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  بسمه تعالي

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

  با سالم
 ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٦٤٨مه شماره دادنا اداري به عمومي ديوان عدالت يك نسخه از رأي هيأت

 ٢١تعرفه عوارض شماره  ٦و  ٥، ٤هاي  ابطال تبصره«با موضوع:  ٢٤/٧/١٣٩٧مورخ 
جهت درج در » مصوب شوراي اسالمي شهر ياسوج ١٣٩٤شهرداري ياسوج در سال 

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

  
  ٩٥/٥٥٥شماره پرونده:       ١٦٤٨شماره دادنامه:        ٢٤/٧/١٣٩٧  تاريخ دادنامه:

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:
    شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران وابسته به [وزارت راه و شهرسازي] شاکي:

 ٢١ض شماره تعرفه عوار ٦و  ٥، ٤هاي  ابطال تبصره موضوع شکايت و خواسته:
  مصوب شوراي اسالمي شهر ياسوج ١٣٩٤شهرداري ياسوج در سال 

شهرداري  ٢١ابطال تعرفه عوارض شماره   شاکي به موجب دادخواستي کار: گردش  
را خواستار شده و در جهت   مصوب شوراي اسالمي شهر ياسوج ١٣٩٤ياسوج در سال 

  تبيين خواسته اعالم کرده است که:
  دالت اداريرياست محترم ديوان ع«

  سالم عليکم
 ١٣٧٦و  ١٣٨٢زاده به عنوان مالک در سال  اله نظري آقايان ابراهيم افشون و حشمت

 هاي اقدام به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري ياسوج نموده و حسب مقررات تمامي هزينه
اين شرکت اند. متعاقباً مشاراليهما امالک موضوع پروانه را به  متعلقه را نقداً پرداخت کرده

جهت اخذ  ١٣٩٤مقامي مالکين سابق در سال  منتقل نموده النهايه منتقل اليه به قائم
 ٢١گواهي پايانکار به شهرداري ياسوج رجوع نمود. در مقابل آن شهرداري طبق تعرفه شماره 

 ٣/١٢/١٣٨٠ـ  ٣٦٦/٨٠شوراي اسالمي شهر ياسوج که بدون اعتنا به مفاد رأي وحدت رويه شماره 
االجراست، مبلغ  در نظر گرفتن آن که رعايت آن براي تمامي مراجع الزم  ب و بدونتصوي
ريال عالوه بر مبلغي که سابقاً تعيين و پرداخت شد را دريافت نمودند.  ٠٠٠/٠٠٠/٤٦٠/٢

  شود. مي  بنا عليهذا دريافت اخير به داللت رأي پيش گفته، مضاعف تلقي 
مي شهر ياسوج اشخاص حقوقي را نسبت شوراي اسال ٢١تعرفه شماره  ٦تبصره ـ ٢

% سهم شهرداري ملزم نموده لکن اين مورد مبناي قانوني ندارد چرا که ١٠به پرداخت 
% بهاي روز زمين به عنوان سهم شهرداري در هيچ يک از قوانين مربوط به ١٠اوالً: اخذ 

اسالمي مزبور شهرداري و نيز ساير قوانين معتبر موجود تعيين نشده است. ثانياً: شوراي 
خارج از حدود اختيارات خود جهت تصويب تبصره موصوف اقدام نموده است. ثالثاً: اعمال 
تبعيض بين اشخاص حقيقي و حقوقي در اين خصوص بالوجه بوده و فاقد مستند قانوني 

باشد. رابعاً: اشخاص مالکيت کامل بر اموال خويش داشته و اخذ هر نوع وجهي طبق  مي
  قانوني بايستي به موجب قانون پرداخت گردد.اصول بديهي و 

که اعتقاد دارد با قوانين موجد حق مغاير است را به  ٢١تقاضاي ابطال تعرفه شماره 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٩٢و  ١٢صورت خارج از نوبت و مستنداً به مواد 

