ و سختي تردد در آن 
 ها، ويي در هزينهج رساند که به جهت صرفه ها را به اين تصميم مي شرکت) برگ تردد دارد به

 خود را در جزيره خارگ مستقر نمايند، اين نيروها که بعضاً با خانواده خود در جزيرهنيروي 
که در برخي موارد (کنند  حضور دارند، در مدت زماني که در جزيره فعاليت و زندگي مي

به مانند ساير شهروندان از خدمات عمومي شهر که با عوارض ) رسد به چندين سال مي
لذا شوراي اسالمي . نمايند رداخت شده توسط آن شهروندان ايجاد گرديده استفاده ميپ

 ٥٠ ماده ١ قانون موسوم به شوراها و تبصره ٨٠ ماده ١٦شهر خارگ با استناد به بند 
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ١٧٤قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 

در هنگام تصويب  ويب تعرفه استفاده از خدمات عمومياسالمي ايران مبادرت به تص
. ها عوارض ديگري مصوب ننموده است عوارض، آن را مد نظر قرار داده و براي شرکت
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 آن ماده به شوراهاي اسالمي اجازه وضع عوارض براي مواردي که ١وليکن در تبصره 
ها با  رکنان شرکتتکليف آن در آن قانون مشخص نشده را داده است و نظر به اينکه کا

نمايند، عوارض آن خدمات  استفاده از خدمات عمومي شهر در جزيره خارگ زندگي مي
مصوب گرديده که ارتباطي به خواهان نداشته و ايشان مکلف است که به عنوان مؤدي 
عوارض موصوف را از کارکنان دريافت و به حساب شهرداري واريز نمايد و در صورت قصور 

 ضمناً آراء استنادي وکيل خواهان مربوط به پيمانکاران. ايشان رفتار شده استمقررات با طبق 
هاي پيمانکاري را هدف  هاي ابطالي آن، شرکت هاي ديگري است و تعرفه و موضوع

ها را هدف   داده است و اين در حالي است که تعرفه مصوب اين شورا، کارکنان شرکتقرار
ي از سوي وکيل خواهان متفاوت بوده و خروج موضوعي قرار داده و موضوع آن با آراء اعالم

ضمناً در رابطه با بخشنامه استنادي وکيل خواهان که مدعي ابالغ آن از سوي وزارت کشور . دارد
گردد که در زمان تصويب تعرفه متنازع فيه، بخشنامه اي به اين شورا  باشد عنوان مي مي

 سوي آن وزراتخانه نيز مؤيد عدم تصويب هاي بعدي صادره از ابالغ نشده است و بخشنامه
  .تعرفه مصوب اين شورا نبوده است

 ١دارد، همانگونه که در بند   دادخواست عنوان مي٢بند ) ب(ـ در پاسخ به جزء  ٥
باشند و امروزه  اين اليحه معروض گرديد، شهرداريها مکلف به ارائه خدمات عمومي مي

هاي بهبود عبور و مرور  هرداريها در زمينهبراي مردم ايران، خدمات عمومي گسترده ش
آوري زباله، احداث انواع  ها و فضاهاي سبز شهري، رفت و روب و جمع شهري احداث پارک

ها خدمات ديگر بر کسي پوشيده نيست و در اين دوره بدون  ها و ده فرهنگسراها، ورزشگاه
صوص شهر خارگ در خ. وجود اينگونه خدمات زندگي در شهرها غير ممکن خواهد بود

اقدام و به جهت اينکه شرکتهاي متعددي در منطقه  نيز شهرداري نسبت به ارائه خدمات
اساس وکيل  نمايد و ادعاي واهي و بي يابند، باالجبار خدمات بيشتري را ارائه مي  ميحضور

اطالعي  يا نشان از بي) کدام فعاليت در مقابل کداميک از خدمات(خواهان مبني بر اينکه 
قضات ديوان شان از خدمات گسترده شهرداري را دارد و يا اينکه به هدف انحراف ذهن اي

  .باشد  پنهان نميباشد وگرنه امروزه بر هيچ شخص خدمات قابل رؤيت و گسترده شهرداري مي
دارد، همانگونه که وکيل خواهان   دادخواست معروض مي٢بند ) ج( ـ در پاسخ به جزء ٦

قانون موسوم به شوراها، عوارض )  جديد٨٥ (ـ)  قديم٧٧(ماده عنوان فرمودند، بر طبق 
 ها تصويبي توسط شوراها بايستي متناسب با درآمد اهالي باشد که اين موضوع در تعرفه

به درستي رعايت کرديده و مبلغ عوارض براي هر يک از کارکنان شرکت که در جزيره 
 ريال ٠٠٠/١٠٠بلغي در حدود حق بيمه آنها و م% ٨نمايند، معادل  خارگ فعاليت مي

باشد که به نسبت درآمد آن اشخاص و خدمات ارائه شده توسط شهرداري خارگ،  مي
 .لذا در اين قسمت نيز رعايت انصاف، عدالت و قانون شده است. باشد بسيار ناچيزي ميمبلغ 

عوارض تعييني شوراي شهر خارگ (در خصوص ادعاي ديگر وکيل خواهان مبني بر اينکه 
. بر اساس حق بيمه پرداختي اشخاص مشمول وضع شده که نوعي هزينه است نه درآمد: الًاو

 .)ماند هاي مربوطه باقي نمي اي زياد است که سودي براي فعاليت ميزان عوارض به اندازه: ثانياً
مبلغ عوارض ناشي از تعرفه، مربوط به کارکنان شرکت است که : اوالً. گردد معروض مي

حق بيمه است و نظر به اينکه مربوط به کارکنان است از درآمد آنها % ٨آن  محاسبه مبناي
گردد و اصل عوارض مربوط به شرکتها نبوده که براي آنها هزينه محسوب  پرداخت مي

همانگونه که در فوق اعالم گرديد ميزان عوارض در مقابل دريافتي کارکنان و : ثانياً. گردد
باشد که وکيل خواهان قصد بزرگ   بسيار اندک ميخدمات ارائه شده از سوي شهرداري

  .نمايي آن را دارند
گردد، اوالً عدم اجراي قانون از سوي   دادخواست معروض مي٣ـ در پاسخ به بند ٧

گردد و اشخاص  خواهان و يا طرف قرارداد ايشان، باعث اسقاط حقوق شهرداري نمي
 قانوني آنان گذشته است از پرداخت توانند با اين استدالل که از زمان انجام تکليف نمي

انواع حقوق دولتي شانه خالي نمايند و اگر اين استدالل سست در جامعه نهادينه گردد، 
آحاد جامعه با اين منطق، از پرداخت حقوق قانوني طفره رفته تا با مرور زمان منابع 

انون شهرداري،  ق٧٧ثانياً بر طبق ماده . نمايند متعلق به دولت را به نفع خود مصادره
رفع هرگونه اختالف در رابطه با عوارض و بهاي خدمات در کميسيون مزبور مورد 

گيرد و به جهت اعتراض خواهان، شهرداري مکلف به ارجاع پرونده به  رسيدگي قرار مي
  ». بوده است٧٧کميسيون ماده 

 قانون تشکيالت و آيين ٩٢ـ رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده  ٨
 ٨٤ تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال دادرسي 

  به هيأت تخصصي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال قانون 
  .شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد

معاونين  با حضور رئيس و ٤/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

  رأي هيأت عمومي
با توجه به وضعيت خاص جزيره خارگ از حيث رفت و آمد، به کارگيري اشخاص و 

هاي دولتي، نفتي، شرکتها و غيره از طريق قراردادهاي  ، پروژهافراد در کارهاي اقتصادي
 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و عوارض ٣٨ و ١٦پيمانکاري بوده و طبق مواد 

 همان قانون از وضع عوارض ٥٠کنند و شوراهاي اسالمي در ماده  شهرداري را پرداخت مي
 که از طريق سازمانها، ادارات، شرکتهاي خدماتياند، بنابراين وضع عوارض بر افرادي  شدهمنع 

شوند، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و همچنين با توجه به  به کار گرفته مي
 هيأت عمومي که در آن وضع عوارض توسط ٢٠/٩/١٣٩٧ ـ ١٨٤٥مفاد رأي شماره 

.  ابطال شده است اسالمي شهر خارگ براي استفاده از خدمات توسط فعاالن اقتصاديشوراي
 شوراي اسالمي شهر خارگ ١٣/١١/١٣٩٤ از مصوبه مورخ ٩٥ ـ٥٠٤ تعرفه شماره بنابراين

با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومي توسط فعاالن اقتصادي مغاير قانون و خارج از 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اختيارات است و مستند به بند حدود 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ان عدالت اداري مصوب سال ديو
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

  
  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢٥٠٢شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  زنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم رو رئيس هيأت
 يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه

 تعرفه عوارض و ١٣ ماده ابطال«:  با موضوع٠٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦١٠
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست »  شوراي اسالمي شهر قم١٣٩٧بهاي خدمات سال 

  .گردد ارسال مي
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٨٠٢٥٠٢: شماره پرونده      ١٦١٠: شماره دادنامه      ٤/١١/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي محمدرضا دوستدار:شاكي

وارض و بهاي خدمات سال  تعرفه ع١٣ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر قم١٣٩٧

  تعرفه عوارض و بهاي خدمات١٣ شاکي به موجب درخواستي ابطال ماده :کار گردش
 شوراي اسالمي شهر قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم ١٣٩٧سال 

  :کرده است که
 تعرفه عوارض ١٣اد ماده رساند شهرداري شهر قم به استن احتراماً به استحضار مي« 

 شوراي اسالمي شهر قم مبادرت به اخذ يک درصد از مبلغ ١٣٩٧و بهاي خدمات مصوب 
 نمايد که به داليل قانوني ذيل خواستار قراردادهاي پيمانکاري از هر صورت وضعيت ميکل 

  .ابطال مصوبه مذکور به لحاظ مغايرت با قوانين مصوب ديگر هستيم
برقراري هرگونه «: دارد ن ماليات بر ارزش افزوده که بيان مي قانو٥٠ـ طبق ماده ١

عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که 
در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض 

ها، سود اوراق مشارکت، سود   درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتبه
ها و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز،  گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانک سپرده

  .مصوبه مذکور خالف قانون است» .باشد توسط شوراي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي
 االجرا شدن ماز تاريخ الز«: دارد  قانون ماليات بر ارزش افزوده که بيان مي٥٢ـ طبق ماده ٢

 قانون، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايراناين 
دهندگان  و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه

 و اصالحيه بعدي آن و ساير قوانين و ١٣٨١خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب 
مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض مقررات خاص و عام 

. باشد دهندگان خدمات ممنوع مي ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه
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حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي 
  ».مصوبه مذکور خالف قانون هست «.باشد آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است نيز مي به

 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي ٥ـ طبق ماده ٣
و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از 

 :دارد ي که بيان م١٣٨١توليدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب 
 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه انواع کاالهاي وارداتي و کاالهاي توليدي و همچنين«

  اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است،٤دسته از خدمات که در ماده آن 
ها، سود  همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکت

ها و موسسات  کت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکاوراق مشار
مصوبه » .باشد اعتباري غير بانکي مجاز توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي

  .باشد مذکور برخالف قانون مذکور مي
وضع و دريافت عوارض توسط شهرداري قم بر اساس مصوبه شوراي اسالمي شهر قم 

ضمناً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق آراء متعدد از جمله رأي . ن استخالف قانو
 ٨/٨/١٣٩٠ـ  ٥٥٠ و رأي شماره ٢٤/١/١٣٩٥ـ  ٣٠ و رأي شماره ١٨/١٢/١٣٩٤ـ  ١٣١٣شماره 

مصوبه شوراي اسالمي شهرهاي ديگر را در خصوص دريافت عوارض را خالف قانون 
ح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  قانون اصال٥ماليات بر ارزش افزوده و ماده 

