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  ٢٤/١١/١٣٩٧                                                              ٩٦٠٠٥٧٨ره شما
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٤٥شماره دادنامه  اداري به عدالت عمومي ديوان يك نسخه از رأي هيأت

شهرداري خارگ  ١٣/١١/١٣٩٢ ـ ٢٤٠٤ابطال تعرفه شماره «با موضوع:  ٢٠/٩/١٣٩٧مورخ 
  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ

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

  ٩٦/٥٧٨شماره پرونده:       ١٨٤٥شماره دادنامه:        ٢٠/٩/١٣٩٧تاريخ دادنامه: 
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

  و منوچهر اورنگ يواعظ يد مجتبيان سيشرکت پاکجو با وکالت آقا شاكي:
 يشهردار ١٣/١١/١٣٩٢ ـ ٢٤٠٤ابطال تعرفه شماره  موضوع شکايت و خواسته:

  شهر خارگ ياسالم يخارگ مصوب شورا
و منوچهر اورنگ به وکالت از شرکت پاکجو  يواعظ يد مجتبيان سيآقا کار: شگرد

خارگ مصوب  يشهردار ١٣/١١/١٣٩٢ ـ ٢٤٠٤ابطال تعرفه شماره  يبه موجب دادخواست
 يشهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات توسط فعاالن اقتصاد ياسالم يشورا

  کرده است که:ن خواسته اعالم ييرا خواستار شده و در جهت تب
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

 ٢٤٠٤رساند شوراي اسالمي شهر خارگ به موجب تعرفه شماره  احتراماً به استحضار مي
م شهر مبادرت يدر محدوده و حر يکه به نوع يو حقوق يقيه اشخاص حقيمقرر نموده کل

 هاي جاد عارضهيو ا يرل استفاده از انواع خدمات شهيند به دلنماي مي يت اقتصاديبه فعال
 يمه پرداخت شده قراردادهايدرصد از حق ب ٨مختلف موظف به پرداخت عوارض معادل 

  رسد: باشند. مصوبه مذکور داراي اشکاالت قانوني به شرح ذيل به نظر مي پيمانکاري خود مي
هر گونه عوارض و  يبرقرار«ات بر ارزش افزوده يقانون مال ٥٠به موجب ماده  ـ١

ن شده يات و عوارض آنها معيف مالين قانون، تکليکه در ا ي... ارائه خدمات يوه برار وجيسا
قانون  ٨ن به موجب ماده يهمچن» دباش مي... ممنوع ياسالم ياست.... توسط شوراها

ند مشمول قانون شناخته شده و نماي ميه اشخاص که به ارائه خدمات مبادرت يمذکور کل
ه ين کليبنابرا اند گرديدهدرصد  ٥/١خت عوارض معادل مکلف به پردا ٣٨به موجب ماده 

جه يو در نت اند شدهبه موجب قانون مشمول پرداخت عوارض شناخته  يخدمات يتهايفعال
شهر خارگ که هرگونه  يد که اطالق و عموم مندرج در تعرفه شورافرمايي ميمالحظه 

ا ممنوعيت مندرج در گيرد در تعارض آشکار ب فعاليت اقتصادي و خدماتي را در بر مي
باشد. مؤيد اين استدالل همان گونه که مستحضريد آراء متعدد  قانون مارالذکر مي ٥٠ ماده

است  يوان عدالت اداريد يأت عموميه ٨/٨/١٣٩١ـ   ٥٥٠وان از جمله دادنامه شماره يد
شهر اراک  يشورا ٤١تعرفه شماره  يعنيعنه  ن مبنا عمل مشابه مصوبه معترضيکه بر هم

ابطال نموده است چرا که  يمانکاريپ يبر قراردادها يم درصديبر وضع عوارض ن يا مبنر
 قانون مذکور وضع عوارض مضاف بر عوارض قانوني ممنوع تلقي شده است. ٥٠به موجب ماده 

ها در مقابل خدمات ارائه شده يشهردار يافتيد که عوارض در واقع دريمستحضر ـ٢
هيأت  ١٢/١٢/١٣٨٦ـ  ١٤٧٥به موجب رأي شماره  ناناحيه آنان است بر همين مباز 

» ندارد يه خدمت خاص جواز قانونياخذ عوارض بدون ارا« يوان عدالت اداريد عمومي
ت و در ين وضع عوارض به نحو عام بدون آنکه مشخص گردد در خصوص کدام فعاليبنابرا