  »عدالت اداري از آن محضر تمنا دارد.
  اعالم کرده است که: ٣٠/٢/١٣٩٦ـ   ٢١١٨٤شماره  شاکي به موجب اليحه تکميلي

  رياست محترم هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري«
  ٩٥/٥٥٥موضوع: تقديم اليحه در پرونده کالسه 

  سالم عليکم
الذکر موضوع دعواي شرکت فرودگاهها و ناوبري  با احترام در خصوص پرونده کالسه فوق

آن شورا  ٢١رفيت شوراي اسالمي شهر ياسوج به خواسته ابطال تعرفه شماره هوايي ايران به ط
رساند: نظر به اينکه تعرفه مذکور در قالب جدولي  به استحضار آن مقام مي ١٣٩٤در سال 

باشد و  تنظيم شده که مفاد آن مغاير قوانين و مقررات مربوطه و حقوق شرکت متبوع مي
را   ها بوده و تمامي ملحقات آن از جمله تبصره ٢١فه شماره خواسته نيز به طور کلي ابطال تعر

گيرد، لذا تقاضاي بررسي موضوع النهايه صدور دستور شايسته مبني بر ابطال  نيز در بر مي
  »شوراي اسالمي شهر ياسوج را دارد. ٢١تعرفه شماره  ٨و  ٧، ٦، ٥، ٤، ٣هاي  تبصره

  متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
  :١٣٩٤ه عوارض شهرداري ياسوج در سال تعرف

    ):٢١تعرفه شماره (

عوارض تمديد 
پروانه ساختماني 

براي مالکين 
 حقيقي و حقوقي

عوارض متعلقه 
بر اساس 
ـ  محاسبه روز

پرداخت قبلي 
عوارض متعلقه 

عوارض «
نوسازي ماليات 

بر ارزش 
 »افزوده

ماده  ١٦بندب 
قانون  ٧١

موسوم به 
شوراها و تبصره 

 ٥٠ ماده ١
  قانون ماليات
 بر ارزش افزوده

): به مالکين حقيقي که قبل از اتمام مهلت مندرج در ١تبصره(
کنند به جز عوارض  پروانه ساختماني جهت تمديد آن مراجعه مي

  گيرد. نوسازي و عوارض کارشناسي شهرسازي، عوارضي تعلق نمي
): به مالکين حقيقي که بعد از اتمام مهلت مندرج در ٢تبصره(

 کنند، عالوه بر عوارض روانه ساختماني جهت تمديد آن مراجعه ميپ
  گيرد. مي  نوسازي و کارشناسي، عوارض اين تعرفه تعلق

تعطيالت  داليل موجه از جمله ): چنانچه مالک حقيقي به٣تبصره(
رسمي متوالي، بيماري و يا فوت بستگان درجه يک به موقع جهت 

ر ظرف سه هفته از تمديد تمديد پروانه مراجعه ننمايند وحداکث
  گردند. مي ١پروانه بگذرد مشمول تبصره 

) به کليه مالکين حقوقي که جهت تمديد پروانه مراجعه ٤تبصره(
کنند، صرفنظر از زمان مراجعه، عوارض تمديد (عوارض متعلقه  مي

پرداخت قبلي عوارض متعلقه)+ عوارض ـ  بر اساس محاسبه روز
  گيرد. نوسازي تعلق مي

): چنانچه مالک حقيقي حين تمديد پروانه قصد اصالحيه ٥تبصره(
پروانه و اضافه نمودن زيربناي ملک خود را داشته باشد به ميزان 

  گيرد. اصالحيه کسري پارکينگ تعلق مي
): عوارض متعلقه پروانه در زمان تمديد پروانه ساختماني ٦تبصره(

شي و ...، شامل عوارض زيربنا، پذيره تجاري، صنعتي، اداري، آموز
نظارت، بالکنهاي مشرف به معابر که جديداً اضافه شده باشد و 

  باشد. خارج از ضوابط شهرسازي بر اساس عرصه و اعيان پروانه مي
): براي مالکين حقوقي، رديفهاي تراکم، کسري پارکينگ، ٧تبصره(