اجتماعي و فرهنگي و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان 
دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي دانسته و طبق آراء مورد اشاره رأي بر ابطال  کاال، ارائه

جا که وضع يک درصد عوارض و از آن لذا با توجه به توضيحات فوق. آنها صادر شده است
 قانون ماليات ٥٢ و ٥٠دريافت آن از صورت وضعيت قراردادهاي پيمانکاري برخالف مواد 

 و  قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي٥ارزش افزوده و ماده بر 
جوه از فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير و

  تعرفه١٣ابطال ماده . باشد دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مي توليدکنندگان کاال، ارائه
 شهرداري قم مصوب شوراي اسالمي شهر قم از محضر ١٣٩٧ و بهاي خدمات سال عوارض

  ».کننده مورد استدعاست مقام رسيدگي
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  :رار دادهاعوارض بر ق ـ ١٣ماده«
 ٢ بند ٢از مبلغ کل قراردادها و کليه قراردادهاي پيمانکاري، موضوع تبصره % ١اخذ 

ابنيه، ( قانون شهرداري در محدوده و حريم شهر از پيمانکاران به نفع شهرداري ٩٩ماده 
  .)راهسازي، ساختمان، تاسيسات

معاونت  ١/٩/١٣٧٢ ـ ٥٤/١١٤٣١ ـ ١٥٣٧٧ به استناد بخشنامه شماره: ١تبصره 
هاي اجرايي  حسابان دستگاه رياست جمهوري و رياست سازمان برنامه و بودجه وقت ذي

مکلفند براي پرداخت عوارض شهرداري، از هر صورت وضعيت و تعديل پيمانکاران بابت 
عوارض شهرداري از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداري محل اجراي 

  .کار واريز نمايد
  وزارت کشور به استانداران،٢٧/٥/١٣٧٢ـ  ٣٤/٣/١/٩٨٧٣و به استناد بخشنامه : ٢ تبصره

هاي اجرايي تاسيسات، شامل  منظور از واژه تاسيسات در مصوبه، عبارتست از کليه قرارداد
  .هاي امور صنعتي، آب و برق، گاز، فاضالب و مخابرات است نصب و اجراء در زمينه

هاي مسکن  ها و انبوه سازان مسکن و شرکت تعاوني ازيپيمانکاران انبوه س: ٣تبصره 
  .هاي بزرگ عمراني مکلفند عوارض فوق را به شهرداري پرداخت نمايند و پيمانکاران پروژه

 عوارض موضوع اين ماده مربوط به پيمانکاران بوده و هيچ ارتباطي به قانون: ٤تبصره 
 کننده و کارفرمايان توسط مصرف  افزودهماليات برارزش افزوده نداشته و مبلغ ماليات برارزش

  .گردد پرداخت مي
.... عوارض از مزايده اموال منقول و غير منقول و حراج ضايعات% ١دريافت : ٥تبصره 

کننده  برنده مزايده موظف است مفاصاحساب از شهرداري دريافت و برگزار........  معاملهيبها
  ».نمايد ي نسبت به تحويل کاال اقدام ميمزايده يا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهردار

در پاسخ به شکايت مذکور رئيس شوراي اسالمي شهر قم به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که١٦/٧/١٣٩٨ ـ ٥٧٩٨
 موضوع دادخواست ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٩٤٤احتراماً در خصوص پرونده کالسه «

 :رساند ه استحضار ميآقاي محمدرضا دوستدار به طرفيت شوراي اسالمي شهر قم ب
: دارد ها که اشعار مي  قانون شهرداري٩٩ ماده ٢ بند ٢شوراي اسالمي شهر قم در اجراي تبصره ـ ١
 قرارداد هاي محل اجراي گردد بايستي تماماً به شهرداري عوارضي که از قراردادها عايد مي«

 ٥٠ ماده ١ قانون اصالحي شوراها و تبصره ٨٠ ماده ١٦و همچنين وفق بند » پرداخت شود
قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارضي را تحت عنوان عوارض بر قراردادها به تصويب 

رسانده که پس از تأييد و تنفيذ توسط مراجع ذيصالح از طريق جرايد انتشار و اعالن 
 تعرفه عوارض نيز صراحتاً به مستند قانوني آن ١٣ ماده در متن. عمومي گرديده است

اخذ يک درصد از مبلغ کل قراردادها و کليه قراردادهاي «: تصريح شده و مقرر گرديد
 قانون شهرداري و در محدوده و حريم شهر ٩٩ ماده ٢ بند ٢پيمانکاري در موضوع تبصره 
  .»از پيمانکاران به نفع شهرداري

گردد که به موجب تعرفه شماره   بازمي١٣٧٢وارض به سال ـ سابقه وصول اين ع٢
درصد  جمهور وقت نيم  وزارت کشور و تصويب رئيس٢٧/٥/١٣٧٢ ـ ٣٤/٣/١/٩٨٧٣

ها از پيمانکاران   قانون شهرداري٩٩ ماده ٢ بند ٢عوارض از قراردادها موضوع تبصره 
ر دريافت عوارض گرديد و به منظور تاکيد د هاي مربوطه دريافت مي  نفع شهرداريبه

 توسط رياست سازمان برنامه و ١/٩/١٣٧٢ ـ ٥٤/١١٤٣١ ـ ١٥٣٧٧موصوف بخشنامه 
ليکن حسب اختيارات مندرج . هاي اجرايي ابالغ گرديد به ذيحسابان دستگاه بودجه وقت
 قانون ماليات بر ارزش ٥٠ ماده ١ قانون تجميع عوارض و تبصره ٥ ماده ١در تبصره 

تصويب شوراها نيز رسيد و مجدداً تنفيذ و تصويب و احصاء شد که افزوده اين عوارض به 
در اين خصوص شکاياتي نيز در ديوان عدالت اداري مطرح گرديد که برابر آراي صادره از 

  .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دريافت عوارض مذکور مغاير قانون تشخيص داده نشد
ر قم در خصوص عوارض پيمانکاري ـ با عنايت به اينکه مصوبه شوراي اسالمي شه٣

 هاي تأييد مراجع ذيصالح قانوني رسيده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامهبه 
 ،٢٤/١١/١٣٨٥ـ  ٧٨٧، ٢٥/٣/١٣٨٢ـ  ١٢٠، ٤/٨/١٣٨٢ـ  ٢٨٣ و ٢٨٢، ٩/٧/١٣٨٥ـ  ٤٩٥شماره 
عوارض  مغاير قانون نبودن ١٢/٢/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠٠١٧٥ و ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ ١٤٧٦

  .باشد موصوف را بارها تأييد نموده است لذا مصوبه شوراي اسالمي شهر قم قانوني و نافذ مي
ـ عوارض مصوب شده توسط شوراي اسالمي شهر قم بابت خدمات ارائه شده توسط ٤

باشد، بنابراين هر شخص اعم از حقيقي و يا حقوقي که از خدمات شهرداري  شهرداري مي
. هاي آن را نيز بپردازد يرمستقيم استفاده نمايد، الزم است هزينهبه طور مستقيم و يا غ

هاي پيمانکاري نيز بابت  بنابراين شرکت) مصداق قاعده فقهي من له الغنم فعليه الغرم(
آالت سنگين جهت  دارند از قبيل تردد خودروها و ماشين خدماتي که در شهر دريافت مي

 دمات شهري الزم است عوارض خود را به حساباجراي پروژه در سطح شهر و استفاده از خ
لذا با عنايت به مطالب مطروحه فوق و آراي . شهرداري محل اجراي قرارداد واريز نمايند

متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و صراحت قانوني و تصوير مستندات پيوستي 
  ».نمايد تقاضاي رسيدگي و رد شکايت شاکي را از آن رياست تقاضا مي

 با حضور رئيس و معاونين ٤/١١/١٣٩٩يأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ه
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

  رأي هيأت عمومي
، برقراري هر گونه عوارض و ١٧/٢/١٣٨٧فزوده مصوب  قانون ماليات بر ارزش ا٥٠ماده 

ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون 
 قانون ٣٨ماده ) الف(تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده را ممنوع کرده است و مطابق بند 

هاي پيمانکاري از مصاديق  ر به اينکه فعاليتنظ. ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است
 ١٣ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين ماده 

 تحت عنوان عوارض بر قراردادها از ١٣٩٧تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال 
قراردادهاي پيمانکاري خالف قانون مصوبات شوراي اسالمي شهر قم مبني بر تعيين عوارض بر 

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند ت و مستند به و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسالمي اس
  .شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠١٠٢٥شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه 
ـ ٢٢٥٩٢/١٥بخشنامه شماره ابطال «:  با موضوع٠٤/١١/١٣٩٩رخ  مو٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦١١  

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست »  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري٥/٢/١٣٩١
  .گردد ارسال مي

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
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  ٩٨٠١٠٢٥: شماره پرونده      ١٦١١: شماره دادنامه     ٤/١١/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقايان محمودرضا رحيمي و آريا شفاهي پور:شاكيان
 ٥/٢/١٣٩١ ـ ٢٢٥٩٢/١٥ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 ٥/٢/١٣٩١ـ  ٢٢٥٩٢/١٥ شماره  شاکيان به موجب درخواستي ابطال بخشنامه:کار گردش

  :اند که اند و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را خواستار شده
 ٥/٢/١٣٩١ـ  ٢٢٥٩٢/١٥رساند خواسته اينجانبان ابطال بخشنامه شماره  به استحضار مي«

. باشد گرديده است مي بند که جهت اجرا ابالغ ٤وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مشتمل بر 
به داليل مشروح زير، صدور اين بخشنامه خارج از اختيارات قانوني وزارت علوم، تحقيقات 

ـ اقدام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صدور ١: و فناوري و فاقد اعتبار قانوني است
  .  استبخشنامه مذکور خالف ترتيب مقرر در قوانين و خارج از اختيارات وزارتخانه مرقوم

 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوري اسالمي ايران و ٢٠ماده ) ب(مقنن در بند 
ها، مراکز و  دانشگاه:  احکام دائمي قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر کرده است١ماده 

هايي که داراي مجوز از شوراي گسترش  موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان
اي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ه آموزش عالي وزارتخانه

ربط هستند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم  و ساير مراجع قانوني ذي
هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري،  بر دستگاه

دي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و الحاقات بع قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و
هاي مالي، معامالتي، اداري، استخدامي، تشکيالتي مصوب هيأت امنا عمل کنند  نامه آيين

 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوري اسالمي ايران و ٢٠ماده ) ب( بند ١و در تبصره 
  مقررات مالي اداري احکام دائمي قانون برنامه ششم، هرگونه اصالح ساختار و١ ماده ٥تبصره 

ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و  معامالتي، استخدامي و تشکيالتي دانشگاه
نظر به اينکه وزارت . هاي تخصصي مشمول اين بند قانوني شده است همچنين فرهنگستان

 را برخالف نص صريح ٥/٢/١٣٩١ ـ ٢٢٥٩٢/١٥علوم، تحقيقات و فناوري بخشنامه شماره 
 ١ برنامه پنجم و ماده ٢٠ماده ) ب(بدون اخذ مصوبه هيأت امنا مصرح در بند قانون و 

 لذا اقدام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. احکام دائمي قانون برنامه ششم، صادر کرده است
در صدور بخشنامه مذکور خالف ترتيب مقرر در قوانين صدرالذکر و خارج از اختيارات 

  .اين فاقد اعتبار قانوني استوزارتخانه مرقوم است، بنابر
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ٥/٢/١٣٩١ ـ ٢٢٥٩٢/١٥ـ بخشنامه شماره ٢

  هيأت وزيران و بخشنامه١/١١/١٣٩٠هـ ـ ٤٦٤٦٣ت/٢١٣٤٧١نامه شماره  مبتني بر تصويب
 جمهور  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس٩/١١/١٣٩٠ ـ ٢٨٢٩٨/٢٠٠شماره 

