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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

باتوجه به اينكه كارگران حق بيمه خودشان :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٨٨رأي شماره 
  اند و سازمان مذكور براساس   كردهرا از جانب كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت

اي و انجام تعهدات قانوني اقدام كرده است، بنابراين استرداد  ايجاد سابقه بيمه حق بيمه پرداختي نسبت به
توانند در حدود قوانين و مقررات حق  آن از سازمان تأمين اجتماعي مبناي حقوقي نداشته و كارگران مي

  باشد  از كارفرما مطالبه كنند بنابراين حكم به رد صحيح ميبيمه پرداختي به سازمان مذكور را

  ٢  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٩/١٠/١٣٩٩

  ابطال قسمتي از بخشنامه  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٧٩ رأي شماره
  ر و زندگيهاي عم كه كسر حق بيمه( سازمان امور مالياتي كشور ١٤/٥/١٣٩٨ـ  ٤٤/٩٨/٢٠٠شماره 

  بگير محدود كرده و افراد تحت تكفل وي  از درآمد مشمول ماليات مؤدي را به شخص حقوق
  از تاريخ تصويب)  از حكم قانونگذار مستثني شده است

  ٣  سازمان امور مالياتي كشور  ٢٨/٢/١٤٠٠

  ابطالـ  عوارض بر معامالت:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٨١رأي شماره 
  سازي از دفترچه عوارض محلي  و بهاي خدمات آماده١٣٩٥ دفترچه عوارض محلي سال  از

 ١٣٩٥برداري در كاربري غيرمرتبط از دفترچه عوارض محلي سال   و عوارض بهره١٣٩٥ سال 
  شوراي اسالمي شهر بهارستان

  ٤  شوراي اسالمي شهر بهارستان  ٢٨/٢/١٤٠٠

اعالم تعارضـ  عدم : ان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ديو٢٩٤ الي ٢٩٢هاي  رأي شماره
  ٦  ستاد امر به معروف و نهي از منكر  ٢٨/٢/١٤٠٠  شمول قانون كار بر ستاد امر به معروف و نهي از منكر

  ١ماده ) ب( بند ٢ابطال جزء :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٩٥رأي شماره 
  ٧  بنياد شهيد و امور ايثارگران  ٢٨/٢/١٤٠٠   رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران٢٤/٩/١٣٩٧ـ  ١٢٣٥/٣/٤٠٠ دستورالعمل شماره 

 از تعرفه ٢ـ ٢٢ابطال تعرفه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٩٦رأي شماره 
 از تعرفه عوارض و خدمات محلي ٢ـ٢٣ بند  شهرداري آمل و١٣٩٦عوارض و خدمات محلي سال 

   مصوب شوراي اسالمي شهر آمل از تاريخ تصويبري آمل و شهردا١٣٩٦سال 
  ٨  شوراي اسالمي شهر آمل  ٢٨/٢/١٤٠٠

  ابطال حكم مقرر در نامه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٩٨رأي شماره 
ـ /١٩٩٧/٢٦٧شماره     مديركل دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده١٦/١٠/١٣٩٧ص 

  هاي علم و فناوري ماليات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشي در خارج از پارك به شمول 
  ١٠  سازمان امور مالياتي كشور  ٢٨/٢/١٤٠٠

 بخش ١٣بند ) الف(ابطال قسمت :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٩٩رأي شماره 
   ٦/٤/١٣٩٥ـ  ٣٣٦٠/٩٥/١٠٠٠ مشترك فني و درآمد به شماره ١٥سوم بخشنامه شماره 

  سازمان تأمين اجتماعي از حيث شمول حكم بر دانشگاه آزاد
  ١١  سازمان تأمين اجتماعي  ١/٣/١٤٠٠

بخشهاي مربوط به عوارض جبران :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٠١ و ٣٠٠هاي  رأي شماره
 شوراي اسالمي الوند و ١٣٩٧ الي ١٣٩٥از تعرفه عوارض سالهاي ) گنعدم تأمين پاركي(كمبود پاركينگ 

  با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبديل كاربري  ٦٣١٠اطالق رديف درآمدي شماره 
   يا عوارض  انطباق كاربري كه به تصويب شوراي اسالمي شهر الوند از تاريخ تصويب

  ١٣  شوراي اسالمي شهر الوند  ١/٣/١٤٠٠

 تعرفه عوارض ٢٠ماده ) د( ابطال بند :داري با موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت ا٣٠٢رأي شماره 
  ١٥  شوراي اسالمي شهر مرند  ١/٣/١٤٠٠   شوراي اسالمي شهر مرند از تاريخ تصويب١٣٩٨محلي سال 

 مجموعه مقررات ٢٥ ابطال قسمت دوم از بند : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٠٣رأي شماره 
  ١٦  دانشگاه صنعتي اميركبير  ١/٣/١٤٠٠   شوراي تحصيالت تكميلي آن دانشگاه١٣/٧/١٣٩٥شگاه اميركبير مصوبآموزشي دوره كارشناسي ارشد دان

  

 ١٤٠٠ ماه  شهريوريزدهمس شنبه
 

٢٢٢٧١ شماره هفتمسال هفتاد و   
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  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٣٧٥٣شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  حترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل م رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
باتوجه به اينكه كارگران حق بيمه «:  با موضوع٠٩/١٠/١٣٩٩مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٨٨

اند و سازمان مذكور  خودشان را از جانب كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده
اي و انجام تعهدات قانوني اقدام كرده  ايجاد سابقه بيمه راساس حق بيمه پرداختي نسبت بهب

توانند  است، بنابراين استرداد آن از سازمان تأمين اجتماعي مبناي حقوقي نداشته و كارگران مي
در حدود قوانين و مقررات حق بيمه پرداختي به سازمان مذكور را از كارفرما مطالبه كنند 

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .باشد براين حكم به رد صحيح ميبنا
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٨٠٣٧٥٣: شماره پرونده    ١٢٨٨: شماره دادنامه     ٩/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  اداري هيأت عمومي ديوان عدالت :مرجع رسيدگي
   آقاي قربانعلي مصطفايي:کننده تعارض اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
 در خصوص دادخواست شاکيان به خواسته استرداد حق بيمه پرداخت شده :گردش کار

  . اند ردهبه تأمين اجتماعي توسط بيمه شده، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي را صادر ک
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده

 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٣٦شعبه : الف
 دفتر ـ١ با موضوع دادخواست آقاي افشار رحيمي به طرفيت ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٠٩١٢

شاه و به  اداره کل تأمين اجتماعي استان کرمانـ٢مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي 
خواسته الزام طرف شکايت به استرداد مبلغ واريزي بيمه به موجب دادنامه  شماره 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است١٧/٥/١٣٩٤ ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٣٦٠٠٨٩٧
 در پرونده کالسه ١١/٤/١٣٩٠ ـ ٦٣٥ به موجب دادنامه شماره به اينکهنظر 

تر امور مناطق بازسازي شده  ديوان عدالت اداري دف٢٥ صادره از شعبه ٢٥/٨٩/٢٦٢٦
اجتماعي کرمانشاه گرديده و  جنگ تحميلي مکلف به پرداخت حق بيمه خواهان به تامين

 حق بيمه خواهان از تاريخ ١٩/٤/١٣٩٢ ـ ٣٣٠٥/٩٢/٥٠٢٠به داللت نامه شماره 
 به مبلغ پنجاه و هفت ميليون و هفتصد و شصت هزار و ٢٧/١٢/١٣٦٢ تا ١/٧/١٣٦١

شش ريال به دفتر امور مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي به عنوان هشتصد و چهل و 
 ماه بعد از ابالغ بدهي ٣ يعني ٢/٧/١٣٩٢کارفرما ابالغ گرديده است و خواهان در تاريخ 

 ريال که دقيقاً مبلغ مورد ٨٤٦/٧٦٠/٥٧به کارفرما اقدام به واريزي حق بيمه به مبلغ 
ن در حالي است که خواهان در صورت استنکاف محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و اي

ست از طريق اجراي احکام ديوان توان ميدفتر امور مناطق بازسازي شده به عنوان خوانده 
خوانده موصوف را ملزم به اجراي دادنامه نمايد و از طرفي خوانده دوم با دريافت مبلغ 

دازي خواهان لحاظ نموده برآوردي به عنوان بدهي خوانده اول آن را جزء سابقه بيمه پر
اينجانب به علت «لذا با عنايت به مراتب و تصريح خواهان در متن دادخواست به . است

ام اي هنداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي شخصاً به پرداخت حق بيم
داللت بر توافق و هماهنگي مشاراليه با خوانده رديف اول در . »اشتغال اقدام نمودم

بنابراين الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختي شاکي توجيه . اخت حق بيمه داردپرد
. گردد قانوني ندارد لذا خواسته غيرموجه تشخيص و حکم به رد شکايت صادر و اعالم مي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف ٦٥رأي صادره به استناد ماده 
 .باشد  تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي روز پس از ابالغ قابل٢٠

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب ٥ در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذکور شعبه 
  :کند  با استدالل زير رأي مذکور را نقض مي٩/٩/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٣٠٠١دادنامه شماره 

تماعي کارفرما را مکلف به پرداخت  قانون تامين اج٣٩ مقنن در ماده به اينکه نظر 
 قانون مذکور تعيين ٢٨حق بيمه نموده و حق بيمه سهم کارفرما و بيمه شده در ماده 

شده است و در صورتي که کارفرما از پرداخت حق بيمه سهم خود استنکاف نمايد بر 

 دادبابت حق بيمه سهم کارفرما در ع قانون تامين اجتماعي مطالبات ٥٠ و ٤٩اساس مواد 
باشد و با صدور  االجرا مي مطالبات ممتاز سازمان تامين اجتماعي و مستند به اسناد الزم

جاد تکليف براي بيمه شده از جهت پرداخت حق اي هاجراييه قابل وصول است و لزومي ب
 قانون تامين اجتماعي کارفرما ٣٦به موجب ماده : ثانياً. باشد بيمه سهم کارفرما نمي

باشد و مکلف است در   بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان ميمسئول پرداخت حق
موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را به آن 
افزوده و به سازمان تأديه نمايد و بيمه شده تعهد و مسئوليتي در قبال پرداخت حق بيمه 

داخت حق بيمه نيز رافع مسئوليت و تعهدات سهم کارفرما ندارد و خودداري کارفرما از پر
 قانون تامين ٥٠سازمان تامين اجتماعي در قبال بيمه شده نبوده و اين سازمان برابر ماده 

اجتماعي مکلف به وصول حق بيمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه بيمه پردازي بيمه 
ه در مقررات قانون تامين موضوع پرداخت حق بيمه از ناحيه کارفرما ک: ثالثاً. شده است

اجتماعي از ناحيه قانونگذار مورد تاکيد و تصريح قرار گرفته مربوط به نظم عمومي و با اتکاء 
به قواعد آمره تعيين شده و از امور حاکميتي است و هرگونه توافقي در جهت کاهش يا 

تماعي مورد  قانون تامين اج٢٨افزايش ميزان سهم بيمه شده کارفرما، دولت که در ماده 
.  قانون مدني در خور بطالن است١٠تصريح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده 

لذا بنا به جهات فوق تقاضاي تجديدنظر خواهي موجه تشخيص و ضمن نقض رأي 
 .رأي صادره قطعي است. گردد  حکم به ورود شکايت صادر و اعالم ميعنه معترض
ت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  بدوي ديوان عدال٢٥شعبه :   ب

 با موضوع دادخواست آقاي قربانعلي مصطفايي به طرفيت ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٢٥٠٠١٦٦
سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته استرداد حق بيمه به موجب دادنامه شماره 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است١٠/٣/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠١٠٩٨
أي صادره از سوي ديوان عدالت اداري مديون واقعي بنياد امور   با توجه به اينکه برابر ر

مهاجرين جنگ تحميلي بوده و اداره مزبور مکلف به پرداخت حق بيمه شاکي بوده است و 
شاکي الزامي در پرداخت دين مزبور نداشته است بنابراين در وضعيت موجود که شخصاً و 

يز حق بيمه مزبور از جانب بنياد امور مهاجرين بدون الزام سازمان تامين اجتماعي اقدام به وار
جنگ تحميلي نموده و اين اقدام سبب برقراري مستمري وي شده است استرداد آن وجاهت 
قانوني ندارد و در فرض واريز با اذن بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي حق مراجعه به اداره 

 و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  قانون تشکيالت١٠اخيرالذکر را دارد لذا در اجراي ماده 
اين رأي ظرف مدت . شود شکايت به عمل آمده را غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مي

 .باشد بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر مي
 ١٤  شعبه٩/١٠/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٣٥٨٥رأي مذکور به موجب رأي شماره 

  .اداري تأييد شده استتجديدنظر ديوان عدالت 
 با حضور رئيس و ٩/١٠/١٣٩٩    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

برخي از شعب نسبت به امکان استرداد حق بيمه پرداختي  به اينکهـ با عنايت الف 
به سازمان تأمين اجتماعي توسط بيمه شده به جهت تسريع در احتساب سوابق خدمتي 

هاي متفاوتي از قوانين و مقررات  در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت
حق بيمه از ناحيه کارفرما را جزء قواعد آمره و به نحوي که برخي شعب پرداخت اند  داشته

 و برخي شعب ديگر نيز اند کردهغيرقابل توافق دانسته و حکم به ورود شکايت صادر 
 پرداخت حق بيمه بدون هيچ الزامي صورت گرفته و استرداد آن بالوجه به اينکهمستدل 

ب ـ مطابق  .ز است، تعارض در آراي صادره محراند کردهاست، حکم به رد شکايت صادر 
هاي مشمول قانون کار مکلّف  ، کارفرمايان کارگاه١٣٦٩ قانون کار مصوب ١٤٨ماده 
براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام اند  شده

 به ١٣٥٤ قانون تأمين اجتماعي مصوب ٢٨کنند و حق بيمه کارگران را نيز بر اساس ماده 
هاي موضوع تعارض   در پروندهبه اينکهبا توجه . مين اجتماعي پرداخت کنندسازمان تأ
ن تکليف عمل نکرده و کارگران، حق بيمه ياد شده را، خود از جانب کارفرما اي هکارفرما ب

 و سازمان مذکور براساس حق بيمه پرداختي اند کردهبه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت 
و انجام تعهدات قانوني اقدام کرده است، بنابراين استرداد آن  اي هجاد سابقه بيماي هنسبت ب

ند در حدود قوانين و توان مياز سازمان تأمين اجتماعي مبناي قانوني نداشته و کارگران 
مفاد رأي شماره . مقررات حق بيمه پرداختي به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند
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ت اداري که موضوع را از مصاديق اختالف  هيأت عمومي ديوان عدال٦/٩/١٣٩٧ ـ١٨٢٢
هاي تشخيص و حل اختالف  مابين کارگر و کارفرما تلقي کرده و حکم به صالحيت هيأت

 داده است مؤيد همين استدالل است، بنابراين ١٣٦٩ قانون کار مصوب ١٥٧موضوع ماده 
 بدوي که به موجب رأي ٢٥ شعبه ١٠/٣/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠١٠٩٨رأي شماره 

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ١٤ شعبه ٩/١٠/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٣٥٨٥ماره ش
 ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . تأييد شده، صحيح و موافق مقررات است

 براي شعب ديوان ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 .االتباع است  موارد مشابه الزموط درعدالت اداري و ساير مراجع اداري مرب

                                 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٢٤٣١شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
ابطال قسمتي از بخشنامه «:  با موضوع٢٨/٢/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٧٩

ي ها كه كسر حق بيمه( سازمان امور مالياتي كشور ١٤/٥/١٣٩٨ ـ ٤٤/٩٨/٢٠٠شماره 
بگير محدود كرده و افراد  عمر و زندگي از درآمد مشمول ماليات مؤدي را به شخص حقوق

جهت درج در » از تاريخ تصويب) ستثني شده استتحت تكفل وي از حكم قانونگذار م
  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  ربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي د      
  

  ٩٨٠٢٤٣١: شماره پرونده    ٢٧٩: شماره دادنامه     ٢٨/٢/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي بهمن زبردست:شاكي
 ـ ٤٤/٩٨/٢٠٠ ابطال قسمتي از بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

   سازمان امور مالياتي کشور١٤/٥/١٣٩٨
 به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از بخشنامه شماره  شاکي:گردش کار

 سازمان امور مالياتي کشور را خواستار شده و در جهت تبيين ١٤/٥/١٣٩٨ ـ ٤٤/٩٨/٢٠٠
  :خواسته اعالم کرده است که

حق « قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده ١٣٧رساند در ماده  به استحضار مي  " 
هاي عمر و  راني بابت انواع بيمهاي هات بيمبيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسس

از سياق جمله » .گردد هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي کسر مي زندگي و بيمه
هاي  هاي عمر و زندگي و بيمه بابت انواع بيمه«» حق بيمه پرداختي«چنين بر ميآيد که 

ت مودي کسر از درآمد مشمول ماليا«کالً يک حکم داشته و به يکسان » درماني
هاي پرداختي  کسر حق بيمه« بخشنامه مورد اعتراض ١پس اگر در بند » .گردد مي

درآمد مشمول ماليات حقوق بيمه شدگان «از » درماني حقوق بگير و افراد تحت تکفل
پذيرفته » گر مهسازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني و ساير موسسات بي

» هاي عمر و زندگي شخص حقوق بگير تي بابت انواع بيمهحق بيمه پرداخ«شده، بالتبع 
هاي عمر و زندگي بابت افراد تحت تکفل  حق بيمه انواع بيمه« بخشنامه و عبارت ١در بند 

 بخشنامه موجبات تضييع حقوق ٣ بند١در تذکر » مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود
 تحت تکفلشان مي پردازند را حقه حقوق بگيراني که حق بيمه عمر و زندگي بابت افراد

فراهم نموده و اجازه کسر اين حق بيمه افراد تحت تکفل حقوق بگير از درآمد مشمول 
» شخص حقوق بگير«مالياتش را نداده، آن رامنحصر به کسر حق بيمه عمر و زندگي 

 قانون ١٣٧لذا جهت رفع مغايرت اين حکم بخشنامه با متن مصرح ماده . نموده است
ي مستقيم، نخست از آن مقام عالي درخواست  ابطال اين حکم بخشنامه شامل مالياتها

 بخشنامه و نيز ١از ابتداي سطر دوم بند » شخص حقوق بگير«حذف و ابطال عبارت 
هاي عمر و زندگي بابت افراد تحت تکفل  حق بيمه انواع بيمه«حذف و ابطال عبارت 

