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  شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي  رئيس هيأت

  با سالم
مـورخ  ١٣٩٩ عمومي ديوان عدالت اداري بـه شـماره دادنامـه    يك نسخه از رأي هيأت

  با موضوع: ١٣/٦/١٣٩٧
هاي مسـكوني،  با عنوان عوارض كسـر پاركينـگ بـراي واحـد     ٩ابطال تعرفه شماره «

تجاري، اداري و صنعتي و غيره از تعرفه عوارض شهرداري دليجان مصوب شوراي اسـالمي  
  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي.» ١٣٨٨شهر دليجان در سال 

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

  ٩٦/٣٦٧: پرونده شماره     ١٣٩٩: دادنامه مارهش    ١٣/٦/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  يادار عدالت وانيد هيأت عمومي :يدگيرس مرجع
  يميابراه داود يآقا :يشاك

 کسر به مربوطهاي  تبصره و ٩ شماره تعرفه ابطالـ ١ :خواسته و تيشکا موضوع
 و متراک مازاد و فروش عوارض به مربوطهاي  تبصره و ١٧ شماره تعرفه ابطال و نگيپارک

   ١٣٨٨ سال به مربوط اشغال سطح
  ١٣٩٦ سال به مربوطها  تعرفه اتيکل ٤ بند از يتجار يهايکاربر در ب قسمت ابطالـ  ٢

 و ٩ شماره تعرفه ابطال يدادخواست موجب به يميابراه داود يآقا :کار گردش
 مربوطهاي  تبصره و ١٧ شماره تعرفه ابطال و نگيپارک کسر به مربوطهاي  تبصره

 ب قسمت ابطال و ١٣٨٨ سال به مربوط اشغال سطح و تراکم مازاد و فروش وارضع به
 يشورا مصوب ١٣٩٦ سال به مربوطها  تعرفه اتيکل ٤ بند از) يتجار يهايکاربر در(

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را جانيدل شهر ياسالم
 با ارتباط در جانيدل شهر ياسالم ياشور وست،يپ مستندات و ليدال به تيعنا با«

 مصوبات يشهردار قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم در مقرر ميجرا بر عالوه عوارض افتيدر
 مازاد و فروش عوارض و) مربوطههاي  تبصره و ٩ شماره تعرفه( نگيپارک يکسر عوارض
 يارشهرد به ١٣٨٨ سال در اجرا جهت را) مربوطههاي  تبصره و ١٧ شماره تعرفه( تراکم

 ١٠٠ ماده شرح به قانونگذار باشند مي مستحضر که طور همان. است کرده ابالغ جانيدل
 بر ديزا يبنا اضافه جمله از يساختمان تخلفات انواع آنهاي  تبصره وي شهردار قانون

 نيهمچن و يصنعت ،يتجار ،يمسکون از اعم يساختمان پروانه در مندرج يربنايز مساحت
 شهر ياسالم يشورا مصوبه مفاد نيبنابرا است نموده مشخص و نييتب را نگيپارک کسر

 ونيسيکم در ابقاء از پس عوارض وصول خصوص در آمره قاعده وضع متضمن که جانيدل
 يادار عدالت وانيد هيأت عمومي آراء و مصوبات با ريمغا و مقررات خالف باشد مي
 بر مهيجر وصول به مکلف يشهردار ماده، آن ٥ و ٢هاي  تبصره صراحت به. باشد مي

 ارياخت وجود بدون جانيدل شهر ياسالم يشورا کنيل. باشد مي ونيسيکم نظر اساس
 ماده ونيسيکم مهيجر بر عالوه آن در که الذکر نموده فوق مصوبات صدور به اقدام يقانون
 کرده مصوب زين را نگيپارک يکسر و تراکم مازاد به نسبت متعلقه عوارض افتيدر ١٠٠
  .آيد مي شمار به يقانون نيمواز از جانيدل شهر ياسالم يشورا ولعد که است

 و تعرفه اتيکل قسمت در و ١٣٩٦ سال عوارض مصوبات در جانيدل ياسالم يشورا
 و ١٣٨٣ سال( ٤٨ و ٥٨٧ دادنامه به استناد با ،٤ بند از) يتجار يهايکاربر( ب بند