ليکن با .  مجلس شوراي اسالمي و ديوان عدالت اداري ملغي گرديدنداست که توسط
  .وجود ابطال اصل مصوبات جايگزين اين بخشنامه توسط وزارت علوم صادر نگرديده است

 با هايي ـ در موارد مشابه که وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به صدور بخشنامه٣ 
 التي خالف ترتيب مقرر در قوانين صدرالذکرمحوريت موضوعات اداري ـ استخدامي ـ تشکي

 هاي و خارج از اختيارات آن وزارتخانه کرده است، ديوان عدالت اداري اقدام به ابطال بخشنامه
 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢٣١صادره از وزارت مذکور نموده است، از جمله رأي شماره 

 و بخشنامه شماره ١٥/٦/١٣٩٠ ـ ١٠٠١٢٩/١٥اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 
 ٩٢رسد ماده  لذا به نظر مي.  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري٥/١٠/١٣٩٠ ـ ١٩٨٨٤٨/١٥

  .قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در اين مورد قابل اعمال است
 ٥/٢/١٣٩١ـ  ٢٢٥٩٢/١٥رساند خواسته اينجانبان ابطال بخشنامه شماره  به استحضار مي

 .باشد  بند که جهت اجرا ابالغ گرديده است، مي٤لوم، تحقيقات و فناوري مشتمل بر وزارت ع
 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي تسري رأي هيأت عمومي ٢٠ضمناً به استناد ماده 

  ».مذکور به تاريخ صدور را داريم) دستورالعمل(مبني بر ابطال بخشنامه 
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

با احترام، حسب دستور وزير علوم، تحقيقات و فناوري، پيرو بخشنامه  الم عليکم،س«
 اين مرکز در خصوص ساماندهي نيروهاي شرکتي و ١٢/٧/١٣٨٥ ـ ٣٦٣٦/١٥شماره 

  هيأت وزيران و بخشنامه١/١١/١٣٩٠هـ ـ ٤٧٦٤٢ت/٢١٣٤٧١نامه شماره  بازگشت به تصويب
جمهور  عه مديريت و سرمايه انساني رئيس معاون توس٩/١١/١٣٩٠ ـ ٢٨٢٩٨/٢٠٠شماره 

 که از طريق شرکتهاي پيمانکاري براي تأمين(خصوص تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي در 
به قرارداد کار مشخص و معين و يا ) باشند نيروي انساني در آن مؤسسه مشغول به کار مي

 :رساند قرارداد کار موقت يک ساله به استحضار مي

ر مؤسسه براي مأموريتهاي حاکميتي همچون سياستگذاري، ـ جذب و استخدام د١
و همچنين کليه بخشهاي مرتبط که در قوانين مختلف ... آموزش، پژوهش و فناوري و

 قانون اهداف و وظايف و تشکيالت وزارت علوم، تحقيقات و ٢ماده ) ب( خصوص بند به
بوط تنها در يکي از فناوري تعيين گرديده است، کماکان با رعايت ضوابط و مقررات مر

قالبهاي رسمي، پيماني و قراردادي متداول در مراکز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري 
  .پذيرد  ميانجام

 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور افزايش کارايي ٢٠ماده ) د(ـ در اجراي بند ٢
يي که گري به ويژه خدمات دانشجويي، الزم است با اتخاذ سياستها مأموريتهاي تصدي

گردد، نسبت به واگذاري اين گونه مأموريتها  منجر به افزايش نقش نظارتي مؤسسه مي
 قالب قراردادهاي حجمي به بخش خصوصي و غير دولتي از جمله شرکتهاي تعاوني در

  .چند منظوره اقدام شايسته و بايسته صورت پذيرد
 ها و مؤسسات ر دانشگاهسازي و ايجاد رويه يکسان در امو ـ به منظور ساماندهي، شفاف٣

 آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، نحوه تبديل وضعيت کارکنان شرکتي آن مؤسسه به شرح ذيل
  :گردد تعيين مي

ـ کارکنان شرکتي که از طريق انعقاد قراردادهاي تأمين نيروي انساني در آن 
تبط، مؤسسه اشتغال به کار دارند، با احراز شرايط شغلي از جمله مدرک تحصيلي مر

مورد تأييد هيأت اجرايي کارکنان مؤسسه، با پيشنهاد هيأت اجرايي ... تجارب شغلي و
موصوف، متناسب با پستهاي بالتصدي متناظر و در سقف پستهاي سازماني مصوب 
مشروط به تأمين اعتبار در سقف اعتبارات تخصيصي ساليانه با احراز شرايط مندرج 

پس از تصويب هيأت امناي ذيربط به قرارداد کار نامه، صرفاً  اين آيين) ٤(در بند 
  .يابند معين يا مشخص تبديل وضع مي

ـ شرايط مورد نياز براي تبديل وضعيت کارکنان شرکتي به قرارداد کار معين يا مشخص ٤
  :عبارتند از

 و الف ـ دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي براي اشتغال در مشاغل تخصصي
  .اصلي

دن مدرک تحصيلي حداقل فوق ديپلم براي اشتغال در مشاغل تکنسين ب ـ دارا بو
 کارگاهي و آزمايشگاهي و همچنين ساير مشاغلي که شرايط شغلي آن، استفاده از دارندگان

  .نمايند اين مدرک را ايجاب مي
ج ـ دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل ديپلم صرفاً براي اشتغال در مشاغل نگهباني 

  .و انتظامات
  . داشتن حداقل يک سال سابقه پرداخت بيمه تأمين اجتماعي تا تاريخ ابالغ اين بخشنامهدـ 

  .هـ ـ رضايت کامل مؤسسه از عملکرد آنان
  .و ـ تأييد صالحيت عمومي آنها توسط مراجع ذيصالح

براي تصدي در مشاغل حاکميتي همچون مسئولين دفاتر، آبدارچي، راننده : توضيح
تواند صرفاً پس از تصويب  راز شرايط شغلي نياز ندارد مؤسسه ميکه به اح... مقامات و

هيأت امناي ذيربط، نسبت به تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي شاغل در مشاغل مذکور از 
بديهي است کليه نيروهاي شرکتي . طريق انعقاد قرارداد کار موقت يک ساله اقدام نمايد

 شوند و همچنين کارکناني که به صورت بر اساس مفاد اين بخشنامه تبديل وضعيت ميکه 
 ١٨٨شوند به استناد ماده  کار معين يا مشخص در مؤسسه مشغول به کار شده يا ميقرارداد 
 کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوي آنها در هيأتهاي تشخيص و حل اختالفقانون 

  .باشد وزارت کار قابل رسيدگي نمي
فهرست کارکنان شرکتي حائز شرايط فوق به همراه خواهشمند است دستور فرماييد 

مستندات مربوط، به منظور اخذ مجوز براي تبديل وضعيت و انعقاد قرارداد انجام کار 
 هاي معين و مشخص و يا قرارداد کار موقت يک ساله با آنها، با تأييد گزينش و تأييد صالحيت

شايان يادآوري است از .  گيردعمومي، در دستور کار کميسيون دائمي و هيأت امنا قرار
اين تاريخ هرگونه به کارگيري افراد جديد شرکتي در قالب شرکتهاي پيمانکاري براي 
تأمين نيروي انساني و پرداخت هرگونه وجه به آنان ممنوع بوده و در صورت لغو قرارداد، 

رکرد بازنشستگي، انصراف از ادامه خدمت و يا خاتمه خدمت به دليل عدم رضايت از کا
نيروهاي شرکتي تبديل وضعيت يافته موضوع اين بخشنامه جايگزيني افراد جديد به 

هاي سازماني مصوب فقط با تصويب  صورت قرار داد کار معين يا مشخص در سقف پست
  ».باشد هيأت امنا امکان پذير مي

در پاسخ به شکايت مذکور مديرکل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 ١٠/٦/١٣٩٨ـ  ١٣٥٣١٤/١٥ نامه شماره ١٢/٦/١٣٩٨ـ  ١٣٧٢١٣/٧٥/٧ اليحه شماره جببه مو
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هاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات و  هاي امنا و هيأت مقام وزير و رئيس مرکز هيأت قائم
  :فناوري را ارسال نموده است که متن آن به قرار زير است

  جناب آقاي دکتر آقابابايي«
  مديرکل محترم دفتر حقوقي

 در خصوص ١٥/٥/١٣٩٨ ـ ٧/٧٥/١١٥٢٥٠ا سالم و احترام، بازگشت به نامه شماره ب
خواسته آقايان آريا شفائي پور و محمودرضا رحيمي مبني بر ابطال بخشنامه شماره 

 قانون برنامه ٢٠ماده ) ب(به استناد بند : رساند  به استحضار مي٥/٢/١٣٩١ ـ ٢٢٥٩٢/١٥
 قانون احکام دائمي ١ و ماده ١٣٨٩ مصوب سال پنجساله پنجم جمهوري اسالمي ايران

ها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي که  داراي  هاي توسعه کشور، دانشگاه برنامه
شوراي گسترش آموزش عالي و ساير مراجع قانوني ذي ربط هستند بدون الزام  مجوز از

ه ويژه قانون محاسبات هاي دولتي و ب  رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاهبه
عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و الحاقات بعدي آنها و 

هاي مالي و معامالتي اداري و استخدامي، تشکيالتي  نامه فقط در چارچوب مصوبات و آيين
 دامينامه استخ  آيين١ ماده ١٦همچنين باعنايت به مفاد بند . مصوبات هيأت امنا عمل کنند

اعضاي غير هيأت غيرعلمي، به کارگيري نيروي قراردادي براي موسسه به منظور انجام 
وظايف مشخص براي مدت معين به موجب قرارداد منعقده در چارچوب ضوابط و مقررات 

استحضار جنابعالي باشد مزيد  نامه مذکور و بر اساس مصوبه هيأت امنا امکان پذير مي آيين
هـ هيأت وزيران ٤٧٦٤٣ت/٢١٣٤٧١هاي بخشنامه  راستاي تبيين سياستبخشنامه ياد شده در 

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ٩/١١/١٣٩٠ ـ ٢٨٢٩٨٠٢٠٠ بخشنامه شماره و
 از سوي اين وزارت ١٣٩١هاي قبل از  جمهور، مربوط به نيروهاي شرکتي سال رئيس

ر صورت تصويب در هيأت امنا ها و موسسات آموزش عالي صادر شده و تنها د  دانشگاهبه
هاي مذکور هرگونه انعقاد قرارداد تأمين نيروي  قابليت اجرا دارد و از تاريخ ابالغ بخشنامه

باشد و به کارگيري و جايگزيني  هاي پيمانکاري ممنوع مي انساني به هر شکل با شرکت
سب با افراد جديد به صورت قرارداد کار معين يا مشخص براي خدمت در موسسه متنا

 نامه استخدامي هاي سازماني بالتصدي مصوب فقط در چارچوب ضوابط و مقررات آيين پست
  ».باشد پذير مي اعضاي غير هيأت علمي و با تصويب هيأت امنا امکان

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 
  .ديوان عدالت اداري تشخيص نشد

 با حضور رئيس و معاونين ٤/١١/١٣٩٩ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي 
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .زير به صدور رأي مبادرت کرده است بررسي با اکثريت آراء به شرح
  

  رأي هيأت عمومي
نامه  شماره  يت در راستاي اجراي تصويببخشنامه مورد شکا: با توجه به اينکه اوالً

موضوع انعقاد قرارداد مستقيم با ( هيأت وزيران ١/١١/١٣٩٠ـ  هـ ٤٧٦٤٣/ت٢١٣٤٧١
 نامه مذکور به جهت مغايرت با قانون به موجب صادر شده است که تصويب) نيروهاي شرکتي