همچنين .  بخشنامه را دارم٣ بند ١ تذکر از ابتداي» مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود
در صورت موافقت آن مقام عالي با اين ابطال جهت جلوگيري از تضييع حقوق حقوق 
بگيراني که حق بيمه عمر و زندگي بابت افراد تحت تکفلشان مي پردازند، درخواست 

موارد را  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال اين ١٣اعمال ماده 
 . " از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض دارم

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  امور مالياتي شهر و استان تهران ـ ادارات کل امور مالياتي: ذينفعان/ مخاطبان" 

هاي عمر و زندگي و درماني از درآمد مشمول   و انواع بيمه ها کسر هزينه: موضوع
  ماليات

 قانون مالياتهاي مستقيم به موجب اصالحيه مورخ ١٣٧ح ماده نظر به اصال
باشد و  االجرا مي  الزم١٣٩٥ آن از ابتداي سال ١٨١ که بر اساس ماده ٣١/٤/١٣٩٤

در » بيمه عمر«به جاي عبارت » هاي عمر و زندگي انواع بيمه«جايگزين شدن عبارت 
صوب شوراي عالي بيمه در  م٦٨نامه شماره  ماده مذکور، بدين وسيله ضمن ارسال آيين

  :ددار ميهاي زندگي و اصالحات بعدي آن مقرر  خصوص بيمه
هاي پرداختي درماني حقوق بگير و افراد تحت تکفل و حق بيمه   کسر حق بيمهـ١  

هاي عمر و زندگي شخص حقوق بگير از درآم ـ د مشمول ماليات  پرداختي بابت انواع بيمه
اجتماعي و سازمانخدمات درماني و ساير موسسات حقوق بيمه شدگان سازمان تامين 

د توسط پذير ميبيمه گر که پرداخت حقوق آنان معموالً به صورت ماهيانه صورت 
کارفرمايان بيمه شدگان . کارفرمايان ذيربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانوني است

رمان پرداختي حقوق ند صرفاً با کسر سهم حق بيمه دتوان ميسازمان تامين اجتماعي 
 قانون تامين اجتماعي و ٢٩ و ٢٨، ٧، ٣بگيران بيمه شده از حق بيمه موضوع مواد 

کارفرمايان بيمه شدگان سازمان خدمات درماني و ساير موسسات بيمه گر ايراني نيز 
ند با کسر کل سهم حق بيمه پرداختي درماني حقوق بگيران بيمه شده خود از توان مي

ليات حقوق آنان و قيد ميزان آن در فهرستهاي حقوق تسليمي به اداره درآمد مشمول ما
حقوق کنندگان  چنانچه پرداخت. امور مالياتي ذيربط و ماليات متعلق را محاسبه نمايند

هاي عمر  راني اقدام به انعقاد قرارداد انواع بيمهاي هبراي حقوق بگيران خود با موسسات بيم
ميل نموده و ماهيانه سهم حق بيمه مربوط به حقوق بگير هاي درماني تک و زندگي و بيمه

را از حقوق وي کسر و به موسسات بيمه پرداخت نمايند در اين صورت نيز مجاز هستند 
ضمن درج ميزان حق بيمه پرداختي سهم حقوق بگير در فهرستهاي حقوق و ارائه گواهي 

بيمه پرداختي از درآمد موسسه بيمه به اداره امور مالياتي مربوط نسبت به کسر حق 
 .مشمول ماليات حقوق آنان اقدام نمايند

هاي مذکور در ماده ياد شده   مرجع اقدام در خصوص احتساب و کسر هزينهـ٢ 
هاي عمر و زندگي و بيمه درماني تکميلي که حقوق بگير  همچنين حق بيمه انواع بيمه

نمايد از درآمد مشمول  يشخصاً نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه اقدام م
کننده ماليات بر درآمد حقوق آنان خواهد  ماليات حقوق بگيران، اداره امور مالياتي دريافت

ند پس از پايان سال انجام هزينه با ارائه گواهي و اسناد و توان ميبود و حقوق بگيران 
امور مالياتي هاي مذکور در يک سال مالياتي از اداره  مدارک تاييد شده مربوط به هزينه

  . را درخواست نمايند١٣٧کننده ماليات حقوق استفاده از تسهيالت مقرر در ماده  دريافت
هاي درماني  هاي عمر و زندگي و بيمه ها حق بيمه انواع بيمه ـ کسر هزينه٣ 

مذکور در ماده ياد شده از موديان فصل ماليات و درآمد مشاغل و ساير منابع مالياتي که 
شود به عهده اداره امور مالياتي محل تسليم  به صورت ساالنه محاسبه ميماليات آنان 

توانند اسناد و  اظهارنامه منبع مالياتي مربوط خواهد بود که در اين صورت متقاضيان مي
مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پايان سال انجام هزينه تحويل اداره امور مالياتي 

 .موصوف نمايند
هاي عمر و زندگي بابت افراد تحت تکفل مشمول  يمه انواع بيمهـ حق ب١ تذکر

مقررات اين ماده نخواهد بود و صرفاً حق بيمه پرداختي بابت پوشش خطر اصلي انواع 
نامه پيوست قابل   آيين٢ماده ) الف، ب، ج، د(هاي عمر و زندگي موضوع بندهاي  بيمه

داختي مازاد جهت پوشش و هاي پر کسر از درآمد مشمول ماليات است و حق بيمه
هاي اصالحي  هاي مزبور موضوع تبصره تکميلي خطرات اضافي يا پوشش تکميلي بيمه

  .باشد  پيوست قابل کسر نمي٣/٦٨نامه شماره  موضوع آيين
 الزم به ذکر است در صورتي که ضمن رسيدگي به درخواست استفاده از ـ٢ تذکر

 فوق، همچنين رعايت مفاد ٢جراي بند تسهيالت اين ماده از طرف حقوق بگيران در ا
 در خصوص ساير اشخاص حقيقي، مالياتي ٢١/٨/١٣٩٠ ـ ١٩٤٩٤/٢٠٠بخشنامه شماره 

 قانون مالياتهاي ٢٤٣ و ٢٤٢قابل استرداد باشد، اضافه پرداختي ماليات در اجراي مواد 
 ـ١٩٤١٨/٤٣٨٥/٢١١بخشنامه شماره . مستقيم حسب مورد مسترد خواهد شد

  " ـ رئيس سازمان امور مالياتي کشور. گردد لغو مي ٧/١١/١٣٨٣
  در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به 

  : توضيح داده است که٧/٧/١٣٩٨د ـ /٣٢٧٢٦/٢١٢موجب اليحه شماره 
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هاي   هزينه٣١/٤/١٣٩٤ قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب ١٣٧براساس ماده "
 پرداختي هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر، اوالد، پدر، مادر، برادر و خواهر درماني

همچنين ماده مذکور حق . باشد تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول ماليات مودي مي
هاي عمر و زندگي  ايراني بابت بيمه بيمه پرداختي هر شخص حقيقي ايراني به موسسات بيمه

موجب  به. شمول ماليات مودي دانسته استز قابل کسر از درآمد مهاي درماني را ني و بيمه
هاي پرداختي درماني   کسر حق بيمه١٤/٥/١٣٩٨ ـ ٤٤/٩٨/٢٠٠ بخشنامه شماره ١بند 

حقوق بگير و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول ماليات حقوق آنان به عنوان مصداق ماده 
با توجه به اينکه هزينه حق . يده است قانون مالياتهاي مستقيم فاقد اشکال تلقي گرد١٣٧

دي و يا افراد تحت ؤهاي درماني تکميلي اعم از بيمه تکميلي م بيمه پرداختي مربوط به بيمه
باشد و قانونگذار با هدف عدم اخذ ماليات از  هاي درماني مي تکفل، از مصاديق هزينه

هاي  اً به پذيرش هزينه صراحت١٣٧دي و افراد تحت تکفل وي، در ماده ؤدرآمدهاي درماني م
هاي مذکور بايد از درآمد  دي و افراد تحت تکفل اشاره نموده است، بنابراين هزينهؤدرماني م

دي و ؤدي کسر گردد و در اين خصوص تفاوتي ميان حق بيمه درماني مؤمشمول ماليات م
ديان ؤاز م مبني بر حمايت ١٣٧نظر به هدف قانونگذار در ماده . افراد تحت تکفل وجود ندارد

دي و ؤهاي درماني تکميلي م هاي درماني، کسر وجوه پرداختي بابت حق بيمه داراي هزينه
افراد تحت تکفل از درآمد مشمول ماليات، موجب ترغيب موديان به استفاده از بيمه درماني 

اين امر از کاهش درآمد . دهد هاي درماني مودي را کاهش مي شود و هزينه مذکور مي
 .دي و کاهش درآمدهاي مالياتي ممانعت خواهد نمودؤات ممشمول مالي

 مصوب شوراي ٦٨نامه شماره   آيين٢ ماده ٢ به موجب تبصره به اينکه  با توجه 
هاي زندگي ممنوع است بنابراين بيمه  عالي بيمه قبول هزينه معالجات در بيمه نامه

 اختياري بوده و نوعي هاي عمر و زندگي بيمه درماني به حساب نمي آيد و همچنين بيمه
هاي درماني ندارد،  گردد، لذا بيمه ياد شده ارتباطي به هزينه گذاري محسوب مي سرمايه

بديهي است کسر حق بيمه پرداختي بابت بيمه عمر و زندگي افراد تحت تکفل که در 
گذاري براي ايشان است از درآمد مشمول ماليات مودي مغاير با مفاد ماده  حکم سرمايه

با توجه به موارد فوق به لحاظ عدم مغايرت . باشد قانون مالياتهاي مستقيم مي ١٣٧
  ." بخشنامه مورد شکايت با قانون و مقررات رسيدگي و رد شکايت مورد استدعاست

 با حضور معاونين ديوان ٢٨/٢/١٤٠٠   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان

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

  رأي هيأت عمومي
هاي درماني پرداختي هر  هزينه«:  قانون مالياتهاي مستقيم١٣٧به موجب ماده 

در يک مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل 
کننده مؤسسه درماني يا پزشک مقيم ايران باشد    به شرط اينکه اگر دريافت سال مالياتي

آموزش پزشکي  دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و 
به علّت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه 

جمهوري اسالمي ايران در کشور محل معالجه يا  اهي مقامات رسمي دولت مزبور به گو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر 

هاي  هاي عمر و زندگي و بيمه راني بابت انواع بيمهاي ه به مؤسسات بيم شخص حقيقي
ماران خاص و در مورد معلوالن و بي. دگرد درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر مي

هاي مذکور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل کسر از  العالج عالوه بر هزينه صعب
» .باشد دار است، مي   معلول يا بيمار يا شخصي که تکفل او را عهده درآمد مشمول ماليات

  ختي هر شخص حقيقي به موجب حکم اين ماده در مورد کسر حق بيمه پردابه اينکهنظر 
راني از درآمد مشمول ماليات مؤدي، قانونگذار در مقام بيان ميان انواع اي هبه مؤسسات بيم

هاي درماني تفاوتي قائل نشده است، بنابراين عبارات مورد  هاي عمر و زندگي و بيمه بيمه
  رئيس کل سازمان امور مالياتي١٤/٥/١٣٩٨ ـ ٤٤/٩٨/٢٠٠شکايت از بخشنامه شماره 

هاي عمر و زندگي از  از آن جهت که کسر حق بيمه کشور به شرح مندرج در گردش کار
درآمد مشمول ماليات مؤدي را به شخص حقوق بگير محدود کرده و افراد تحت تکفل وي 

قانونگذار مستثني شده است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند  از حکم
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ۸۸و  ١٣ و مواد ۱۲ ماده ۱به بند 

 .شوند  از تاريخ تصويب ابطال مي۱۳۹۲مصوب سال 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                  

                  بين ـ مهدي درمعاون قضايي ديوان عدالت اداري                                           

  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                          ٩٧٠٢٣٠٠شماره
  بسمه تعالي

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

ه شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ب
ابطال ـ عوارض بر معامالت «:  با موضوع٢٨/٢/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٨١

سازي از دفترچه عوارض محلي   و بهاي خدمات آماده١٣٩٥از دفترچه عوارض محلي سال 
 ١٣٩٥برداري در كاربري غيرمرتبط از دفترچه عوارض محلي سال   و عوارض بهره١٣٩٥سال 

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» بهارستانشوراي اسالمي شهر 
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٧٠٢٣٠٠: شماره پرونده      ٢٨١: شماره دادنامه      ٢٨/٢/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  مد ايوتوند آقاي مح:شاكي

ـ عوارض بر معامالت از دفترچه عوارض ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر بهارستان١٣٩٥محلي سال 

 شوراي اسالمي ١٣٩٥ از دفترچه عوارض محلي سال سازي ـ بهاي خدمات آماده٢ 
  شهر بهارستان

 ١٣٩٥لي سال برداري در کاربري غيرمرتبط از دفترچه عوارض مح  عوارض بهرهـ٣ 
  شوراي اسالمي شهر بهارستان

 شاکي به موجب دادخواستي ابطال عوارض بر معامالت، بهاي خدمات :گردش کار
برداري در کاربري غيرمرتبط، عوارض تمديد پروانه، عوارض مازاد  ، عوارض بهرهسازي آماده

راي  شو١٣٩٥بر تراکم و عوارض حق بازديد کارشناسي از دفترچه عوارض محلي سال 
اسالمي شهر بهارستان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم 

  :کرده است که
شوراي اسالمي شهر بهارستان به موجب دفترچه عوارض : رساند به استحضار مي" 

برداري در  ، عوارض بهرهسازي  اقدام به اخذ عوارض خدمات آماده١٣٩٥محلي سال 
ض تمديد پروانه، عوارض بر معامالت، عوارض کارشناسي و فروش کاربري غيرمرتبط، عوار

ن قبيل عوارض ضمن اي هنقشه، عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پذيره نموده است ک
 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ٥٩ و ٥٠ قانون شهرداري و مواد ٥٥ ماده ١مغايرت با بند 

، ١٠/١١/١٣٩٦ ـ١١٥١ اداري از جمله شماره با آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت
 . " لذا ابطال عوارض فوق مورداستدعاست.  مغايرت دارد١١/١٢/١٣٨٧ـ ٨٤٨ و ١٣/٦/١٣٩٧ـ١٤٠٠

  :هاي مورد اعتراض به شرح زير است   متن تعرفه
 شوراي اسالمي ١٣٩٥ الف ـ عوارض بر معامالت از دفترچه عوارض محلي سال 

  :شهر بهارستان
   بر معامالتعوارض  " 

در هنگام نقل و انتقال امالک براي محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زير 
  :گردد استفاده مي

 

 نوع کاربري شرح کد
پيشنهادي  عوارض

١٣٩٥ 
 توضيحات

 ٨ = K مسکوني

 ١٥ = K تجاري

 ٥ = K صنعتي

 ٨ = K اداري

خدماتي و 
 ساير

K = ٨ 

٠١٠٢٠٠٦ 
عوارض 
نقل و 
  انتقال

حوزه 
 استحفاظي

K = ١٠ 

{(P×S) + (S١×P١)} × ١٪  
P  =قيمت منطقه بندي زمين  

P١١تي تبصره ارزش معامال=  ١ 
  هاي مختلف ماده صد در کاربري

S  = ضريب امالک (مساحت عرصه
  )در کاربريهاي مختلف

Sمساحت اعيان=  ١  
K  =نوع کاربري مورد استفاده 
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: وارض بر معامالت امالک داراي عرصه و اعياني در خصوص محاسبه ع:١تبصره 
هادي و جامع و براي اعياني نوع استفاده از ساختمان  براي عرصه نوع کاربري برابر طرح

  .مالک محاسبه خواهد بود
 عوارض بر معامالت در هر نوبت نقل و انتقال در زمان صدور پاسخ به :٢تبصره

 امالک اعم از اشخاص حقيقي با حقوقي گردد کليه انتقال دهندگان استعالم وصول مي
  .گردند مشمول پرداخت اين عوارض مي

گردند و يا   امالکي که در طرح تعريض گذر با طرح شهرداري واقع مي:٣تبصره
به شهرداري واگذار ) ٧٢توافق سال % (١٠قطعاتي که توسط شرکت صادرات تمبر از بابت 

  .گردد يگردد مشمول پرداخت عوارض نقل و انتقال نم مي
 عوارض بر معامالت نقل و انتقال رهني جهت پاسخ استعالم بانک و ساير :٤تبصره

 .محاسبه و وصول خواهد شد عوارض فوق% ٥٠مؤسسات 
هاي مسکوني مقدار عرصه براي هر واحد مسکوني متراژ همان  در مجتمع: ٥تبصره 

  .واحد مالک عمل خواهد بود
نامه اجرايي قانون تسهيل   آيين٦ماده با عنايت به اينکه به موجب : ٦تبصره 

 متعاملين در زمان معامله موظف به اخذ ٢٤/٥/١٣٨٥تنظيم اسناد رسمي مصوب 
باشند و ايشان تنها ضمن سند تنظيمي متعهد  مفاصاحساب از شهرداري نمي

گردند بدهيهاي ملک مورد نظر را پرداخت نمايند و مسئوليت نامبردگان نسبت  مي
ضامني خواهد بود لذا به منظور وصول عوارض بدينوسيله به اين بدهيها ت به

شود مطالبات خود بابت عوارض صدور پروانه ساختماني،  شهرداري اجازه داده مي
نوسازي، حق مشرفيت، تراکم و ارزش افزوده و هزينه خدمات را از مالک يا مالکين 

ه به روز فعلي امالک مذکور بر اساس آخرين نرخ و مصوبات قانوني صادر شد
  .محاسبه نمايند

 شهرداري بر اساس قوانين و مصوبات جاري در هر نقل و به اينکهبا توجه : ٧تبصره 
انتقال امالک اعم از ملکي و يا سرقفلي عوارضي را تحت عنوان عوارض بر معامالت از 

ذ نمايد بنابراين چنانچه ملکي از تاريخ تصويب اين ماده واحده بدون اخ متعاملين اخذ مي
 در زمان مراجعه ،مفاصاحساب شهرداري طي يک يا چند مرحله نقل و انتقال شده باشد

 کليه عوارض بر معامالت به تعداد معامالت انجام شده به نرخ زمان مراجعه ،به شهرداري
  ." محاسبه و اخذ خواهد شد