 تخلف، وقوع زمان رخن به يساختمان ميجرا وصول از پس است نموده مقرر) ١٣٨٥
 يسالها به مربوط يتجار عوارض وصولـ ١( بند ٣ در يتجار يکاربر جهت متعلقه عوارض
 مربوط يتجار عوارض وصولـ  ٢ ،١٣٩٦ سال تعرفه روز متيق% ٢٠ معادل قبل به ١٣٦٠

 يتجار عوارض وصولـ  ٣ ،١٣٩٦ سال روز متيق% ٥٠ معادل ١٣٧٠ تا ١٣٦٠ يسالها به
 نموده مصوب را) ١٣٩٦ سال روز متيق% ١٠٠ معادل بعد به ١٣٧٠ يسالها به مربوط
 يقانون وجاهت فاقد يادار عدالت وانيد هيأت عمومي ٥٨٧ دادنامه به استناد. است
 وزارت ١٣٧١ و ١٣٦٩ سالهاي  بخشنامه ابطال يشاک خواسته هيف مانحن در باشد مي

 از يمتعدد آراء يادار عدالت وانيد هيأت عمومي که است يحال در نيا و باشد مي کشور
 با که است نموده صادر رانيا مختلف يشهرها مصوبات ابطال نهيزم در بعد به ١٣٨٠ سال

 مقررات با ريمغا بند سه نيا بيتصو خواسته، اول قسمت در گفته شيپ شرح به استناد
  .باشد مي مربوطههاي  تبصره و ١٠٠ ماده

 از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده رخالفب مذکور وجوه اخذ فوق مطالب به تيعنا با
 تحت خدمات اي و کاال وجه هرگونه افتيدر قانون نيا در. باشد مي زين دولت يمال مقررات

 يموارد غير از يغيردولت يعمومي نهادها توسط يحقوق و يقيحق اشخاص از عنوان هر
 ٣٥٨ يال ٣٥٤ شماره آراء. است ممنوع شود مي اي شده نيمع مربوطه قانون مقررات در که
 ٩/٤/١٣٨٧ـ  ٢١٨ ،١٢/١١/١٣٨٦ـ ١٤٨١ و١٤٨٠ ،١٤٧٩ ،١٤٧٨ ،١٤٧٧ ،١/١١/١٣٨٠ـ 

 ١٣٥٩ يال ١٣٥٦هاي  دادنامه و يادار عدالت وانيد هيأت عمومي ١١/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨ و
ـ  ٢١٠٠٩ شماره به يرسم روزنامه در انتشار( يادار عدالت وانيد أتيه ١٧/١٢/١٣٩٥ـ
 مصوبات آن در و اشاره آراء نيا از يتعداد به رياخهاي  نامهداد متن در که) ٩/٢/١٣٩٦

 استناد به نگيپارک کسر و تراکم اضافه خصوص در مختلف يشهرها ياسالم يشوراها
 قسمت و ١٢ ماده ١ بند استناد با است خواهشمند نکهيا. است دهيگرد ابطال آراء نيا

 يادار عدالت وانيد يادرسد نييآ و التيتشک قانون ٩٢ و ٨٨ مواد و ١٣ ماده رياخ
هيأت  در موضوع د،يگرد عنوان که يادار عدالت وانيد هيأت عمومي آراء و ١٣٩٢ مصوب
 موضوع« مصوبات ابطال به نسبت يمقتض يرأ و مطرح يادار عدالت وانيد عمومي
  .»ندينما صادر بيتصو خيتار از »خواسته

  :است ريز قرار به اعتراض موردهاي  تعرفه متن
   :آنهاي  تبصره و) ٩( شماره رفهتع) الف

  
  ۱۳۸۸)                          تعرفه عوارض شهرداري دليجان                      مورد عمل براي سال ۹تعرفه شماره (
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): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکينگ مربوط به کليه واحدهاي مسکوني قبل از صدور مجوز و ۱تبصره (
ي ها به صورت جانماي هاي ارائه شده به شهرداري پارکينگ ـ چنانچه در نقشه۱احداث بناي ساختمان: 

ها مطابق ضوابط و اصول شهرسازي براي  ترسيم و در نظر گرفته شده باشد، ليکن مساحت پارکينگ
متر مربع کمتر احداث و تامين گردد. عوارض هر متر مربع کسر پارکينگ در  ۲۵هر واحد از مقدار 