عالم االثر ا  رييس مجلس شوراي اسالمي ملغي٣١/٣/١٣٩١ب ـ /هـ١٥٠٧٤نامه شماره
 معاونت توسعه مديريت و ٩/١١/١٣٩٠ ـ ٢٨٢٩٨/٢٠٠شده است و بخشنامه شماره 

نامه صادر شده است به طريق اولي  جمهور که در راستاي اين تصويب سرمايه انساني رييس
 ٢٠ماده ) ب(به موجب بند : ثانياً. نامه هيأت وزيران قابليت استناد ندارد به تبع تصويب

زمان  که در ١٣٨٩پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال قانون برنامه پنجساله 
 و ها و مؤسسات تصويب مقرره مورد شکايت حاکم بر موضوع بوده است مقرر شده دانشگاه

هاي دولتي  مراکز آموزش عالي بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه
ها به موجب  هر چند دانشگاه: اًثالث. کنند فقط در چارچوب مصوبات هيأت امنا عمل مي

قانون  ١ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و ماده ٢٠ماده ) ب (بند
اند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي  مجاز شده هاي توسعه کشور احکام دائمي برنامه

ط در چارچوب هاي دولتي از جمله قانون مديريت خدمات کشوري و فق حاکم بر دستگاه
که  هاي مالي، معامالتي، اداري، استخدامي و تشکيالتي مصوب هيأت امناء نامه مصوبات و آيين

حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
رسد عمل نمايند، ليکن اين امر نافي رعايت اصول و قواعد کلي و اساسي در اتخاذ  مي

 مات هيأت امناء نيست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي ايجادتصمي
امتياز و تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي را به قرارداد کار معين را بدون رعايت اصل 

ها و آزمون خالف موازين قانوني اعالم داشته است، لذا مصوبه مورد شکايت  برابري فرصت

قانون  ۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱ج از حدود اختيارات مستند به بند جهت مغايرت با قانون و خروبه 
نامه اجرايي   آيين۱ بند ۱۳۹۲مصوب سال  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  .شود مذکور ابطال مي
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

  
  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠١٨٨٠شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 هاي يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه

ابطال «:  با موضوع٠٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٢٠ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦١٢
 اصالحي از ٥ و ماده ٧/١١/١٣٩٧ ـ٢٥٢٤ اصالحي از مصوبه شماره ٢ الحاقي به ماده ٦تبصره 

جهت درج در روزنامه رسمي »  شوراي اسالمي شهر تهران٧/١١/١٣٩٧ ـ٢٥٢٤مصوبه شماره 
  .گردد به پيوست ارسال مي

  اري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اد
  

  ١٦٢٠ الي ١٦١٢ :شماره دادنامه          ٤/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
 ـ ٩٨٠٢٦٩٢ ـ ٩٨٠٢٨٧٦ ـ ٩٨٠٣١٧١ ـ٩٨٠٣٣٦٤ ـ ٩٩٠٠٦٤٨ :شماره پرونده

  ٩٨٠١٨٨٠ ـ ٩٨٠١٨٨٢ ـ ٩٨٠٢١١٦ ـ ٩٨٠٢١١٧
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

کالت آقايان اميرحسين قاسمي برجسته و علي  شرکت ايران خودرو با وـ١ :شاكيان
ـ شرکت بازرگاني و خدمات ٣ـ آقاي سيد مسعود شجاعي کياسري ٢سلطاني مصلح 

همگام خودرو سهامي خاص با وکالت خانم سميرا جمشيدي و آقاي محمد غالمي اندراتي 
نم ـ شرکت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو سهامي خاص با وکالت خا٤

 ـ شرکت ويتانا با وکالت آقايان احسان ٥سميرا جمشيدي و آقاي محمد غالمي اندراتي 
اي رفاه با وکالت آقاي آرش فرهادي  هاي زنجيره  ـ فروشگاه٦معراج و مجتبي مظفريان 

   ـ شرکت توسعه منابع انرژي توان٨ شرکت مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا ـ٧
 اصالحي از ٢ الحاقي به ماده ٦ـ تبصره ١ل ابطا :موضوع شکايت و خواسته

   شوراي اسالمي شهر تهران٧/١١/١٣٩٧ ـ٢٥٢٤مصوبه شماره 
   شوراي اسالمي شهر تهران٧/١١/١٣٩٧ ـ٢٥٢٤ اصالحي از مصوبه شماره ٥ـ ماده ٢

اصالحيه مصوبه هايي جداگانه ابطال  ـ شاکيان به موجب دادخواست١ :کار گردش
 مصوبه ٦/١١٩/٩٧/٥تي صنفي منصوب در شهر تهران به شماره ساماندهي ابزارهاي تبليغا

را  )٧/١١/١٣٩٧ـ ٢٥٢٤شناسه مصوبه (تهران  و نوزدهمين جلسه رسمي شوراي اسالمي شهرصد 
  :اند كه اعالم كردهاند و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه  خواستار شده

 از قانون تشکيالت و ٨٠و  ١٠ قانون اساسي و مواد ١٧٣ـ احتراماً به استناد اصل ١«
: رساند  مراتب ذيل را به استحضار مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص نصب تابلوها بر سر درب اماکن تجاري و 
اداري و مؤسسات اعتباري و اتحاديه صنف پوشاک با اين استدالل که تابلوهاي منصوبه 

باشد ضمن  في محل استقرار و فعاليت اماکن ذکر شده و متضمن تبليغات نميمبين معر
کننده خدمتي نيست تا ذيحق به دريافت  اينکه سازمان زيباسازي شهر تهران اساساً ارائه

هاي سابق  عوارض باشد، بنابراين اخذ عوارض در اين موارد را غير قانوني دانسته و مصوبه
ليکن شوراي اسالمي شهر تهران مجدداً به سياق . ده استشوراي شهر تهران را باطل نمو

سابق با مصوبه جديدي و سعي در تلفيق کلمات آن با عبارات ديگر اقدام به وضع عوارض 
 قانون تشکيالت، وظايف و ٧٧مصوبه مورد اشاره مغاير با ماده . نمايد با مصوبه جديد مي

در واقع . باشد  مي١٣٧٥ مصوب انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران
. اند اند، بلکه به امالک شخصي نصب شده تابلوهاي صنفي در فضاي عمومي قرار نگرفته

 اين قانون فقط اختيار تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط ٧١ ماده ٢٦همچنين بند 
 و هاي وابسته به آن را تفويض نموده در حاليکه سازمان زيباسازي ها و سازمان شهرداري

شوراي شهر تهران با سوء برداشت از مصوبه مورد اشاره، نه تنها در خصوص نصب تابلوها 
بر روي سر درب ورودي و حياط با رونماي اصلي و جانبي ساختمان )  از صنفي و تبليغاتياعم(

نويسي و سايبان سعي در دريافت  يا روي پايه داخل محوطه و بام ساختمان و شيشه
ضي که متداول و قابل دفاع است اينکه، عوارض بايستي به نرخ زمان عوارض دارد، حتي فر

  .تخلف و تعلق آن محاسبه گردد نه بر اساس زمان مطالبه آن
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 شوراي نگهبان ١٢/١٠/١٣٨١ ـ ٢١٩٠/٣٠/١٣٨١ـ همچنين مطابق نظريه شماره ٢
چون وضع : در خصوص ممنوعيت وضع عوارض توسط شورا بدين شهر اظهار نظر شده است

ارض از امور تقنيني است و بايد به وسيله مجلس شوراي اسالمي تعيين يا ضوابط آن عو
وظايف و   قانون٧١ ماده ١٦لذا شوراهاي اسالمي صرفاً به استناد بند . مشخص شود

 فقط اختيار تهيه لوايح برقراري يا لغو عوارض ١٣٧١تشکيالت شوراي اسالمي مصوب سال 
  .ان آن را دارند نه تصويب آن راتغيير نوع و ميز  و همچنينشهري
 درصد ٣ـ ضمناً قانونگذار پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مجموعاً ٣

نمايد، هرچند که شهرداري  عوارض دريافتي را مستقيماً به حساب شهرداريها منظور مي
 مرجعي لذا بر اساس اين قانون هيچ. کند در مقابل اين عوارض هيچگونه خدماتي ارائه نمي

حق ايجاد مصوبه يا دستورالعمل، بابت عوارض عالوه بر عوارض مذکور را نداشته و تمامي 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده تمامي ٥٢در ماده . باشند مراجع موظف به تبعيت از آن مي

 نيز برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه ٥٠قوانين مغاير ملغي و بال اثر شده است و در ماده 
اي انواع کاالها و خدماتي که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است بر

تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن . باشد توسط شوراي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي
تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً 

 در زمينه ارائه خدمات مربوطه نيست و اصوالً شهرداري در خصوص نصب متضمن تبليغاتي
  .باشد تا ذيحق به دريافت بهاي آن باشد کننده خدمتي نمي اين گونه تابلوها ارائه

 الحاقي ٥تبصره «و » ١ اصالحي ماده ٣ـ١بند «ـ از طرفي، شوراي شهر تهران در ٤
وني و خارج از صالحيت خود، اقدام عنه، بدون مجوز قان در مصوبه معترض» ٢به ماده 

 سانتيمتر و تبعاً ايجاد ١٣٠ مقيد نمودن تعريف تابلوهاي منصوبه به حداکثر ارتفاع به
 مقيد نمودن تابلوهاي معرف محل، به متراژ، بدون ترديد. محدوديت در مصاديق آن نموده است

چرا که اساساً . ذکر استمخالف قانون و اراده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي صدرال
 يا متراژ، ابعاد، رنگ، فونت، جنس و مواردي از اين دست، شرط کافي براي داللت بر معرف

  .چه بسا تابلويي هرچند کوچک اما تبليغاتي و يا بالعکس. باشد تبليغاتي بودن نمي
 ـ لذا با عنايت به مقررات مربوطه و رويه قضايي و آراء مکرر هيأت عمومي ديوان ٥
 ـ ٩٢٧ الي ٩٢٣هاي شماره  هاي اصداري من جمله دادنامه  اداري در بسياري از دادنامهعدالت

 ـ ١٩٧٦ ،٣/٦/١٣٨٧ ـ ٤٠٧ و ٤٠٦، ١٨/١٠/١٣٩١ـ  ٧٧١، ٧/٦/١٣٩٠ ـ ٢٤١، ٢١/٩/١٣٩٦
 که به صراحت مصوبه مذکور و ٩/٩/١٣٨٢ ـ ٣٦١ و ١٩/١١/١٣٩٥ ـ ١٢٣٢، ٢/١١/١٣٩٧

ي شهر را ابطال و ايشان را از وضع و تصويب مصوباتي در اصالحيه مربوطه شوراي اسالم
خصوص وصول عوارض منع نموده و همچنين اعالم داشته که تابلوهاي منصوب بر سر در 
اماکن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور بوده 

شود و اصوالً شهرداري در  ه نميو وسيله تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط شناخت
کننده خدمات خاصي نبوده تا استحقاق بهاي آن را داشته باشد لذا با  اين خصوص ارائه

هاي صادره سازمان زيباسازي و  عنايت به جميع جهات مذکور ابطال مصوبات و اخطاريه
  ».شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص اخذ عوارض ياد شده مورد استدعاست

  :هاي مورد اعتراض به شرح زير است تعرفهـ متن ٢
 ٧/١١/١٣٩٧ ـ٢٥٢٤ اصالحي از مصوبه شماره ٢ الحاقي به ماده ٦تبصره : لف«

  شوراي اسالمي شهر تهران
 ):الحاقي) (۶(تبصره ششم 
هاي توليدي و خدماتي و اشخاص حقيقي و حقوقي که با استفاده از  تابلوي شرکت

هاي   خاص و انحصاري، اقدام به ايجاد فروشگاهيک عالمت و يا نام تجارتي ثبت شده
نمايند، تبليغاتي  اي مي هاي داراي شعبه و امثالهم به صورت فرامنطقه اي، رستوران زنجيره

