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  ٢٣/١١/١٣٩٧                                                              ٩٦٠١١٧٦ره شما
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨٢١٥٥٥شماره دادنامه  اداري به عدالت عمومي ديوان يك نسخه از رأي هيأت

شوراي اسالمي شهر تهران (دوره  ٣٤٦ابطال مصوبه جلسه  «با موضوع:  ٦/٩/١٣٩٧مورخ 
با موضوع مجوز اخذ عوارض   ١٣/٣/١٣٩٦ـ  ٥٥١٤/٢٣٠٧/١٦٠چهارم) ابالغي به شماره 

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» كاره تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت 

  
  ٢/١٥٥٥ـ  ١٧٩٧ ماره دادنامه:ش                  ٦/٩/١٣٩٧خ دادنامه: تاري

  ٩٦/١١٧٦، ٩٧/٣٤٣رونده: پ شماره
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

  يزمان يموس يآقا ـ٢ يق عرفانيتوف يان با وکالت آقايبانک پارس ـ١ ي:شاك
 مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه«ابطال اصالحيه مصوبه  موضوع شکايت و خواسته:

 جلسه ٣٤٦مصوب  ١٣/٣/١٣٩٦ـ  ٥٥١٤/٢٣٠٧/١٦٠ابالغي به شماره » کاره ساختمانهاي نيمه
  شهر تهران ياسالم يشورا

مجوز اخذ «ابطال مصوبه  يبه موجب درخواست يزمان يموس يالف) آقا کار: گردش
 ١٤/١١/١٣٩٤ـ  ٣٠٢٥٧/٢١٥٨/١٦٠ابالغي به شماره » کاره تمديد پروانه ساختمانهاي نيمهعوارض 

ن خواسته ييآن را خواستار شده و در جهت تب هاي هيل و اصالحيدر خصوص عوارض تطو
  اعالم کرده است که:

  )ي(دام عزه العال يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  ت:يبا اهداء سالم و تح

 عوارض«رساند در خصوص مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران با عنوان  تحضار مياحتراماً به اس
به علت عدم صالحيت شورا نسبت به تصويب قوانين که از حدود و اختيار » تمديد پروانه ساختماني

باشد. بدين وسيله تقاضاي ابطال مصوبه مذکور را به شرح آتي به استحضار  آن شورا خارج مي
  صورت پذيرد.اي  هللا نسبت به استفاء حقوق شهروندي اقدام خداپسندانهرسانيده تا انشاء ا

 ٩٥/١١٥٥به کالسه پرونده  ١٧/١١/١٣٩٦ـ  ١١٧٧ب دادنامه شماره يم تصويتقد ـ١
  .يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادخواست آقاي اميد محمدي در ٢
يا تجديد پروانه ساختماني مصوب شوراي اسالمي شهرستان خصوص ابطال عوارض تمديد 

اي را به شهرداري مناطق تهران  کرج که شوراي اسالمي شهر تهران نيز عيناً چنين مصوبه
قانون نوسازي و عمران شهري  ٢٩ماده  ٢جهت اجرا ابالغ نموده را با استناد به تبصره 

چگونگي اخذ عوارض بابت تمديد  که تکليف تمديد پروانه ساختماني و ١٣٤٧مصوب سال 
قانون تشکيالت  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١پروانه ساختماني معين گرديده را مستنداً به بند 
  ابطال کرده است. ١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 يمتعدد در سالها هاي ) بر اساس دادنامهيأت عمومي(ه يوان عدالت اداريد ـ٣
ارات ين نوع عوارض را خالف قانون و خارج از حدود اختيافت ايدر ١٣٩٥و  ١٣٨٣، ١٣٨٠
  ص داده است.يشهر تشخ يشوراها
د يام ينسبت به دادخواست آقا يأت عموميه يبا توجه به صدور آراء از سو ـ٤
 يبه لحاظ عدم ارائه دادخواست از سو ين وجوهيگر چنيد يمتاسفانه در شهرها يمحمد

نامه وضع و وصول عوارض  آيين ١٤گردد در صورتي که به استناد ماده  يشهروندان دريافت م
از  يبخش کند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان نيز اقتضاء مي ١٣٧٨توسط شوراهاي شهر سال 

اخذ همان وجه را از  توان ميرت با قانون شناخته شده است، نين کشور که در مغايا
و اصل  ي. لذا به لحاظ حفظ حقوق شهروندقلمداد کرد يز و قانونيجا يگريشهروند د

در  يکنواختيجاد يه و ايو اصل وحدت رو يافراد برابر قانون و قاعده هماهنگ يبرابر
  است. يمصوبات خالف قانون ضرور

دولت مصوب سال  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤ان ذکر است ماده يشا ـ ٥
ر و يپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول ٥٩اده قانون برنامه پنجم م ٦٢ماده  ٣و تبصره  ١٣٨٠

 ٣٠/٢/١٣٩٤ ـ ٧٧٧ يه رسممندرج در روزنام ١/٢/١٣٩٤ر مصوب کشو ينظام مال يارتقا
ا بعد يصدور پروانه  هنگام يافت وجه مازاد بر عوارض قانونيا دريدرخواست « دارد ميمقرر 

 يشورا يجب نظر فقهان به مويهمچن» دباش ميها ممنوع ياز صدور پروانه توسط شهردار
  ر شرع است.يمل مغانامه و دستورالع آيينز يافت وجه با تجوينگهبان، در

 ١٣٩٢سال  يوان عدالت اداريقانون د ٩٢لذا از آن مقام استدعا دارد وفق صدر ماده 
ابطال گردد...  يوان عدالت اداريد يأت عموميدر هاي  ده چنانچه مصوبهيکه مقرر گرد