رصد هزار اي روز دارايي که حداقل از هر متر مربع چها برابر قيمت منطقه ۳۰اينگونه واحدها معادل 
  باشد.  ريال کمتر نباشد، محاسبه و قابل وصول مي

): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکينگ مربوط به کليه واحدهاي مسکوني بعد از صدور پروانه ۲تبصره (
ـ چنانچه در اينگونه واحدها پارکينگ احداث شود ولي از مساحت ۱ساختماني و احداث بنا ساختمان: 

و در  ۱۰۰اني کمتر تأمين شود، پس از طرح موضوع در کميسيون ماده مندرج در پروانه ساختم
اي سال ابقاء  صورت ابقاء بنا عوارض کسري پارکينگ بر مبناي سال وقوع تخلف ضربدر قيمت منطقه

(ده) متر  ۱۰ـ چنانچه مساحت پارکينگ کسر شده براي هر واحد تا ۱گردد.  محاسبه و وصول مي
ـ ۲کينگ هر متر مربع (سيصد هزار) ريال محاسبه و وصول گردد. مربع باشد، عوارض کسري پار

) متر مربع باشد عوارض کسري ۲۰تا  ۱۱چنانچه مساحت پارکينگ کسر شده براي هر واحد (
ـ چنانچه مساحت پارکينگ ۳پارکينگ هر متر مربع (چهارصد هزار) ريال محاسبه و وصول گردد. 

شتر باشد عوارض کسري پارکينگ هر متر مربع (هشتصد متر مربع بي ۲۰کسر شده براي هر واحد از 
  هزار) ريال محاسبه و وصول گردد.

): تعرفه اخذ عوارض کسري پارکينگ در واحدهاي اداريـ  تجاريـ  صنعتي و غيره قبل از ۳تبصره (
نچه در ـ تامين پارکينگ مورد نياز در اين گونه واحدها الزامي است ليکن چنا۱صدور پروانه ساختماني: 

ها به صورت جانمايي ترسيم و در نظر گرفته شده باشد  هاي ارائه شده به شهرداري پارکينگ نقشه
متر کمتر باشد ولي  ۲۵ها مطابق ضوابط شهرسازي براي هر واحد از مقدار  ليکن مساحت پارکينگ

ر متر مربع % (بيست درصد) باقيمانده عوارض ه۲۰%) (هشتاد) درصد آن تأمين گردد. در  ۸۰مقدار (
اي روز دارايي که از حداقل براي هر  برابر قيمت منطقه ۳۵کسري پارکينگ در اين گونه واحدها معادل 

ـ چنانچه بر خالف پروانه ۲متر مربع از يک ميليون ريال کمتر نباشد، محاسبه و وصول گردد. 
موضوع به کميسيون  ساختماني و از مقدار مندرج در مجوز کمتر تأمين گردد، در اين گونه واحدها

 ۱۰۰قانون شهرداري ارجاع و در صورت ابقاء بنا شهرداري عالوه بر جريمه کميسيون ماده  ۱۰۰ماده 
  گردد. اي سال ابقاء محاسبه و وصول مي بر مبناي سال وقوع تخلف ضربدر قيمت منطقه

حقوقي وزارت کشور و  دفتر محترم امور ۱۳/۶/۱۳۸۴ـ  ۶۱/۷۲۳۵۰): با توجه به نامه شماره ۴تبصره (
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به اخذ و وصول عوارض  ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ـ  ۵۸۷رأي شماره 

بر مبناي سال وقوع تخلف  ۱۰۰قانوني مربوط به تخلفات ساختماني عالوه بر جرائم کميسيون ماده 
  گردد. اي سال ابقاء محاسبه و وصول مي ضربدر قيمت منطقه

در محاسبه عوارض اين تعرف در صورتي که زميني داراي چند بر باشد، باالترين قيمت ): ۵تبصره (
  اي بر ملک مشرف به معابر مالک محاسبه خواهد بود. منطقه

  گردد. هاي قبلي در اين رابطه لغو و بال اثر اعالم مي ): کليه بخشنامه۶تبصره (
هايي که در کميسيون ماده صد مطرح و  ): عوارض موضوع اين تعرفه در خصوص پرونده۷تبصره (