  .شوند محسوب و مشمول عوارض موضوع اين مصوبه مي
   شوراي اسالمي شهر تهران٧/١١/١٣٩٧ ـ٢٥٢٤ اصالحي از مصوبه شماره ٥ماده : ب

  ):الحياص(ماده پنجم 
 هاي قبل بر اساس آخرين تعرفه نحوه محاسبه عوارض پرداخت نشده مؤديان در سال

  ».مصوب مالک عمل در سال پرداخت مؤدي خواهد بود
هاي مذکور، شوراي اسالمي شهر تهران به موجب لوايح  ـ در پاسخ به شکايت٣
 اعالم  به طور خالصه٢٨/٥/١٣٩٨ ـ ١٤٦٦٩/١٦٠و  ٢٧/٥/١٣٩٩ ـ ١١٠٦٣/١٦٠شماره 

  :کرده است که
 هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ١٢/١١/١٣٩٨ ـ ٩٠٨ه موجب دادنامه شماره ب«
. عدالت اداري، مصوبه مورد شکايت مغاير با قانون و قابل ابطال شناخته نشده استديوان 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٥با اين توجه، با استناد به ماده 
 ٨٠ ماده ١٦حسب مندرجات بند . ، قرار رد درخواست مورد استدعاست١٣٩٢مصوب 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب )  سابق٧١ماده (
تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض « و اصالحات بعدي آن ١/٣/١٣٧٥شهرداران مصوب 

 ٨٥ماده . يت شوراي اسالمي شهر استدر صالح» ...و همچنين تغيير نوع و ميزان آنشهر 
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب )  سابق٧٧ماده (

شوراي اسالمي شهر «: دارد  و اصالحات بعدي آن مقرر مي١/٣/١٣٧٥شهرداران مصوب 
ين تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأم مي

نامه مصوب هيأت وزيران  هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين بخشي از هزينه
نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي   آيين٥طبق ماده » .اقدام نمايد

 هيأت وزيران، مرجع تعيين نحوه وضع و ٧/٧/١٣٧٨اسالمي شهر، بخش و شهرک مصوب 
نامه   آيين١٤طبق ماده .  شوراهاي اسالمي شهرها هستندوصول عوارض در مورد شهرها،

هاي دولت که بايد در مصوبات شوراها رعايت شود، نيل به سمت  اخيرالذکر، يکي از سياست
  .هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر است خودکفائي شهرداري و نهايتاً تأمين بخشي از هزينه

، وضع ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب  قانون مالي٥٠ ذيل ماده ١بر مبناي تبصره 
عوارض محلي که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده بر عهده شوراي اسالمي شهر و 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده، کليه قوانين و مقررات خاص ٥٢بر مبناي ماده . بخش است
فرماييد؛  ظه ميبا توجه به مراتب معروضه فوق، مالح. و عام مغاير اين قانون لغو شده است

وضع، لغو، تغيير نوع و ميزان عوارض محلي که تکليف آن در قانون ماليات بر ارزش افزوده 
عالوه بر مراتب معروضه فوق، بر . تعيين نشده، در صالحيت شوراي اسالمي شهر است

قـانون تشکيالت، وظايف و انتخابـات شـوراهاي )  سـابق٧١ماده  (٨٠ ماده ٢٦مبناي بند 
تصويب نرخ «اصالحات بعدي آن   و١/٣/١٣٧٥ي کشور و انتخـاب شهرداران مصوب اسالم

نامه مالي و  هاي وابسته به آن با رعايت آيين خدمات ارايه شده توسط شهرداري و سازمان
. در صالحيت شوراي اسالمي شهر است» ها با رعايت مقررات مربوط معامالت شهرداري

 هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص امهدر متن دادخواست خود به دادنشاکي 
چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران مصوبه 

استناد نموده در حاليکه؛ مصوبه مورد اعتراض، همانگونه که در عنوان آن آمده، مربوط 
 است و مصوبه مورد استناد» انساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهر« به

چگونگي اخذ هزيه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي «شاکي، مربوط به 
در مصوبه موضوع پرونده حاضر، شهرداري به منظور رفع . بوده است» در شهر تهران

هاي بصري و صورتي و ارتقاء سيما و منظر شهري در شهر تهران اقدام به ارائه  آلودگي
صرف نظر از . نمايد خدمت ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران مي

  :رساند مراتب معروضه فوق، به استحضار مي
بر مبناي هيچ يک از مستندات قانوني جاري، ارائه خدمت، شرط وضع و دريافت 

» ارضعو«عالوه بر آن، عنوان . باشد عوارض موضوع مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها نمي
موضوع » بهاي خدمات«همانگونه که مستحضريد؛ . يکي نيست» بهاي خدمات«با عنوان 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي )  سابق٧١ماده  (٨٠ ماده ٢٦بند 
» عوارض«باشد و   و اصالحات بعدي آن مي١/٣/١٣٧٥و انتخاب شهرداران مصوب کشور 

تعدد بندهاي ماده قانوني ياد شده، بهترين . رالذکر است ماده قانوني اخي١٦موضوع بند 
با توجه به مراتب معروضه فوق، مقررات مندرج در . دليل بر تفاوت اين دو عنوان است

موضوع بند » بهاي خدمات«مصوبه موضـوع پرونده حاضـر بر مبناي هر يک از عناوين 
المي کشور و انتخاب  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اس٨٠ ماده ٢٦

 ماده ١٦موضوع بند » عوارض« و اصالحات بعدي آن و يا ١/٣/١٣٧٥شهرداران مصوب 
حسب مندرجات . قانوني اخيرالذکر تصويب شده باشد، از حدود قانوني خارج نشده است

متن دادخواست مربوطه، شاکي با توجه به اختالف در عوارض شکايت خود را مطرح 
نامه نحوه  با عنايت به ماده هشتم آيين: رساند وجه به استحضار ميبا اين ت. نموده است

 مصوب هيأت وزيران، در صورتيکه مؤديان در ٧/٧/١٣٧٨عواض مصوب  وضع و وصول
موضوعات عوارضي که توسط شوراها وضع  مورد ميزان و نحوه محاسبه و وصول و ساير

 قانون شهرداري ٧٧ده گردد اعتراض و يا شکايتي دارند، مرجع آن کميسيون ما مي
نامه اخيرالذکر، ديوان عدالت اداري،  به استناد تبصره ذيل ماده هشتم آيين. باشد مي

شاکي بدون طي . ها است  قانون شهرداري٧٧مرجع رسيدگي به آراء کميسيون ماده 
مراحل قانوني مذکور به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مراجعه و شکايت نموده 

به مراتب فوق، در صورتيکه شاکي به ميزان و نحوه محاسبه عوارض با عنايت . است
شکايت دارند، طي نمودن مسير مقرر در قانون براي طرح شکايت خود نزد آن مرجع 

با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکايت موضوع پرونده . رسد ضروري به نظر مي
  ».حاضر مورد استدعاست
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ت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيال٨٤ـ در اجراي ماده ٤
 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و ١٣٩٢سال 

 اصالحيه ١٢/١١/١٣٩٨ مورخ ٩١٣ الي ٩٠٨هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 
 از ٢٥٢٤مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبليغاتي صنفي منصوب در شهر تهران به شماره 

 به استثناء اطالق ٧/١١/١٣٩٧مصوبه صد و نوزدهمين جلسه شوراي شهر تهران مورخ 
 اصالحي که دستور اخذ ٥ اصالحي و آن قسمت از ماده ٢ الحاقي به ماده ٦تبصره 

اند   را نسبت به کساني که در سالهاي گذشته نپرداخته١٣٩٧عوارض تصويبي سال 
رأي مذکور . أي به رد شکايت صادر کردتعميم داده است قابل ابطال تشخيص نداد و ر

به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت 
  .اداري قطعيت يافت

 ـ٢٥٢٤ اصالحي مصوبه ٥ اصالحي و ماده ٢ الحاقي به ماده ٦رسيدگي به تبصره «
  ».مي قرار گرفت شوراي اسالمي شهر تهران در دستور کار هيأت عمو٧/١١/١٣٩٧

 با حضور رئيس و معاونين ٤/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 و و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث ديوان عدالت اداري

  .به صدور رأي مبادرت کرده است بررسي با اکثريت آراء به شرح زير
  

  رأي هيأت عمومي
اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ـ با توجه به ١

از تابلوهاي واحدهاي تجاري و اداري که مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن 
مذکور است در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات 

 تابلوهاي مبين  الحاقي به٦ تبصره تشخيص و ابطال شده است، بنابراين اطالق و تسري
 شوراي ٧/١١/١٣٩٧ ـ٢٥٢٤معرف منصوب در سردرب در اندازه استاندارد از مصوبه 

، ١١/١٠/١٣٩١ ـ ٧٥٩ الي ٧٢٤اسالمي شهر تهران به داليل مندرج در آراي شماره 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون ٣/٦/١٣٩٤ ـ ٧١٠ و ٢١/٥/١٣٩٢ ـ ٣٦٢

 ١٢ ماده ١قانوني شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند   از حدود اختياراتو خارج
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨و ماده 

  .شود ابطال مي
 شوراهاي ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠ ماده ١ـ طبق تبصره ٢

ز عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک ا
قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي 

بنا بر حکم مذکور، تصويب عوارض در . نمايند  اجراء در سال بعد، تصويب و اعالم عمومي
 در ماده پنج هاي قبل به سال تصويب  و دستور اخذ عوارض ساليانه سال١٣٩٧سال 

اصالحي از مصوبه مورد شکايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي 
 شوراي اسالمي شهر تهران ٧/١١/١٣٩٧ ـ٢٥٢٤ اصالحي از مصوبه ٥شهر است و ماده 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨  و ماده١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود طال مي اب١٣٩٢مصوب سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠٠٠٢٣شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه
ـ  ٤٥٩٢مصوبه شماره  ابطال«:  با موضوع٠٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٢١

جهت درج در »  شوراي اسالمي شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو٩/١١/١٣٩١
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  ي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عموم
  

  ٩٩٠٠٠٢٣ :شماره پرونده      ١٦٢١ :شماره دادنامه     ٤/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  بانک کارآفرين :شاكي
 ي شوراي اسالم٩/١١/١٣٩١ـ  ٤٥٩٢مصوبه شماره ابطال  :موضوع شکايت و خواسته

   شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو

 ٩/١١/١٣٩١ـ  ٤٥٩٢مصوبه شماره  ـ شاکي به موجب دادخواستي ابطال١ :کار گردش
را خواستار شده و در جهت   شوراي اسالمي شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو

  :تبيين خواسته اعالم کرده است که
ن تشکيالت، وظايف و  قانو٧٦ ماده ٢٦ و ١٦ـ اگر چه مطابق بندهاي ١«

 تصويب لوايح ١٣٧٥انتخابات شوراي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
شده  وع و ميزان آن و نرخ خدمات ارائهبرقراري يا لغو عوارض شهرداري و نيز تغيير ن

. باشد توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته از جمله وظايف شوراي اسالمي شهر مي
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ٥ماده  ١اما به موجب تبصره 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول 
دهندگان خدمات و کاالهاي  عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه

صوب  که تا آغاز حاکميت قانون ماليات بر ارزش افزوده م١٣٨١وارداتي مصوب 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده اختيار ٥٢ و ٥٠ اعتبار داشته و نيز مواد ١٣٨٧

هاي مذکور در  شوراي اسالمي محدود به وضع عوارض محلي با رعايت ممنوعيت
  .اين مواد است

ـ همانطور که مستحضريد فعاليت بانکها و شعب مختلف آن در امور بانکي و پولي ٢
شده است و فعاليت آن ملي تلقي شده و غير محلي است در نقاط مختلف کشور گسترده 