است درخواست ابطال مصوبه  يالزام يجهت مصوبات بعد يت عمومأيه يت مفاد رأيرعا

تهران از زمان  يشهردار ير قانونياز اخذ عوارض غ يريشهر تهران و جلوگ ياسالم يشورا
  »يب و خارج از نوبت را دارم.تصو

  ر است:يمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز
» کاره مهين ياختمانهاد پروانه سيمجوز اخذ عوارض تمد« ه مصوبه يمصوبه اصالح«

  ١٤/١١/١٣٩٤ـ  ٣٠٢٥٧/٢١٥٨/١٦٠به شماره  يابالغ
  مشتمل بر ماده واحده)(
  شهر تهران) ياسالم يممهور به مهر شورا(

به شماره  يشهر تهران (دوره چهارم) ابالغ ياسالم يشورا ٣٤٦مصوب جلسه 
  ١٣/٣/١٣٩٦ـ  ٥٥١٤/٢٣٠٧/١٦٠

  ماده واحده :
ه مصوبه ياصالح«ين مصوبه مفاد ماده واحده مصوبه ااالجراء شدن  خ الزمياز تار

به شماره  يآن، ابالغ هاي و تبصره» کاره مهين يد پروانه ساختمانهايمجوز اخذ عوارض تمد
 ين جلسه رسميو چهارم يست و سيدر دو يبيتصو ١٤/١١/١٣٩٤ـ  ٣٠٢٥٧/٢١٥٨/١٦٠

  ١٣/١١/١٣٩٤شنبه  خ سهيشهر تهران (دوره چهارم) به تار ياسالم يشورا
  :شود ميل اصالح يبه شرح ذ

  ):يماده واحده (اصالح ـالف 
 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت٥٠) ماده پنجاهم (١به استناد تبصره يکم («

ان و خسارات يها، به منظور کاهش زيقانون شهردار ٥٥) ماده ١٤به مفاد بند چهاردهم (
ت ين و امنيعابر يمني، ايما و منظر شهريست، سيط زيبر مح يات ساختمانياز عمل يناش

خ يتهران موظف است از تار ي، شهردارياجتماع يبهاياز آس يريشگين پيشهر و همچن
 يو شهردار ي، خصوصي، عمومي(دولت يه ساختمانهاين مصوبه از کلياالجراء شدن ا الزم

ات يعمل، يمندرج در پروانه ساختمان يکسال از مهلت قانونيتهران) که پس از گذشت 
ل ساختمانها ين قبيد. ايافت نمايل دريده است، عوارض تطويآنها به اتمام نرس يساختمان

، مشمول عوارض يمندرج در پروانه ساختمان يمهلت قانون يک سال پس از انقضايتا 
ل محاسبه و يند و در سال دوم عوارض مذکور بر اساس فرمول و جدول ذباش ميل نيتطو

% به مبالغ محاسبه شده ٥ل يهر سال تطو يبعد از آن به ازا. در سنوات شود مياخذ 
  .گردد مياضافه 

  
  )=DE          (ل به صورت ماهانه ينحوه محاسبه عوارض تطو

  
P: ن دفترچه يملک بر اساس آخر ين گذر قابل دسترسيگرانتر يارزش معامالت

قانون مالياتهاي مستقيم) که از ابتداي  ٦٤موضوع ماده ارزش معامالتي امالک مصوب (
  سال مالک عمل خواهد بود. هر

S: ر بنايمساحت ناخالص کل ز    
  ضريب عوارض تطويل  مرحله ساختماني

  (يک و چهاردهم) ٤/١ DE  تا مرحله اتمام فونداسيون
  (يک و سه دهم) ٣/١ DE  از اتمام فونداسيون تا اتمام مرحله اسکلت و سقف

  (يک و يک دهم) ١/١ DE  کاري ز اتمام اسکلت و سقف تا اتمام مرحله سفتا
  DE  کاري بدون نما کاري تا مرحله اجراي نازک از مرحله اتمام سفت

  .گردد ميل ماده واحده حذف ي) ذ١کم (يتبصره  ـ ب
  .شود مين يگزيل اصالح و جاي) به شرح ذ٤تبصره چهارم ( ـ ج

 مديد پروانه ساخته نشده در صورت عدم تغيير در عرض) (اصالحي): ت٤تبصره چهارم (
نگونه يا ير است. برايپذ ک بار امکاني يصرفاً برا» يبا حفظ حقوق قبل« يبند گذر و پهنه

، زمان مندرج در مجوز يساز ل ساختمانير در تکمي، مالک محاسبه عوارض تأخها پروانه
  »د.باش مي» د ملک ساخته نشدهيپروانه تمد«

حه يشهر تهران به موجب ال ياسالم يس شورايت مذکور، رئيه شکادر پاسخ ب
  ح داده است که:يتوض ٢٤/٤/١٣٩٧ ـ ١٠٨٦٠/١٦٠شماره 
  يبهرام ين جناب آقايحجت االسالم والمسلم«
  يوان عدالت اداريد يأت عمومياست محترم هير

  ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٢٠٧با شماره  ٩٧٠٠٣٤٣موضوع: پرونده کالسه 
  با سالم و احترام

ت دفتر يريمد ٢٣/٣/١٣٩٧موضوع مکاتبه مورخ  ٩٧٠٠٣٤٣عطف به پرونده کالسه 
در دبيرخانه  ٢٣/٣/١٣٩٧ـ  ٧٥٩٦/١٦٠عمومي ديوان عدالت اداري ثبت شده به شماره هيأت 

شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقاي موسي زماني 
 کاره ابالغي عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمهمصوبه مجوز اخذ «امناب به خواسته ابطال 

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


 ٢١٥٧٤شماره                        WWW.DASTOUR.IR                      ٢١/١/١٣٩٨روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

» هاي آن به عنوان عوارض تطويل و اصالحيه ١٤/١١/١٣٩٤ـ  ٣٠٢٥٧/٢١٥٨/١٦٠به شماره 
  رساند: مراتب ذيل را در رد خواسته ياد شده به استحضار مي

قانون شهرداري، اتخاذ  ٥٥ماده  ١٤ـ همان گونه که مستحضريد، حسب مندرجات بند ١
ها و اماکن عمومي از  ير موثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطرات در معابر عمومي، کوچهتداب

جمله وظايف شهرداري است. بر اين اساس و به منظور پيشگيري از تطويل در ساخت و پيشگيري 
از خطرات احتمالي از يک سو و ضرورت اعمال مقررات جديد در ساختمانهايي که احداث آنها 

هاي  کشد، شوراهاي اسالمي شهرها براي پروانه بيني شده در پروانه طول مي ت پيشبيش از مد
نمايند. بديهي است پس از اتمام مهلت ياد شده و عدم اتمام  ساختماني مدت اعتبار تعيين مي

هاي ساختماني و بررسي انطباق آنها با مقررات جديد  ساختمان به علت تاخير مالک، تمديد پروانه
  وري است و تبعاً تمديد پروانه ساختماني مشمول عوارض نيز خواهد شد.احتمالي ضر

 يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٧١ماده  ١٦حسب مندرجات بند  ـ٢
ب يتصو«آن  يو اصالحات بعد ١/٣/١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  ياسالم

 يت شورايدر صالح» زان آنيو م ر نوعييتغ نيا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريلوا
  شهر است. ياسالم

ات بر يقانون مال ٥٠ل ماده يذ ١تبصره  يد بر مبنايهمان گونه که مستحضر ـ٣
ن قانون مشخص يف آنها در ايکه تکل ي، وضع عوارض محل١٣٨٧ارزش افزوده مصوب 

  شهر و بخش است. ياسالم ينشده بر عهده شورا
ات بر ارزش افزوده، يقانون مال ٥٢ماده  يبناد، بر ميهمان گونه که مستحضر ـ٤

  ده است.ين قانون لغو گردير اين و مقررات خاص و عام مغايه قوانيکل
 ينحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها يياجرا نامه آيين ٥طبق ماده  ـ ٥

 مرجع تعيين نحوه وضع و وصول عوارض ٧/٧/١٣٧٨اسالمي شهر، بخش و شهرک مصوب 
  شهرها هستند. ياسالم يشوراها در مورد شهرها،

د در مصوبات يدولت که با ياستهاياز س يکيرالذکر ياخ نامه آيين ١٤طبق ماده  ـ ٦
 هاي نهياز هز يبخش تأمين تاًيو نها يشهردار ييل به سمت خودکفايت شود، نيشوراها رعا

  از شهر است.يمورد ن يو عمران يخدمات
د پروانه يمورد اعتراض، عوارض تمد عالوه بر مراتب معروضه، موضوع مصوبه ـ٧
در  ين عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانياست و وضع ا يساختمان

  شهر است. ياسالم يت شورايصالح
وارض ي شهر در وضع عاسالم يت شورايبر صالح يبا توجه به مراتب معروضه، مبن

  »ي مورد استدعاست.ميت موضوع دادخواست تقدي، رد شکايد پروانه ساختمانيتمد
ابطال  يان به موجب دادخواستيبه وکالت از بانک پارس يق عرفانيتوف يب) آقا

ابالغي » کاره مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه«اصالحيه مصوبه 
مشتمل بر ماده واحده و چهارده تبصره با  ١٨/١١/١٣٨٢ـ  ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠ به شماره

به شماره  يشهر تهران (دوره چهارم) ابالغ يجلسه شورا ٢٣٤ آن مصوب ياصالحات بعد
جلسه شوراي شهر تهران  ٢٤١و اصالحيه آن مصوب  ١٤/١١/١٣٩٤ـ  ٣٠٢٥٧/٢١٥٨/١٦٠

ه يو مصوب اصالح ٥/١٢/١٣٩٤ـ  ٣٢٨٩٨/٢١٦٧/١٦٠به شماره  ي(دوره چهارم) و ابالغ
 ـ٣٠٢٥٧/١٥٨به شماره  يابالغ» کار مهين يد پروانه ساختمانهاياخذ عوارض تمد«مصوبه 

 ياسالم يجلسه شورا ٣٦] مصوب ١٤/١١/١٣٩٤ـ  ٣٠٢٥٧/٢١٥٨/١٦٠[ ١٤/١١/١٣٩٤
 ٣٤٦[مصوب  ١٣/٣/١٣٩٦ـ ٥٥١٤/٢٣١٧/١٦١ابالغي به شماره » دوره چهارم«شهر تهران 
ـ  ٥٥١٤/٢٣٠٧/١٦٠به شماره  يابالغ» دوره چهارم«شهر تهران  ياسالم يجلسه شورا

را  يارات قانونيطه اختيرت با شرع و قانون و خارج از حيا] به لحاظ مغ١٣/٣/١٣٩٦
  ن خواسته اعالم کرده است که:ييخواستار شده و در جهت تب

  کمي: سالم عليوان عدالت اداريد يأت عمومياست محترم هير«
 ١٧٠و  ٥٧و  ٥١و  ٤اصول  يان و در اجرايبا کمال احترام و به وکالت از بانک پارس

