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  ٢٦/١١/١٣٩٧                                                                       ٩٧٠١٤٨٦ره شما
  بسمه تعالي

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

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

 ٢٨تعرفه شماره  ١ابطال رديف «با موضوع:  ١٤/١٢/١٣٩٧مورخ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢١٣٥
مصوب شوراي اسالمي شهر گراش در خصوص وضع عوارض  ١٣٩٦تعرفه عوارض محلي سال 
  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» براي فروش بليط كنسرت

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    عدالت اداري 
  

  ٩٧/١٤٨٦: روندهپ شماره    ٢١٣٥ :ماره دادنامهش    ١٤/١٢/١٣٩٧: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي

  يد محمديام يآقا :يشاك
دفترچه عوارض  ٢٨تعرفه شماره  ١ابطال بخش  :موضوع شکايت و خواسته

الت يقانون تشک ٩٢مقررات ماده  يگراش در اجرا شهر ياسالم يشورا ١٣٩٦سال  يمحل
  ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييو آ

دفترچه  ٢٨تعرفه شماره  ١ابطال بخش  يبه موجب دادخواست يشاک :گردش کار
قانون  ٩٢مقررات ماده  يشهر گراش در اجرا ياسالم يشورا ١٣٩٦سال  يعوارض محل

را خواستار شده و در  ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار وانيد ين دادرسييالت و آيتشک
  ن خواسته اعالم کرده است که:ييجهت تب
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  ريخ يبا سالم و دعا
شهر گراش (تعرفه شماره  يدر خصوص مصوبه شورا يد محمدينجانب امياحتراماً ا

ار يج شورا از حدود اختط کنسرت به علت خرويبخش اول) راجع به عوارض اماکن بل ٢٨
ل يدرخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذ يب مقرره برخالف مفاد قانونيخود و تصو

  دارم:  مي مقام معروض يبه استحضار آن عال
  بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

 ٢٨گراش به موجب مفاد بخش اول تعرفه شماره  يرساند شهردار مي به استحضار
هاي  ط کنسرت از برنامهيبل ي% از بها٥گراش، مطالبه  يوارض شهرداردفترچه تعرفه ع

  را کرده است. يداخلهاي  ط کنسرت از برنامهيبل ي% بها٢و  يخارج
که  يمواد قانون( يارات قانونين و خروج از اختيرت مصوبه با قوانيبخش دوم: مغا

رت مصوبه با ياث مغيل و جهات اعتراض از حيرت مصوبه با آن شده و داليمغا يادعا
  کننده): بيارات مرجع تصوين و خروج از اختيقوان

 يبرقرار ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده سال يقانون مال ٥٢) بر حسب صراحت ماده ١
ز ارائه خدمات که يو ن يديو تول يواردات يانواع کاالها ير وجوه برايهرگونه عوارض و سا

ه است، ممنوع است. در بند الف ماده ن شديات و عوارض آنها معيف مالين قانون تکليدر ا
شده يادقانون  ٥٢ن شده است. به موجب ماده ييقانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تع ٣٨

د کنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه دهندگان يگر از توليافت عوارض ديو در يبرقرار
البه اين ماليات خدمات ممنوع است. الزم به ذکر است که شهرداري گراش منشاء و مأخذ مط

قانون ماليات بر ارزش افزوده  ٥٠ماده  ١قانون موسوم به شوراها و تبصره  ٧١ماده  ١٦را بند 
همين قانون دريافت هرگونه عوارض ديگر  ٥٢و  ٥٠اعالم کرده، در حالي که اتفاقاً مفاد مواد 

اساس مفهوم اين از عوارض مندرج در قانون فوق را به صراحت ممنوع اعالم کرده است. بر  غير
باشد و  مواد مجوزي براي شوراهاي اسالمي در تعيين عوارض براي ديگر کاالها و خدمات نمي

  اين امر نياز به صراحت قانوني با ذکر موارد از سوي قانونگذار دارد.
برقراري عوارض  ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده سال  ٥٠) به استناد ماده ٢