  گردد. هاي عوارض تعرفه، يک برابر اضافه مي گردند به هر يک از رديف منجر به ابقاي بنا مي

  ): ١٧ب) تعرفه شماره (
  ۱۳۸۸مورد عمل براي سال جان                       تعرفه عوارض شهرداري دلي         )               ۱۷تعرفه شماره (

ماخذ و نحوه محاسبه   نوع عوارض  ديفر
منشاء   عوارض

  توضيحات  قانوني
عوارض فروش و مازاد تراکم و 

  سطح اشغال:
  

تراکم در گذرهاي تا   ۱
  متر ۸

اي روز  برابر قيمت منطقه ۱۵
 ۰۰۰/۲۰۰دارايي که از حداقل 

  ريال کمتر نباشد
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): وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز ۱تبصره (
متقاضي را از شمول پرداخت عوارض زير بنا معاف 

  نمايد. مي

تراکم در گذرهاي از   ۲
  متر ۱۵متر تا  ۹

اي روز  برابر قيمت منطقه ۱۵
 ۰۰۰/۳۰۰دارايي که از حداقل 

  ريال کمتر نباشد

رض موضوع اين تعرفه ): در محاسبه عوا۲تبصره (
اي ملک، مالک عمل  باالترين قيمت منطقه

  باشد. مي

تراکم در گذرهاي   ۳
  متر ۲۰متر تا  ۱۶

اي  برابر قيمت منطقه ۱۵
روز دارايي که از حداقل 

ريال کمتر  ۰۰۰/۴۰۰
  نباشد

): در صورتي که اشخاص حقيقي و يا ۳تبصره (
حقوقي از حد نصاب مقرر و تعيين شده طبق 

نسبت به احداث بناي مازد تراکم و مازاد ضوابط 
سطح اشغال در طرح مصوب مورد عمل اقدام 

 ۱۰۰نمايند بدواً موضوع در کميسيون ماده 
رسيدگي بر مبناي سال وقوع تخلف در قيمت 

  گردد. اي سال ابقاء محاسبه و وصول مي منطقه

تراکم در گذرهاي   ۴
  متر ۲۰بيشتر از 

اي  برابر قيمت منطقه ۱۵
دارايي که از حداقل روز 
ريال کمتر  ۰۰۰/۵۰۰

  نباشد

): در صورت تخلف ساختماني و پس از ۴تبصره (
طرح موضوع در کميسيون ماده صد و ابقاي بنا 
عوارض مازاد تراکم در اينگونه ساختمانها به ازاي 

اي که از هر  هر متر مربع بيست برابر قيمت منطقه
به و ريال کمتر نباشد قابل محاس ۰۰۰/۶۰۰متر 
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  باشد. وصول مي
): عرض معابر، جهت محاسبه عوارض ۵تبصره (

مازاد بر تراکم، عرض معبر در زمان صدور پروانه و 
  باشد. مجوز مربوطه مي

  
  :١٣٩٦ سال به مربوطها  تعرفه اتيکل ٤ بند از) يتجار يهايکاربر( ب قسمت ابطال) ج 
  ها تعرفه اتيکل«

  :شود تيرعا يستيبا ١٣٩٦ سال يعوارضهاي  تعرفه هيکل در ليذ موارد
 متيق نيباالتر مربوطه عوارض محاسبه در باشد بر چند يدارا يملک چنانچهـ ١
 در يملک که يصورت در نيهمچن بود خواهد عمل مالک معبر به مشرف ملک براي  منطقه

 که يابانيخ جبههاي  منطقه متيق نيباالتر براساس عوارض باشد شده واقع فلکه اي دانيم
  .شد خواهد محاسبه گردد مي منشعب فلکه اي دانيم از

 هيته و مربوطه استعالمات جمله از يساختمان پروانه صدور مراحل هيکل که مادامـ ٢
 انجام از پس و ندارد را يعوارض چگونهيه وصول حق يشهردار است، نشده انجام نقشه

 صورت نيغيرا در و ددار را پروانه اخذ يريگيپ فرصت هفته دو مالک مذکور، مراحل هيکل
  .بود نخواهد مترتب عوارض محاسبه سال خصوص در مالک يبرا يحق چيه