 شوراي ١٣٩٥ از دفترچه عوارض محلي سال سازي   ب ـ بهاي خدمات آماده
  : بهارستاناسالمي شهر

  سازي بهاي خدمات آماده "
 متر مربع در صورتي که برابر ضوابط تفکيک ١٠٠٠ زمينهاي زير سازي هزينه آماده

 بر اساس فهرست بهاي تنظيمي از سوي سازمان برنامه و سازي شده باشند، مبلغ آماده
در ... و به دليل نوسانات قيمت قير (بودجه سال صدور پروانه خواهد بود که اول هر فصل 

 به واحد درآمد سازي توسط معاون فني مشخص و جهت محاسبه هزينه آماده) بازار بورس
  . ارسال خواهد شد

کننده زمين  ها، بنيادها، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار دستگاه: تبصره
در صورتي مجاز به واگذاري خواهند بود که اجراي عمليات زيربنايي زمينهاي آنها 

هاي اجرايي مربوطه قبل از واگذاري انجام  بط و تاييد شهرداري يا دستگاهطبق ضوا
 .شده باشد

  )سازي دستورالعمل اخذ بهاي خدمات آماده(
به موجب اين دستورالعمل مالکين حقيقي يا حقوقي امالک واقع در محدوده 

هاي ساختماني  خدماتي و يا حريم شهر موظفند هنگام تفکيک يا صدور پروانه
براي يک بار بهاي خدمات مربوط ... ز پروانه ساخت، عدم خالف، پايان کار و اعم ا

سازي ملک خود را به شرح زير محاسبه و به حساب شهرداري تاديه  به آماده
  .نمايند

  :سازي نحوه محاسبه بهاي خدمات آماده
 هر متر مربع در گذرهاي مختلف سطح شهر بر اساس مبلغ سازي  نرخ آمادهـ١

گردد به شرح فرمول  ه سازمان برنامه و بودجه که توسط دفتر فني ارائه ميقيمت مصوب
  :گردد ذيل محاسبه مي

  
 سازي فرمول محاسبه بهاي خدمات آماده

 طرفين خيابانها شرح کد
قيمت 

پيشنهادي 
١٣٩٥ 

 توضيحات

 ٠٠٠/٥٠٠  متري١٢تا 

 متري تا ١٢  ازباالتر
  متري٢٠

٠٠٠/٨١٥ 

 ٠٠٠/٨٨٠  متري٢٠باالتر از 
٠٣٠١٠٠٠٨ 

درآمد حاصل 
از خدمات 

 سازي آماده
طرفين خيابانهايي که 

 رفيوژ وسط دارند
٠٠٠/٩٩٠ 

  .دباش ها به ريال مي قيمت
  

نرخ × عرض گذر  + (٢
عرض ملک × سازي  آماده

ـ عوارض ) مشرف به گذر
 سازي آماده

   
 آنها بيشتر از پنج  يا چند بر، دارند و عرض هر دو گذر٢براي امالکي که : توضيحات

کل مورد محاسبه اخذ گردد و % ٥٠باشد مي بايستي جمع برهاي ملک محاسبه و  متر مي
در صورتي که يکي از برهاي ملک کمتر از پنج متر باشد فقط بزرگترين بر ملک مالک 

  .عمل قرار گيرد
اخت، امالکي که در سنوات گذشته اقدام به تسويه بدهيهاي مربوط به پروانه س: تبصره

اند به شرطي که  سازي نموده عدم خالف و يا پايان کار بدون محاسبه و پرداخت عوارض آماده
عوارض فوق اخذ % ٣٠ده باشد سازي در آن منطقه به پايان رسي عمليات عمراني و آماده

 ." گردند عوارض فوق مي% ١٠٠شد در غيراين صورت مشمول پرداخت خواهد
 ١٣٩٥ربري غيرمرتبط از دفترچه عوارض محلي سال برداري در کا  ج ـ عوارض بهره

  :شوراي اسالمي شهر بهارستان
   غيرمرتبطي در کاربربرداري عوارض بهره: ماده واحده  "
 يان هر سال هم زمان با عوارضات قانونين عوارض هنگام صدور پاسخ استعالم پايا

، بر اساس ديرگ  غيرمرتبط تعلق ميي هر سال از کاربري مدت استفاده به ازايبرا
 .ب مربوطه اخذ خواهد شدي در ضريط اقتصاديت شراي دولت و رعاهاي استيس

 و ي، صنعت١ P ي، تجار٢/١ P ي مسکوني بناهايب استفاده غيرمرتبط برايضر
  ٧٥/٠ P ر موارديسا

ل استفاده در ي نبوده و فقط به دلير کاربريي تغي اخذ عوارض فوق به معن:١تبصره
  .نمايد جاد نمييت ايا تثبي ير کاربريي تغي برايد و حقشبا مير ي مغايکاربر

ف شده ي در دفترچه عوارض تعر٩٥ با توجه به اينکه عوارض فوق از سال :٢تبصره
  .باشد ي م٩٥ محاسبه از سال يمبنا

 در ي ولاند نموده که در گذشته با اخذ مجوز اقدام به احداث بنا ي امالک:٣تبصره
  .گردد  آنها عوض شده مشمول عوارض فوق نمييبر کاريليزمان ابالغ طرح تفص

  ات بر ارزش افزودهيعوارض مال: ماده واحده
ات بر ارزش افزوده ي که مشمول ماليافت عوارضاتيشهردار موظف است در هنگام در

افت و به حساب امور يند را مد نظر داشته باشد و مبالغ را از ارباب رجوع درباش مي
   " .ديماز ني واري و دارائياقتصاد

شوراي اسالمي شهر (علي رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت 
تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي از آن ) بهارستان

  .شورا واصل نشده است
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به ٨٤ در اجراي ماده 

اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذکور به موجب  صي شوراهايهيأت تخص
 عوارض تمديد پروانه، عوارض مازاد بر تراکم و ١٩/١١/١٣٩٩ ـ١٣٧٢دادنامه شماره 

 شوراي اسالمي ١٣٩٥عوارض حق بازديد و کارشناسي از دفترچه عوارض محلي سال 
رأي مذکور به .  رد شکايت صادر کردشهر بهارستان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به

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

برداري در   و عوارض بهرهسازي رسيدگي به عوارض بر معامالت، بهاي خدمات آماده
مي شهر بهارستان در  شوراي اسال١٣٩٥کاربري غيرمرتبط از دفترچه عوارض محلي سال 

  .دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت
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 با حضور معاونين ديوان ٢٨/٢/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و 

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

  رأي هيأت عمومي
 براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از به اينکهالف ـ با توجه 
 اين هيأت وضع عوارض براي نقل و انتقال ١/٤/١٣٩٥ مورخ ٢٤٣جمله دادنامه شماره 

در تمام اشکال آن توسط ... امالک و اراضي با کاربري مسکوني و تجاري و سرقفلي و
شده  مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطالشوراهاي اسالمي شهر 

 شهرداري ١٣٩٥است، بنابراين بخش مربوط به عوارض بر معامالت از تعرفه عوارض سال 
 از حدود اختيار بهارستان که مصوب شوراي اسالمي اين شهر است، خالف قانون و خارج

ون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  قان۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱بوده و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي۱۳۹۲اداري مصوب سال 

ها، ميدانها،   قانون شهرداري، ايجاد خيابانها، کوچه٥٥ ماده ١ب ـ براساس بند 
باغهاي عمومي و مجاري آب وتوسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداريها 

 ماده واحده قانون تعيين وضعيت ٤برمبناي تبصره است و در قوانين موضوعه نيز صرفاً 
سازي از  هاي دولتي و شهرداريها امکان اخذ هزينه آماده اراضي و امالک واقع در طرح

بيني شده  مالکين در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهري پيش
ز تعرفه عوارض سال سازي ا بنابراين اطالق بخش مربوط به بهاي خدمات آماده. است

 شهرداري بهارستان که مصوب شوراي اسالمي اين شهر است، به دليل تسري بهاي ١٣٩٥
سازي به موارد ديگر خالف قانون  و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به  خدمات آماده

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱بند 
 . شود  ابطال مي۱۳۹۲سال 

شهرداري در «:  قانون شهرداري مقرر شده است که٥٥ ماده ٢٤ج ـ مطابق بند 
هاي  شهرهايي که نقشه جامع شهر تهيه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه

ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد کند و در صورتي که برخالف مندرجات پروانه 
يرتجاري، محل کسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد ساختماني در منطقه غ

 اعطاي مجوز به اينکهنظر » .نمايد  مطرح مي١٠٠ ماده ١را در کميسيون مقرر در تبصره 
به اشخاص برخالف کاربري مندرج در پروانه ساختماني و اخذ وجه از بابت کاربري 

 قانون شهرداري مغايرت دارد، ١٠٠ و ماده ٥٥ ماده ٢٤غيرمجاز با احکام مقرر در بند 
 از تعرفه عوارض سال  غيرمرتبطي در کاربريبردار عوارض بهرهبنابراين بخش مربوط به 

 شهرداري بهارستان که مصوب شوراي اسالمي اين شهر است، مغاير قانون و خارج ١٣٩٥
يين  قانون تشکيالت و آ۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱از حدود اختيار بوده و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي۱۳۹۲دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                     

                                 ـ مهدي دربينمعاون قضايي ديوان عدالت اداري                                           
  

  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٣٧٥٦شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 با ٢٨/٢/١٤٠٠مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٩٤ الي ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٩٢

» اعالم تعارض ـ عدم شمول قانون كار بر ستاد امر به معروف و نهي از منكر«: موضوع
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٢٩٢ ـ٢٩٣ ـ٢٩٤: شماره دادنامه          ٢٨/٢/١٤٠٠: نامهتاريخ داد
  ٩٨٠٣٧٥٦ و ٩٩٠٢٠١٢ و ٩٩٠٢١٣١: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي مصعب شيخ عليان:کننده تعارض اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع

وان عدالت اداري در خصوص شمول يا عدم شمول قانون کار  شعب دي:گردش کار
  .اند کردهبر ستاد امر به معروف و نهي از منکر، آراء متفاوتي صادر 

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٥٢شعبه : الف

واست ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان  با موضوع دادخ٩٦٠٩٩٨٦٨٣٩٢٠٠٥٥٢
اصفهان به طرفيت هيأت حل اختالف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه 

 هيأت حل ٢٠/١/١٣٩٦ ـ٢١/٣اجتماعي اصفهان و به خواسته اعتراض به رأي شماره 
 ١٣/٤/١٣٩٧ ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠١٠٣١اختالف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره 

  :به شرح زير رأي صادر کرده است
در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت هيأت حل اختالف کارگر و کارفرما مستقر 

ـ  ٣/٢١اجتماعي به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره  در اداره تعاون، کار و رفاه
 عنه ضمعترراد و اعتراض موثري که موجب نقض رأي اي به اينکه با التفات ٢٠/١/١٣٩٦

باشد اقامه و ابراز نگرديده و رأي مصدور مغايرتي با موازين قانوني نداشته بنابراين مستنداً به 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت شاکي ٦٥ و ١٠مواد

  در روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي٢٠اين رأي ظرف مهلت . نمايد صادر و اعالم مي
 .شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

 در ١/١٠/١٣٩٧ ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٣٣٠١رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 
 . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است١٣شعبه 

 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٥٣شعبه :   ب
 شعله به طرفيت اداره کل  با موضوع دادخواست آقاي محمد٩٦٠٩٩٨٠٩٥٧٢٠١٠٥٢

 ـ١٦٢/٤تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اصفهان و به خواسته اعتراض به رأي شماره 
 ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٢٠٠٥٠٤ هيأت حل اختالف به موجب دادنامه شماره ٥/٦/١٣٩٦

  : به شرح زير رأي صادر کرده است١٨/٢/١٣٩٨
طرفيت اداره کل  در خصوص دادخواست آقاي محمد شعله فرزند احمدرضا به 

ـ ١٦٢/٤تعاون كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان به خواسته اعتراض به راي شماره 
 هيات حل اختالف، با توجه به مجموع محتويات پرونده، نظر به اينکه مطابق ٥/٦/١٣٩٦

تبصره يک ماده واحده قانون مشمول مقررات قانون کار و حفاظت فني و بهداشت کار در 
 و اتباع خارجي نهادهاي انقالبي و موسساتي که توليدات غيرتسليحاتي مورد کارکنان
کارکنان واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي وابسته به «: ٢٤/٩/١٣٦٩دارند مصوب 

نهادهاي انقالبي و يا ساير موسسات که توليدات غيرتسليحاتي دارند مشمول کليه مقررات 
 هيات عمومي ٢٩/٣/١٣٧٩ـ ١٢٧نامه شماره و اين موضوع در داد» قانون کار خواهند بود

لذا با توجه به مقررات فوق کارکنان . ديوان عدالت اداري مورد تاکيد قرار گرفته است
 و اند شده شناخته کار قانون مقررات مشمول آن به وابسته و يانقالب ينهادهاشاغل در 

 و تيشکا رودو به حکم و باشد يم نيطرف اختالف به يدگيرس به مکلف مربوطه اتيه
 مواد ياجرا در مجدد يدگيرس جهت مربوط اتيه به امر ارجاع و عنه معترض يرا نقض
 يرا.دينما يم اعالم و صادر اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشكيالت قانون ١١ـ١٠

 وانيد دنظريتجد شعب در دنظريتجد قابل ابالغ خيتار از روز ستيب مهلت ظرف صادره
 .بود خواهد يادار عدالت

  .دي گردي قطعي مذکور به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانوني  رأ
 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٦١شعبه  :  ج

ت اداره يان به طرفيخ علي مصعب شي با موضوع دادخواست آقا٩٦٠٩٩٨٠٩٠١١٠١٦٨٨
 اختالف کار به أت حلي هي اصفهان و به خواسته نقض رأيتعاون، کار و رفاه اجتماع

ت ستاد امر به معروف به موجب دادنامه شماره ي به طرف١٢/٦/١٣٩٦-٥٤٣/٣شماره 
  : صادر کرده استير رأي به شرح ز١٩/٩/١٣٩٧-٩٧٠٩٩٧٠٩٠١١٠٣٠٥٩

 اداره طرفيت به اسفنديار فرزند عليان شيخ مصعب آقاي شکايت    در خصوص
-٥٤٣/٣ شماره راي به اعتراض واستهبه خ اصفهان شهرستان اجتماعي رفاه و کار و تعاون

 شاکي شکايت جمله از ابرازي مدارک بررسي با ديوان کار اختالف حل  هيات١٢/٦/١٣٩٦
 تشخيص صحت به مقرون را مطروحه ادعاي فني پرونده مالحظه عنه مشتکي دفاعيات و

 دادنامه اجراي در آن به وابسته و انقالبي نهادهاي در شاغل کارکنان اينکه به نظر و داده
 شناخته کار مقررات مشمول اداري عدالت ديوان عمومي هيأت ٢٩/٣/١٣٧٩-١٢٧ شماره
 ورود به حکم لذا و داشته را طرفين اختالف رسيدگي به تکليف مربوطه هيأت لذا اند شده

 در مجدد رسيدگي جهت مربوط هيات به امر ارجاع و عنه معترض راي و نقض شکايت
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 اعالم و صادر اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت نقانو ٦٣ و ١٠ مواد اجراي
 قابل ابالغ از پس روز ٢٠ مدت ظرف مذکور قانون ٦٥ ماده استناد به راي اين ، گردد مي

 .باشد  اداري ميعدالت ديوان تجديدنظر شعب در اعتراض
 در ٦/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٨٠٣٦٦٥رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 

 . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است١٩شعبه 
 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٦١شعبه :   د

 با موضوع دادخواست آقاي سعيد حق شناس به طرفيت اداره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠١١٠١٩٣٢
 ـ٤٤٣/٣تعاون، کار و رفاه اجتماعي اصفهان و به خواسته اعتراض به رأي شماره 

 ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١١٠٢١٦٢يأت حل اختالف به موجب دادنامه شماره  ه١٧/٦/١٣٩٧
  : به شرح زير رأي صادر کرده است٩/٦/١٣٩٨

در خصوص شکايت آقاي سعيد حق شناس جزي فرزند عزيزاله به طرفيت اداره 
 ـ٤٤٣/٣ کار و رفاه اجتماعي اصفهان به خواسته اعتراض به رأي شماره ،تعاون

توجه به مجموع محتويات پرونده و اظهارات طرفين و  هيأت حل اختالف با ١٧/٦/١٣٩٧
 کارکنان شاغل در نهادهاي انقالبي و وابسته به آن در اجراي دادنامه به اينکهبا عنايت 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشمول مقررات کار شناخته ٢٩/٣/١٣٧٩ ـ١٢٧شماره 
 مابين بوده ادعاي مطروحه را لذا هيأت مربوطه مکلف به رسيدگي به اختالف في. اند  شده

عنه را مخدوش و شکايت   معترضمقرون به صحت تشخيص داده و لذا ديوان راي
 قانون تشكيالت و آيين ٦٥ ـ١١ ـ ١٠مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به مواد 

دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض راي مزبور پرونده جهت رسيدگي مجدد و تکميل 
، خبره و مقتدر و سپس صدور راي اده از کارشناسان و بازرسان مجربا استفتحقيقات ب

راي صادره ظرف مهلت بيست روز . گردد براساس موازين قانوني به هيات مربوطه اعاده مي
  .پس ازابالغ قابل تجديدنظرخواهي است

 .رأي مذکور به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانوني قطعي گرديد
 ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٢٢١٣ وان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره بدوي دي٣٥شعبه:  هـ

 موضوع دادخواست آقاي مصعب شيخ عليان به طرفيت ستاد امر به معروف و نهي از با
 التفاوت مابهام بالتکليفي و پرداخت اي همنکر استان اصفهان و به خواسته اعاده به کار ـ بيم

 به ٩/٦/١٣٩٨ ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٢٢٤٢ماره کليه مزاياي قانوني به موجب دادنامه ش
 :شرح زير رأي صادر کرده است

  صرف نظر از اينکه شاکي پرونده ديگرپيرامون خواسته خود مطرح و نسبت به امر 
 ديوان عدالت اداري حکم صادر شده است نظر ٦١در هيأت حل اختالف اداره کار و شعبه 

 ـ١٢٧ راستاي دادنامه شماره  موضوع پرونده خواسته مستقلي بوده ودربه اينکه
هاي   صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري کارکنان شاغل در نهاد٢٩/٣/١٣٧٩