ه ماليات توسط شوراهاي اسالمي شهرها و ساير مراجع ممنوع اعالم درآمدهاي مأخذ محاسب به
شده است. (ممنوعيت جمع ماليات و عوارض) بنابراين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ 
محاسبه ماليات (عوارض بر درآمد) اصالً در صالحيت و حدود اختيارات شوراها نيست. شوراي 

باشند و اصالً در  ت در تعيين عوارض بر درآمدها نمياسالمي شهرها و شهرداريها داراي صالحي
هاي  مالياتي  باشد و متولي اين امر به موجب قانون، حوزه صالحيت و حدود اختيارات آنها نمي

و ادارات تابعه آنها زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي کشور است و آنچه که به موجب ماده 
ري عوارض در خصوص آنها به شهرداريها واگذار گرديده، قانون نوسازي و عمران شهري برقرا ٢

باشد و تعيين عوارض بر  مي اراضي، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر
باشد. بنابراين  درآمدها به هيچ عنوان در صالحيت شهرداريها يا شوراي اسالمي شهر نمي

سرت و کليه امکان تفريحي و فرهنگي مصوبات شوراها مبني بر اخذ درصدي از بهاي بليط کن

شود و به عنوان عوارض ممنوع بوده  و هنري که از مصاديق ارائه خدمات عمومي محسوب مي
  باشد. را که خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي

) در هر حال هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معتقد است که برقراري عوارض بر ٣
محاسبه ماليات ممنوع است و اين نوع از مصوبات شوراهاي شهرها و اجراي  درآمدهاي مأخذ

آن از سوي شهرداري مربوطه در سالهاي گذشته در آراء گوناگون ديوان ابطال گرديده است. 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت اصل موضوع مورد استفاده 

ـ  توسط شوراهاي اسالمي شهر گراش جهت وضع و تعيين عوارض اماکن تفريحي ـ فرهنگي 
هنري را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است. ليکن علي رغم اعالن آراي مذکور در روزنامه 
رسمي يا حتي اعالم مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثيري در روند نادرست آن 

  هستند: اعتنا شوراها نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بي
ي ـ حيدر خصوص ابطال عوارض اماکن تفر يوان عدالت اداريد يأت عموميآراء ه

  يهنري ـ فرهنگ
  
شماره   تاريخ  رديف

مرجع   موضوع  دادنامه
  کننده تصويب

٨٣٢  ٢٧/١١/٨٧  ١  
 ١٧/١٢/١٣٨٢ابطال مصوبه پنجاه و هفتمين جلسه مورخ 

شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص برقراري عوارض از 
  استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاهها

شوراي اسالمي 
  شهر تهران

١٥١  ٣٠/٢/٩٢  ٢  

مصوبه شوراي شهر اراک مبني  ٢٧از تعرفه شماره  ٤ابطال بند 
نرخ بليطهاي مورد استفاده از بر وضع عوارض شهرداري از 

کننده داخل محوطه مرکزي اماکن  وسايل بازي و سرگرم
تعرفه  ٥درصد ارزش بليط و ابطال بند  ٥تفريحي به مأخذ 
درصد بهاي بليط ورودي استخرهاي شنا،  ٣مذکور مبني بر اخذ 

  سونا، جکوزي و مسابقات ورزشي

شوراي شهر 
  اراک

هاي بليط از نمايشگاهها به علت ممنوعيت برقراري ابطال عوارض ب  ١٨٤٨  ١٣/١١/٩٣  ٣
  عوارض از درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراها

شوراي اسالمي 
  شهر قزوين

الي  ٥٦٤  ٢٥/٨/٩٥  ٤
٥٦٩  

ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي مختلف مبني بر 
عوارض بر بليط سينما و تئاتر و نمايش، مسابقات ورزشي، 

، سيرک، اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري استخرها، شهربازي
  و برپايي نمايشگاه از تاريخ تصويب

محمدشهر، 
مالرد، خرم آباد، 
قدس، شهريار، 

  هشتگرد

٥٧٠  ٢٥/٨/٩٥  ٥  
از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب  ٣٣ـ ١ابطال بند 

شوراي اسالمي شهر يزد مبني بر اخذ عوارض  ١٠/١١/١٣٩٢
  اي نمايشياز بليط کنسرت و سيرک و جشنه