 ها شخصيت حقوقي مستقلي ندارند و هر بانک از طرفي از آنجا که شعب بانکها در شهرستانو 
صرف نظر از تعداد شعب آن در سراسر کشور يک شخصيت حقوقي است و تحت شماره 

 خدماتي که به مردم گردد و صرفاً به جهت نوع ها ثبت مي واحدي در اداره ثبت شرکت
  .باشند نمايند در شهرهاي مختلف داراي شعبه مي ارائه مي
ـ اگرچه اخذ عوارض از سوي شهرداري يکي از منابع درآمد پايدار شهرداري ٣

جهت ارائه خدمات عمومي است و بايد مورد پشتيباني قرار گيرد اما اخذ اين وجوه با 
ايد از طريق غير قانوني وصول شود و از توجه به آراي متعدد ديوان عدالت اداري نب

طرفي همانطور که مستحضر هستيد اخذ عوارض توسط شهرداري در قبال ارائه 
شود در حاليکه شهرداري در مقابل عوارض مورد  خدمات خاص به اشخاص مطالبه مي

 قانون تشکيالت و ٩٢طبق ماده . مطالبه خدمات خاص به اين بانک ارائه ننموده است
درسي ديوان عدالت اداري چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال گردد آيين دا

رعايت رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است و هرگاه مراجع مربوطه 
مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کند رئيس ديوان موضوع را خارج از 

نماينده مرجع  قانون مذکور فقط با دعوت ٨٣نوبت بدون رعايت مفاد ماده 
  .نمايد کننده در هيأت عمومي مطرح مي تصويب
ـ همانطور که مستحضر هستيد تابلوهاي منصوبه بر سردرب اماکن اداري و تجاري ٤

القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و متضمن تبليغات  علي
کننده  ن خصوص ارائه زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصوالً شهرداري در ايدر

همانطور که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعدد از جمله . خدماتي نيست
 مصوبات شوراي اسالمي چندين شهر ١٣٩٠ ـ ٢٤١ و ١٣٨٧ ـ ٤٠٦ و ٤٠٧هاي  دادنامه

لذا با توجه به صدور آراي متعدد هيأت . در خصوص اخذ بهاي تابلو منصوبه ابطال نمود
بر ابطال مصوبات شوراهاي اسالمي دال بر اخذ بهاي خدمات از تابلوهاي عمومي ديوان 

 ها و ضرورت رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي منصوبه بر سر درب بانک
شوراي اسالمي شهر کاشان در اعطاي مجوز به شهرداري در اخذ بهاي خدمات تابلوهاي 

 و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب منصوبه بر سر درب شعبه بانک موکل خالف قانون
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩٢ و ماده ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١باشد و به استناد بند  مي

ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حکم شايسته در جهت ابطال مصوبه مذکور 
  ».مورد تقاضا است

  :  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است ـ٢
  )العاده فوق(جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر کاشان صورت«

در ) العاده فوق(چهارصد و ششمين جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر کاشان 
 با حضور اعضاي شوراي اسالمي شهر و آقاي ٣/١١/١٣٩١شنبه مورخ   روز سه١٩ساعت 

زاده مدير  نادعلي مديرعامل سازمان رفاهي تفريحي شهرداري کاشان و آقاي حسن
ترم امور مالي سازمان مذکور با تالوت آياتي از کالم اهللا مجيد تشکيل گرديد و نامه مح

 سازمان رفاهي تفريحي شهرداري کاشان منضم به ٢١/١٠/١٣٩١س ر ـ ٧٩٧٥/١شماره 
 مطرح و ١٣٩١تعرفه پيشنهادي عوارض تابلوهاي تبليغاتي و غيره جهت اجرا در سال 

  :پس از بررسي به شرح زير
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  :ه و مشخصات فرمولنحو) الف
  

نحوه و مشخصات فرمول 
  محاسبه

  دريافت عوارض تابلوهاي سر درب
L × W × J × P × M × C = عوارض تابلو  

  باشد متراژ طول تابلوي منصوبه مي  )L(طول 
  باشد متراژ عرض تابلوي منصوبه مي  )W(عرض 

  ضريب واحدهاي شغلي  )J(ضريب شغلي 

هاي مستقيم در   قانون ماليات٦٤اي زمين موضوع ماده  ارزش منطقه  )P(اي  ارزش منطقه
  باشد  مي١٣٩٢سال 

  )M(ضريب نوع سازه 

  ٧٥/٠نماي کامپوزيت، چلنيوم و حروف برجسته با ضريب ـ  
  فلکس با ضريب يکـ  
دار نصب شده بر نماي ساختمان با  تابلوهاي نئون و ال اي دي فريمـ  

  حروف و متن ثابت با ضريب يک
دار نصب شده بر نماي ساختمان با  اي نئون و ال اي دي فريمتابلوهـ  

  ٥/١حروف و متن متحرک با ضريب 
هاي ال سي دي و ال  هاي بيروني با قاب و فريم، تلويزيون نور افشانـ  

 و براي انجام ١٠هاي همان واحد با ضريب  اي دي براي معرفي فعاليت
رداري و  که مجوز آن از طرف شه٢٠تبليغات شهري با ضريب 

  .هاي ذيربط صادر شده باشد دستگاه

  )C(ضريب تعداد وجه 
  .باشد تعداد وجه تابلوهاي منصوبه مي

  ضريب يک و نيم: يک وجه، ضريب يک                     دو وجه
  ضريب دو و نيم: سه وجه، ضريب دو               چهار وجه و بيشتر

  
  :عوارض تابلوها) ب
  
  عوارض تابلو  رديف

ها و اصناف مختلف که صرفاً در جهت معرفي نوع فعاليت صنفي نصب شده است،  تابلوي کليه مغازه  ١
  .شود  محاسبه مي٥/٢عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با ضريب 

 ها و مؤسسات خصوصي رسمي يا غير رسمي فعال و يا غير فعال، عوارض نصب تابلو کليه شرکت  ٢
  .شود  محاسبه مي٥ اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با ضريب تابلو بر

 کليه تابلوهاي تبليغاتي کاال و خدمات توليد داخل، عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و مشخصات  ٣
  .شود  محاسبه مي٦فرمول محاسبه با ضريب 

 ساس نحوه و مشخصاتکليه تابلوهاي تبليغاتي کاال و خدمات توليد خارج، عوارض نصب تابلو بر ا  ٤
  .شود  محاسبه مي٨فرمول محاسبه با ضريب 

تابلوي دفاتر نمايندگي بيمه، عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با   ٥
  .شود  برابر محاسبه مي٤ضريب 

هاي دولتي و خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و دفاتر مرکزي شرکتهاي بيمه،  تابلوي بانک  ٦
  .شود  محاسبه مي٥رض نصب تابلو بر اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با ضريب عوا

 سانتي متر عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه ٥٠ × ٧٠تابلوي پزشکان عمومي حداکثر اندازه تا   ٧
  .شود  محاسبه مي٣و مشخصات فرمول محاسبه با ضريب 

وارض نصب تابلو بر اساس نحوه و  سانتي متر ع٥٠ × ٧٠تابلوي پزشکان عمومي بيش از   ٨
  .شود  محاسبه مي٦مشخصات فرمول محاسبه با ضريب 

 سانتي متر عوارض نصب تابلو بر اساس ٥٠ × ٧٠تابلوي پزشکان متخصص حداکثر اندازه تا   ٩
  .شود  محاسبه مي٥نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با ضريب 

ر عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و  سانتي مت٥٠ × ٧٠تابلوي پزشکان عمومي بيش از   ١٠
  .شود  محاسبه مي٨مشخصات فرمول محاسبه با ضريب 

١١  
 ١٠٠ × ٧٠هاي تشخيص طبي، راديولوژي و فيزيوتراپي حداکثر اندازه تا  تابلوي آزمايشگاه

 محاسبه ٤متر عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با ضريب  سانتي
  .شود مي

متر   سانتي١٠٠ × ٧٠هاي تشخيص طبي، راديولوژي و فيزيوتراپي بيش از  لوي آزمايشگاهتاب  ١٢
  .شود  محاسبه مي٦عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با ضريب 

 سانتي متر عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و ١٥٠ × ٧٠ها حداکثر اندازه تا  تابلوي داروخانه  ١٣
  .شود  برابر محاسبه مي٥ محاسبه با ضريب مشخصات فرمول

 سانتي متر عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و ١٥٠ × ٧٠ها حداکثر اندازه تا  تابلوي داروخانه  ١٤
  .شود  برابر محاسبه مي٦مشخصات فرمول محاسبه با ضريب 

١٥  
قات، مرکز  بهداشتي، اورژانس، تزريـتابلوي ساير مراکز خصوصي که فعاليت کلينيک درماني 

اي زمين  پرستاري و بيمارستان خصوصي دارند، عوارض نصب تابلو بر اساس ارزش منطقه
  .شود  محاسبه مي٣محل ملک و سطح تابلو با ضريب 

  عوارض تابلو  رديف

١٦  
در صورتيکه پزشکان يک مجتمع به صورت گروهي و طبق اصول زيبا سازي شهرداري کاشان 

 ١١ و ٩، ٨، ٧هاي  اندارد تعريف شده در رديفيک تابلوي مشترک با رعايت سايز و اندازه استاز 
اي زمين محل ملک و سطح تابلو با  استفاده نمايند، عوارض نصب تابلو بر اساس ارزش منطقه

  .شود  محاسبه مي٣ضريب 

تبليغات 
شهري 

  )محيطي(

تبليغات شهري يا محيطي در اين دستورالعمل عبارت از کليه تابلوهاي تبليغاتي اعم از ديواري، 
اي، متحرک و منقوش بر وسايل نقليه است که به منظور  اي، بنري، فلکسي، فلزي، رايانه ارچهپ

رساني و اعالن عمومي در معرض  معرفي يا تبليغ کاال، خدمات و هر نوع فعاليتي که براي اطالع
  .شود ديد عموم استفاده مي

  حسابي تخفيف خوش
 ، فاقد بدهي بابت عواض آگهيهاي مالي قبل براي آن دسته از صنوفي که در سال

 به صورت نقد تا ١٣٩٢باشند در صورت پرداخت عوارض سال  سر درب مي
  .سقف پنج درصد تخفيف خوش حسابي منظور گردد

  جريمه نصب بدون مجوز
 و براي آن دسته از افرادي که بدون اخذ مجوز و بدون در  نظر گرفتن مفاد مصوبه

نحوه و (بر اساس رديف و مشخصات تابلو نمايند  شرايط ايمني تابلو نصب مي
  .جريمه افزوده خواهد شد% ٢٠) مشخصات فرمول محاسبه

ماده دوازده ضوابط و مقررات 
ساماندهي، تنظيم و بهسازي 

  تابلوها در سطح شهر

ضوابط و مقررات ساماندهي، تنظيم و بهسازي تابلوها در سطح شهر مصوب 
 االجرا باشد الزم يست و سه بند ميشوراي اسالمي شهر کاشان که مشتمل بر ب

 همچنين در خصوص تابلوهاي غير مجاز و مستنکفين از پرداخت عوارض،. باشد مي
  .شهرداري با توجه به مفاد قوانين مربوطه همکاري الزم را خواهند داشت

  
  :ساير موارد) ب
  
  ساير موارد مربوطه  رديف

، باشد  نصب اما نماي تابلو در ديد عمومي ميآن دسته از تابلوهايي که در داخل اماکن خصوصي  ١
  .کاهش محاسبه و اخذ خواهد شد% ٢٠بر اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با احتساب 

٢  

هاي ال سي دي و ال اي دي که  تابلو و يا بوردهاي نورافشان بيروني يا قاب و فريم، تلويزيون
نامه کتبي محضري از  ورت کسب رضايتگردند در ص ها نصب مي در نما و يا روي بام ساختمان

 و صاحب ملک و عوارض مربوطه که از مالک ملک قابل مطالبه خواهد بود و تأييد شهرداري کاشان
دارا بودن مجوز از دستگاه مربوطه طبق بر اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با احتساب 