انقالبي و وابسته آن مشمول مقررات قانوني کار بوده فلذا قرار عدم صالحيت به اعتبار و 
 نمايد شايستگي هياتهاي حل اختالف مستقر در شهرستان اصفهان را صادر و اعالم مي

 قانون رسيدگي به تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٤٨قرار صادره در راستاي ماده 
  .دفترنسبت به ارسال پرونده اقدام شود. اداري قطعي بوده

  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره٤٥شعبه :   و
اد امر به  با موضوع دادخواست آقاي محمد شعله به طرفيت ست٩٦٠٩٩٨٠٩٠٤٢٠١٣٣٦

معروف و نهي از منکر استان اصفهان و به خواسته درخواست بازگشت به کار، پرداخت 
 حقوق، مزايا و کليه مستحقات قانوني به موجب دادنامه شماره التفاوت مابه

 : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٨/١١/١٣٩٧ ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠٣٥٥٢
د احمدرضا به طرفيت ستاد در خصوص دادخواست تقديمي آقاي محمد شعله فرزن

، به خواسته درخواست بازگشت به کارامر به معروف و نهي از منکر استان اصفهان 
پرداخت ما به التفاوت حقوق، مزايا و کليه مستحقات قانوني با بررسي،تدقيق و مداقه 
جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ابرازي پيوست به 

ضبوط و مندرج در جوف پرونده و التفات به اليحه دفاعيه تقديمي از ناحيه طرف شرح م
هاي تشخيص و حل اختالف  شکايت و مستندات ابرازي پيوست، تصوير آرا صادره از هيأت

که همگي حاکي از حاکميت قانون کار نسبت به شاکي است و نظر به حکم مقنن در ماده 
تهاي تشخيص و حل اختالف کارگر و کار فرما و  قانون کار مبني بر صالحيت هيأ١٥٧

. رسيدگي به اختالفات فردي ميان کارگر و کار فرما که ناشي از اجراي قانون کار باشد
 نظر به مراتب معنونه و التفات به خصوصي بودن طرف شکايت اينکه شعبه ديوان،  عليهذا

 به صالحيت هيأتهاي در شرايط فعلي، صالحيت ورود به موضوع را نداشته، با اعتقاد

 ١٧٣تشخيص و حل اختالف کارگر و کار فرماي اداره کار استان اصفهان، به استناد اصل 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٤٨ و ١٠، ١قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مواد 

 هيأت عمومي ديوان ٢٠/٦/١٣٩١ ـ ٣٣٦ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه شماره 
خود را به اعتبار صالحيت و شايستگي هيأتهاي  اري، قرار عدم صالحيتعدالت اد
نمايد  و حل اختالف کارگر و کارفرماي اداره کار استان اصفهان صادر و اعالم مي تشخيص

 ١٥/٢/١٣٩٣ ـ ١٢٦قرار عدم صالحيت صادره به مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 
 .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، قطعي است

 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي مجتبي ٦٣ز طرفي شعبه  ا
 که در شعبه ١٢/١١/١٣٩٨ ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٢٠٥٧آقاجاني به موجب دادنامه شماره 

 ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٠٣٧٤ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ١٣
ه معروف جزو نهادهاي انقالبي  تأييد شده است، با اين استدالل که ستاد امر ب٢٠/٢/١٣٩٩

است و بر اساس اليحه قانوني عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهاي 
رأي به تأييد .  شوراي انقالب از شمول قانون کار خارج است١٣/٤/١٣٥٩انقالبي مصوب 

  .نظر اداره کار و رد شکايت شاکي صادر کرده است
 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٢/١٤٠٠ر تاريخ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري د

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

 
  رأي هيأت عمومي

 .تعارض در آراء محرز است. الف
 عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان  اليحه قانوني٢براساس تبصره . ب

گردد که  نهادهاي انقالبي به ارگانهايي اطالق مي«: ١٣/٤/١٣٥٩نهادهاي انقالبي مصوب 
به بعد با تصويب ) ١٣٥٧ بهمن سال ٢٢(بنا به نياز دوران بعد از انقالب اسالمي ايران 

مر به معروف و نهي از منکر نظر به اينکه ستاد ا» .مراجع قانونگذاري به وجود آمده است
هاي اجرايي الزم براي تحقّق امر به معروف و نهي از منکر  در راستاي فراهم نمودن زمينه

 ١٣٩٤ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مصوب سال ١٦و بر مبناي ماده 
عدم شمول  اليحه قانوني ٢ايجاد شده، لذا از مصاديق نهادهاي انقالبي موضوع تبصره 

شود و از شمول مقررات  مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهاي انقالبي محسوب مي
ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٠٣٧٤قانون کار خارج است و بر همين اساس، دادنامه شماره 

که در مقام تأييد دادنامه )  تجديدنظر ديوان عدالت اداري١٣صادره از شعبه  (٢٠/٢/١٣٩٩
)  ديوان عدالت اداري٦٣صادره از شعبه  (١٢/١١/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٠٠٢٠٥٧شماره 

صادر شده و ستاد امر به معروف و نهي از منکر را خارج از شمول مقررات قانون کار اعالم 
 و ماده ۱۲ ماده ۲اين رأي به استناد بند . کرده، صحيح و منطبق با موازين قانوني است

 براي شعب ۱۳۹۲مصوب سال  اداريقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ۸۹
  .االتباع است ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  محمد مصدق ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٣٢٧٧شماره
  ليبسمه تعا

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ١ماده ) ب( بند ٢ابطال جزء «:  با موضوع٢٨/٢/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٩٥

»  رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران٢٤/٩/١٣٩٧ ـ ١٢٣٥/٣/٤٠٠دستورالعمل شماره 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠٣٢٧٧: شماره پرونده    ٢٩٥: شماره دادنامه   ٢٨/٢/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   خانم شهناز خرمي:شاكي
 دستورالعمل شماره ١ماده ) ب( بند ٢ ابطال جزء :موضوع شکايت و خواسته

   رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران ٢٤/٩/١٣٩٧ ـ ١٢٣٥/٣/٤٠٠
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 ١ماده ) ب( بند ٢ شاکي به موجب دادخواستي ابطال جزء :گردش کار
 رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران را ٢٤/٩/١٣٩٧ ـ ١٢٣٥/٣/٤٠٠العمل شماره دستور

  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
رساند اينجانب شهناز خرمي خواهر شهيد محمدرضا خرمي  احتراماً به استحضار مي" 

ده خويش مستند به قانون اصالح باشم و نظر به اينکه با فوت وال بوده که مطلقه و فاقد شغل مي
 ٢/٢/١٣٦٣ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و فرزندان و نوادگان اناث مصوب ٢تبصره 

از بنياد شهيد انقالب اسالمي سمنان تقاضاي برخورداري از مزاياي قانون ياد شده در جهت 
 نهاد بر اساس نامه برقراري مستمري خود نموده ولکن در پاسخ به درخواست مکتوب بنده آن

 اعالم داشته که برقراري مستمري به دليل ٨٢٢٩/٩٨/١٠٠ به شماره ٢٨/٥/١٣٩٨مورخ 
باشد عليهذا با اين شرح از آنجا که   ميسر نمي٢٤/٩/١٣٩٧ ـ ١٢٣٥/٣/٤٠٠بخشنامه شماره 

و تواند ناقض قانون ياد شده باشد بديهي است که پاسخ دريافتي منطبق با قانون  بخشنامه نمي
باشد لذا بدين   از قانون حمايت خانواده نمي٤٨مقررات قانوني از جمله قانون ياد شده و ماده 

 . " وسيله تقاضاي ابطال بخشنامه مورد اشاره و الزام بنياد شهيد انقالب اسالمي را دارم
  :  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  مديران کل محترم استانها" 
  ادي مديران کل محترم ست

   سالم عليکم
پرداخت کمک معيشت به نامادري، خواهر و « به پيوست دستورالعمل اصالح شده 

که به واسطه فوت والدين شهيد و تحت تکفل بودن والدين مشمول دريافت » برادر شهدا
در ) طالق در زمان حيات شهيد(کمک معيشت هستند و همچنين همسران مطلقه شهدا 

 قانون برنامه ششم توسعه و نيز فرزندان اناث شاهد که ٨٨ده  ما٦ و ٥، ٤راستاي اجزاي 
 قانون بودجه سال ١٧تبصره ) ط(همسرشان به رحمت ايزدي پيوسته و در راستاي بند 

  ـ رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران. گردد  جهت اقدام الزم ابالغ مي١٣٩٧
رنامه ششم توسعه و  قانون ب٨٨ماده ) ب( بند ٦ و ٥، ٤دستورالعمل اجرايي اجزاي 

   جمهوري اسالمي ايران ١٣٩٧ قانون بودجه سال ١٧تبصره ) ط(بند 
  : معاني مشروح عبارات و اصالحاتي که در اين دستورالعمل به کار مي روندـ١ ماده 

     ب ـ افراد مشمول
 خواهران تني شهيد که در زمان حيات والدين شهيد، مجرد و تحت تکفل آنها ـ٢

ول خواهران تني مطلقه و يا شوهر فوت کرده در زمان حيات والدين مشم. (بوده است
  .)" باشد شهيد نمي

  در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل امور حقوقي و معاضدت قضايي بنياد شهيد و 
 و ٢٨/١١/١٣٩٨ ـ٣١٢١٥٢/٩٨/٤٠٧هاي شماره  امور ايثارگران به موجب اليحه

 : که توضيح داده است١٧/٢/١٣٩٩ ـ٢٥٢٠٤/٩٩/٥٤٠٧
رساند که قوانين مرتبط با ايثارگران علي الخصوص قوانين در  به استحضار مي  " 

زمينه برقراري حقوق و مستمري جز قوانين خاص بوده و بر اساس اصول حقوقي در 
تعارض با قوانين عام صرفاً قانون خاص قابل اجرا بوده که با اين وصف استناد شاکي به 

  .باشد فاقد وجاهت قانوني مي... واده  قانون حمايت از خان٤٨ماده 
 طبق نص صريح قانون اين امتياز صرفاً مختص خواهران مجرد شهدا که تحت 

البته با  وجود داشتن ) و ارتباطي به خواهران مطلقه ندارد(اند  تکفل والدين خود بوده
) دولتفاقد شغل و درآمد باشند و پس از تامين اعتبار الزم توسط (شرايط مقرر قانوني 

بنابراين دستورالعمل مذکور دقيقاً بر مبناي نص صريح قانون تدوين و تصويب شده است 
 ماده واحده قانون حالت ٢به استناد تبصره . و هيچ گونه مخالفتي با متن قانون ندارد

به آزاده و يا جانباز از کارافتاده کلي ... اشتغال نيز حقوق حالت اشتغال شهداء، جانبازان و 
 قانون برقراري حقوق وظيفه و وظيفه عائله ٧له شهيد و يا مفقوداالثر موضوع ماده و عائ

 و تبصره ذيل آن پرداخت خواهد ٢٥/١١/١٣٦١مصوب ... تحت تکفل جانبازان و شهدا 
 قانون اخيرالذکر نيز حقوق و مستمري متعلقه به عائله تحت تکفل ٦شد و به استناد ماده 

د از اين حقوق توان مي مذکور عائله تحت تکفل را که ٧ده شود و در ما آنها پرداخت مي
استفاده نمايد احصاء شده است، که در مانحن فيه برادر و خواهر شهيد تحت تکفل نبوده 

 به اينکهدر خصوص شاکي نيز با عنايت . و شرايط دريافت حقوق و مستمري را ندارند
 خود خارج گرديده و تحت تکفل برادر مشاراليها با ازدواج از شمار عائله تحت تکفل والدين

 قانون برنامه ششم توسعه کشور ٨٨ماده ) ب( بند ٤شهيد خود نيز نبوده، مشمول جزء 
بنابراين دستورالعمل . باشد نيست و فاقد شرايط قانوني براي دريافت کمک معيشت مي

نون  رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران خالف قا٢٤/٩/١٣٩٧ ـ ١٢٣٥/٣/٤٠٠شماره 

نبوده و قابل ابطال نيست که با اين وصف شکايت مطروحه از هر جهت فاقد وجاهت 
 . " لذا رد دادخواست  مشاراليها از آن مرجع مورد استدعاست. باشد مي

 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٢/١٤٠٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرس

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

  رأي هيأت عمومي
 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادي، ٨٨ماده » ب« بند ٤برمبناي جزء 

 دولت موظّف است اعتبار ١٣٩٥اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
الزم را به منظور تأمين حداقل معيشت خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدين شهدا 

بيني کرده و  اند، پس از فوت والدين و در صورتي که فاقد شغل يا درآمد باشند پيش بوده
هاي سنواتي درج و در  حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه

 دستورالعمل شماره ١ماده » ب« بند ٢در جزء .  قرار دهداختيار دستگاههاي مربوطه
 رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران مقرر شده است که آن ٢٤/٩/١٣٩٧ ـ ١٢٣٥/٣/٤٠٠

دسته از خواهران مجرد شهدا که به واسطه طالق يا فوت شوهر در زمان حيات والدين 
 قانون ٨٨ماده » ب« بند ٤اند، از شمول حکم مقرر در جزء  تحت تکفل آنها قرار گرفته

پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران خارج 
 در صورت طالق خواهر شهيد يا فوت شوهر وي و در شرايطي که در به اينکهنظر . هستند

زمان حيات والدين شهيد چنانچه خواهران شهيد با اوصاف مذکور تحت تکفل والدين 
 ٤شوند و مطابق جزء  ار گيرند همچنان به عنوان خواهر مجرد شهيد شناخته ميخود قر

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي   قانون پنجساله برنامه ششم توسعه٨٨ماده » ب«بند 
جمهوري اسالمي ايران به اعتبار مجرد بودن و تحت تکفل والدين شهيد بودن مشمول 

 دستورالعمل موصوف به دليل ١ماده » ب«بند  ٢گيرند؛ بنابراين جزء  حکم مقنن قرار مي
محدود و مقيد کردن حکم مقنن به شرح مذکور خالف قانون و خارج از حدود اختيار 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱است و مستند به بند 
 .شود  ابطال مي۱۳۹۲اداري مصوب سال 

  محمد مصدق   ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                              
  

  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٤٣٩٢شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 از ٢ ـ٢٢ابطال تعرفه شماره «:  با موضوع٢٨/٢/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٩٦

 از تعرفه عوارض و ٢ـ٢٣بند  شهرداري آمل و ١٣٩٦تعرفه عوارض و خدمات محلي سال 
جهت درج » تاريخ تصويبمصوب شوراي اسالمي شهر آمل از  ١٣٩٦خدمات محلي سال 

  . گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

                                 
  ٩٨٠٤٣٩٢: شماره پرونده       ٢٩٦: شماره دادنامه   ٢٨/٢/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

  ي ديوان عدالت اداري هيأت عموم:مرجع رسيدگي
   سازمان بازرسي کل کشور:شاكي

 از دفترچه عوارض ٢ ـ١١ تعرفه شماره ـ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٦محلي سال 

   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٦ از دفترچه عوارض محلي سال ٢ ـ١٤ تعرفه شماره ـ٢
   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٦ محلي سال  از دفترچه عوارض٢ ـ٢٢ تعرفه شماره ـ٣
   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٦ از دفترچه عوارض محلي سال ٢ ـ٢٣ تعرفه شماره ـ٤
   شوراي اسالمي شهر آمل٢٩/١/١٣٩٤ ـ١٥٤٧/٤ صورتجلسه شماره ٢ ـ بند ٥
   شوراي اسالمي شهر آمل٦/٤/١٣٩٤ ـ ١٥٦٣/١٩ صورتجلسه شماره ٧ ـ بند ٦
   شوراي اسالمي شهر آمل١٣/١١/١٣٩٤ ـ١٦١٣شماره  صورتجلسه ١١ بند ـ٧
   شوراي اسالمي شهر آمل٥/١٢/١٣٩٤ ـ١٦٢٣ صورتجلسه شماره ١ ـ بند ٨
   شوراي اسالمي شهر آمل١٦/٨/١٣٩٥ ـ١٦٨٧ صورتجلسه شماره ٣ـ بند ٩

   شوراي اسالمي شهر آمل٢٨/٥/١٣٩٦ ـ ١٧٦٨ صورتجلسه شماره ٢٣ـ بند ١٠
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قوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور  سرپرست معاونت ح:گردش کار
 ـ١٤، ٢ ـ١١هاي شماره   ابطال تعرفه٥/١٢/١٣٩٨ ـ ٣٠٦٨٠٨/٣٠٠به موجب نامه شماره 

 شوراي اسالمي ١٣٩٦ از دفترچه عوارض محلي سال ٢ ـ١٧ و ٢ ـ ١٥، ٢ ـ٢٣، ٢ ـ٢٢، ٢
 شماره  صورتجلسه٧، بند ٢٩/١/١٣٩٤ ـ١٥٤٧/٤ صورتجلسه شماره ٢شهر آمل و بند 

 ١، بند ١٣/١١/١٣٩٤ ـ١٦١٣ صورتجلسه شماره ١١، بند ٦/٤/١٣٩٤ ـ ١٥٦٣/١٩
 و ١٦/٨/١٣٩٥ ـ١٦٨٧ صورتجلسه شماره ٣، بند ٥/١٢/١٣٩٤ ـ١٦٢٣صورتجلسه شماره 

 شوراي اسالمي شهر آمل را خواستار ٢٨/٥/١٣٩٦ ـ ١٧٦٨ صورتجلسه شماره ٢٣بند 
 :الم کرده است کهشده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اع

وضع عوارض مورد شکايت مغاير قانون است؛ چرا که مالک بابت برخورداري از " 
مزاياي مربوطه اگر داراي حق باشد، وضع عوارض براي آن معنا نخواهد داشت و در صورت 

بايست کميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري در مورد آن  محق نبودن نيز مي
طرف ديگر مالکيت معابر در اختيار شهرداري قرار داده شده است از . تصميم گيري نمايد

و وظيفه اجراي صحيح ضوابط و حفظ سيماي شهري نيز بر عهده شهرداري قرار دارد و 
وضع عوارض براي امور خالف اصول شهرسازي نيز موجب قانوني جلوه دادن آنها نخواهد 

هاي متعلق به  ختصاص عرصههمچنين مصوبات مورد شکايت مبني بر واگذاري و ا. شد
 قانون شهرداري و ٧٩ و ٥٥شهرداري به ديگر ادارات، اشخاص حقيقي و حقوقي با مواد 

