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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

  ) ٢ـ٢ابطال تعرفه شماره ( هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ٢/١٥٨٥رأي شماره 
  ١  شوراي اسالمي شهر خمين  ٢٤/٧/١٣٩٧  اسالمي شهر خمينمصوب شوراي  ١٣٩٥بليت تجاري مورد عمل در سال اعوارض كاربردي با ق

وزارت دفاع و پشتيباني نامه اجرايي قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح،  اصالح آيين
  دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت   ٢١/٩/١٣٩٧  هاي تابع يا وابسته به آنها نيروهاي مسلح و سازمان

  ٢  وزارت كشور

  ٢٩/٣/١٣٩٧  المللي زبان فارسي هاي بين برگزاري آزمون ساماندهي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان 
  سنجش آموزش كشور ـ بنياد سعدي 
  دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي

٣  

  ٣  مركز ملي رقابت   ٢٣/٧/١٣٩٧  قانون اساسي ۴۴ هاي کلي اصل قانون اجراي سياست ۴۹و  ۴۸، ۴۷دستورالعمل اجرايي مواد 

  ) قانون دريايي ايران منتشرشده در روزنامه رسمي٧نامه اجرايي ماده ( ) آيين٢) و (١هاي ( پيوست
  ٢٧/٨/١٣٩٧مورخ  ٢١٤٦١شماره  

 ٤  وزارت راه و شهرسازي  ١٣/٨/١٣٩٧

  
  

  
  
  
  

  ١٣/٩/١٣٩٧                                                                         ٩٦/٣٥٠ره هـ/شما
  يبسمه تعال

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

  با سالم
 ٢/١٥٨٥به شماره دادنامه  يوان عدالت اداريد يعمومرأي هيأت  ك نسخه ازي
 بليتاق) عوارض كاربردي با ٢ـ٢شماره ( تعرفه ابطال«: با موضوع ٢٤/٧/١٣٩٧مورخ 

جهت درج در » مصوب شوراي اسالمي شهر خمين ١٣٩٥تجاري مورد عمل در سال 
  .گردد يوست ارسال ميبه پ يروزنامه رسم

  نيدرب يـ مهد يعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان 
  

  ٩٦/٣٥٠: روندهپ شماره    ٢/١٥٨٥ :ماره دادنامهش   ٢٤/٧/١٣٩٧: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي

  پوريغالمرضا عل يبا وکالت آقا يد مهاجريوح يآقا :يشاك
ت يبا قابل ي) عوارض کاربر٢ـ ٢ابطال تعرفه شماره ( :موضوع شکايت و خواسته

  نيشهر خم ياسالم يمصوب شورا ١٣٩٥مورد عمل در سال  يتجار
 ي) عوارض کاربر٢ـ٢ابطال تعرفه شماره ( يبه موجب دادخواست يشاک :گردش کار

را خواستار  نيشهر خم ياسالم يمصوب شورا ١٣٩٥مورد عمل در سال  يت تجاريبا قابل
  ن خواسته اعالم کرده است که:ييشده و در جهت تب

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  با سالم و احترام
مهاجري به عنوان احدي از شهروندان شهر خمين و رساند اينجانب وحيد  به استحضار مي

نسبت به تعرفه عوارض شهرداري خمين  ٦٣ـ ٤٦٠/٤٧٤همچنين مالک پالک ثبتي باقيمانده 
  مبني بر عوارض فروش (تغيير) کاربري تجاري اعتراض داشته که داليل آن در ادامه خواهد آمد:

اساساً وضع و  يدالت اداروان عيد يأت عموميه يبر اساس آراء متعدد صادره از سو
 يشهر نبوده و اخذ آن از سو يت شورايدر صالح يکاربر ر)يين عوارض فروش (تغييتع

ـ  ٣٥٨ يال ٣٥٤ن اساس آراء شماره ير قانون شناخته شده است و بر ايها مغايشهردار
 يأت عموميصادره از ه يهمگ ٦/١١/١٣٩٣ـ  ١٨١٨و  ٢/٥/١٣٩١ـ  ٢٤٧، ١٤/١١/١٣٨٠
ر) ييتغ(ب عوارض فروش ين و تصوييبودن تع غيرقانونيبر  يمبن يادار وان عدالتيد

 ٩٢ن اساس مطابق ماده يد و بر همينما مي شهرها داللت ياسالم يتوسط شورا يکاربر
أت يجلسه ه ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک

 ١٦/١٠/١٣٩٥ـ ٧٠٤الي  ٦٩٩هاي شماره  عمومي ديوان تشکيل و مجدداً طي دادنامه
مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي همدان، شهر قدس، صفادشت، مالرد، شهريار و شهر 
جديد هشتگرد همگي مبني بر وضع عوارض تغيير (فروش) کاربري، تماماً از تاريخ تصويب 
 ابطال گرديد. لکن عليرغم آراء فوق و بدون توجه به آنها شوراي اسالمي شهر خمين اقدام به
تعيين و تصويب عوارض فروش کاربري طي سالهاي متمادي نموده که اين وضع در سال 

نيز استمرار پيدا کرده است، لذا با توجه به داليل و آراء فوق اينجانب مطابق  ١٣٩٦و  ١٣٩٥
) رسيدگي ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (مصوب  ٩٢ماده 

فه عوارض مبني بر فروش (تغيير) کاربري تجاري مصوب شوراي خارج از نوبت و ابطال تعر
  »را از تاريخ تصويب خواهانم. ١٣٩٦و  ١٣٩٥اسالمي شهر خمين مصوب سالهاي 

ارسال شده بود،  يشاک يبرا يأت عموميکه از طرف دفتر ه ياخطار رفع نقص يدر پ
 يأت عموميتور هکايثبت دفتر اند ١١/٤/١٣٩٦ـ ٧٠١که به شماره اي  حهيبه موجب ال يو
  شده اعالم کرده است که: يوان عدالت اداريد
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  يأت عمومياست محترم هير«
  با سالم و احترام

 يشاک يد مهاجرينجانب وحيا ٩٦/٣٥٠در پاسخ به اخطار رفع نقص پرونده کالسه 
قاً يدق يستيم. موارد مورد نظر که باينما مي وست برطرفيپرونده، مورد نقص را به شرح پ

  د شامل:مشخص شو
با  ي) عوارض کاربر٢ـ ٢و امالک تعرفه شماره ( يفصل دوم: ارزش افزوده اراضـ ١

  ١٣٩٥سال  يمورد عمل برا يت تجاريقابل
با  ي) عوارض کاربر٢ـ ٢و امالک تعرفه شماره ( يفصل دوم: ارزش افزوده اراضـ ٢

  »١٣٩٦سال  يمورد عمل برا يت تجاريقابل
ثبت دفتر  ٧/٧/١٣٩٧ـ ٢ـ  ٣٥٠ـ  ٩٦به شماره  کهاي  حهيبه موجب ال يل شاکيوک

  شده اعالم کرده است که: يوان عدالت اداريد يتخصص يأتهايو ه يأت عمومياداره کل ه
   يوان عدالت اداريد يأت عموميرکل محترم هيمد«

  يات الهيبا عرض سالم و تح
ن مربوط يشهر خم ينکه مصوبه شورايت به ايدهد: با عنا مي عيراً تصدياحتراماً توق

نجانب يده و موکل ايابطال گرد ٢/٥/١٣٩٧ـ ١٢٧٤دادنامه شماره  يط ١٣٩٦به سال 
قانون  ١٣له مراتب انصراف اعمال ماده ين وسيابطال مصوبه موصوف را نموده بد يتقاضا

تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال مصوبه شورا فقط مربوط 
است دستور الزم جهت ثبت در کالسه پرونده  يدارد. متمن مي را اعالم ١٣٩٦سال  به
ابطال  قانون مذکور نسبت به ١٣را صادر فرماييد. لذا همچنان تقاضاي اعمال ماده  ٩٦/٣٥٠

  »ن را دارد.يشهر خم يشورا ١٣٩٥مصوبه مورخ سال 
  ر است:يمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز

  و امالک: يفصل دوم: ارزش افزوده اراض
   ١٣٩٥سال  يمورد عمل برا يت تجاريبا قابل ي) عوارض کاربر٢ـ ٢رفه شماره (تع
    
ماخذ و نحوه   نوع عوارض  رديف

  محاسبه عوارض
منشاء 
  توضيحات  قانوني

١  
عوارض 
کاربري با 
قابليت 
  تجاري

مقرر گرديد در 
صورت درخواست 

متقاضي جهت خريد 
کاربري تجاري به 

مترمربع  ٢٥ميزان 
درصد قيمت  ٣٠
رشناسي ملک با کا

کاربري تجاري وصول 
گردد و در صورت 
درخواست بيش از 

 ٥٠مترمربع تا  ٢٥
درصد و  ٤٠مترمربع 

بيش از پنجاه 
درصد  ٥٠مترمربع 

قيمت کارشناسي 
ملک با کاربري 
تجاري پرداخت 

  نمايد.
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): امالکي که بر اساس طرح تفصيلي داراي کاربري تجاري ١تبصره (
باشند مشمول پرداخت اين عوارض بوده و از متقاضياني  شناور مي