و در  يگذار هيح اصول قاعدده خالف صرين گردييتع يک از خدمات شهرداريمقابل کدام 
  .رسد ميتعارض با مفاد دادنامه موصوف به نظر 

کشور،  ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٧٧به موجب ماده  ـ٣
باشد. حال آن که  يد و درآمد اهاليمتناسب با تول يستين توسط شوراها باييعوارض تع
اشخاص  يمه پرداختيق بخارگ اوالً: براساس ح ياسالم يتوسط شورا ينييعوارض تع

اد يز يا زان عوارض به اندازهياً: مينه است نه درآمد ثانيهز يمشمول، وضع شده که نوع
 ين از تناسب عرضيو بنابرا گذارد مين يمربوطه باق يتهايفعال يبرا ياست که سود

نحوه وضع و  يياجرا نامه آيين ١٤در بند ج ماده  ين موضوع مهم به نوعيست ايبرخوردار ن
ز مورد يران) نيأت وزيه ٧/٧/١٣٧٨شهر.... (مصوبه  ياسالم يوصول عوارض توسط شوراها

ک ماده يع جهات مطروحه و مستند به بند يت به جميد قرار گرفته است. لذا با عنايتاک
و  يدگيرس يتقاضا يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢

نکه شرکت خواهان يت به اين با عنايرالذکر را دارد. همچنصدور حکم به ابطال مصوبه صد
ون ماده يسيکم ١٩/١/١٣٩٥ ـ ١٠٨٥شماره  يبر اساس مصوبه معترض عنه به موجب رأ

ده که پرداخت يال گردير ٠٣٥/٨٣١/٥٢٣خارگ محکوم به پرداخت مبلغ  يشهردار ٧٧
 ياز اجرا يريبر جلوگ يصدور دستور موقت مبن يآن خارج از توان شرکت است تقاضا

 »ز دارد.يون مذکور را نيسيکم يرأ

  ر است:يمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز
شهر  ياسالم يخارگ مصوب شورا يشهردار ١٣/١١/١٣٩٢ ـ ٢٤٠٤تعرفه شماره 

  خارگ:
  

 شهرداري خارگ ٢٤٠٤تعرفه 
 / ش خ٤٣٤٧/١١شماره ابالغ مصوبه: 

 ١١٣/١١/١٣٨٢تاريخ ابالغ مصوبه: 

 فه: عوارض استفاده از خدمات توسط فعاالن اقتصاديموضوع تعر

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

  توضيحات محاسبه عوارض: 
کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و خصوصي که به نوعي در محدوده و حريم شهر خارگ  ـ١

هاي  استفاده از انواع خدمات شهرداري و ايجاد عارضه نمايند، به دليل مبادرت به فعاليت اقتصادي مي
  باشند. مختلف، موظف به پرداخت عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري خارگ مي

 عوارض فوق شامل کليه فعاليتهاي اقتصادي اعم از ساخت ابنيه و ساختمان، تأسيسات شهري و صنعتي، ـ٢
اي، مطالعاتي و تحقيقاتي، نگهداري،  نقل، مشاورهسازي، فني، طراحي، اجرائي، فضاي سبز حمل و  راه

باشد و شامل آن دسته از فعاليتهاي  اي، تهاتر و غيره مي نيروي انساني و غيره به صورت نقدي، مبادله
  باشد. مربوط به خريد و فروش توليدات نمي

اجتماعي  تأمينقانون  ٣٨مبناي محاسبه عوارض اين تعرفه: حق بيمه پرداخت شده موضوع ماده  ـ٣
باشد و کليه مشمولين موظف اند در مقابل عوارض اين تعرفه به مانند حق بيمه پرداختي عمل نموده  مي

کننده از  و يا هر پرداخت حق بيمه، عوارض اين تعرفه را نيز به صورت غير مستقيم (توسط استفاده
هرداري خارگ واريز نموده توسط خود فعال اقتصادي) به حساب شم (فعاليت فعال اقتصادي) و يا مستقي

  و در پايان فعاليت خود مفاصاحساب شهرداري را دريافت نمايند.
کليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و نهادها و سازمانهاي عمومي، دولتي و غير دولتي و ... که از  ـ٤