د يسوره نساء از قرآن مج ٢٩فه يه شريران و مستنداً به آيا ياسالم يجمهور يقانون اساس
ن ييالت و آيقانون تشک ٩٢ـ  ٨٠ـ  ٨٧ـ  ٨٨ران و مواد يا يقانون مدن ٣٠٣و  ٣٠١و مواد 
وان موصوف درباره ابطال يد يأت عموميمتعدد ه يو آرا يوان عدالت اداريد يدادرس

بر خالف  ياسالم يکه شوراها يمصوبات ران در مورد ابطالين شهرستان ايمصوبات چند
اند مراتب زير را  قانون و برخالف شرع و خارج از حدود اختيارات خود تصويب نموده

  د:رسان مي ياستحضار عال به
و  ياصالح ٤و  ٣و ٢و ١ هاي االشاره و تبصره ت اصل ماده واحده فوقيمورد شکا ـ١

د و باش مي ١٣/٣/١٣٩٦) مصوب ياصالح ٤( ٤و بند ج تبصره  ١٣٩٤مصوب  ٧و  ٦و  ٥
ست يحاصل ن يدسترس ١٣٩٤ل ماده واحده  ينکه به جدول مذکور در ذيبا توجه به ا

  شهر تهران دارد. يمطالبه فرمول و جدول مذکور، از شورا يهذا در صورت لزوم تقاضايعل
 يدارد ول يد پروانه ساختمانيهر چند صدر مصوبه ظاهراً عنوان عوارض تمد ـ٢
ل ين عوارض تطويبا عناو يهيب عوارض تنبيت از تصويت حکايمورد شکا يها تبصره

پروژه،  ير در اجرايتمام و رها شده، عوارض تأخ مهين يساختمان و عوارض ساختمانها
 يهيپرداخت عوارض دارد. بد ين مهلت سه ماهه براييل ساختمان و تعيعوارض عدم تکم

 اند نمودهاخذ  يآن پروانه ساختمان يبرا را که يکه نتوانسته باشند ساختمان ياست کسان
د جهت ادامه يده باشند بايان نرسانيرا به پا يات ساختمانيچنانچه در مهلت مقرر عمل

 ياز کسر عوارض پرداخت مراجعه و با پرداخت عوارض متعلقه پس يساختمان به شهردار
ب يوضع و تصو ي. ولندينما يد پروانه ساختمانيل و تمديه، اقدام به تحصيپروانه اول يبرا

پرداخت عوارض مورد  ين مهلت سه ماهه براييا تعياد شده و ين يعوارض تحت عناو
ارائه و انجام شده باشد فاقد  يازطرف شهردار يمطالبه و آن هم بدون آن که خدمات

ارات شوراها و ورود به محدوده قوه مقننه و يو خروج از حدود اخت يو قانون يمستند شرع
  د.باش ميران يا ياسالم يجمهور يقانون اساس ٥٧ک قوا موضوع اصل يتفکبرخالف اصل 

 ٢٩موضوع آيه شريفه » اکل مال بباطل«ـ مصوبات مذکور برخالف شرع و از مصاديق ٣
باشد (ال تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل) زيرا مطالبه عوارض فرع  سوره نساء در قرآن مجيد مي

که شهرداري خدماتي در خصوص مورد ارائه نکرده باشد باشد و مادامي  بر ارائه خدمت مي
استحقاق دريافت عوض آن و تعيين عوارض را ندارد از طرفي در مطالبه عوارض غيرقانوني 
مذکور، (که برخالف قانون مهلت سه ماهه براي پرداخت عوارض تعيين شده است) سرانجام 

وصول اجباري از مال مردم قانون شهرداري و  ٧٧منجر به صدور اجرائيه موضوع ماده 
گردد که اين امر نيز برخالف مدلول حديث نبوي (حرمت = حرمته مال المؤمن کحرمته  مي

باشد و عليهذا مصوبات مذکور يلحاظ آنکه  دمه) حرام و ممنوع و برخالف شرع انور اسالم مي
  برخالف شرع و اصل چهارم قانون اساسي است قابل ابطال در هيأت عمومي است.

و بند (ج)  ١٣و  ١٠، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ هاي ت و تبصرهيمصوبه مورد شکا ـ٤
 يجمهور يقانون اساس ٥٧و  ٥١و  ٤برخالف اصول  ١٣٩٦سال  ياصالح ٤تبصره 

مگر  شود ميوضع ن ياتيچ نوع ماليمذکور ه ٥١را به موجب اصل يد زباش ميران يا ياسالم
ات در سراسر کشور ين تفاوت که ماليبا اات است يمال ير نوعيبه موجب قانون، عوارض ن

ن مربوط، اخذ عوارض بدون ارائه يدارد و در قوان يعوارض مصرف محل يول شود مينه يهز
 يجاد الزام قانونيآنکه ا يبرا ياصول حقوق يده است از طرفيخدمات وضع و مقرر نگرد

قانون  ٤اصل  ياباشد که در اجر ين و مقررات موضوعه و شرعيد در قالب قوانيد، باينما
اد ي ٤که طبق اصل  يان شود و از آنجائيو ب يحاً متجليران صريا ياسالم يجمهور ياساس

ن يد براساس موازيبا يو ادار ي، اقتصادي، ماليجزائ ين و مقررات مدنيه قوانيشده کل
ب و مطالبه و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات ينکه وضع و تصويد و با توجه به اباش مياسال
ر با يت مغايمورد شکا هاي مصوبه و تبصره  هذايد علباش ميق اکل مال بباطل يمصاداز 