که بر خالف پروانه ساختماني نسبت به احداث تجاري اقدام 
يا کميته فني و ابقاء  ٥اند پس از طرح در کميسيون ماده  نموده

وصول است. همچنين متقاضيان  توسط کميسيون ماده صد قابل
يا  ٥تغيير کاربري به تجاري پس از اخذ مصوبه کميسيون ماده 

  بايستي نسبت به پرداخت اين عوارض اقدام نمايند. کميته فني مي
هاي تجاري، عالوه بر فضاي باز طبقات،  ): در مجتمع٢تبصره (

از  ها، سرويس بهداشتي و نمازخانه ها، راه پله راهروي جلوي مغازه
پرداخت فروش کاربري تجاري معاف بوده و صرفاً عوارض پذيره از 

  آنها قابل وصول است.
هاي تجاري براي  ): محاسبه اين عوارض در مجتمع٣تبصره (

%، طبقه ٨٠براي زيرزمين  ،طبقه همکف معادل ضريب مصوب
% ٥٠% و از طبقه سوم به باال معادل ٦٠%، طبقه دوم ٧٠اول 

چنين عمق جبهه اول برابر ضريب مصوب و گردد. هم محاسبه مي
% و بعد از آن تا انتهاي ٨٠متر پشت جبهه اول  ١٠مازاد بر آن تا 

  گردد. % جبهه اول محاسبه مي٦٠مجتمع معادل 
): عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصيلي تعيين ٤تبصره(

  باشند. گردد امالک الحاقي نيز مشمول اين تعرفه مي مي
ن تعرفه امالکي را که بر اساس توافقنامه تنظيمي با ): اي٥تبصره (

به صورت تجاري،  ٥شهرداري و از طريق کميسيون ماده 
اند و سهم شهرداري از  گرديدهبندي  مسکوني تفکيک و قطعه

قطعات تفکيکي انتقال گرديده هنگام صدور پروانه ساخت از 
  باشند. پرداخت فروش کاربري تجاري معاف مي

رض فروش کاربريهاي که در طرح داراي کاربري ): عوا٦تبصره(
باشد  ١٩/١/٦٩باشند در صورتي که اين کاربري قبل از  ثابت مي

گردد و در صورتيکه بعد از تاريخ  مشمول عوارض کاربري نمي
  مذکور باشد مشمول اين تعرفه ميگردند.

باشند  ): براي امالکي که داراي کاربري تجاري موجود مي٧تبصره(
نمايند، مبناي تعيين  افزايش تجاري از شهرداري مي و درخواست

  باشد. درصد تجاري مساحت تجاري جديد مي
): امالکي که از طريق تخلف نسبت به افزايش بناي ٨تبصره (

نمايند در صورت صدور رأي ابقاء و رأي  تجاري خود اقدام مي
مبني بر اخذ جريمه مبناي دريافت  فروش کاربري با قابليت 

  باشد. مازاد بر درصدهاي تعيين شده مي %٥تجاري 

٢  

عوارض 
کاربري با 
قابليت 

تجاري براي 
بالکن و 

  انباري تجاري

٥٠ %  
  عوارض مصوب

حه ين به موجب اليشهر خم ياسالم يس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  ح داده است که:يتوض ٣٠/٥/١٣٩٦ـ  ٨١٥/٩٦شماره 

   يعدالت ادار وانيد يأت عمومير محترم دفتر هيمد«
  با سالم و احترام
بر  ين مبنيشهر خم ياسالم يه شورايعل يد مهاجريوح يت آقايدر خصوص شکا

 يسالها ير کاربريين در خصوص وضع عوارض تغيشهر خم ياسالم يابطال تعرفه شورا
 ٩٦/٣٥٠باکالسه پرونده  يوان عدالت اداريد يأت عموميمطرح در ه ١٣٩٦و  ١٣٩٥

  رساند: مي استحضارل را به يموارد ذ
 يشاک يل از سويکه به عنوان دل يوان عدالت اداريد يأت عموميصادره از ه يآرا
شهر،  يبوده و شورا يتجار ياست که ملک، فاقد کاربر يده مربوط به موارديارائه گرد