ين تعرفه را نمايند به عنوان مودي شناخته شده و بايستي عوارض ا فعاليت اين گونه اشخاص استفاده مي
از طرف ديگر کسر و به حساب شهرداري خارگ واريز نمايند و در پايان فعاليت فعال مربوطه تسويه 
حساب نهائي فعال را منوط به ارائه مفاصاحساب شهرداري نمايند. ضمناً وصول آن براي شهرداري از خود 

موظف به ارائه مستندات مربوطه به فعال اقتصادي به عنوان بدهکار نيز بالمانع بوده و طرف مقابل آنها 
  باشد. نامه مالي شهرداريها مي آيين ٣١مأمورين موضوع ماده 

در صورتي که فعاليتي مشمول پرداخت حق بيمه نگردد، مبناء محاسبه عوارض معادل حداقل حق  ـ ٥
  اجتماعي در موارد مرتبط با آن خواهد بود. تأمينقانون  ٣٨بيمه موضوع ماده 

ي که درخواست استفاده از فعاليت فعال اقتصادي در مکان ديگري صادر شده باشد، ولي در صورتـ  ٦
انجام فعاليت و يا اثرات انجام فعاليت در محدوده و حريم شهرداري باشد، عوارض مربوطه بايستي به 

  حساب شهرداري خارگ واريز گردد.
اي زمان  مبلغ عوارض با نرخ ارز مبادلهدر صورتي که مبناء پولي فعاليت فعال اقتصادي، ارزي باشد،  ـ٧

  تعلق عوارض، محاسبه و به صورت ريالي دريافت خواهد شد.
الرعايه خواهد بود و مشمول فعاليتهايي است که شروع آنها از اين  به بعد الزم ١/١/١٣٩٣اين تعرفه از  ـ ٨

باشد، جاري نخواهد بود.  ن ميباشد و جهت فعاليتهايي که شروع آنها مربوط به قبل از آ تاريخ به بعد مي
 به بعد فاقد اثر قانوني خواهند بود. ١/١/١٣٩٣هايي که از لحاظ محتوا مشابه اين تعرفه باشند از  ضمناً تعرفه

  
حه يشهر خارگ به موجب ال ياسالم يس شوراييت مذکور، ريدر پاسخ به شکا

 ح داده است که:يتوض ١٤/٨/١٣٩٦ ـ /ش خ٤٢٧/٣شماره 
  يوان عدالت اداريد يأت عموميدفتر ه ر محترميمد«

  ٩٦/٥٧٨موضوع: پرونده کالسه 
  با سالم

به کالسه فوق  ١٥/٥/١٣٩٦مورخ  ٩٦ ـ ٠٤٦٠احتراماً: در پاسخ به دادخواست پرونده 
موضوع تقاضاي خواهان شرکت پاک جو مبني بر ابطال تعرفه عوارض استفاده از خدمات عمومي 

 ١٣/١١/١٣٩٢ ـ /ش خ٤٣٤٧/١١و شماره مصوبه  ٢٤٠٤توسط فعاالن اقتصادي به شماره 
  د:رسان مين شورا و به جهت در آن به استحضار يمصوب ا
دارد، اين شورا با استناد  در پاسخ به قسمت مقدماتي دادخواست معروض مي ـ١

) قانون شوراها ٨٠) ماده (١٦ات بر ارزش افزوده و بند (ي) قانون مال٥٠) ماده (١تبصره ( به
 ) کليه لوايح برقراري عوارض شهرداري خارگ را مورد بررسي و در صورتسابق ٧١(

آن در  يب و اعالم عمومين و مقررات نسبت به تصويرت آنان با قوانيعدم هر گونه مغا
 يه مالحضات قانونيب تعرفه کليتصو يد. لذا در مراحل قانوننماي ميزمان مقرر اقدام 

  ت شده است.يرعا
، همان گونه که خواهان عنوان دارد ميدخواست معروض دا ١در پاسخ به بند  ـ٢

ر يهرگونه عوارض و سا يات بر ارزش افزوده، برقراري) قانون مال٥٠بر طبق ماده ( اند نموده
ف ين ارائه خدمات که در قانون تکليو همچن يديو تول يواردات يانواع کاالها يوجوه برا
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د و در باش ميشهر ممنوع  ياسالم ين شده است توسط شوراهايات و عوارض آنها معيمال
م و ير مستقيات غيافت هر گونه ماليو در ي) همان قانون عنوان شده، برقرار٥٢ماده (
باشد،  دهندگان خدمات ممنوع مي کنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه ديگر از توليد عوارض