لذا رأي به ابطال مصوبات مورد . ها مغاير است نامه مالي شهرداري  آيين٣٤ و ٣٣نيز مواد 
  " .گردد شکايت تقاضا مي
  :هاي مورد اعتراض به شرح زير است متن تعرفه

  : شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٦ دفترچه عوارض محلي سال ٢ـ ١١رفه شماره الف ـ تع
به ازاي هر يک مترمربع عدم ر در استقرار بنايياخذ عوارض تغ): ٢ ـ١١(تعرفه " 

رعايت حد نصاب فاصله با عرض گذر مغاير با پروانه صادره در يک سطح به شرح ذيل 
 P * S * ١٠      : قابل وصول است

S :ي يا تفريط از فاصله مجاز مبنا طرح تفضيليمساحت تعد "  
   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٦ از دفترچه عوارض محلي سال ٢ـ١٤ ب ـ تعرفه شماره 

  نگين پارکيجاد درب اضافه جهت تأميعوارض ا): ٢ ـ١٤(تعرفه شماره " 
د برابر ضوابط طرح تفضيلي بر توان ميپالکي که داراي دو يا چند بر باشد مالک ن

 متر يک ١٠باشد در هر بر به طول  ها ايجاد درب نمايد و همچنين مجاز مي  پخيروي
 ،در صورت ايجاد دربهاي بيشتر در هر بر.  متر دو درب ايجاد نمايد١٠درب و بيشتر از 

 :د بابت درب اضافه به صورت زير عوارض اخذ نمايدتوان ميشهرداري 
جاد درب اضافه منجر به تأمين پارکينگ گردد به ازاي هر پارکينگ تأمين اي هچنانچ

 درصد عوارض کسري پارکينگ را اخذ ١٠باشد  شده از اين بابت، شهرداري مجاز مي
  ."  ريال کمتر نباشد٠٠٠/٠٠٠/٤نمايد، مشروط بر اينکه به ازاي هر پارکينگ از حداقل 

   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٦محلي سال  از دفترچه عوارض ٢ـ ٢٢ ج ـ تعرفه شماره 
  عوارض تفکيک و افراز عرصه): ٢ ـ٢٢(تعرفه شماره   " 
  
 خذ و نحوه محاسبهام موارد مشمول رديف

 ٥P عرصه با کاربري تجاري و مختلط تجاري ـ اداري ـ مسکوني ١

 ٤P عرصه با کاربري صنعتي ـ کارگاهي ـ اداري ـ خدماتي ٢

 ٣P ني و سايرعرصه با کاربري مسکو ٣
  

  :توضيحات
  :گردند مواد زير شامل عوارض حق تفکيک مي

 قانون ثبت اسناد و امالک کشور، ١٤٨ و ١٤٧ کليه امالکي که به استناد مواد ـ١
 اند نموده و عوارض تفکيک و حقوق قانوني شهرداري را پرداخت ناند نمودهسند دريافت 

  . گردند مشمول عوارض حق تفکيک مي
اي بدون سند که داراي اثبات مالکيت هستند، مشمول عوارض حق ه ـ زمين٢

 .گردند تفکيک مي
و همچنين کليه اراضي که به ) فروشنامه عادي و اوقافي( کليه اراضي بدون سند ـ٣

) غيراز سندهاي تقسيم نامه رسمي ـ انتقالي و موروثي(اند  صورت غيرمجاز تفکيک شده
  .گردند شامل عوارض حق تفکيک مي

 درصد تعرفه فوق ٣٠ باشد به مأخذ ٦٤اسنادي که سال صدور آنها قبل از  ـ٤
  .گردند محاسبه مي

 ـ عوارض حق تفکيک در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعالم، نقل و انتقال، صدور ٥
  .باشد پروانه و وصول رأي جريمه کميسيون ماده صد قابل وصول مي

)  مترمربع٥٠٠با مساحت کمتر از  (چنانچه مالک قصد افراز يا تفکيک پالک: تبصره
 داشته باشد به مأخذ دو برابر جدول فوق عوارض حق تفکيک ١٠١را از طريق ماده 
  .گردد محاسبه و اخذ مي

   مترمربع٥٠٠تفکيک اراضي بيش از 
 قانون ١٠١ مترمربع به استناد اصالحي ماده ٥٠٠تفکيک اراضي بيش از 

  .پذيرد شهردارها مي
  ):هم سرانه خدماتس(عوارض حق تفکيک 

  عرصه يا معادل قيمت کارشناسي% ١٠ مترمربع ١٠٠٠ تا ٥٠٠ عوارض حق تفکيک از ـ١
  معادل قيمت کارشناسياعرصه ي% ١٥ مترمربع ٢٠٠٠ تا ١٠٠١ـ عوارض حق تفکيک از ٢
  معادل قيمت کارشناسياعرصه ي% ٢٠ مترمربع ٥٠٠٠ تا ٢٠٠١ـ عوارض حق تفکيک از ٣
  عرصه يا معادل قيمت کارشناسي% ٢٥ مترمربع ٥٠٠٠ش از  عوارض حق تفکيک بيـ٤

مالک جهت قيمت کارشناسي، ارزش پالک با در نظر گرفتن کاربري آن پس : تذکر
  . " باشد از تفکيک مي

   شوراي اسالمي شهر آمل١٣٩٦ از دفترچه عوارض محلي سال ٢ـ٢٣ د ـ تعرفه شماره 
  کيفک حد نصاب تيعوارض کسر): ٢ ـ٢٣(تعرفه شماره " 

گاهاً در تفکيک امالک رعايت حداقل حد نصاب تفکيک براي قطعات تفکيکي به 
چنانچه مالکين درخواست تفکيک زير حد نصاب از . پذير نخواهد بود داليل گوناگون امکان

 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان و يا به موجب معرفي ٥طريق کميسيون ماده 
گردد در   قانون ثبت را داشته باشند، لذا مصوب مي١٤٧ه اداره ثبت و اسناد در اجراي ماد

 و يا ٥صورت تأييد کميته فني شهرداري مبني بر امکان ارجاع پرونده به کميسيون ماده 
 به ازاي مساحت کسري به ،امکان معرفي به اداره ثبت اسناد جهت صدور سند مالکيت

 .محاسبه گردد)  ريال٠٠٠/٥٠٠( دارائي حداقل مترمربعي اي ه برابر ارزش منطق٣٠نسبت 
در زمان صدور پروانه به ازاي )  مترمربع٢٤(در مورد بناهاي تجاري زير حد نصاب 

 ريال ٠٠٠/٧٠٠ برابر ارزش معامالتي حداقل مترمربعي ١٢هر مترمربع مساحت کسري 
  ."محاسبه گردد

ه در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر آمل به موجب اليحه شمار
  : به طور خالصه توضيح داده است که١٨/٢/١٣٩٩ ـ ٩٩/ش/١٤٢

هايي که با خريد  ، پالک)٢ ـ٢٢تعرفه (عوارض برخورداري از مزاياي دو بر شدن " 
هاي جديدي  گردند، هزينه پالک مجاور و تجميع آن با پالک خويش از دو بر برخوردار مي

ن پارکينگ احتمالي، مديريت مانند تأمين سرانه فضاي سبز، آسيب به آسفالت، تأمي
کنند، به همين منظور شهرداري با مصوبه شورا به اخذ  به شهرداري تحميل مي... پسماند و

 ـ ١٣٠٨با رأي ) ٢ ـ٢٣(عوارض تفکيک و افراز عرصه . عوارض فوق مبادرت مي ورزد
عوارض ايجاد درب .  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است٩/٥/١٣٩٧

با عنايت به اختيارات حاصله در ضوابط طرح ) ٢ ـ١٤(ه جهت تأمين پارکينگ اضاف
تفضيلي در زمان اعطاي پروانه در راستاي موافقت با تقاضاي ايجاد درب اضافه به منظور 

برداري مسکوني در  عوارض بهره. گردد تأمين پارکينگ با تصويب شوراي شهر دريافت مي
ن اي هارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري نيست بلکعوارض ) ٢ ـ ١٥(کاربري غيرمرتبط 

گردد که از کاربري مسکوني بدون تغيير کاربري  عوارض از شهرونداني دريافت مي
با موافقت ) ٢ ـ١٧(عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز . نمايند برداري مسکوني مي بهره

ضوابط طرح تفضيلي  به منظور افزايش سطح اشغال به ميزان بيشتر از ٥کميسيون ماده 
عمالً از سوي شهروندان ) ٢ ـ١١(عوارض تغيير در استقرار بنا . گردد از مالک دريافت مي

گردد و در نهايت  گردد و در صورت تخلف به کميسيون ماده صد ارجاع مي اخذ نمي
به استناد رأي هيأت عمومي ديوان به ) فصل سوم(عوارض ناشي از تغيير طرح تفضيلي 

لذا .  موافق قانون تشخيص داده شده است٩/٥/١٣٩٧ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٠٢٠شماره 
 ." گردد رأي به رد شکايت استدعا مي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به ٨٤در اجراي ماده 
هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذکور به موجب 

 از دفترچه ٢ ـ١٧ و ٢ ـ ١٥هاي شماره   تعرفه٢٨/١١/١٣٩٩ ـ ١٤٥٠دادنامه شماره 
 شوراي اسالمي شهر آمل را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به ١٣٩٦عوارض محلي سال 
رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري . رد شکايت صادر کرد

  .تو يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت ياف
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 از دفترچه عوارض ٢ ـ٢٣ و ٢ ـ٢٢، ٢ ـ١٤، ٢ ـ١١هاي شماره  رسيدگي به تعرفه
 ـ١٥٤٧/٤ صورتجلسه ٢ شوراي اسالمي شهر آمل و همچنين بند ١٣٩٦محلي سال 

 ـ١٦١٣ صورتجلسه ١١، بند ٦/٤/١٣٩٤ ـ ١٥٦٣/١٩ صورتجلسه ٧، بند ٢٩/١/١٣٩٤
 ـ١٦٨٧ صورتجلسه ٣، بند ٥/١٢/١٣٩٤ ـ١٦٢٣ صورتجلسه ١، بند ١٣/١١/١٣٩٤
 شوراي اسالمي شهر آمل در ٢٨/٥/١٣٩٦ ـ ١٧٦٨ صورتجلسه ٢٣ و بند ١٦/٨/١٣٩٥

  .دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت
 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٢/١٤٠٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٨٠ ماده ١٦براساس بند : الف ـ اوالً
 با اصالحات بعدي، تصويب لوايح ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال 

 شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست برقراري يا لغو عوارض
شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي  عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي

 قانون ماليات برارزش افزوده ٥٠ ماده ١شوراي اسالمي شهر محسوب شده و در تبصره 
ا در قانون مذکور مشخص  نيز وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنه١٣٨٧مصوب سال 

وضع و اخذ عوارض صدور : ثانياً. نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است
پروانه ساختماني در تراکم پايه و مازاد بر تراکم توسط شوراهاي اسالمي و شهرداريها طبق 

انون  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير ق٢١/٢/١٣٩٥ ـ ٧٩دادنامه شماره » ب«بند 
جرايم مندرج در : ثالثاً. و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است

 قانون شهرداري در واقع به منزله مجازات تخلّفات ساختماني مورد ١٠٠هاي ماده  تبصره
نظر مقنن بوده و در عين حال انواع گوناگون عوارض قانوني از نوع حقوق ديواني ناشي از 

 ـ ٧٨٦ و شماره ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٥٨٧شوند و آراي شماره  ياعمال مجاز محسوب م
 ٢٢ ماده٤در بند : رابعاً.  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر است٩/٨/١٣٩٦

 با اصالحات و الحاقات ١٣٨٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 
بري و فروش تراکم به اقساط پنج عوارض ناشي از تغيير کار«: بعدي مقرر گرديده است که

گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد  برداري توسط سرمايه تا ده ساله از شروع بهره
 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران نيز وضع ١٧٤ماده ) الف(و در بند » شد

ري مجاز هاي توسعه شه عوارض بر ارزش افزوده اراضي و امالک ناشي از اجراي طرح
شمرده شده است و در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و از جمله دادنامه شماره 

 اين هيأت، مصوبات شوراهاي اسالمي شهر درخصوص وضع عوارض ٩/٥/١٣٩٧ ـ ١٣٠٨
براي ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص 

از تعرفه عوارض و خدمات ) ٢ ـ١١( به داليل فوق، تعرفه شماره لذا بنا. داده نشده است
 شهرداري آمل خالف قانون و خارج از اختيار نيست و قابل ابطال ١٣٩٦محلي سال 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٨٠ ماده ١٦ب ـ براساس بند . تشخيص داده نشد
با اصالحات بعدي،  ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر 
شود، از جمله وظايف و  گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي

 قانون ماليات ٥٠ ماده ١مسئوليتهاي شوراي اسالمي شهر محسوب شده و در تبصره 
 نيز وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها در قانون ١٣٨٧صوب سال برارزش افزوده م

 به اينکهمذکور مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و با توجه 
وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراکم پايه و مازاد بر تراکم توسط شوراهاي 

 هيأت عمومي ٢١/٢/١٣٩٥ ـ ٧٩دنامه شماره دا) ب(اسالمي شهر و شهرداريها طبق بند 
ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است، 

 شهرداري آمل ١٣٩٦از تعرفه عوارض و خدمات محلي سال  ٢ ـ١٤بنابراين تعرفه شماره 
 . خالف قانون و خارج از اختيار نيست و قابل ابطال تشخيص داده نشد

 در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله به اينکهج ـ با توجه 
 اين هيأت وضع عوارض براي تفکيک در تمام اشکال ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥دادنامه شماره 

آن توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و 
از تعرفه عوارض و خدمات محلي سال ) ٢ ـ٢٢(ماره تعرفه ش شده است، بنابراين ابطال
 شهرداري آمل با عنوان عوارض تفکيک و افراز عرصه به استثناء تفکيک اراضي ١٣٩٦

 و ۱۲ ماده ۱خالف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند   مترمربع٥٠٠بيش از 

 از ۱۳۹۲ مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري۸۸ و ١٣مواد 
  .شود تاريخ تصويب ابطال مي

 در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله به اينکهد ـ با توجه 
 اين هيأت، وضع عوارض براي تفکيک عرصه اراضي ١٠/١١/١٣٩٦ ـ ١١٤٩دادنامه شماره 

بات و اعيان ساختمانها و همچنين وضععوارض براي کسري حد نصاب تفکيک در مصو
شوراهاي اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات عوارض براي کسري حد 
نصاب تفکيک در مصوبات شوراهاي اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات 
عوارض براي کسري حد نصاب تفکيک در مصوبات شوراهاي اسالمي شهر مغاير قانون و 

از تعرفه )  ٢ ـ٢٣( ابطال شده است، بنابراين بند خارج از حدود اختيارات تشخيص و
 شهرداري آمل با عنوان عوارض کسري حد نصاب ١٣٩٦عوارض و خدمات محلي سال 

 و ١٣ و مواد ۱۲ ماده ۱تفکيک خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 
 از تاريخ ۱۳۹۲ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۸۸

 .شود تصويب ابطال مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ۱۲ ماده ۱و ـ مطابق بند 

 رسيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي ۱۳۹۲مصوب سال 
ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي  نامه از آيين

ر مواردي که مقررات مذکور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صالحيت مرجع د
مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا 

شود، از جمله صالحيتها و  خودداري از انجام وظايف موجب تضييع حقوق اشخاص مي
 صورتجلسه شماره ٢ بند به اينکهنظر . لت اداري استوظايف هيأت عمومي ديوان عدا

 صورتجلسه ١١، بند ٦/٤/١٣٩٤ ـ١٥٦٣ صورتجلسه شماره ٧، بند ٢٩/١/١٣٩٤ ـ١٥٤٧
 ٣، بند ٥/١٢/١٣٩٤ ـ١٦٢٣ صورتجلسه شماره ١، بند ١٣/١١/١٣٩٤ ـ١٦١٣شماره 

 شوراي ١٧٦٨ صورتجلسه شماره ٢٣ و بند ١٦/٨/١٣٩٥ ـ١٦٨٧صورتجلسه شماره 
مي شهر آمل در خصوص پالکهاي ثبتي مشخصي بوده و متضمن وضع قاعده آمره اسال
الشمول نيست، لذا رسيدگي به شکايت از مقررات مذکور قابل طرح در هيأت عمومي  عام

  .ص داده نشدديوان عدالت اداري تشخي
  د مصدقمحم ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                         

  
  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠١٨٨٧شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
امه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادن

ابطال حكم مقرر در نامه «:  با موضوع٢٨/٢/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٩٨
 مديركل دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ١٦/١٠/١٣٩٧ص ـ /١٩٩٧/٢٦٧شماره 

ارزش افزوده به شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشي در خارج از 
  . گردد زنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در رو» هاي علم و فناوري پارك

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

  ٩٨٠١٨٨٧: شماره پرونده     ٢٩٨: شماره دادنامه   ٢٨/٢/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي بهمن زبردست:شاكي
ص ـ /١٩٩٧/٢٦٧ ابطال حکم مقرر در نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

 مديرکل دفتر فني و اعتراضات موديان ماليات بر ارزش افزوده به شمول ١٦/١٠/١٣٩٧
  هاي علم و فناوري ماليات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشي در خارج از پارک

 دادخواستي ابطال حکم مقرر در نامه شماره  شاکي به موجب:گردش کار
 مديرکل دفتر فني و اعتراضات موديان ماليات بر ارزش ١٦/١٠/١٣٩٧ص ـ /١٩٩٧/٢٦٧

هاي  افزوده به شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشي در خارج از پارک
  :کهعلم و فناوري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است 

مستفاد از قانون چگونگي اداره «: در پاراگراف دوم نامه مورد شکايت آمده است  " 
مناطق آزاد تجاري و صنعتي عرضه کاالها و ارائه خدمات توسط واحدهاي پژوهشي و 

هاي علم و فناوري در صورت داشتن مجوز و  فناوري و مهندسي مستقر در پارک
 در محدوده پارکها از پرداخت ماليات و عوارض برخورداري از شرايط مقرر در آن صرفاً
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کليه مبادالت و نقل و انتقال کاال و خدمات به خارج از محدوه . ارزش افزوده معاف است
پارکها و همچنين تحصيل کاال يا خدمات از خارج محدوده پارکها توسط واحدهاي مستقر 

در حالي که کامالً » .دهاي مذکور مشمول ماليات و عوارض اينقانون خواهد بو در پارک
هاي قوانين خاص مانند قانون چگونگي اداره مناطق آزاد  برعکس بديهي است که معافيت