 عوارض مجاز تراکم داخل و پروانه بدون يبناها يساختمان تخلفات درخصوصـ ٣
  .شد خواهد محاسبه روز تعرفه برابر ١٠ يصنعت و يادار يتجار رهيپذ و يمسکون پروانه صدور

 ـ ٤٨ شماره دادنامه نيهمچن و ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٥٨٧ ارهشم دادنامه به توجه باـ ٤
 مربوط عوارض وصول بودن يقانون بر يمبن يادار عدالت وانيد هيأت عمومي ٣/٢/١٣٨٥
 از پس عوارض نيا محاسبه در ١٠٠ ماده ونيسيکم ميجرا بر عالوه يساختمان تخلفات به

 ريز صورت به کورمذ ونيسيکم توسط ابقاء و مذکور ونيسيکم توسط يرأ شدن يقطع
  :شود عمل

  ـ ................... الف
  يتجار يهايکاربر درـ  ب
 جهت متعلقه عوارض تخلف، وقوع زمان نرخ به يساختمان ميجرا وصول از پسـ 

  :رديگ قرار عمل مالک ليذ شرح به يتجار يکاربر
 روز متيق درصد ٢٠ معادل قبل به ١٣٦٠ يسالها به مربوط يتجار عوارض وصول

  ١٣٩٦ سال رفهتع
 درصد ٥٠ معادل ١٣٧٠ تيلغا ١٣٦٠ يسالها به مربوط يتجار عوارض وصول

  ١٣٩٦ سال تعرفه روز متيق
 روز متيق درصد ١٠٠ معادل بعد به ١٣٧٠ يسالها به مربوط يتجار عوارض وصول

  »١٣٩٦ سال تعرفه
 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ ماده ياجرا در
 ارجاع يادار عدالت وانيد اسناد و يشهرساز و عمران يتخصص أتيه به پرونده ١٣٩٢

 و فروش عوارض بر يمبن ١٧ شماره تعرفه يشاک خواسته خصوص در مذکور أتيه و شد
 عوارض ٤ بند از) ب( قسمت و ١٣٨٨ سال يبرا عمل مورد اشغال سطح و تراکم مازاد

 از جانيدل يشهردار عوارض ١٣٩٦ سال يجارت يکاربر در يساختمان تخلفات به مربوط
 ندانسته اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا را جانيدل شهر ياسالم يشورا مصوبات

 يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٤ و ١٢ مواد استناد به و است
 يشاک تيشکا رد به يرأ ٣٠/٣/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٦١٠٠٦٥ شماره دادنامه موجب به

  .است کرده صادر
 از نفر ده اي و يادار عدالت وانيد سيرئ يسو از اعتراض عدم علت به مذکور يرأ
  .است افتهي تيقطع يادار عدالت وانيد قضات

 مصوب) نگيپارک يکسر( به مربوطهاي  تبصره و ٩ شماره تعرفه به يدگيرس
 عدالت وانيد يهيأت عموم کار دستور در ١٣٨٨ سال در جانيدل شهر ياسالم يشورا
  .گرفت قرار يادار

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٣/٦/١٣٩٧ خيتار در يادار عدالت وانيد هيأت عمومي
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
   

  ميهيأت عمو يرأ
 يبرا عوارض وضع يادار عدالت وانيد هيأت عمومي متعدد آراء در نکهيا به توجه با 
 و قانون ريمغا شهرها ياسالم يشوراها مصوبات در نگيپارک نيتام عدم اي حذف کسر،
 عنوان با ٩ شماره تعرفه نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ اراتياخت حدود از خارج

 تعرفه از رهيغ و يصنعت و يادار ،يتجار ،يمسکون يحدهاوا يبرا نگيپارک کسر عوارض
 سال يبرا عمل مورد جانيدل شهر ياسالم يشورا مصوب جانيدل يشهردار عوارض

 ٥٧٣ شماره يرأ و ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ يال ٩٧ شماره يرأ در مندرج ليدال به ١٣٨٨
 اراتياخت دحدو از خارج و قانون ريمغا يادار عدالت وانيد هيأت عمومي ١٤/٦/١٣٩٦ـ

 يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است يقانون
  .شود مي ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد

  ياشراق يعل يمرتضي ـ ادار عدالت وانيد ييقضا معاون     
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