  د.باش ميز قابل ابطال يدگاه نين ديبوده و از ا يقانون اساس ٤اصل 
 ير با آرايمغا گردد ميمصوبه مذکور از لحاظ آن که بدون ارائه خدمات وصول  ـ ٥
ـ ٢٤١، ٢/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١ يآرااز جمله  يوان عدالت اداريد يأت عموميه يمتعدد

ـ  ١٨٦ـ١٨٩و  ٢/٣/١٣٩٦ـ  ١٩٠، ٢١/٢/١٣٩٤ـ  ٨٣٥، ١٢/٢/١٣٩٦ـ  ٨٥، ٧/٦/١٣٩٠
ب عوارض بدون ارائه خدمات و يوضع و تصو«د که در موارد مشابه باش مي ٢/٣/١٣٩٦

ن ييالت و آيقانون تشک ٩٢صادر شده است و براساس ماده » اراتيخروج از حدود اخت
کننده آن  بيمرجع تصو يمذکور برا يت مفاد آرايز رعاين يدالت اداروان عيد يدادرس

 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ماده  ياجرا يهذا در راستايد علباش ميه يالرعا الزم
  د.باش ميز قابل ابطال ين يوان عدالت اداريد

 ١اد شده تبصره ي هاي ب ماده واحدهيشهر تهران در تصو ياسالم يمستند شورا ـ٦
قانون شهرداري است.  ٥٥قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند چهاردهم ماده  ٥٠ماده 

د حداکثر يجد يعوارض محل يو اعالم عموم يرسان ک درباره اطالعيکه تبصره  يصورت در
 ٥٥ماده  ١٤نده است. بند يآن در سال آ ياجرا يان پانزدهم بهمن ماه هر سال برايتا پا

ق و رفع يل و حريحفظ شهر از خطر س يبرا يف شهرداريره تکلز درباين يقانون شهردار
و پرکردن و  يو اماکن عموم يشکسته و خطرناک واقع در معابر عموم يوارهاياثر از د

 يرياء در بالکنها و جلوگياز گذاشتن هر نوع اش يريپوشاندن چاهها واقع در معابر و جلوگ
و  باعث زحمت و خسارت ساکنين نير باشدهايي است که  نصب ناودانها و دودکش ساختماناز 

ب عوارض و مطالبه و وصول آن بدون ياجازه تصو يک از تبصره و بند استناديچ يدر ه
ب ماده واحده و يز تصوين لحاظ نيداده نشده است و از ا ياز طرف شهردار يارائه خدمات

  است. بوده و قابل ابطال يت آن فاقد مستند و مجوز قانونيمورد شکا هاي تبصره
ـ همان طوري که در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز آمده است از ٧

ن خاص و عام مربوط قانون ماليات بر ارزش افزوده کليه قواني ٥٢و  ٥٠تاريخ تصويب مواد 
دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض به واردات و توليد کاالها و ارائه خدمات لفو  به

مرقوم از شمول اين قانون مستثني  ٥٢فقط موارد هشتگانه مذکور در ذيل ماده  گرديده و
باشند و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات از طرف  گرديده و مشمول دريافت عوارض مي

باشد و اصوالً در  شهرداري نيز مشمول هيچ يک از موارد استثناء شده و هشتگانه مذکور نمي
وعه اخذ عوارض براي تطويل احداث ساختمان يا تأخير در هيچ يک از قوانين و مقررات موض

تمام و رها شده و يا تطويل ساختمان پيش بيني  ساختمان يا اخذ عوارض براي ساختمان نيمه
 ٥٢هاي مورد شکايت آن مغاير با ماده  و مقر نگرديده است و عليهذا مصوبه مورد شکايت و تبصره

  اشد و قابل ابطال است.ب ماليات بر ارزش افزوده نيز مي قانون
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نکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه يباتوجه به مراتب فوق االشعار و نظر با ـ ٨
ن وضع قاعده آمره از يبه قوه مقننه اختصاص دارد بنابرا يوجوه و از جمله عوارض شهردار

 يب و وصول عوارض برايتهران در خصوص تصو يشهر تهران و شهردار يطرف شورا
 يساختمانها يا عوارض براير در احداث ساختمان و يا تأخيحداث ساختمان و ل ايتطو

 يارات قانونيخروج از اخت يساختمان هاي پروژه يل در اجرايا تطويتمام و رها شده و  مهين
 ٥٢و  ٥٠) و مواد  ٥٧و  ٥١و  ٤(اصول  ير با شرع انور اسالم و قانون اساسيبوده و مغا

 ٣٠١و مورد  يوان عدالت اداريد يأت عموميمتعدد ه يده و آراات بر ارزش افزويقانون مال
هذا يد علباش مير عادالنه و استفاده بالجهت يران و دارا شدن غيا يقانون مدن ٣٠٣و 

 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٢ماده  ١و بند  ٩٢و  ٨٨و  ٨٧و  ٨٠مستنداً به مواد 
، ٧، ٦، ٥و اصالحي و  ٤، ٣، ٢، ١هاي  تبصرهديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ماده واحده و 

 شوراي اسالمي شهر تهران ١٣٩٦ـ اصالحي مصوب ٤و بند ج تبصره  ١٣٩٤مصوب  ١٣و  ١٠
  .»بشرح مندرج در ستون خواسته را دارد

  اعالم کرده است که: ١٥/٧/١٣٩٦ـ  ٥٥٦شماره  يليحه تکميبه موجب ال يشاک
   يداروان عدالت ايد يأت عمومياست محترم هير«

  کم يسالم عل
ان به خواسته ابطال مصوبه يبه وکالت  از طرف بانک پارس يميرو دادخواست تقديپ