 قانون ماليات بر ارزش افزوده نيست و ١٢هاي مقرر در ماده  تجاري و صنعتي نافي معافيت
هشي  قانون ماليات بر ارزش افزوده ارائه خدمات پژو١٢ ماده ١٤نامه بند  اگر وفق آيين

 هکنند به طور مطلق و در سراسر ايران معاف شده وقوع شرکت ارائه) تحقيقاتي و فناوري(
هاي علم و فناوري و برخورداري آن از معافيت مقرر در قانون  ن خدمات در پارکاي

چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي، نافي معافيت کلي ارائه خدمات پژوهشي از 
لذا با توجه به مغايرت حکم به شمول ماليات . ش افزوده نخواهد بودماليات و عوارض بر ارز

و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشي ارائه شده در خارج از پارکهاي علم و فناوري 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ١٢ ماده ١٤هاي مستقر در اين پارکها با بند  توسط واحد

 ." ف قانون و خارج از حدود اختيارات را دارمنامه آن درخواست ابطال حکم خال آيين
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

وفق  :رساند  به آگاهي مي١٢/١٠/١٣٩٧ ـ١٠/٢١٩٣ب/٠١بازگشت به نامه شماره "  
 سازي ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري  قانون حمايت از شرکت٩مقررات ماده 

 و فناوري و مهندسي مستقر در پارکهاي علم و ها و اختراعات واحدهاي پژوهشي نوآوري
هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص  فناوري در جهت انجام مأموريت

مالي  گذاري خارجي و مبادالت  هاي مالياتي و عوارض سرمايه روابط کار معافيت
د تجاري، صنعتي مستفاد از قانون چگونگي اداره مناطق آزا. گردند المللي برخوردار مي بين

عرضه کاالها و ارائه خدمات توسط واحدهاي پژوهشي فناوري و مهندسي مستقر در 
هاي علم و فناوري در صورت داشتن مجوز و برخورداري از شرايط مقرر در آن صرفاً  پارک

باشد بديهي است  ها از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي در محدوده پارک
و نقل و انتقال کاال و خدمات اعم از عرضه کاال و ارائه خدمات به خارج از کليه مبادالت 
ها توسط  ها و همچنين تحصيل کاال يا خدمات خارج از محدوده پارک محدوده پارک

. هاي مذکور مشمول ماليات و عوارض اين قانون خواهد بود واحدهاي مستقر در پارک
هـ ـ ٥٢٢٣٤ت/١٦٥٣٠٤ماره سازد به استناد تصويب نامه ش خاطر نشان مي

 قانون ٩ مقررات اجرايي ماده ٢ هيأت وزيران در خصوص اصالح ماده ١٦/١٢/١٣٩٤
هاي علم و فناوري و  صدراالشاره واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارک

هاي فناوري نسبت به فعاليت مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و  شهرک
 قانون چگونگي اداره ١٣ن شاغل در واحدهاي ياد شده از معافيت موضوع ماده نيز کارکنا

 و اصالحات بعدي ١٣٧٢مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
هاي واحدهاي ياد شده و  تشخيص فعاليت مرتبط با مأموريت. آن برخوردار خواهند بود

 قانون مديريت پارک علم و فناوري ٩راي ماده کارکنان شاغل در واحدهاي مزبور براي اج
 عنوان ادارات ٢٢/١/١٣٩٥ ـ ٢٠٠/٤/٩٥اين موضوع به موجب بخشنامه شماره  باشد که مي

  "اني و اعتراضات مؤديرکل دفتر فنيمدـ . کل امور مالياتي ابالغ گرديده است
شور به   در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي ک

  : به طور خالصه توضيح داده است که٢/٦/١٣٩٨د ـ /٢٦٠١٣/٢١٢موجب اليحه شماره 
 نامه مورد شکايت در پاسخ به نامه مؤسسه ميزان گستر شريف تهيه و براي ـ١  " 

ـ مطابق ٢. اين مؤسسه ارسال شده و مفاد آن متضمن وضع مقررات مستقل نيست
هاي دانش بنيان و  نظور ايجاد توسعه شرکت قانون برنامه چهارم توسعه به م٤٧ماده

شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و  المللي اجازه داده مي هاي بين تقويت همکاري
هاي محوله از مزاياي  مهندسي مستقر در پارکهاي علم و فناوري جهت انجام مأموريت

گذاري  هاي مالياتي و عوارض سرمايه قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيت
نامه اجرايي واحدهاي   آيين٢ماده . المللي برخوردار گردند خارجي و مبادالت مالي بين

هاي مذکور از تاريخ صدور  فناوري که در پارک به فعاليت اشتغال دارند نسبت به فعاليت
 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ١٣مجوز توسط مديريت پارک از معافيت موضوع ماده 

 قانون مذکور ١٣مطابق ماده .  برخوردار خواهند شد١٣٧٢ مصوب سال تجاري ـ صنعتي
 مجلس شوراي ٣/٦/١٣٨٨ سال است که بر اساس اصالحيه مصوب ١٥اين معافيت 

نامه اجرايي قانون حمايت از   آيين٢٨ ماده ـ٣.  سال افزايش يافته است٢٠اسالمي به 
 و ٩١و اختراعات مصوب سال ها   نوآوريسازي ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري شرکت

هاي واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مستقر  ديگر مقررات مورد اشاره صرفاً فعاليت
 قانون ماليات بر ارزش افزوده ١٢ ماده ١٤ بند ـ٤. اند هاي مذکور در پارک مشمول معافيت

مول را در مورد معافيت از ماليات بر ارزش افزوده، انواع خدمات پژوهشي و آموزشي مش
 ارائه ١٣٨٧نامه مصوب سال   آيين١نامه مصوب دانسته و به موجب ماده  طبق آيين

خدمات مراکز مقرر که داراي مجوز از مراجع ذيصالح قانوني باشند و انجمنهاي علمي که 
هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشکي مجوز دريافت  وزارتخانه

 قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و مطابق تبصره ١٢فيت ماده کرده باشند مشمول معا
هاي خارج از  همين ماده خدمات غيرمرتبط با خدمات آموزشي و پژوهشي و ساير فعاليت

مجوز واحدهاي ياد شده مشمول پرداخت ماليات و عوارض اند، با عنايت به مفاد نامه 
 ارزش افزوده که براي پاسخ گويي به صدرالذکر دفتر فني و اعتراضات موديان ماليات بر

استعالم موسسه ميزان گستران شريف صرفاً به بازگو کردن مقررات اجرايي پرداخته و 
خود وضع مقررات نکرده است و توضيحات پيش گفته، تقاضاي رسيدگي و رد شکايت 

 . " شاکي را دارد
يس و معاونين  با حضور رئ٢٨/٢/١٤٠٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه و ارائه انواع خدمات ١٢ ماده ١٤به موجب بند 
هاي علوم،  اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه نامه موزشي که طبق آيينپژوهشي و آ

تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و 
پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعي ظرف مدت شش ماه ازتاريخ تصويب اين قانون به 

ق از پرداخت ماليات معاف است و حکم مقرر رسد، به نحو اطال تصويب هيأت وزيران مي
 مديرکل دفتر فني و اعتراضات مؤديان ١٦/١٠/١٣٩٧ص ـ /١٩٩٧/٢٦٧در نامه شماره 

ماليات بر ارزش افزوده از جهت محدود نمودن اين معافيت مالياتي به واحدهاي پژوهشي، 
ز حدود اختيار فناوري و مهندسي مستقر در پارکهاي علم و فناوري خالف قانون و خارج ا

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱بوده و مستند به بند 
 .شود  ابطال مي۱۳۹۲اداري مصوب سال 

  محمد مصدق ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٣٧٩١شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ١٣بند ) الف(ابطال قسمت «:  با موضوع١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٢٩٩

 ـ ٣٣٦٠/٩٥/١٠٠٠ مشترك فني و درآمد به شماره ١٥ماره بخش سوم بخشنامه ش
جهت درج در »  سازمان تأمين اجتماعي از حيث شمول حكم بر دانشگاه آزاد٦/٤/١٣٩٥

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

  
  ٩٨٠٣٧٩١: شماره پرونده    ٢٩٩: اره دادنامهشم   ١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون:شاکي

 بخش سوم بخشنامه ١٣بند ) الف( ابطال قسمت :موضوع شکايت و خواسته
 ـ ٣٣٦٠/٩٥/١٠٠٠به شماره ) تنقيح و تلخيص( مشترک فني و درآمد ١٥شماره 

   سازمان تامين اجتماعي ٦/٤/١٣٩٥
 نماينده حقوقي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون به موجب :گردش کار

 مشترک فني و ١٥ بخش سوم بخشنامه شماره ١٣بند ) الف(دادخواستي ابطال قسمت 
 سازمان تامين ٦/٤/١٣٩٥ ـ ٣٣٦٠/٩٥/١٠٠٠به شماره ) تنقيح و تلخيص(درآمد 

  : جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است کهاجتماعي را خواستار شده و در
 شوراي عالي انقالب ١٣٨٩ اساسنامه اصالحي دانشگاه آزاد مصوب ٥براساس ماده " 

 غيرخصوصي و غيردولتي است و از بودجه دولتي استفاده اي همؤسسفرهنگي، اين دانشگاه 
ردولتي نيز نامي از دانشگاه نمايد و در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غي نمي

ذکر نگرديده است، لذا قصد قانونگذار عدم تسري قوانيني از جمله قانون جامع 
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ثارگران و قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب اي ه برساني خدمات
 به دانشگاه آزاد اسالمي بوده است و اساساً قوانين مزبور قابل تسري به ٣١/٣/١٣٧٤

 مذکور نيست و اين دانشگاه تا زمان تأمين اعتبار مربوط به حق بيمه کارکنان دانشگاه
داراي سابقه حضور در جبهه طي رديف جداگانه در بودجه کل کشور و پرداخت آن از 

 قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب ٦جانب دولت وفق ماده 
 ."اين مبلغ ندارد و تبصره ذيل آن، تکليفي به پرداخت ٣١/٣/١٣٧٤

  :       متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  :کننده حق بيمه هاي مشمول قوانين مذکور و مرجع پرداخت ها و کارگاه  دستگاهـ١٣" 

 قانون ٣با توجه به ماده : هاي دولتي و يا داراي مديريت دولتي الف ـ دستگاه
 قانون جامع ٢مي و ماده تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسال

هاي دولتي و يا داراي  هاي زير به عنوان دستگاه ثارگران، دستگاهاي ه برساني خدمات
 قانون تسهيالت استخدامي و ٦شوند که به استناد تبصره ماده  مديريت دولتي شناخته مي

اجتماعي جانبازان، پرداخت حق بيمه مربوط به مدت حضور در جبهه بيمه شدگان شاغل 
  .ها و مؤسسات زير بر عهده مؤسسه محل اشتغال متقاضي خواهد بود و جانباز در دستگاه

هاي دولتي و  هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت ها و دستگاه ها، سازمان کليه وزارتخانه
ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينکه داراي قوانين و مقررات خاص 

ها و مؤسسات وابسته  ه اعم از کادر قضايي و اداري و سازمانباشند و يا نباشند، قوه قضايي
ها، کانون وکالي دادگستري، کانون کارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه،  و تابعه آن

هاي وابسته  سازمان(نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
نهادها و مؤسسات ) نظامي و انتظامي(، نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران )و تابعه

هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه  عمومي غيردولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و شرکت
هايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده  ها و شرکت آنها و کليه سازمان

اي،   مؤسسات بيمهها، گردد، بانک کنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي مي
هاي تحت پوشش آنان و  ها و شرکت جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، شهرداري

هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبيل سازمان  نيز مؤسسات و شرکت
تأمين اجتماعي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع 

هاي  ن گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمانصنايع ملي ايران، شرکتپتروشيمي، سازما
ها و مؤسسات  هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و کادر اداري دانشگاه

  "آموزش عالي کشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسالمي
وقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل امور حق

  : توضيح داده است که٢٧/١/١٣٩٦ مورخ ٢٥٦/٩٩/٧١٠٠به موجب اليحه شماره 
رساند؛ اين  ـ درخصوص بخش اول خواسته دانشگاه ياد شده، به استحضار مي١" 

سازمان به منظور وصول حق بيمه، در اجراي قانون و مقررات تأمين اجتماعي، 
تعدادي از پرسنل دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون مبادرت به احتساب سوابق جبهه 

محاسبه حق بيمه و صدور اعالميه بدهي حق بيمه نموده، که با توجه به عدم 
پرداخت بدهي موضوع اعالميه موصوف، منجر به صدور اجرائيه گرديده است حال 

 خسارت، که آنکه اساساً در اين مورد هيچگونه تعسري که موجب عدم امکان جبران
زيرا مجموع مبالغ حق بيمه . براساس آن لزوم صدور دستور موقت باشد متصور نيست

 تومان را ١٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠حدوداً مبلغ )  فقره اجرائيه٤(هاي صادره  موضوع اجرائيه
اين مبلغ در هر صورت، پرداخت و وصول آن هيچ گونه خسارتي به  شود که شامل مي

لذا از اين حيث تقاضاي . ران آن غيرممکن يا متعسر باشدآورد تا جب شاکي وارد نمي
رد درخواست صدور دستور موقت از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري مورد 

ضمناً الزم به ذکر است که درخصوص خواسته دانشگاه ياد شده موضوع . استدعاست
ه چهل و شعب( ديوان عدالت اداري ٤٨، شعبه )بخش اول خواسته(ها  نقض اجرائيه
 به ١٣٩٨/ ٩/ ٢ مورخ ٣٦٢٩مبادرت به اتخاذ تصميم طي دادنامه شماره ) چهارم سابق

دانشگاه آزاد ( مبني بر رد بخش اول خواسته مطروحه ٩٨١٥٢٠شماره بايگاني 
  . نموده است) اسالمي واحد کازرون

 شاکي وفق متن دادخواست تقديمي اظهار داشته که شعبه تأمين اجتماعي ـ٢
 تلخيص شده فني ١٥ بخشنامه شماره ١٣بند ) الف( کازرون در اجراي بخش شهرستان

ام داوطلبانه جبهه، پرسنل دانشگاه آزاد اسالمي اي هبيمه شدگان در راستاي وصول حق بيم
آنکه  حال. مبادرت به صدور اعالم بدهي حق بيمه که منجر به صدور اجرائيه گرديده است

 شوراي ١٣٨٩ اساسنامه اصالحي مصوب ٥به ماده پرداخت حق بيمه موصوف با استناد 
 غيرخصوصي و غيردولتي است و اي هعالي انقالب فرهنگي، دانشگاه آزاد اسالمي مؤسس

نمايد و قصد قانونگذار عدم تسري قانون جامع  اينکه از بودجه دولتي استفاده نمي
تماعي جانبازان  قانون تسهيالت استخدامي، اج٦ و ٣ثارگران و مواد اي ه برساني خدمات

لذا از اين حيث .  به دانشگاه آزاد اسالمي بوده است١٣٧٤/ ٣/ ٣١انقالب اسالمي مصوب 
 مشترک فني و درآمد تلخيص شده امور ١٥ بخشنامه ١٣بخش ) الف(تقاضاي ابطال بند 

 عنه معترضدر حالي که استنباط شاکي از بخشنامه . بيمه شدگان تأمين اجتماعي را دارد
  .باشد يل ذيل صحيح نميبنا به دال
ـ در اجراي قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي ١ـ ٢

 مجلس شوراي اسالمي، سوابق ايام حضور در جبهه جانبازان ١٣٧٤/ ٣/ ٣١مصوب 
هاي دولتي و يا غيردولتي در صورت اشتغال و بيمه پردازي در زمان  شاغل در کارگاه

هاي تحت پوشش قانون تأمين اجتماعي قابل پذيرش  ارگاهارائه تقاضا نزد ک
پرداخت کسور بازنشستگي « مذکور مقرر گرديده، ٦باشد،که به استناد تبصره ماده  مي

هاي دولتي مشمول اين  سهم مستخدم و کارفرما براي طي دوره فوق در دستگاه
احدهاي تحت هاي غيردولتي از جمله و قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه

باشد که اعتبار مربوطه طي رديف جداگانه همه  پوشش قانون کار به عهده دولت مي
بنابراين . »هاي ذيربط واريز شود ساله در بودجه کل کشور پيش بيني تا به صندوق

وفق تبصره مزبور پرداخت حق بيمه مربوط به سوابق ايام حضور در جهبه بيمه 
ها و مؤسسات دولتي يا داراي مديريت دولتي بر  شدگان شاغل و جانباز در دستگاه

ليکن حق بيمه شاغلين در واحدهاي . عهده مؤسسه محل اشتغال متقاضي خواهد بود
غيردولتي براساس اعتبارات پيش بيني شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان 

   .تأمين اجتماعي منظور خواهد شد
ي مشمول قانون موصوف عبارتند ها  قانون ياد شده دستگاه٣ـ طبق ماده ٢ـ ٢

هاي قضائي، مجلس شوراي  ها، مؤسسات دولتي، دستگاه ها، سازمان کليه وزارتخانه«از؛ 
اسالمي، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، 

ها و واحدهاي تابعه، نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، اعم از نيروي  سازمان
هاي تحت پوشش و وابسته و يا  هاي انقالب اسالمي و شرکت تظامي، نهادنظامي وان

هاي مستقل دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا  تابعه کليه مؤسسات و شرکت
هاي  ها و يا سازمان داراي مديريت دولتي که به نحوي تحت پوشش يکي از وزارتخانه

ها،   جمعيت هالل احمر، شهرداريهاي بيمه، ها، شرکت شوند، بانک دولتي اداره مي
هايي که به نحوي از  ها و شرکت هاي تحت پوشش آنان و نيز کليه سازمان شرکت

کنند و يا قسمتي از بودجه آنان توسط دولت  انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي
هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم  گردد و همچنين مؤسسات و شرکت تأمين مي
از قبيل شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي (است ذکر نام 

صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، 
  ).مشمول اين قانون هستند

 ١٣٩١/ ١٠/ ٢مصوب (ايثارگران  رساني به  قانون جامع خدمات٢ـ طبق ماده ٣ـ ٢
هاي مشمول اين قانون عبارتند از؛  قرر گرديده، دستگاهم) مجمع تشخيص مصلحت نظام

هاي دولتي و يا  الذکر به عنوان دستگاه هاي فوق به استناد مفاد ماده ياد شده، دستگاه
ها و  داراي مديريت دولتي شناخته شده و پرداخت حق بيمه مشمولين شاغل در دستگاه