  .کاهش محاسبه و اخذ خواهد شد% ٢٥

٣  
الحسنه، مراکز فرهنگي و  هاي قرض ها، مراکز آموزشي دولتي و صندوق تابلو ادارات و سازمان

 هاي مساجد، مراکز نظامي و انتظامي از پرداخت عوارض نصب تابلو معاف بوده و رعايت دستورالعمل
در غير اينصورت برابر مقررات ماده دوازده ضوابط و مقررات . االجراست زيباسازي و ايمني الزم

  .هسازي تابلوها در سطح شهر اقدام الزم صورت خواهد پذيرفتساماندهي، تنظيم و ب

در خصوص تابلوهاي پزشکان، سازمان رفاهي تفريحي شهرداري کاشان هيچ گونه تکليف و تعهدي   ٤
  .نسبت به ابعاد تابلو نخواهد داشت و سازمان نظام پزشکي مجري قوانين مربوطه خواهد بود

٥  
 سازمان ٦ تا ١هاي  مندرج در جدول عوارض تابلوها رديفدر صورت ناهماهنگي بين تابلوهاي 

 رفاهي تفريحي بر اساس مقررات مربوطه ساماندهي الزم را بر اساس دستورالعملي که به تصويب
هيأت مديره سازمان رسيده باشد و مقررات ماده دوازده ضوابط و مقررات ساماندهي، تنظيم و 

  .ورت خواهد پذيرفتبهسازي تابلوها در سطح شهر اقدام الزم ص

٦  
 و عدم رعايت مقررات ١٤ تا ٧هاي  در صورت ناهماهنگي بين تابلوهاي مندرج در ضرائب شغلي رديف

زيباسازي شهر براي برداشت تابلو، سازمان رفاهي تفريحي مراتب را از طريق سازمان نظام پزشکي 
احبان تابلو برابر مقررات ماده دوازده پيگيري و در صورت عدم اقدام پس از ابالغ کتبي با زمان معين به ص

  .ضوابط و مقررات ساماندهي، تنظيم و بهسازي تابلوها در سطح شهر اقدام الزم صورت خواهد پذيرفت

٧  
شود که  در صورت اقتضاء با درخواست پزشکان يک مجتمع و يا سازمان نظام پزشکي مقرر مي

 سازمان رفاهي تفريحي با هماهنگي هاي مورد درخواست نصب شود تابلوهاي متمرکز در محل
  .سازمان نظام پزشکي کاشان با توجه به شرايط فوق اقدامات الزم را معمول خواهند داشت

٨  
در صورت ناهماهنگي بين تابلوهاي پزشکان و عدم مقررات زيباسازي شهر براي برداشتن تابلو 

ژي و فيزيوتراپي، سازمان رفاهي ها و مراکز راديولو ها، آزمايشگاه هر يک از پزشکان، داروخانه
تفريحي مراتب را از طريق سازمان نظام پزشکي پيگيري و در صورت عدم اقدام و پس از ابالغ 

  .کتبي با زمان معين به صاحبان تابلو برابر مقررات اقدام خواهد شد

٩  
يت مقررات  و عدم رعا١٤ تا ٧هاي  در صورت ناهماهنگي بين تابلوهاي مندرج در ضرائب شغلي رديف

زيباسازي شهر براي برداشتن تابلو، سازمان رفاهي تفريحي مراتب را از طريق سازمان نظام پزشکي 
پيگيري و در صورت عدم اقدام و پس از ابالغ کتبي با زمان معين به صاحبان تابلو برابر مقررات ماده دوازده 

  . اقدام الزم صورت خواهد پذيرفتضوابط و مقررات ساماندهي، تنظيم و بهسازي تابلوها در سطح شهر

١٠  

 و عدم رعايت ١٤ تا ٧هاي  در صورت ناهماهنگي بين تابلوهاي مندرج در ضرائب شغلي رديف
مقررات زيباسازي شهر همچنين تخليه محل و نبود مالک تابلو در مجتمع، سازمان رفاهي 

 ملک و يا هيأت مديره تفريحي براي برداشتن تابلو پس از ابالغ کتبي با زمان معين به مالک
ها برابر مقررات ماده دوازده ضوابط و مقررات ساماندهي، تنظيم و بهسازي تابلوها در  مجتمع

  .سطح شهر اقدام الزم صورت خواهد پذيرفت

١١  
 نمايد آوري شده که بيش از شش ماه مالک جهت تعيين تکليف اقدام نمي در خصوص تابلوهاي جمع

 هاي تابعه با ابالغ کتبي به مالک و تعيين مهلت معين و در صورت مانها و ساز شهرداري، معاونت
عدم اقدام از طرف مالک تابلو با رعايت مقررات مربوطه مجاز به فروش و پس از برداشت ديوان 

  .هاي صورت پذيرفته، الباقي وجه به حساب سپرده شهرداري واريز گردد و هزينه
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اي اسالمي شهر کاشان به موجب اليحه ـ در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شور٣
  : توضيح داده است که٢٨/٢/١٣٩٩ ـ ٥٤١/٧شماره 
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ٨٠ ماده ١٦ـ مطابق بند ١«

 ٥٠ و اصالحات بعدي و تبصره ذيل ماده ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
وراهاي شهر اجازه و مجوز تصويب و برقراري عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده که به ش

 تابلوهاي محلي را اعطاء نموده است که از اين رهگذر شوراي شهر اليحه پيشنهادي عوارض
 تأييد اند مورد تبليغاتي اشخاص حقيقي و حقوقي را که شهرداري به شوراي شهر ارسال نموده

 و تبليغاتي بوده به لحاظ اين که هر مؤسسهموافقت قرار داده و مقصود و نظر شورا تابلوهاي و 
صنوف تجاري نياز به تابلو در ابعاد معين که معرف محل بوده که مؤسسه و يا فرد صنفي 

را داشته و تابلوهاي بزرگ و در  مجاز به داشتن يک تابلو معرف محل کار و فعاليت خود
  محسوب و مشمول عوارضطوالني و نصب بر بام ساختمان و يا سر درب محل تبليغاتيابعاد 

  .گردد و بهاي خدمات شهرداري مي
گردد بانک  که از سوابق ابرازي بانک کارآفرين شعبه کاشان مستفاد مي ـ به طوري٢

 و شناسه ملي ١٥٧٩١٥کارآفرين يک شرکت خصوصي سهامي عام و به شماره ثبت 
باشد  شهرها مي بود که در تهران به ثبت رسيده و داراي شعبات در ساير ١٠١٠٢٠٠٦٢٢٦

که با عنايت به مسطورات مارالذکر بانک کار آفرين جزء مؤسسات ملي کشور نبوده که در 
 اند که بدينوسيله موضوع مطروحه دادخواستي فعاليت بانک را فعاليت ملي تلقي نمودهاليحه 

شود و احداث شعبات بانک در شهرها يک مؤسسه  در دادخواست بانک کار آفرين رد مي
شود و اگر شعبات بانک در هر شهري داراي شخصيت حقوقي  ي محلي تلقي مياقتصاد

مستقل باشند و در ادارات ثبت شرکتها به ثبت رسيده باشند باز هم مجوز ملي بودن را 
کند و مانند ساير مؤسسات حقوقي در هر شهرستان يک بنگاه اقتصادي  احراز نمي

هر کاشان نيز جوف دادخواست شود که مدارک مثبت ثبت شرکت شعبه ش محسوب مي
  .خواهان يافت نگرديد

ات شوراي شهر جهت سير قانوني خود ب قانون شوراها مصو٩٠يي که ماده ـ از آنجا٣
 ها از تصويب در صحن علني شوراهاي شهر به هيأت تطبيق مصوبات مستقر در فرمانداريپس 
 دريافت تأييديه از مقام گردد و پس از تأييد کميسيون موصوف و بعضاً موافقت و  ميارسال

کند و تصويب عوارض تابلوهاي تبليغاتي اشخاص حقيقي  استاندار قابليت اجرايي پيدا مي
هاي اقتصادي و تجاري شهرستان نيز مستنداً به مواد قانوني صدرالذکر  و حقوقي و بنگاه

يغاتي و اتخاذ گرديده است و تعيين و تفکيک تابلوهاي معرف محل فعاليت با تابلوهاي تبل
 ها مالک عمل و اقدام بوده ابعاد مختلف به منظور زيبايي منظر شهري و نماهاي ساختماندر 

 ٥٥و ساماندهي به تابلوهاي سطح شهر نيز از وظايف ذاتي شهرداريها مسطور در ماده 
است و لذا نظارت بر چگونگي  باشد که شهرداري موظف اين وظيفه گرديده شهرداري ميقانون 

شود که اين ضابطه مندي نيز توسط عوامل  ابعاد آن توسط شهرداري معين ميو نصب و 
شهرداري صورت پذيرفته است، مضافاً به اينکه تابلوهاي معرف محل فعاليت و در حد و 

 تعيين شده از سوي شهرداري معاف از عوارض بوده و فقط تابلوهاي تبليغاتي مشمولاندازه 
  .باشد عوارض معينه در هر شهر مي

ـ با توجه به اينکه هر گونه اختالف در ارتباط با عوارض شهرداري فيمابين مؤديان ٤
 مطرح و مورد رسيدگي ٧٧با شهرداري بايستي ابتداً موضوع اختالف در کميسيون ماده 

قرار گيرد که در ضمائم دادخواست بانک کارآفرين تصويري از رأي کميسيون موصوف نيز 
البيان مورد  صالً موضوع اختالف تاکنون در کميسيون فوقيافت نگرديد و امکان دارد ا

  ».رسيدگي قرار نگرفته است
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٩٢ـ رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٤

 قانون ٨٤ تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 به هيأت تخصصي ١٣٩٢لت اداري مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدا

  .شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد
 با حضور رئيس و معاونين ٤/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .رح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبررسي با اکثريت آراء به ش

  
  رأي هيأت عمومي

با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض از 
 تابلوهاي واحدهاي تجاري و اداري که مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است

ج از حدود اختيارات تشخيص و در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها، مغاير قانون و خار
 تحت عنوان عوارض ٩/١١/١٣٩١ـ  ٤٥٩٢ابطال شده است، بنابراين اطالق مصوبه شماره 

 ـ ٧٥٩الي  ٧٢٤تابلوها مصوب شوراي اسالمي کاشان به دالئل مندرج در آراء شماره 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٣/٦/١٣٩٤ ـ ٧١٠ و ٢١/٥/١٣٩٢ ـ ٣٦٢، ١١/١٠/١٣٩١

ي که ناظر بر تابلوهاي معرف محل و در حد استاندارد سر درب است مغاير قانون و در حد
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  اري ـ محمدکاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اد

  
  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٥٧١شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 داري به شمـاره دادنامهيك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عدالت ا

آن قسمت از طرح جامع ابطال «:  با موضوع٠٤/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٢٢
هاشم را جزو  زاده هاي رشت، آستانه اشرفيه و امام منطقه آزاد تجاريـ  صنعتي انزلي که شهرستان

 هــ ٥٦٤٢٩ت/٢٢٣٠٠نامه شماره  است موضوع تصويب منطقه آزاد تجاريـ  صنعتي لحاظ کرده
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  هيأت وزيران٢٨/٢/١٣٩٨

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ٩٨٠٠٥٧١: شماره پرونده     ١٦٢٢: شماره دادنامه     ٤/١١/١٣٩٩ :تاريخ دادنامه
  ري هيأت عمومي ديوان عدالت ادا:مرجع رسيدگي

  اصغر کاشفي  آقاي علي:شاكي
ـ  ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاري :موضوع شکايت و خواسته

هاشم را جزو منطقه آزاد  زاده هاي رشت، آستانه اشرفيه و امام صنعتي انزلي که شهرستان
هـ ـ ٥٦٤٢٩ت/٢٢٣٠٠نامه شماره  تجاري ـ صنعتي لحاظ کرده است موضوع تصويب