کاره و تطويل اتمام ساختمان و تاخير  کميسيون اخذ عوارض پروانه ساختمانهاي نيمه
 ١٨/١١/١٣٨٢ـ  ٤٣٨/١٦٠ ـ١٦٥٩٢ ير در اتمام پروژه ابالغياتمام ساختمان و تاخ در

 ٢٣٤آن به صورت صورتجلسه  يواحده و چهارده تبصره با اصالحات بعدمشتمل بر ماده 
و  ١/١/١٣٩٤ـ  ٣٢٥/٢١٥٨/١٦٠شوراي اسالمي شهر تهران دوره چهارم ابالغيه به شماره 

شوراي اسالمي شهر تهران دوره چهارم و ابالغيه شماره  ٢٤١اصالحيه آن مصوب جلسه 
ن هيأت در موارد مشابه از جمله مصوبه نظر به اينکه در آ ٥/٢/١٣٩٤ـ  ٢٢٨٩٨/٢١٦٧/١٦٠

شوراي اسالمي شهر شهرضا و شوراي اسالمي شهر قم رأي بر ابطال مصوبات شوراهاي 
اسالمي شهرهاي مذکور به لحاظ عدم ارائه خدمات در قبال مطالبه و اخذ عوارض و برخالف 

 ٣/٥/١٣٩٦ـ  ٤٠٨هاي  کننده به شماره قانون بودن و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب
االشعار شوراي  صادر گرديده است عليهذا تقاضاي ابطال مصوبات فوق ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١و 

اسالمي شهر تهران را از تاريخ تصويب مصوبات ياد شده مورد شکايت موکل را دارد. ضمناً 
در حال حاضر و در وضع موجود پرونده شکايتي از نظر خالف شرع بودن مصوبات ندارم و 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٤رسيدگي به پرونده را بر اساس ماده  خواستار
  »عدالت اداري پس از تبادل در هيأتهاي تخصصي و هيأت عمومي را خواستارم.

 ثبت دفتر هيأت ٣٠/٧/١٣٩٦ـ  ١٤٩٠که به شماره اي  شاکي متعاقباً به موجب اليحه
  اعالم کرده است که: شده يوان عدالت اداريد يتخصص يأتهايو ه يعموم

 ير قانونيابطال مصوبات غ يبر تقاضا يمبن يميحه تقديرو دادخواست و اليپ«
 يدگيان رسيأت در جريدر آن ه ٩٦/٩٨٣شهر تهران که تحت کالسه  ياسالم يشورا

 يقانون اساس ١٧٠و  ٥٧، ٥١، ٤اصول  يان و در اجراياست و به وکالت از بانک پارس
، ٣٥، ٣٤ران و مواد يا يقانون مدن ٣٠٣و  ٣٠١مستنداً به موارد ران و يا ياسالم يجمهور

أت يمتعدد ه يو آرا يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٣٩و  ٣٧، ٣٦
ران در مورد ابطال ين شهرستان ايوان موصوف درباره ابطال مصوبات چنديد يعموم

ب يارات خود تصويدود اختبرخالف قانون وخارج از ح ياسالم يکه شوراها يمصوبات
قاً در مورد يکه دق ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١و  ٣/٥/١٣٩٦ـ  ٤٠٨ يبه خصوص آرا اند نموده

ات ياز عمل يرياصدار دستور موقت به منظور جلوگ يده است تقاضايمشابه صادر گرد
تهران موضوع دستور  يشهردار يدرآمد عموم يوصول وجوه مندرج در قبضها يياجرا

 ٩٥١٤٧٠٠٧٣٥٧و  ٩٥١٤٧٠٠٧٣٥٨با شماره سريالهاي  ٢٤/٨/١٣٩٥ـ  ١٣٧٤٢٦دريافت 
 ٧٧٧ يروز پالک آبيابان پيدان شهدا خيواقع در م ١٧٤٥٩٩/٤٤٧٦ يمربوط به پالک ثبت

  د:نماي مير تقاضا يل زيبه دال يأت عموميف پرونده در هين تکلييرا تا تع
 هاي دارد ولي تبصرههر چند صدر مصوبه ظاهراً عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني 

ل ساختمان و ين عوارض تطويبا عناو يهيب عوارض تنبيت از تصويت حکايمورد شکا
پروژه، عوارض عدم  ير در اجرايتمام و رها شده، عوارض تاخ مهين يعوارض ساختمانها

ب يوضع و تصو يپرداخت عوارض دارد. ول ين مهلت سه ماهه براييل ساختمان و تعيتکم
پرداخت عوارض مورد  ين مهلت سه ماهه براييا تعياد شده و ين يعوارض تحت عناو

مطالبه و آن هم بدون آن که خدماتي از طرف شهرداري ارائه و انجام شده باشد فاقد مستند 
شرعي و قانوني و خروج از حدود اختيارات شوراها و ورود به محدوده قوه مقننه و برخالف 

  باشد. انون اساسي جمهوري اسالمي ميق ٤و اصل  ٥٧اصل تفکيک قوا موضوع اصل 
 ير با آرايمغا گردد ميمصوبه مذکور از لحاظ آن که بدون ارائه خدمات وصول  ـ٢

، ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١، ٣/٥/١٣٩٦ـ  ٤٠٨ ياز جمله آرا يوان عدالت اداريأت ديمتعدد ه
 ٢/٣/١٣٩٦ـ  ١٨٦و ٢/٣/١٣٩٦ـ  ١٩٠، ٢١/٢/١٣٩٤ـ  ٨٣٥، ٧/٦/١٣٩٦ـ ٢٤١، ٢/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١
ب عوارض بدون ارائه خدمات و خروج از حدود يوضع و تصو«د که در موارد مشابه باش مي
وان يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ده است و بر اساس ماده يارات صادر گردياخت