، ملک فاقد يب عوارض مذکور نموده است. در خصوص آراء مورد نظر شاکياقدام به تصو
توسط  ير کاربرييشهر، مالک قبل از تغ يطبق تعرفه عوارض مصوب شورابوده و  يکاربر
 يبه شهردار ير کاربريياز نغ يرا تحت عنوان ارزش افزوده ناش يمبلغ ٥ون ماده يسيکم

 ين کاربريير و تعييدر خصوص تغ يشهر وقت ين چون شورايد، بنابرايپرداخت نما
  د.يها وضع عوارض نماياربرتواند در خصوص ک ي نميق اوليت ندارد به طريصالح

باشد و شوراي  مي ٥نتيجتاً ديوان با استناد به اينکه تغيير کاربري از اختيارات کميسيون ماده 
توانند مبادرت به تصويب آن نمايند، بنابراين قبل از تصويب کميسيون  شهر و شهرداري رأساً نمي

نخواهد شد لذا اخذ عوارض مذکور بابت مبني بر تغيير کاربري، ارزش افزوده در ملک ايجاد  ٥ماده 
باشد. ليکن در خصوص تعرفه عوارض شوراي شهر خمين  ارزش افزوده سالبه به انتفاع موضوع مي

بايد توجه داشت که عوارض مذکور در خصوص مواردي است که تغيير کاربري در طرح تفصيلي 
و تصويب آن  ٥سيون ماده تثبيت و يا با موافقت شوراي شهر و شهرداري پس از ارجاع در کمي

يابد، بنابراين در خصوص عوارض مذکور ابتدا تغيير کاربري انجام گرفته و سپس تعرفه  تغيير مي
گردد. لذا مقايسه تعرفه عوارض مورد شکايت با آراء صادره از هيأت  عوارض مذکور اعمال مي

 »باشد. قاع موضوع ميالفارق بوده و مورد سالبه به انت عمومي ديوان عدالت اداري قياس مع
) ٢ـ ٢ابطال تعرفه شماره ( يبر تقاضا يمبن يگر شاکيدر خصوص خواسته د  

ن، يشهر خم ياسالم يشورا ١٣٩٦مورد عمل در سال  يت تجاريبا قابل يعوارض کاربر
ـ ١٢٧٤شتر به موجب دادنامه شماره يپ يوان عدالت اداريد يأت عمومينکه هينظر به ا

قانون  ٨٥ماده  يب ابطال کرده است، در اجرايخ تصويرا از تار لذکرا فوقتعرفه  ٢/٥/١٣٩٧
قرار رد به شماره  ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيتشک

  صادر شد. ١٥/٧/١٣٩٧ـ  ١٥٨٥دادنامه 
ن يس و معاونيبا حضور رئ ٢٤/٧/١٣٩٧خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد
  مبادرت کرده است.رأي  ر به صدوريت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  
  هيأت عمومي رأي

هيأت عمومي ديوان  ٨/٣/١٣٩٧ـ ٣٨١الي  ٣٦٧با عنايت به اينکه به موجب رأي شماره 
ي از تغيير کاربري بر اساس مصوبه عدالت اداري موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناش

موجب  و همچنين به قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي ٥کميسيون ماده 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ٩/٨/١٣٩٦ـ ٧٨٦و  ٢٥/١١/١٣٨٣ـ  ٥٨٧دادنامه شماره 

 ريقانون شهردا ١٠٠وضع و اخذ عوارض عالوه بر جرايم تعيين شده از سوي کميسيون ماده 
ـ  ٢٢٠الي  ٢١٥به عنوان ديون ديواني تجويز گرديده است و همچنين مطابق دادنامه شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب اخذ عوارض از مالکين بدون مصوبه  ١٦/٣/١٣٩٦
به لحاظ اينکه شوراهاي اسالمي صالحيت تغيير کاربري ندارند در نتيجه حق  ٥کميسيون ماده

ر کاربري هم ندارند ابطال شده است، بنابراين صرفاً اطالق مصوبه مورد وضع عوارض تغيي
ون و کميسي ٥شکايت در مواردي که تصويب اخذ عوارض بدون طرح در کميسيون ماده

با توافق تجويز شده است، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب  ١٠٠ماده
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ١٣و  ٨٨مواد و  ١٢ماده  ١شود و به استناد بند  تشخيص مي

  شود. ابطال مي تاريخ تصويباز  ١٣٩٢مصوب سال  ديوان عدالت اداري
  يـ محمدكاظم بهرام يوان عدالت اداريد يعمومهيأت  سيرئ
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