بنابراين . واهد بودالذکر برعهده مؤسسه محل اشتغال متقاضي خ مؤسسات فوق
 قانون جامع ٢مشمولين قانون موصوف از جمله دانشگاه آزاد اسالمي به موجب ماده 

در اين . گردند مند مي ايثارگران، از کليه مزاياي قانون جامع مذکور بهره رساني به خدمات
 قانون تسهيالت استخدامي و ٣ارتباط الزم به ذکر است با عنايت به بحث شمول ماده 

 قانون ٢ مجلس شوراي اسالمي و همچنين ماده ١٣٧٤/ ٣/ ٣١ماعي جانبازان مصوب اجت
ها و مؤسسات  ايثارگران فقط به دولتي ياغيردولتي بودن شرکت رساني به جامع خدمات
لذا با توجه به   قرار داشتن دانشگاه آزاد اسالمي و تصريح نام آن در رديف . ارتباط ندارد

حق ) ايثارگران رساني به  قانون جامع خدمات٢ماده (ون هاي مشمول اين قان دستگاه
ايام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه مذکور مي بايست از دانشگاه  بيمه

   .مزبور مطالبه گردد
 قانون جامع ٢با عنايت به مراتب فوق و اينکه دانشگاه آزاد اسالمي به موجب ماده 

لذا . هاي مشمول قانون مزبور قرار گرفته است ف دستگاهثارگران، درردياي ه برساني خدمات
هاي مذکور براي ايام حضور در جبهه و  پرداخت حق بيمه مشمولين شاغل در دستگاه

عهده مؤسسات محل اشتغال متقاضي خواهد  بردوران معالجه پرسنل دانشگاه آزاد اسالمي
  " .لذا تقاضاي رسيدگي و رد شکايت مطروحه مورد استدعاست. بود
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 با حضور رئيس و معاونين ١/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
ايثارگران صرفاً در مقام بيان دستگاههاي  رساني به مات قانون جامع خد٢ماده  :اوالً

کننده حق بيمه رزمندگان و ايثارگران مشمول قانون مذکور بوده و در رابطه با مراجع پرداخت
ايثارگران  رساني به  قانون جامع خدمات٢٧حکم مقرر در ماده : ثانياً. حکمي را بيان نکرده است

التفاوت کسور بيمه و بازنشستگي سهم کارمند و يا  ف است مابهدولت مکلّ... «: داردکه بيان مي
کارگر و کارفرما را براي مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه 

قانون تسهيالت استخدامي و   ٦و حکم تبصره ماده » هاي مربوط واريز نمايدبه صندوق
اساس آن پرداخت کسور بازنشستگي سهم مستخدم و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي که بر

کارفرما براي مدت خدمت در جبهه در دستگاههاي دولتي مشمول قانون مذکور، به عهده 
 و در دستگاههاي غيردولتي از جمله واحدهاي تحت پوشش قانون کار به عهده  دستگاه مربوط

حق بيمه مدت حضور در دولت است تا به صندوقهاي ذيربط واريز شود، ناظر بر پرداخت 
اينکه قسمت  است و بنا به مراتب فوق و با توجه) به صورت داوطلبانه يا غيرداوطلبانه( جبهه

 مشترک فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي مورخ ١٥ بخش سوم بخشنامه ١٣بند » الف«
 پرداخت حق  برخالف احکام مقرر در موازين قانونيمذکور، دانشگاه آزاد اسالمي را به٦/٤/١٣٩٥

بيمه مربوط به مدت حضور در جبهه مکلّف کرده است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱بوده و مستند به بند 

 .شود  ابطال مي۱۳۹۲اداري مصوب سال 
  محمد مصدق               ـ عمومي ديوان عدالت اداري     رئيس هيأت                                     

  
  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                         ٩٧٠١٩٤٩شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي

:  با موضوع١٤٠٠//١/٣ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٠١ و ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٠٠
از تعرفه ) گنعدم تأمين پاركي(بخشهاي مربوط به عوارض جبران كمبود پاركينگ «

 شوراي اسالمي الوند و اطالق رديف درآمدي شماره ١٣٩٧ الي ١٣٩٥عوارض سالهاي 
با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبديل كاربري يا عوارض  انطباق   ٦٣١٠

جهت درج در روزنامه » كاربري كه به تصويب شوراي اسالمي شهر الوند از تاريخ تصويب
  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٣٠٠ـ ٣٠١ :شماره دادنامه     ١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  ٩٧٠١٦٤١ و ٩٧٠١٩٤٩: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي محمود پيربيک درويشوند:شاكي

 با عنوان عوارض ٦٣١٠ ابطال رديف درآمدي شماره :موضوع شکايت و خواسته
 ١٣٩٦ حاصل از تبديل کاربري يا عوارض انطباق کاربري مصوب سال بر ارزش افزوده

  شوراي اسالمي شهر الوند
 الي ١٣٩٥ شاکي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض سالهاي :گردش کار

در خصوص کسري پارکينگ، ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري و عوارض تغيير ١٣٩٧
ت و آيين دادرس ديوان عدالت اداري و رسيدگي  قانون تشکيال٩٢کاربري و اعمال ماده 

  :خارج از نوبت را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
 اقدام به تصويب عوارضي با ١٣٩٧ و ١٣٩٦، ١٣٩٥شوراي شهر الوند در سالهاي   " 

عنوان عوارض پذيره، ارزش افزوده تغيير کاربري و کسري پارکينگ نموده است و 
هرداري الوند نيز به استناد همين مصوبات از شهروندان عالوه بر دريافت جرايم قانوني ش

ن امر اي هنمايد ک  قانون شهرداري اقدام به دريافت عوارض مذکور مي١٠٠موضوع ماده 
مغاير با قانون و خارج از حدود صالحيت شوراي شهر بوده و به همين دليل درخواست 

 در خصوص کسر ١٣٩٧ و ١٣٩٦، ١٣٩٥وند در سالهاي ابطال مصوبه شوراي شهر ال

 ٩٢پارکينگ، ارزش افزوده ناشي از تغييرکاربري و عوارض تغيير کاربري و اعمال ماده 
 به دليل عدم ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

در آراء متعدد همين امر . رعايت آراء ديوان درخصوص موضوع از زمان تصويب را دارم
در  (١٦/٩/١٣٩٥ ـ٧٠٤ الي ٦٩٩صادره از ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 

خصوص مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي همدان، شهرقدس، صفادشت، مالرد، شهريار 
) درخصوص مصوبه شوراي شهر کرج (١/٤/١٣٩٥ ـ٢٤٢، شماره )و شهر جديد هشتگرد

ت تعيين عوارض پذيره، ارزش افزوده تغيير کاربري و مورد تاکيد قرار گرفته و مصوبا
کسري پارکينگ توسط شوراهاي شهر شهرهاي مختلف مغاير قانون و خارج از صالحيت 

شوراي شهر الوند علي رغم اينکه از موضوع . شوراهاي شهر دانسته و ابطال شده است
 ٩٢ صريح ماده صدور احکام فوق توسط ديوان عدالت اداري مطلع بوده و علي رغم حکم

 مبني بر لزوم ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
رعايت مفاد آراء هيأت عمومي در مصوبات بعدي، توسط مراجع مربوطه اقدام به تصويب 

با توجه به مغاير بودن تعرفه عوارض شوراي شهر الوند مصوب . عوارض مذکور نموده است
عوارض ارزش افزوده «و » عوارض پذيره« در خصوص ١٣٩٧ و ١٣٩٦، ١٣٩٥سالهاي 

درخواست ابطال مصوبات مذکور از » عوارض کسري پارکينگ«و » ناشي از تغيير کاربري
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ٩٢زمان تصويب و اعمال ماده 

 ." ذکور را دارم قانون م٨٣رسيدگي خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 
  :هاي مورد اعتراض به شرح زير است   متن مقرره

  )پارکينگ (١٣٩٧تعرفه عوارض شهرداري الوند سال   " 
  

 شرح عوارض رديف درآمدي

 )عدم تأمين پارکينگ(عوارض جبران کمبود پارکينگ  ٢١٠٢

 و و به شرح زير محاسبه) احداث بنا(اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساختماني 
 :شود دريافت مي

 متر و بيشتر قرار داشته و ٤٥هاي سريع السير به عرض  ساختمان در بر خيابان) ١
  . دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد

 متر و بيشتر ٢٠هاي با عرض  ـ ساختمان در فاصله يک صد متري تقاطع خيابان٢
 .واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد

تمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان  ساخـ٣
  .کهن باشد، که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است

هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان   ساختمان بر کوچهـ٤
  .عبور اتومبيل نباشد

 زياد، احداث پارکينگ  ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب٥
  .در آن از نظر فني مقدور نباشد

 ـ وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح ٦
  .طبقات احداث پارکينگ کرد

مسکوني، تجاري، اداري و صنعتي و :  امکان تأمين پارکينگ در ساختماني اعم از٭
 ازاي هر مترمربع فضاي حذف شده پارکينگ طبق ها وجود نداشته باشد، به ساير کاربري

طرح جامع براي هر واحد کمبود پارکينگ در واحدهاي مسکوني و تجاري به شرح و 
  :شود فرمول زير، محاسبه و دريافت مي

  ٥/٥ P )پشت جبهه(در کليه معابر فرعي ) ١
  ١٨ P )جبهه اصلي(در کليه معابر اصلي ) ٢

  .باشد  مترمربع مي٢٥پارکينگ، ) عدم تأمين(ود  متراژ محاسبه جبران کمب:١تبصره
 تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد براي حذف پارکينگ در صالحيت :٢تبصره

  .کارشناسان فني و شهرسازي است
که طبق ضوابط شهرسازي، ....... هاي مسکوني، تجاري و  در مجموعه:٣تبصره
گردد، عوارض   احداث ميهاي گروهي با هزينه ي مالکين ساختمان پيش بيني و پارکينگ
  .شود پارکينگ اخذ نمي) عدم تأمين(کمبود 

 آن دسته از مالکين که ضوابط شهرسازي را رعايت نکرده و خارج از پروانه :٤تبصره
نمايند و اين منجر به عدم تأمين  ساختماني يا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا مي

نگ برابر کاربري اعيان وضع موجود، پارکينگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمين پارکي
  . شود برابر ضوابط شهرسازي محاسبه و دريافت مي
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عدم (شهرداري موظف است وجوه دريافتي بابت عوارض حذف يا کمبود : ٥تبصره 
 ذخيره و منحصراً بابت احداث پارکينگ عمومي اي هپارکينگ را در حساب جداگان) تأمين

 . ساالنه به مصرف برسانددر قالب بودجه مصوب ساالنه به مصوب
مالکين امالک فاقد پروانه و داراي حداکثر دو واحد مسکوني، مشمول : ٦تبصره 

  .باشند پرداخت يک واحد عوارض عدم تأمين پارکينگ مسکوني نمي
  

      ١٣٩٦تعرفه عوارض شهرداري الوند سال 

رديف 
 درآمدي

 شرح عوارض
نحوه وصول عوارض و مستندات 

 ٩٥ تعرفه تا پايان سال

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا 
 )٩٦سال (پايان 

٢١٠٢ 

هاي  عوارض بر تأمين هزينه
خدمات عمومي و شهري 

 ١٧٢ماده )ب(موضوع بند 
عوارض (قانون پنجم توسعه 

 )جبران کمبود پارکينگ

  :قطعه شهر صنعتي البرز
ـ کرج: شمال   جاده قديم قزوين 
  )نصرت آباد(اراضي بيدستان : شرق
تصفيه خانه شهر صنعتي البرز : جنوب

 .........از اراضي الوند و 

  :قطعه شهر صنعتي البرز
ـ کرج: شمال   جاده قديم قزوين 
  )نصرت آباد(اراضي بيدستان : شرق
تصفيه خانه شهر صنعتي البرز از : جنوب

 .........اراضي الوند و 

  
  ١٣٩٦تعرفه عوارض شهرداري الوند سال 

رديف 
 درآمدي

شرح 
 عوارض

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا 
 ٩٥پايان سال 

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا 
 ٩٦پايان سال 

مصوبه 
 شورا

خيابان طالقاني از تقاطع بلوار وليعصر : جنوب    
  تا خيابان شهيد چمران) عج(

شهيد مدرسـ  شاهدـ  شهيد زهرايي و : غرب
  ......ي و  تا تقاطع آيت اهللا طالقان٢شهيد رجايي 

هاي ساختماني  ساختمانيي که براي صدور پروانه*
شوند و يا   ارجاع داده مي١٠٠آنها به کميسيون ماده 

به دليل کسر يا حذف پارکينگ محکوم به پرداخت 
از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف . شوند جريمه مي

باشند و فقط مشمول پرداخت جرايم کميسيون  مي
 .گردد مي

 طالقاني از تقاطع بلوار وليعصر خيابان: جنوب
  تا خيابان شهيد چمران) عج(

شهيد مدرس ـ شاهد ـ شهيد زهرايي و : غرب
 تا تقاطع آيت اهللا طالقاني و ٢شهيد رجايي 

......  

هاي  ساختمانيي که براي صدور پروانه*
 ارجاع ١٠٠ساختماني آنها به کميسيون ماده 

شوند و يا به دليل کسر يا حذف  داده مي
. شوند ارکينگ محکوم به پرداخت جريمه ميپ

باشند و  از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي
فقط مشمول پرداخت جرايم کميسيون 

 .گردد مي

  

  
  ١٣٩٦تعرفه عوارض شهرداري الوند سال 

رديف 
 درآمدي

شرح 
 عوارض

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه 
 ٩٥تا پايان سال 

  عرفه تا پايان نحوه وصول عوارض و مستندات ت
 )٩٦سال (

٦٣١٠ 

عوارض بر 
ارزش 
افزوده 

حاصل از 
تبديل 

کاربري با 
عوارض 
انطباق 
 کاربري

 قانون شوراي ٥در اجراي مفاد ماده 
عالي معماري و شهرسازي کشور و در 

 ٥صورت موافقت کميسيون ماده 
  مسکن و شهرسازي استان قزوين

هاي مصوب  امالکي که براساس طرح*
درخواست مالک در شهري يا با 
 مطابق عناوين قيد ٥کميسيون ماده 

شده در تعرفه انطباق کاربري يابد، 
عوارض ذيل اخذ خواهد شد و در 

بر اساس (صورتي که متقاضي مالکيت 
که انطباق کاربري ايجاد ) آخرين پروانه

کرده است، عالوه بر طرح در 
هاي مربوط ملزم به پرداخت  کميسيون

 .باشد  ميعوارض انطباق کاربري

 قانون شوراي عالي معماري و ٥در اجراي مفاد ماده 
 ٥شهرسازي کشور و در صورت موافقت کميسيون ماده 

  مسکن و شهرسازي استان قزوين
هاي مصوب شهري يا با  امالکي که براساس طرح*

 مطابق عناوين قيد ٥درخواست مالک در کميسيون ماده 
ض ذيل اخذ شده در تعرفه انطباق کاربري يابد، عوار

بر اساس (خواهد شد و در صورتي که متقاضي مالکيت 
که انطباق کاربري ايجاد کرده است، عالوه ) آخرين پروانه

هاي مربوط ملزم به پرداخت عوارض  بر طرح در کميسيون
  .باشد انطباق کاربري مي

  ضرايب ذيل% ٤٠، ٩٠ تا ٨١ ـ سال ساخت بنا از سال 
  ضرايب ذيل% ٤٠، ٩٠  تا٨١ ـ سال ساخت بنا از سال 
   ضرايب ذيل % ٢٥ به باال، ٩١ ـ سال ساخت بنا از سال 

بابت عوارض بر ارزش افزوده ناشي از درخواست تبديل 
 .شود کاربري دريافت مي

  
  ١٣٩٧سال / تعرفه عوارض شهرداري الوند 

 شرح عوارض رديف درآمدي

 اق کاربريعوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبديل کاربري يا انطب ٦٣١٠

 قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي کشور و در صورت ٥در اجراي مفاد ماده * 
هاي   مسکن و شهرسازي استان، امالکي که بر اساس طرح٥موافقت کميسيون ماده 

، مطابق عناوين قيد شده در ٥مصوب شهري يا با درخواست مالک در کميسيون ماده 
  :آنها عوارض ذيل اخذ خواهد شدتعرفه، انطباق کاربري يابند، از 

  ضرايب ذيل% ٦٠ و قبل از آن ١٣٨٠ ـ سال ساخت بنا تا سال 
  ضرايب ذيل% ٤٠، ٩٠ تا ٨١ ـ سال ساخت بنا از سال 
  ضرايب ذيل% ٢٥ به باال، ٩١ ـ سال ساخت بنا از سال 

  ١٣٩٧سال / تعرفه عوارض شهرداري الوند 
دريافت ) تجاري(ه، انطباق کاربري از امالکي که بر اساس آخرين پروانه صادر* 

 متخلف شناخته شده اند، عالوه بر ١٠٠نموده و پس از ساخت، طبق رأي کميسيون ماده 
مسکوني به (جريمه تغيير کاربري، ملزم به پرداخت عوارض حاصل از تبديل کاربري 

  .باشند نيز مي) تجاري
  :عوارض انطباق کاربري مسکوني به تجاري* 
  

  ريال٠٠٠/٥٠٠/١: خيابان آزادي  ريال٠٠٠/٨٠٠/١ :بلوار شهروردي

  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢: بلوار فارابي غربي و شرقي  ريال٠٠٠/٦٠٠/١: بلوار معلم

  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢: خيابان جابرابن حيان  ريال٠٠٠/٨٠٠/١:  بهمن٢٢بلوار 

  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢: خيابان مطهري  ريال٠٠٠/٨٠٠/١: خيابان امام

  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢: خيابان ولي عصر  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢: بلوار شهرداري

  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢: بلوار ميرداماد ٠٠٠/٥٠٠/٢: بلوار جمهوري اسالمي

  ريال٠٠٠/٤٠٠/١: ساير معابر الوند و صنعتي  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢: خيابان بهشتي

  ريال٠٠٠/٤٠٠/١: بلوار اصلي نصرت آباد  ريال٠٠٠/٦٠٠/١: کوي امامت

  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢: خيابان يادگار امام  ريال٠٠٠/٥٠٠/٢: جاييبلوار شهيد ر