 باشد الرعايه مي کننده آن الزم عدالت اداري نيز رعايت مفاد آراي مذکور براي مرجع تصويب
ز ين يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ماده  ياجرا يهذا در راستايعل

  د.باش ميقابل ابطال 
ز آمده است ين يوان عدالت اداريد يأت عموميمتعدد ه يکه در آرا يهمان طور ـ٣

ن خاص و عام يه قوانيات بر ارزش افزوده کليقانون مال ٥٢ و ٥٠ب مواد يخ تصوياز تار
د کاالها و ارائه يم و عوارض به واردات و تولير مستقيات غينه مالافت هرگويمربوط به در

ن يمرقوم از شمول ا ٥٢ل ماده يده و فقط موارد هشتگانه مذکور در ذيخدمات لغو گرد
 باشند و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات مستثني گرديده و مشمول درياف عوارض ميقانون 

د و باش مياستثنا شده و هشتگانه مذکور ن ک از موارديچ يز مشمول هين ياز طرف شهردار
ل احداث ساختمان يتطو ين و مقررات موضوعه اخذ عوارض برايک از قوانيچ ياصوالً در ه

 تمام رها شده و يا تطويل ساختمان تأخير در ساختمان يا اخذ عوارض براي ساختمان نيمهيا 
ت آن يمورد شکا هاي صرهت و تبيهذا مصوبه مورد شکايده است عليو مقرر نگرد ينيب شيپ

  د و قابل ابطال است.باش ميز يات بر ارزش افزوده نيقانون مال ٥٢و  ٥٠ر با مواد يمغا
شهر  ياسالم يشورا ير قانونيتهران به استناد مصوبات غ ينکه شهردارينظر به ا ـ٤

مشتمل به ماده واحده و چهارده تبصره  ١٨/١١/١٣٨٢ـ ٤٣٨/١٠ـ ١٦٥٩٢ يتهران ابالغ
تهران دوره چهارم  شهر ياسالم يشورا ٢٣٤آن به صورت صورتجلسه  يالحات بعدبا اص
 ٢٤١ه آن مصوب جلسه يو اصالح ١٤/١/١٣٩٤ـ  ٣٢٥/٢١٥٨/١٦٠ه به شماره يابالغ
 ٥/١٢/١٣٩٤ـ  ٢٨٩٨/٢١٦٧/١٦٠ه شماره يشهر تهران دوره چهارم و ابالغ ياسالم يشورا

ان) ي(بانک پارس يمطالبه عوارض را به مودنکه يبر ا يخود مبن يف قانونيبدون آن که تکل
د يها استفاده نمايقانون شهردار ٧٧موضوع ماده  يد تا موکل بتواند از حقوق قانونيابالغ نما

 ٢٤/٨/١٣٩٥ـ  ١٢٧٤٢٦اقدام به اصدار قبضهاي درآمد عمومي شهرداري و دستور دريافت 
 ١٧٤٥٩٩/٤٤٧٦ک ثبتي مربوط به پال ٩٥١٤٧٠٠٧٣٥٧و  ٩٥١٤٧٠٠٧٢٥٨با شماره سريالهاي 

أت يکه ه ينموده است در صورت ٧٧٧ يپالک آب يروزيابان پيدان شهدا خيواقع در م
 هاي شهرضا و قم را به شماره ياسالم يقاً در موارد مشابه مصوبات شوراهايدق يعموم
نکه با وصول يرا ابطال نموده است و نظر به ا ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١و  ٣/٥/١٣٩٦ـ  ٤٠٨
 يبانک يق برداشت از حسابهاياز طر يشهردار يدرآمد عموم يدر قبضهامندرج  ضعوار

رغم يد و علباش ميرممکن يباً غيار متعسر و تقريبس يبانک موکل، استرداد آن از شهردار
ان بانک بوده و در نزد يمتعلقه به مشتر يبانک يوجوه موجود در حسابها يتصرف شهردار

قانون  ٣٧و  ٣٦، ٣٥، ٣٤ل فوق و مواد يدالبه  هذا مستنداًيبانک به امانت است عل
 تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي اصدار دستور موقت مبني بر جلوگيري

أت يف پرونده در هين تکليياد شده را تا تعيمربوط به وصول عوارض  ييات اجراياز عمل
  »ي را دارد.وان عدالت اداريد يعموم

حه يشهر تهران به موجب ال ياسالم يس شورايئت مذکور، ريدر پاسخ به شکا
  ح داده است که:يتوض ٢٦/١٠/١٣٩٦ـ  ٢٧٥٥٩/١٦٠شماره 
  يبهرام ين جناب آقايحجت االسالم و المسلم«
  يوان عدالت اداريد يأت عمومياست محترم هير

  ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٨٣٧با شماره  ٩٦/١١٧٦موضوع: پرونده کالسه 
  با سالم و احترام

أت ير دفتر هيمد ٢٦/٩/١٣٩٦موضوع مکاتبه مورخ  ٩٦/١١٧٦عطف به پرونده 
رخانه يدر دب ٤/١٠/١٣٩٦ـ  ٢٤٦٨٥/١٦٠ثبت  شده به شماره  يوان عدالت اداريد يعموم
اسالمي شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست بانک پارسيان به خواسته  يشورا