  گردد. افزوده مي ٤% سهم شهرداري به مواد تبصره ١٠عمران و آباداني و 
): در محاسبه عوارض تمديد صرفاً مبلغ پرداخت شده ٨تبصره(

  گردد. بابت رديفهاي عوارض متعلقه از محاسبه روز کسر مي
): چنانچه مالک حقوقي حين تمديد پروانه قصد اصالحيه ٩تبصره(

پروانه و اضافه نمودن زيربناي ملک خود را داشته باشد کل زيربنا 
صله پس از تمديد گردد ولي چنانچه بالفا مشمول محاسبه مي

پروانه قصد اصالحيه داشته باشد فقط ميزان اصالحيه مشمول 
 گردد. مي  محاسبه 

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر ياسوج به موجب اليحه 
  توضيح داده است که: ٣٠/١١/١٣٩٦ـ  ١٠٩٨شماره 
  لت اداريمحضر شريف و مبارک رياست و اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عدا«

  سالم عليکم
موضوع دعواي شرکت فرودگاهها و  ٩٥/٥٥٥احتراماً در خصوص پرونده کالسه 

رساند با  ناوبري هوايي ايران به طرفيت شوراي اسالمي شهر ياسوج به استحضار عالي مي
  باشد: الذکر تقاضاي رد دعوا مورداستدعا مي عنايت به داليل و مدارک ذيل

در جمهوري  ١٣٥٨مهوري اسالمي ايران مصوب قانون اساسي ج ٦طبق اصل 
اسالمي ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود که از راه انتخابات اعضاي 

و امرهم «از همين قانون طبق دستور قرآن کريم  ٧گردد و برابر اصل  شوراها معين مي
ي و اداره امور کشور گير شوراها از ارکان تصميم» االمر شاورهم في«و » شوري بينهم

هستند و موارد و طرز تشکيل و حدود اختيارات شوراها و وظايف آنها در قانون اساسي و 
قانون اساسي و ماده اصالحي  ١٠٠کند و همچنين برابر اصل  قوانين ناشي از آن معين مي

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و  ٢٧/٨/١٣٨٦و  ٥/٥/١٣٨٢
هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و آموزشي  خاب شهرداران براي پيشبرد سريع برنامهانت

و ساير امور رفاهي با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر شهر با نظارت شورايي به نام 
در  ١٣٣٤قانون شهرداريها مصوب  ٤٥ماده  ٨گيرد و برابر بند  شوراي شهر صورت مي

ت ذکر گرديده تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و وظايف انجمن شهر به صراح
باشد و برابر ماده  همچنين تغيير نوع و ميزان آن از وظايف اصلي شوراي اسالمي شهر مي

بيني شده کافي  وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر مادامي که درآمدهاي پيش ٣٥
ي متناسب با امکانات اقتصادي تواند با تصويب وزارت کشور عوارض نباشد شوراي شهر مي

نيز  ٢٧/٨/١٣٨٦اصالحيه  ٧٧محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد و همچنين ماده 
تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با  نمايد شوراي اسالمي شهر مي صراحت بيان مي به

هاي خدماتي و عمراني مورد  توليدات و درآمدهاي مالي به منظور تامين بخشي از هزينه
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ٥٠ماده  ١نياز شهر اقدام نمايد و مضافاً برابر تبصره 

شوراهاي اسالمي شهر جهت وضع هريک از عوارض محل جديد که تکليف انها در  ١٣٨٧
نمايند. همچنين قانون اصالح  اين قانون مشخص نشده باشد تصويب و اعالم عمومي

وسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موادي از قانون برنامه سوم ت
آن مجوز وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ  ٥٠ماده  ١در تبصره  ١٣٨١مصوب 

قانون وصول برخي از  ٤٣هر يک از عوارض محلي را نيز صادر نموده است و بند الف ماده 
دارد  ه صراحت بيان مينيز ب ١٣٦٩درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