ت آن يعنوان و وضعبه کرات  يوان عدالت اداريد يأت عمومين موضوع در آراء متعدد هيا
چ ين شورا آن را مد نظر قرار داده و به هيخارگ و ا يهمگان روشن است و شهردار يبرا

ر موارد، قانونگذار اجاره يسا ي. اما براگردد ميشنهاد مصوب نيپ يين عوارضهايعنوان چن
است که عرضه  يب عوارض را داده است که از جمله آن عوارض ساختمانيو تصو وضع

ن موضوع يز اي. در خصوص عوارض مورد مطالبه نگردد ميائه خدمات محسوب نکاال و ار
به دقت در نظر گرفته و رعايت شده است، جريان از اين قرار است که فعاالن اقتصادي 

شهر استفاده نموده  يت خود از خدمات عموميک منطقه و انجام فعاليموقع حضور در  در
ان خود اخذ و از يات بر ارزش افزوده را از کارفرماين اساس عوارض موضوع قانون ماليو بر ا

ان که يند و در واقع کارفرمانماي ميز يوار يبه حساب شهردار ياتيق سازمان امور ماليطر
نه استفاده از خدمات يمانکاران هستند با پرداخت آن عوارض، هزياز پ کنندگان دعوت
نجا سه عنصر يند. در انماي ميز يمحل وار يمانکاران را به حساب شهرداريتوسط پ يعموم

ات بر ارزش يف هر سه آنها در قانون ماليمانکار وجود دارند که تکليکارفرما قرارداد و پ
محل،  يآنها از شهردار يافتيدر ياز بابت خدمات عموم توان ميگر نيافزوده، مشخص و د

ن شده ف آن روشيکه تکل يقرارداد يبرا توان ميضاً نيافت نمود و ايدر يگريوجه د
دقت ن شورا به يخارگ و ا ين موضوع توسط شهرداريبار نمود که ا يگريعوارض د

رعايت شده است. اما ساير عوامل مورد استفاده آنان به صورت مجزا شامل مبالغي 
ان ين ميتوسط آنها پرداخت گردد. در ا يستيکه با گردد مينه آب، برق و ... يمانند هز به

ن که ارتباطي با سه رکن کارفرما، قرارداد و پيمانکار ندارند، نيروهاي تحت امر پيمانکارا
 بايستي مير شهروندان يصورت مجزا از خدمات شهر استفاده نموده که به مانند سا به

قاً آن ين شورا دقيو مصوبه ا يشهردار يشنهاديند و تعرفه پيعوارض آن را پرداخت نما
يستند را شامل و پيمانکاران مکلفند الذکر ن اشخاص که جزء هيچ کدام از سه رکن فوق

 % حق بيمه پرداخت شده براي آنان را به عنوان٨ازاء تعداد کارکنان خود در منطقه معادل  به
ند و يپرداخت نما يبه حساب شهردار يعوارض استفاده کارکنان خود از خدمات عموم

استفاده از  يان برامانکاريات بر ارزش افزوده که پين عوارض با عوارض موضوع قانون ماليا
شهر دارد و از کارفرما مبالغ آن را  ياز به خدمات عموميآالت خود که ن نيلوازم و ماش

دارد. لذا همان گونه که  يند خروج موضوعنماي ميپرداخت  يافت و به حساب شهرداريدر
 فرماييد، عوارض موصوف با عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده تفاوت ماهوي مالحظه مي
  د.باش ميچ عنوان عوارض مضاعف نيداشته و به ه

 ين بند به نوعيبا نگارش ا ي، شاکدارد ميدادخواست معروض  ٢در پاسخ به بند  ـ٣
، دارد ميمقامان اعالم  يروشن شدن ذهن آن عال ياما برا اند نمودهقبول عوارض را عنوان 

 يند و براباش مي يمومها موظف به ارائه خدمات عي، شهرداريبر طبق مواد متعدد قانون
 يسابق) بها ٧١) قانون شوراها (٨٠) ماده (٢٦خود و بر طبق بند ( يخدمات اختصاص