کاره ابالغي  ختمانهاي نيمهابطال اصالحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه سا«
 ...»با اصالحات بعدي آن   ٨/١١/١٣٨٢] ـ ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠[ ٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠شماره  به
ت  يو به شرح موضوع شکا...» ١٣/٣/١٣٩٦ـ  ٥٥١٤/٢٣٠٧/١٦٠به شماره  يابالغ« ...  يال

  د:رسان مياد شده به استحضار يل را در رد خواسته يو خواسته، مراتب ذ
الت، يقانون تشک ٧١ماده  ١٦د حسب مندرجات بند يکه مستحضر همان گونه ـ١

 و اصالحات ١/٣/١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
آن در  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان«بعدي آن 

  ».شهر است ياسالم يت شورايصالح
نون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب قا ٧٧ـ ماده ٢

 تواند شوراي اسالمي شهر مي«دارد:  اصالحات بعدي آن مقرر مي و ١/٣/١٣٧٥شهرداران مصوب
نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از 

  ».نامه مصوب هيأت  وزيران اقدام نمايد طبق آيينهاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر  هزينه
 ياسالم ينحوه وضع وصول عوارض توسط شوراها يياجرا نامه آيين ٥طبق ماده  ـ٣

ن نحوه وضع و وصول ييران، مرجع تعيأت وزيه ٧/٧/١٣٧٨شهر، بخش و شهرک مصوب 
نيز  عوارض در مورد شهرها، شوراهاي اسالمي شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض

  ن نحو عمل شده است.يهم به
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نامه اخيرالذکر يکي از سياستهاي دولت که بايد در مصوبات شوراها  آيين ١٤ـ طبق ماده ٤
هاي خدماتي و  رعايت شود، نيل به سمت خودکفايي شهرداري و نهايتاً تأمين بخشي از هزينه

  عمل شده است.عمراني مورد نياز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نيز به همين نحو 
، وضع عوارض ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ٥٠ذيل ماده  ١ـ بر مبناي تبصره  ٥

  محلي که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده بر عهده شوراي اسالمي شهر و بخش است.
ن و مقررات خاص و يه قوانيات بر ارزش افزوده، کليقانون مال ٥٢ماده  يبر مبنا ـ ٦
  ن قانون لغو شده است.ير اياعام مغ

فرماييد وضع، لغو و تغيير نوع و ميزان  ـ با توجه به مراتب معروضه فوق، مالحظه مي٧
عوارض محلي که تکليف آن در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين نشده، در صالحيت 

  شوراي اسالمي شهر است.
ع و وصول عوارض مصوب نامه نحوه وض آيين ٨ـ از سوي ديگر با عنايت به ماده  ٨

هيأت وزيران، در صورتي که موديان در مورد ميزان و نحوه محاسبه و وصول و  ٧/٧/١٣٧٨
گردد اعتراض و يا شکايتي دارند مرجع آن  ساير موضوعات عوارضي که توسط شوراها وضع مي

يرالذکر نامه اخ آيين ٨باشد. به استناد تبصره ذيل ماده  قانون شهرداري مي ٧٧کميسيون ماده 
   قانون شهرداريها است. ٧٧ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به آراء کميسيون ماده 

مراجعه و درخواست ابطال  يوان عدالت اداريمراحل مذکور به د يبدون ط يشاک
  مصوبه را نموده است.

زان و نحوه محاسبه عوارض يبه م يکه شاک يت به مراتب فوق در صورتيبا عنا ـ٩
  د. ينما يرا ط ير مقرر در قانونيمس بايست يمت دارد يشکا

  »با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعاست.
مجوز اخذ «نظر به اينکه در خصوص خواسته مبني بر تقاضاي ابطال اصالحيه مصوبه 

 ١٨/١١/١٣٨٢ـ  ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠کاره ابالغي به شماره  عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه
هاي بعدي آن،  شوراي اسالمي شهر تهران و اصالحيه ٤/١٢/١٣٩٤جلسه مورخ  ٢٣٤مصوب 

 ١٨/٢/١٣٩٧ـ  ٣٠٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيشتر به موجب دادنامه شماره 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٥الذکر را ابطال کرده است، در اجراي ماده  مصوبه فوق

 ١٠/٧/١٣٩٧ـ  ١٥٥٥قرار رد شکايت به شماره دادنامه  ١٣٩٢اداري مصوب سال  ديوان عدالت
  صادر شده است.

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٦/٩/١٣٩٧خ 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 رأيشرح زت آراء به يبا اکثر يبحث و بررس
  

  هيأت عمومي رأي
، ١٣٤٧مصوب سال  يو عمران شهر يقانون نوساز ٢٩ماده  ٢قانونگذار در تبصره 

کرده  ينيش بيپ يساختمان هاي د پروانهين و اخذ عوارض تمدييتع يبرا يروش خاص
د پروانه يدوضع عوارض تم يوان عدالت اداريد يأت عمومياست و در آراء متعدد ه

ارات ير قانون و خارج از حدود اختيشهرها مغا ياسالم يساختمان در مصوبات شوراها
شهر تهران (دوره  ياسالم يشورا ٣٤٦ن مصوبه جلسه يص و ابطال شده است، بنابرايتشخ

با موضوع مجوز اخذ عوارض  ١٣/٣/١٣٩٦ـ  ٥٥١٤/٢٣٠٧/١٦٠به شماره  يابالغ چهارم)
و  ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١کاره به داليل مندرج در دادنامه شماره  اي نيمهتمديد پروانه ساختمانه

ر قانون و خارج از يمغا يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٨/٢/١٣٩٧ـ  ٣٠٨شماره 
الت يقانون تشک ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١است و مستند به بند  يارات قانونيحدود اخت

  شود. ميب ابطال يخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييو آ
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئ                           
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