هاي شهرداريها را ننمايد  هزينه  در صورتي که درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تکافوي
وضع عوارض جديد و افزايش عوارض مجوز آن صادر شده است. لذا با عنايت به معروضات 
پيش گفته و مستندات قانوني ذکر شده شوراي اسالمي شهر ياسوج در راستاي اجراي 

د اقدام به برقراري عوارض نموده است و با عنايت به قوانين مذکور اختيار هر وظايف خو
نوع عوارضي را داشته است و مصوبات شوراي اسالمي شهر با تاييد وزارت کشور و يا 
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 ١٨١نماينده وي (کميسيون تطبيق فرمانداري) رسيده است و برابر تبصره ذيل ماده 
تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها  قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه

توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تامين آن از بودجه عمومي ساالنه کشور است 
غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است. در نهايت  در
تصويب اين  آنجا که وضع اين گونه عوارض داراي منشأ قانوني بوده و اختيارات الزم جهتاز 

گونه عوارض را داشته و طرح اين دعوا از سوي خواهان جهت فرار از پرداخت عوارض قانوني 
  »باشد. تقاضاي رد دعواي ايشان از محضر جنابان عالي مورد استدعاست. و مصوب مي

مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٤در اجراي ماده 
ديوان عدالت اداري ارجاع   ت تخصصي عمران، شهرسازي و اسنادهيأ  پرونده به ١٣٩٢

 ٢١تعرفه شماره  ٨و  ٧، ٣هاي  شود و هيأت مذکور در خصوص خواسته شاکي، تبصره مي
در خصوص  ١٣٩٤عوارض شهرداري ياسوج مصوب شوراي اسالمي شهر ياسوج در سال 

اوليه و ثانويه را مغاير  التفاوت پروانه وضع عوارض براي صدور پروانه اصالحي، اخذ مابه
قانون  ٨٤و  ١٢قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته است و به استناد مواد 

 ٣٠/٥/١٣٩٧ـ ١٢٢تشکيالت و آيين داردسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 
رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است، رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي 

  س ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.رئي
 ٢١از تعرفه عوارض شماره  ٦و  ٥، ٤بندهاي   پرونده در راستاي رسيدگي به

در دستور کار هيأت   مصوب شوراي اسالمي شهر ياسوج ١٣٩٤شهرداري ياسوج در سال 
  عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت.

با حضور رئيس و معاونين  ٢٤/٧/١٣٩٧ومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عم
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

ن عدالت اداري پيش از اين در آراء متعدد و الف) با توجه به اينکه هيأت عمومي ديوا
مصوبات شوراهاي اسالمي در مورد وضع  ١٦/٢/١٣٩٢ـ  ١٠٠الي  ٩٧از جمله رأي شماره 

عوارض و حذف و کسري پارکينگ را باطل کرده است، بنابراين با لحاظ استدالل مصرح 
قانون   ٨٨ماده و  ١٢ماده  ١تعرفه مورد اعتراض مستند به بند  ٤در رأي مذکور، تبصره 

  شود. ابطال مي ١٣٩٢مصوب سال   تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
از مصوبه مورد اعتراض در خصوص بالکن که خارج از ضوابط  ٥ب) تبصره 

شهرسازي است با توجه به ابقاء آن و اخذ عوارض بابت تخلف ساختماني مغاير قوانين 
  تشخيص نشد.مورد استناد شاکي نيست و قابل ابطال 

از تعرفه مورد اعتراض به لحاظ اينکه اخذ عوارض قبل از  ٦ج) حکم مقرر در تبصره 
وضع شده است تصويب آن از حدود اختيار شوراي  ١٠٠طرح پرونده در کميسيون ماده 

قانون تشکيالت و   ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١اسالمي خارج و مغاير قانون است و مستند به بند 
  شود. ابطال مي ١٣٩٢مصوب سال   ن عدالت اداريآيين دادرسي ديوا

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

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