  يأت وزيران ه٢٨/٢/١٣٩٨
 هــ ٥٦٤٢٩ت/٢٢٣٠٠نامه شماره   شاکي به موجب دادخواستي ابطال کل تصويب:کار گردش

  : هيأت وزيران  را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که٢٨/٢/١٣٩٨
نامه عالوه بر خارج  به داليل متعدد شکلي و ماهوي بعدي، تصويب اين تصويب«

منجر به : رات مرجع واضع، برخالف قوانين جاري کشور بوده که اوالًبودن از حدود و اختيا
هاي قانوني در نهايت تضييع حقوق مردم  تداخل پهنه: هاي قانوني و ثانياً تداخل مسئوليت

  .خواهد شد... و نهادهاي عمومي غير دولتي و
 ٢٤صنعتي انزلي با ماده  ـ نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاري ـ مغايرت تصويب١

 .قانون چگونگي اداره مناطق آزاد
 نامه موضوع شکايت در تصويب» طرح جامع«هاي قانوني به کارگيري عنوان  ـ مغايرت٢

نامه  توانست از عنوان طرح جامع در تصويب که هيأت وزيران بدون تصريح قانوني نمي
  .استفاده کند

طق آزاد بيني شده در طرح جامع با قانون ايجاد منا ـ مغايرت محدوده پيش٣
صنعتي آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلي که موجب تجاوز به محدوده و  ـ تجاري

  .حريم در خارج از منطقه آزاد انزلي بدون جواز قانوني بوده است
هاي  ـ مغايرت تعيين محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر در ساير محدوده٤

  ».شود ها مي قانوني که موجب تداخل محدوده
  :به قرار زير است ٢٨/٢/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٤٢٩ت/٢٢٣٠٠نامه شماره  تصويب متن

  وزارت امور اقتصادي و دارايي«
  صنعتي و ويژه اقتصادي ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري

 ٦/١/١٣٩٨ ـ ٨/١٠/٩٨٢ به پيشنهاد شماره ٢٥/٢/١٣٩٨هيأت وزيران در جلسه 
) ٢٤(صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده  ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري

تصويب  ـ١٣٧٢مصوب  ـ اسالمي ايران صنعتي جمهوري ـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري
ها و ضوابط فني آن به شرح پيوست  صنعتي انزلي و نقشه ـ طرح جامع منطقه آزاد تجاري: کرد

  »جمهور معاون اول رييس ـ .شود ميکه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين 
 طرف شکايت عليرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسيدگي

  .به پرونده هيچ گونه پاسخي ارسال نکرده است
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده ٨٤در اجراي ماده 

يعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري  هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طببه
، مصوبه ٢٧/٢/١٣٩٩ ـ ١٠٠٥٦شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره  ارجاع مي
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آيد قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد   ميمورد اعتراض را به استثناء قسمتي که ذيالً
 اداري و ديوان عدالت رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس. شکايت صادر کرد

  .يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
رسيدگي به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي که «

هاشم را جزو منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي  هاي رشت، آستانه اشرفيه و امام زاده شهرستان
  هيأت وزيران٢٨/٢/١٣٩٨هــ  ٥٦٤٢٩ت/٢٢٣٠٠نامه شماره  کرده است موضوع تصويبلحاظ 

  ».در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت
 با حضور رئيس و معاونين ٤/١١/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .ت کرده استبررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادر

  
  رأي هيأت عمومي

مطابق قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي 
هاي آبادان و خرمشهر و  اي از منطقه شهرستان  مقرر شده است محدوده١٣٨٢مصوب سال 

نوان مناطق کند به ع هاي جلفا و بندرانزلي که هيأت وزيران تعيين مي اي از شهرستان محدوده
 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري ١٤در ماده . شود آزاد تجاري ـ صنعتي شناخته مي

 رعايت محدوده کليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و ١٣٦٢مصوب سال 
نظر به اينکه . و نهادهاي انقالب اسالمي کشور الزم است) اجرايي و قضايي(هاي اداري  سازمان

ـ ٢٨/٢/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٤٢٩ت/٢٢٣٠٠ن در مصوبه هيأت وزيرا  طرح جامع منطقه آزاد تجاري 
هاي رشت،  هايي از شهرستان صنعتي انزلي را ابالغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت

هاشم، مناطقي خارج از محدوده شهرستان بندر انزلي را جزو منطقه  زاده آستانه اشرفيه و امام
 لحاظ کرده است، بنابراين اطالق اين مصوبه را جزو منطقه آزاد آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي

تجاري ـ صنعتي انزلي آورده است با قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و 
 و ماده ١٢ ماده ١ند  مغاير است و مستند به ب١٣٨٣خرمشهر، جلفا و بندر انزلي مصوب سال 

با . شود  ابطال مي١٣٩٢ عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان٨٨
  . قانون اخيرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصويب آنها موافقت نشد١٣اعمال ماده 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

  ٠٤/١٢/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٢٤٨شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 هاي يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامه
 .اعالم تعارض«:  با موضوع٠٧/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٢٤ الي٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٢٣

 هاي  قانون شركتهاي تعاوني، معافيت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعاليت١١١موجب ماده به 
مندرج در ماده مذكور قابل اعمال بوده و تسري آن به درآمدهاي حاصل از اجاره با توجه 

 اصل عدم معافيت فاقد مبناي حقوقي است، بنابراين رأي به رد شكايت صحيح و موافق به
  .گردد ج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت در» مقررات است

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ١٦٢٣ ـ١٦٢٤: شماره دادنامه           ٧/١١/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٨٠٣٢٤٨ و ٩٨٠٣٢٥٠: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران:عارضکننده ت اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
 در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رأي شوراي عالي :کار گردش

هاي روستايي،  مالياتي ناظر بر اخذ ماليات از درآمد ناشي از اجاره امالک متعلق به تعاوني
  .اند يوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر کردهشعب د

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش
  با موضوع٣٣/٨٦/٢٢٦٦ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده ٣٣شعبه : الف

 و هاي مصرف کارگران ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي دادخواست اتحاديه مرکزي تعاوني
 شوراي عالي ١٢٧٠١/٢٠١ايي، سازمان امور مالياتي کشور و به خواسته ابطال رأي شماره دار

 رأي  به شرح زير١٢/١١/١٣٨٧ ـ ١٢٦٣ به موجب دادنامه شماره ٢٠/١٠/١٣٨٥مالياتي مورخ 
 :صادر کرده است

هاي مصرف کارگران ايران به طرفيت  ماحصل شکايت اتحاديه مرکزي تعاوني«
ارايي به خواسته ابطال رأي شوراي عالي مالياتي در خصوص مطالبه وزارت اقتصادي و د

 هاي تعاوني روستايي و تعاوني کارگري  قانون شرکت١١١ماليات اينست که وفق مفاد ماده 
 ها از پرداخت ماليات معاف هستند و مطالبه سازمان مالياتي به استناد اتحاديه مرکزي تعاوني

باشد،  دالت اداري ابطال گرديده است، غير قانوني ميبخشنامه وزارتي که توسط ديوان ع
اداره خوانده طي اليحه ارسالي اعالم داشته است که ماليات مورد مطالبه از اتحاديه شاکي 

باشد، اتحاديه درآمدهاي اجاره داشته که خارج از چارچوب  مستند به قراردادهاي اجاره مي
 جنبه انتفاعي دارد و مشمول مالياتهاي تعاوني است، چون  اساسنامه و قانون شرکت

هاي  هاي تعاوني که شرکت  قانون شرکت١١١ليکن با توجه به اطالق ماده  گردد، مي
هاي کارگري، مسکن و روستايي و صنايع دستي را از پرداخت ماليات معاف دانسته  تعاوني

 تعلق گردد و به آنها ماليات هاي مذکور نيز مي اي شرکت است شامل درآمدهاي اجاره
بنابراين اليحه جوابيه نماينده حقوقي سازمان مالياتي غيرقبول و مردود است  ،گيرد نمي

 قانون ديوان ١٤ و ١٣، ١لذا شکايت شاکي وارد تشخيص گرديده و با استناد به مواد 
عدالت اداري حکم به ورود شکايت و فسخ رأي شوراي عالي مالياتي صادر و اعالم 

  ». قانون ديوان عدالت اداري قطعي است٧ستناد ماده اين رأي به ا. گردد مي
 ٩٧٠٩٩٨٠٩٠١٤٠٢٤٣٥ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٣شعبه : ب

هاي تعاوني روستايي خوانسار به طرفيت اداره مالياتي  با موضوع دادخواست اتحاديه شرکت
ت تجديدنظر مالياتي به موجب  هيأ٦١٤شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رأي شماره 

   : به شرح زير رأي صادر کرده است١٩/١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٤٠٠٠٢٥رأي شماره 
ادعاي مطروحه از جانب شاکي در قالب دادخواست تقديمي و اعتراض به رأي «
 صادره از هيأت تجديدنظر مالياتي مربوط به ماليات عملکرد سال ٣/٨/١٣٩٧ ـ٦١٤شماره 
به  دم توجه به مفاد قانون در رسيدگي و عدم اعمال معافيت مالياتي، مبني بر ع١٣٩٣

، چرا که با بررسي، محتويات پرونده و مفاد دادخواست شود نظر غير وارد تشخيص داده مي
واصله و منضمات پيوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات 

 با اصالحات بعدي بوده و از مجموع ١٣٦٦ هاي مستقيم مصوب مندرج در قانون ماليات
علي الخصوص اينکه در  گردد عنه استنباط مي قراين و امارات، قانوني بودن رأي معترض

فرآيند رسيدگي از سوي طرف شکايت اقداماتي از قبيل اينکه در خصوص درآمد اجاره 
عارف اعمال هاي مت مطالبه ماليات شده که منطبق با فعاليت نبوده و نسبت به فعاليت

عليهذا تخطي از مفاد قانون و تخلف از مقررات  معافيت شده است صورت پذيرفته است،
 از قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٦٥ و ١٠شود و به استناد مواد  احراز نمي

رأي صادره ظرف بيست روز پس . نمايد  حکم به رد شکايت صادر مي١٣٩٢اداري مصوب 
با قطعيت اين . باشد اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مياز ابالغ قابل 

  ».دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد
  .اين رأي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافت

 با حضور رئيس و معاونين ٧/٤/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 و ا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤس

  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

  رأي هيأت عمومي
  .تعارض در آراء محرز است: الف
هاي تعاوني  درآمد شرکت«: هاي تعاوني  قانون شرکت١١١به موجب ماده : ب

حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزي مباشرت روستايي متشکل از افراد ساکن 
مستقيم دارند اعم از اينکه تحت سرپرستي وزارت تعاون و امور روستاها يا بانک عمران 

هاي  هاي تعاوني کارگري مصرف، مسکن و اعتبار و نيز اتحاديه باشند، همچنين شرکت
هاي   اتحاديهها و هاي تعاوني صنايع دستي و صيادان و آموزشگاه آنها همچنين شرکت

نظر به اينکه مطابق حکم اين » .باشند مي آنها بـه طور کلّي از پرداخت ماليات معاف 
هاي مندرج در ماده مذکور قابل  مشخصاً نسبت به فعاليت آنمـاده، معافيت مقرر در 

از اجاره با توجه به اصل عدم معافيت فاقد  درآمدهاي حاصل اعمال بوده و تسري آن به
 ١٩/١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٤٠٠٠٢٥ي است، بنابراين رأي شماره مبناي حقوق

اين . شعبه سوم ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت صحيح و موافق مقررات است
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ بند رأي به استناد

اير مراجع اداري مربوط  براي شعب ديوان عدالت اداري و س١٣٩٢اداري مصوب سال 
  .االتباع است در موارد مشابه الزم
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