افت آن از يم آن نسبت به دريشهر و با ارائه مستق يب شوراين و پس از تصوييخدمات تع
واژه  يبه صورت کل ين موضوع که شخصيند و انماي ميکنندگان از خدمات اقدام  استفاده
را عنوان نمايد، با قوانين و مقررات مطابقت ندارد. در اين رابطه الزم به توضيح است  خدمات

ن خدمات يکه بدون وجود ا دهد ميانجام  يمتعدد يخارگ خدمات عموم يکه شهردار
ارائه هرگونه فعاليتي در منطقه بسيار سخت و حتي در مواقعي غير ممکن خواهد بود، 

ت و بنادر يمورد فعال هاي راحت به محل يدسترس يبرا جاد معابر متعدديجمله آن ا از
مانکاران يگر که پيد يخدمات عموم ها ، فرهنگسرا، ورزشگاه و دهينگ عموميجاد پارکيا

ات بر ارزش افزوده از يافت عوارض موضوع قانون ماليت خود را با دريمراتب مربوط به فعال
ز که به صورت يو کارکنان آنان نها جبران يان و پرداخت آن به حساب شهرداريکارفرما

ند، با پرداخت عوارض نماي ميشهر استفاده  يمجزا در وقت آزاد خود از خدمات عموم
 ند.نماي ميز يوار ينه خدمات را به حساب شهرداريه، هزيمتنازع ف
) قانون شوراها، ٧٧، به موجب ماده (دارد ميدادخواست عنوان  ٣در پاسخ به بند  ـ٤

آن براساس نوع  يکن مبنايتناسب داشته ول يبا درآمد اهال بايد مي يبيعوارض تصو
مه پرداخت ي% حق ب٨معادل  يزان عوارضين و مييمرتبط با آن تع هاي تميت آنها و آيفعال

د. باش مينه نيهز ين عوارض براييتع يمانکاران است و به معنيعوارض پ يشده مبنا
ن به درآمد آنان لحاظ يهر گونه بار سنگن آن عدالت به صورت کامل و عدم ييضمناً در تع

ک پروژه که ي يرو باشد که برايپنج ن يدارا يمانکاريشده است به عنوان مثال اگر پ
آنان  يمه برايال حق بير ٠٠٠/٠٠٠/٦٠حدود  يکسال باشد مبلغيحداکثر مدت زمان آن 

ذا، ريال خواهد بود ل ٠٠٠/٨٠٠/٤پرداخت نمايد عوارض پرداختي براي آنان حدود 
ب تعرفه جانب عدالت و تناسب آن با درآمد يد در تصوفرمايي ميگونه که مالحظه  همان

ت شده است. حال با توجه به موارد معنونه در فوق و ينظر گرفته و رعا در يبه درست ياهال
فرماييد، موضوع عوارض مصوب اين شورا با موارد مطروحه  همان گونه که مالحظه مي

ر موارد ابطالي آن ديوان تفاوت داشته و اقدامات صورت پذيرفته سوي خواهان و ساي از

رد  ين و مقررات بوده است. لذا تقاضايخارگ مطابق قوان ين شورا و شهرداريا يسو از
 »دادخواست خواهان مورد استدعاست.

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٢٠/٩/١٣٩٧خ 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. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس
  

  رأي هيأت عمومي
اشخاص و  يريث رفت و آمد، به کارگيره خارگ از حيت خاص جزيبا توجه به وضع

 يق قراردادهايره از طريشرکتها و غ، ي، نفتيدولت هاي ، پروژهياقتصاد يافراد در کارها
ات و عوارض يات بر ارزش افزوده، ماليقانون مال ٣٨و  ١٦بوده و طبق مواد  يمانکاريپ

همان قانون از وضع عوارض  ٥٠در ماده  ياسالم يند و شوراهاکن ميرا پرداخت  يشهردار
 يات، شرکتهاق سازمانها، اداريکه از طر ين وضع عوارض بر افرادي، بنابرااند شدهمنع 
ارات است و تعرفه شماره ير قانون و خارج از حدود اختي، مغاشود ميبه کار گرفته  يخدمات
شهر خارگ با موضوع عوارض  ياسالم يشورا ١٣/١١/١٣٩٢از مصوبه مورخ  ٢٤٠٤

قانون  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مستند به بند  ياستفاده از خدمات توسط فعاالن اقتصاد
  شود. ميابطال  يوان عدالت اداريد يسن دادريالت و آئيتشک

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئ                           
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