  يزد

٥٧١  ٢٥/٨/٩٥  ٦  

اليحه مصوب مراکز عمومي، دولتي و خصوصي  ٢٥ابطال بند 
شوراي اسالمي شهر کرمان ناظر بر  ١٣٩٣براي اجرا در سال 

درصد عوارض فروش بليط کنسرتها، جشنها و  ١٠برقراري 
  مراسمهاي مختلف

  کرمان

راش در خصوص عوارض شهر گ ياسالم ينکه مصوبه شورايبنا به مراتب و نظر به ا
ات بر يقانون مال ٥٢و  ٥٠با مواد  يهنري ـ فرهنگي ـ حيتفر ط کنسرت و اماکنيبل يبها

ز اخذ يمذکور در تجو ياسالم يرت دارد وضع عوارض توسط شورايارزش افزوده مغا
ر آراء صادره در يارات آن شوراها و مغايعوارض مذکور خالف قانون و خارج از حدود اخت

، ١٣باشد، لذا مستنداً به مواد  ي ميوان عدالت اداريد يأت عموميشابه از هموضوعات م
دارد:  مي که مقرر ١٣٩٢سال  يوان عدالت اداريقانون د ٩٢و  ٨٨، ١٢ماده  ١بند 

در  يأت عموميه يت مفاد رأيابطال شود، رعا يأت عموميدر هاي  چنانچه مصوبه«
 يأت عموميه ير رأيمغا يديمصوبه جداست. هرگاه مراجع مربوط  يالزام يمصوبات بعد

قانون  ٨٣ت مفاد ماده يوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايس ديب کنند، رئيتصو
» د.ينما مي مطرح يأت عموميدر ه کننده، بينده مرجع تصويمذکور و فقط با دعوت نما

 يونقانغير از اخذ عوارض يريشهر گراش و جلوگ ياسالم يابطال مصوبه شورا ياستدعا
  »ب و خارج از نوبت دارم.يگراش را از زمان تصو يشهردار

  ر است:يمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
  ر عوارضيسا ٢٨تعرفه شماره «
  
  توضيحات  مأخذ و محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  رديف

  ـــ  درصد مبلغ بليط ٢  هاي داخلي برنامه  فروش بليط کنسرت  ١
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  ـــ  مبلغ بليط درصد ٥  هاي خارجي برنامه

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ٢

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ٣

  
الت يقانون تشک ٩٢ماده  يبه موضوع را در اجرا يدگيرس يوان عدالت اداريس ديرئ

  ارجاع کرد. يأت عموميبه ه ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييو آ
رئيس و با حضور  ١٤/١٢/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. 
، فلذا نمايندگان طرف شکايت عليرغم دعوت براي شرکت در جلسه، حضور نيافتند

هيأت عمومي پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت 
  کرده است.

  
  هيأت عمومي رأي

مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢ماده  مطابق
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت  چنانچه مصوبه«، مقرر شده است که: ١٣٩٢

مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه 
وان موضوع را خـارج از جديدي مغاير رأي هيأت عمـومي تصويب کنند، رئيس دي

قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماينده مرجع  ٨٣نـوبت، بـدون رعـايت مفاد مـاده 
و  ٥٧١نظر بـه اينکه در آراء شمـاره .» نمايد کننده در هيأت عمومي مطرح مي تصويب

، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسالمي ٢٥/٨/١٣٩٥ـ  ٥٧٢
رمان مبني بر دريافت عوارض از بهاي بليط کنسرتها به لحاظ مغايرت شهرهاي يزد و ک

با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسالمي شهر گراش در 
براي فروش بليط کنسرت  ١٣٩٦عوارض محلي سال  ٢٨تعرفه شماره  ١تصويب رديف 

عوارض محلي ياد شده  ٢٨ه عوارض وضع کرده است، بنابراين اين قسمت از تعرفه شمار
 ٨٨و  ٩٢و مواد  ١٢ماده  ١با استناد به بند به لحاظ مغايرت با مفاد آراء هيأت عمومي 

تاريخ از  ١٣٩٢مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣و
  شود. ابطال مي تصويب

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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