  ريال٠٠٠/٨٠٠: ساير معابر نصرت

  ريال٠٠٠/٨٧٥/٢:  هاي محدوده رودخانه ياليان هاي شلويري و کليه زمين  متر به باال در زمين١٢معابر 

  
 :ها ساير انطباق کاربري* 

   ريال٩٨٠/٨٥٦=  مترمربع  ـ انطباق کاربري از زراعي به رفاهي ـ خدماتي هر
= هر مترمربع ) محدوده الوند و صنعتي( ـ انطباق کاربري از زراعي به تجاري 

   ريال٢٦٠/٩٠٠/١
= هر مترمربع ) محدوده نصرت آباد( ـ انطباق کاربري از زراعي به تجاري 

   ريال١٦٠/٤٢٤/١
   ريال٠٠٠/٢٤٢/١=  ـ انطباق کاربري از زراعي به صنعتي هر مترمربع 

   ريال١٧٠/٦٨٥= هرمترمربع ) هانکارد(ـ انطباق کاربري از زراعي به انبار کشاورزي  
   ريال٥٣٠/١٩٨/١=  ـ انطباق کاربري از فضاي سبز به رفاهي ـ خدماتي هر مترمربع

= هر مترمربع ) محدوده الوند و صنعتي( ـ انطابق کاربري از فضاي سبز به تجاري 
   ريال٢٦٠/٩٠٠/١

= هر مترمربع ) محدوده نصرت آباد( از فضاي سبز به تجاري  ـ انطابق کاربري
   ريال١٦٠/٤٢٤/١

    ريال٠٠٠/٢٤٢/١=  ـ انطباق کاربري از فضاي سبز به صنعتي هر مترمربع 
   ريال٩٨٠/٨٥٦=  ـ انطباق کاربري از اداري به مسکوني هر مترمربع 

  ريال ٩٢٤/٠٥٥/٢=  ـ انطباق کاربري از اداري به تجاري هر مترمربع 
  "  ريال  ١٧٠/٦٨٥=  ـ انطباق کاربري از ساير خدمات به مسکوني هر مترمربع 

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست شهرداري الوند به موجب نامه شماره 
  : توضيح داده است که٣/٢/١٣٩٨ ـ ١٦/ص/١٩٢٩

  دفتر محترم هيأت ديوان عدالت اداري" 
  سالم عليکم

کليه عوارضات دريافتي شهرداريها به استناد همان گونه که مستحضريد : اوالً
باشد و اين شهرداري نيز بر اساس مصوبات شوراي  مصوبات شوراي اسالمي شهرها مي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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اسالمي شهر الوند اقدام به محاسبه و اعالم عوارض نموده است که به نظر دعواي مطروحه 
 .باشد ن شهرداري نمياي همتوج

 اخذ عوارض احداث بنا در ٢/١١/١٣٩٦ ـ٢٤٢ه برابر رأي هيأت تخصصي شمار:  ثانياً
تراکم مجاز و يا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختماني عالوه بر 

از اين رو . جريمه کميسيون ماده صد مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده است
 تراکم محاسبه محاسبات انجام گرفته در خصوص عوارض پذيره تحت عنوان عوارض مازاد

عالوه بر جريمه کميسيون بابت عوارض صدور پروانه قانوني است و . شود و دريافت مي
شود و شهرداري هيچ گونه  جريمه تغيير کاربري هم که طبق رأي کميسيون دريافت مي

 ـ٣٨١ الي ٣٦٧دادنامه ) د(دخالتي در اين خصوص ندارد و دريافت آن طبق بند 
 به شرح مقرر در ١٠٠بعد از ابقاء مستحدثات در کميسيون ماده  تغيير کاربري ٨/٣/١٣٩٧

 وزارت ٤/٦/١٣٧١ ـ ٣٤/١/١٠٧٤٠ و ٣٠/١١/١٣٩٦ ـ ٣/٢٤١٥٠هاي شماره  بخشنامه
. باشد کشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است و قانوني مي

و رد دادخواست مطروحه را عليهذا بنا به مراتب معروضي از آن مقام قضايي رسيدگي 
  ." استدعا دارد

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

تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي 
  .ارجاع شد

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤جراي ماده   در ا
 پرونده به هيدت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع ١٣٩٢سال 

، تعرفه سالهاي ١٦/١/١٤٠٠ مورخ ٥ ـ ٦شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره  مي
تجاري، اداري، ( از يک واحد  تحت عنوان عوارض پذيره يک مترمربع١٣٩٧ الي ١٣٩٥
مصوب شوراي اسالمي شهر الوند را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد ) صنعتي

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

 با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ٦٣١٠اره رسيدگي به ابطال رديف درآمدي شم«  
 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٦حاصل از تبديل کاربري يا عوارض انطباق کاربري مصوب سال 

  ».الوند در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت
 با حضور رئيس و معاونين ١/٣/١٤٠٠   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و م
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

 براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از به اينکهالف ـ با توجه 
 وضع ١٤/٦/١٣٩٦ ـ٥٧٣ و شماره ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الي ٩٧هاي شماره  جمله دادنامه

عوارض براي کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير 
قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بخشهاي مربوط به 

 ١٣٩٥از تعرفه عوارض سالهاي ) عدم تأمين پارکينگ(عوارض جبران کمبود پارکينگ 
ي الوند که به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، به داليل مذکور  شهردار١٣٩٧الي 

 ۱االشاره خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند  هاي فوق در دادنامه
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۸۸ و ١٣ و مواد ۱۲ماده 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي۱۳۹۲سال 

ب ـ هرچند برمبناي آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض 
هاي توسعه شهري و تغيير کاربري توسط شوراهاي  ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح

اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است، ولي با 
شهرسازي و معماري ايران  أسيس شوراي عالي قانون ت٥ده ا براساس مبه اينکهتوجه 

هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط کميسيون  بررسي و تصويب طرح
شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي امالک يا اراضي قبل از  موضوع آن ماده انجام مي

ماري ايران  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و مع٥طرح در کميسيون موضوع ماده 
يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است، 

 با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از ٦٣١٠بنابراين اطالق رديف درآمدي شماره 
تبديل کاربري يا عوارض انطباق کاربري که به تصويب شوراي اسالمي شهر الوند رسيده، 

 ۸۸ و ١٣ و مواد ۱۲ ماده ۱و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند خالف قانون 
 از تاريخ تصويب ۱۳۹۲قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 .شود ابطال مي
  محمد مصدق ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  
  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٠٤٤٩شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

 تعرفه ٢٠ماده ) د(ابطال بند «:  با موضوع١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٠٢
جهت درج در »  شوراي اسالمي شهر مرند از تاريخ تصويب١٣٩٨عوارض محلي سال 

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

  
  ٩٨٠٠٤٤٩: شماره پرونده     ٣٠٢: شماره دادنامه    ١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي قاسم ابراهيمي:شاكي

 تعرفه عوارض محلي سال ٢٠ماده ) د( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر مرند١٣٩٨

 تعرفه عوارض ٢٠ماده ) د( شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار
شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته  شوراي اسالمي ١٣٩٨محلي سال 

  :به طور خالصه اعالم کرده است که
 نموده که طي آن به طور اي هشوراي اسالمي شهر مرند مبادرت به تصويب مقرر" 

، عوارض و )نقل و انتقال امالک(زيرکانه و با لطايف الحيل براي پاسخ استعالم دفترخانه 
 هيأت عمومي ديوان ١٣٩٤ و ١٣٩٣هاي  لي که در سالهزينه وضع نموده است در حا
، ١٥/١٢/١٣٩٤ ـ ١٢٦٠ و دادنامه شماره ٢٦/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧٠عدالت اداري طي دادنامه شماره 

.  شوراي شهر مرند را در خصوص عوارض نقل و انتقال امالک را ابطال نموده استمصوبات
. باشد ختيارات مرجع مزبور ميهاي فوق و خارج از حدود ا مقرره مذکور مغاير بادادنامه

 قانون مالياتهاي مستقيم قانونگذار در خصوص ماليات  و ميزان و ٥٩ و ٥٢طبق مادتين 
 قانون ارزش افزوده برقراري ٥٠نحوه وصول آن، تعيين تکليف کرده است و برابر ماده 

ئه هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارا
توسط شوراهاي ... خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است 

پر واضح است که دفاتر اسناد رسمي نيز در اجراي . باشد اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي
 قانون شهرداريها و درراستاي نقل و انتقال قطعي امالک از شهرداري ١٠٠ ماده ٨تبصره 

 .ندنماي استعالم مي
 اينک که شوراي اسالمي شهر مرند براي استعالم امالک توسط دفترخانه از 

، هزينه و عوارض ١٣٩٨شهرداري، به شکل مندرج در تعرفه عوارض محلي سال 
عنه  گردد که شوراي شهر مرند با تصويب مصوبه معترض وضع نموده است معلوم مي
 و ١٣٩٣ره که در سالهاي هاي مورد استناد فوق االشا در صدد دور زدن دادنامه

) شوراي شهر مرند(عنه   از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برعليه مشتکي١٣٩٤
] ٢٠ [٢١ماده ) ب(و ) الف(تدقيق در مفاد بندهاي . باشد صادر گرديده است، مي

گردد که هدف و قصد شوراي شهر مرند در تصويب بند  تعرفه مذکور مشخص مي
عيين هزينه خدمات و عوارض بازديد و پاسخ استعالم ماده مزبور در واقع ت) د(

 قانون تشکيالت و ٩٢با عنايت به موارد معنونه و در اجراي مقررات ماده . باشد نمي
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبه مذکور بنا به داليل مشروحه مزبور 

 تصويب و خارج از و براي جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني از شهروندان از زمان
  ." نوبت مورد تقاضا است

  در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 
 مورخ ٤ ـ ٤٤٩ ـ ٩٩ که به شماره اي هشاکي ارسال شده بود وي به موجب اليح

 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده ١/١٠/١٣٩٨
  :اده است کهتوضيح د
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 ٢٠ اينجانب قاسم ابراهيمي اشتباهاً شماره ماده مورد تقاضاي ابطال را به جاي ماده" 
بدين وسيله شماره ماده مورد تقاضاي ابطال، .  تعرفه قيد نموده ام٢١تعرفه عوارض ماده 

تقاضاي «: نمايم باشد بدين وسيله آن را به شرح ذيل اصالح مي  صحيح مي٢٠شماره 
 تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسالمي شهر ٢٠ماده ) د(بر ابطال بند صدور حکم 

  . " به شرح درخواست ارسالي» ١٣٩٨مرند براي اجرا در سال 
 ـ هزينه خدمات بازديد و ٢٠ماده :  "   متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

 بازديد و پاسخ استعالم دفترخانه و پايانکار ) د(پاسخ استعالم ـ 
در عرصه بيش از ( ريال ٥٠٠٠استعالم دفترخانه فاقد اعياني هر متر عرصه  ـ١
  ) متر است١٠٠٠ متر مبنا بر ١٠٠٠
در انتقاالت ( ريال ١٥٠٠٠ استعالم دفترخانه با اعياني و پايانکار هر متر اعياني ـ٢

 ١٥٠٠٠ متر هر متر ١٠٠٠ متر، تا ١٠٠٠سهمي کل زيربنا منظور و در اعياني بيش از 
  ) ريال٢٠٠٠ و بيش از آن هر متر ريال

  ." باشد  ريال مي٠٠٠/٥٠٠ توضيح اينکه حداقل هزينه بازديد و پاسخ استعالم 
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر مرند به موجب اليحه شماره 

  : توضيح داده است که٣٠/٥/١٣٩٨ ـ٤٨٣
ه آقاي قاسم ابراهيمي توجهاً به اينکه حسب شرح دادخواست تقديمي از ناحي" 

 از تعرفه عوارض محلي مصوب ٢١ماده ) د(مبني بر صدور حکم داير بر ابطال بند 
دارد با   بدين وسيله معروض مي١٣٩٨شوراي اسالمي شهر مرند براي اجرا در سال 

مالحظه و مداقه در تعرفه عوارض محلي و شرح متن شکايت با موضوع خواسته ابطال 
ج از مبحث بوده زيرا ماده اشعاري از سوي شاکي مربوط به من حيث المجموع خار

اي دال بر رد ادعاي  موضوع ديگر بوده که جهت مزيد استحضار و صدور حکم شايسته
 به پيوست تقديم ١٣٩٨بي مورد شاکي ضمن روگرفتي از تعرفه عوارض محلي سال 

  . " باشد حضور است، مورد استدعا مي
 قانون تشکيالت و آيين ٩٢ديق حکم ماده رسيدگي به موضوع از جمله مصا
  .دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد

 با حضور رئيس و معاونين ١/٣/١٤٠٠   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
 شهرداري در رابطه با پاسخ به استعالمات مطروحه و مشخصاً به اينکه با عنايت 

استعالمات صورت گرفته درخصوص اراضي و امالک موظّف به پاسخگويي است و 
هيأت عمومي تواند در ازاي انجام تکليف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نمايد و  نمي

 وضع عوارض و ١٦/٢/١٣٩٩ ـ ٢٦٥ديوان عدالت اداري نيز قبالً و به موجب دادنامه شماره 
بهاي خدمات را از بابت ارائه پاسخ استعالم توسط شهرداري خالف قانون و خارج از اختيار 

 شهرداري مرند با ١٣٩٧ تعرفه عوارض سال ٢٠ماده » د«تشخيص داده، بنابراين بند 
نه خدمات بازديد و پاسخ استعالم که به تصويب شوراي اسالمي اين شهر عنوان هزي

 ١٣ و مواد ۱۲ ماده ۱رسيده، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و  مستند به بند 
 از تاريخ ۱۳۹۲ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۸۸و 

  .شود تصويب ابطال مي
  محمد مصدق ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                        

  
  ٢٣/٣/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٣٩٨٧شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  يرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ا رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

 ٢٥ابطال قسمت دوم از بند «:  با موضوع٢٨/٢/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٠٣
 ١٣/٧/١٣٩٥مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه اميركبير مصوب 

امه رسمي به پيوست جهت درج در روزن» شوراي تحصيالت تكميلي آن دانشگاه
  . گردد  ميارسال

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

  ٩٨٠٣٩٨٧: شماره پرونده     ٣٠٣: شماره دادنامه   ١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي بهروز جوانمردي:شاکي
 مجموعه مقررات آموزشي ٢٥ ابطال قسمتي از ماده :تهموضوع شکايت و خواس

  ١٣/٧/١٣٩٥دوره کارشناسي ارشد دانشگاه امير کبير مصوب 
 مجموعه ٢٥ شاکي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از ماده :گردش کار

 را خواستار ١٣/٧/١٣٩٥مقررات آموزشي دوره کارشناسي ارشد دانشگاه امير کبير مصوب 
  :ين خواسته اعالم کرده است کهشده و در جهت تبي

اينجانب دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اميرکبير در " 
رشته مهندسي نساجي براي ساخت تجهيزات مورد نياز پروژه که به تصويب شوراي 

تحصيلي موفق به ) سال سوم(تحصيالت تکميلي دانشگاه رسيده؛ در نيم سال ششم 
به همين دليل طبق مصوبات داخلي . ارشناسي ارشد خود شده امدفاع از پايان نامه ک

شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه عالوه بر جريمه مادي به مبلغ پانزده ميليون 
اي که  اي مواجه شدم به گونه  نمره٣ريال با کسر نمره ارزشيابي ) ٠٠٠/٠٠٠/١٥(

 تقليل يافته ١٧مره به  ن٢٠حداکثر نمره ارزشيابي شده توسط داوران در جلسه دفاع از 
اين جريمه نامتعارف، خالف اصول کلي علمي، .  ثبت شده است٥/١٦و براي اينجانب 

 ٣٩ و ٣٨، ٣٧، ٢٧، ٢٠حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بالبيان و خالف صريح مواد 
ريزي   شوراي برنامه١٥/١/١٣٨٨مصوب   ارشدنامه آموزشي دوره کارشناسي آيين

 است که توسط وزير علوم، تحقيقات و ١٥/١/١٣٨٨ـ  ١٥٤/٢١ آموزش عالي با شماره
. فناوري وقت ابالغ شده است و البته خارج از اختيارات تحصيالت تکميلي دانشگاه است

اينجانب عاجزانه، ابطال مصوبه ياد شده و استرداد و احتساب نمره واقعي پايان نامه خود 
 ."را خواستارم) ٥/١٩(

  :       ه شرح زير استمتن مقرره مورد شکايت ب
 بوده و در ٢٠هاي تحصيلي سوم الي پنجم از  نامه دانشجو در نيمسال اننمره پاي" 

هاي سوم الي ششم  در نيمسال. شود  منظور مي١٧نيمسال ششم نمره پايان نامه از 
  ."استفاده نمايد) مقاله، کارتجربي و اختراع(د از نمره تشويقي توان ميدانشجو 

کبير، تا زمان رالغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه صنعتي اميرغم اب   علي
رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف دانشگاه مزبور 

  .واصل نشده است
در خصوص ادعاي شاکي مبني بر خالف شرع بودن مقرره مورد اعتراض، قائم مقام 

 اعالم کرده ١٤/٨/١٣٩٩ ـ ٢٠٤٢٨/١٠٢/٩٩ دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره
  :است که
مصوبه مورد شکايت در صورتي که خالف تعهدات معتبر سابق دانشگاه " 

تشخيص قانوني بودن با ديوان عدالت . نباشد، خالف موازين شرع شناخته نشد
  ."اداري است

  با حضور رئيس و معاونين١/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب   آيين٢٢براساس ماده 

گيرد و در  ور هيأت داوران صورت مي نامهدر حض ، دفاع از پايان١٣٩٤سال 
نامه مذکور اختياري براي وضع ضابطه توسط شوراهاي تحصيالت تکميلي  آيين

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براي کسر نمره ارزشيابي پايان نامه 
بنا به مراتب فوق، قسمت دوم از بند . به علّت تأخير در دفاع از آن مقرر نشده است

وعه مقررات آموزشي دوره کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اميرکبير که  مجم٢٥
 به تصويب شوراي تحصيالت تکميلي آن دانشگاه رسيده و ١٣/٧/١٣٩٥در تاريخ 

متضمن وضع مقرراتي درخصوص کسر نمره ارزشيابي پايان نامه به دليل تأخير در 
 ماده ۱ مستند به بند دفاع از آن است، خارج از حدود اختيار شوراي يادشده است و

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۸۸ و ماده ۱۲
  .شود  ابطال مي۱۳۹۲

  ي ـ محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت ادار
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