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  ٣٠/٣/١٣٩٤                                                                            ٩٣/٧٢٢شماره 
  ٩٣/٧٢٢: روندهالسه پک      ۲۷۳ :ماره دادنامهش      ۱۱/۳/۱۳۹۴: خ دادنامهتاري

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :مرجع رسيدگي
محسن ـ ٣مسعود شفيعي دستجردي  ـ٢مهدي هراتيان ـ ۱ان آقاي :يانشاك

ـ  ٧سعيد ناظم ـ  ٦محسن جعفري ـ  ٥مجتبي محقق دولت آبادي ـ  ٤صادقي هاردنگي 
محمد ـ  ١٠مجيد آخوندي ـ  ٩عابد ابراهيمي دولت آبادي ـ  ٨احمد حيدريان خرزوقي 

محمد رضا ـ  ١٣محمد علي يزدچي ـ  ١٢امير الوانساز يزدي ـ  ١١فاضل عمومي 
ـ  ١٦سيد عبدالرضا لقماني دستجردي ـ  ١٥محسن صادقي دولت آبادي ـ  ١٤کامرانيان 

مجتبي نوروزي ـ  ١٨اصغر باقري دولت آبادي ـ  ١٧سيد محمد لقماني دستجردي 
محسن ربيعي ـ  ٢١محمدحسين عابدي ـ  ٢٠مهدي صابري خرزوقي ـ  ١٩خرزوقي 

ـ  ٢٤ي مدرس نيا سيد محمد مهدـ  ٢٣مرتضي داوري دولت آبادي ـ  ٢٢دولت آبادي 
اعظم محمدي دولت آبادي ـ  ٢٦محسن حق شناس ـ  ٢٥اسماعيل شاه سواري بابوکاني 

روح ـ  ٣٠مهرداد زارع دستجرديان ـ  ٢٩علي زينلي ـ  ٢٨سيد حميد رضا بدري ـ  ٢٧
ـ  ٣٤امير مسعود نعمت پور ـ  ٣٣فريد شيرازي ـ  ٣٢محمد سميعي ـ  ٣١اهللا بنائيان 

الهام سعادت نيا ـ  ٣٧فرهاد داوري دولت آبادي ـ  ٣٦رامرز سياوشان فـ  ٣٥علي بيغميان 
  زهره آزاديـ  ٣٩مريم رفيعي ـ  ٣٨

عوارض شهرداري دولت آباد  ٥٢ابطال تعرفه شماره  :هموضوع شکايت و خواست
  .مصوب شوراي اسالمي شهر دولت آباد ١٣٩١براي سال 

عوارض شهرداري  ٥٢اره شکات به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شم :گردش کار
را خواستار ) دولت آباد(مصوب شوراي اسالمي شهر برخوار  ١٣٩١دولت آباد براي سال 

  :اند که اند و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده شده
رساند  قانون ديوان عدالت اداري به استحضار مي ١٩با سالم، احتراماً، مستنداً به ماده «

خود، راجع  ٥٢تانداري اصفهان برابر تعرفه شماره ـار و اسشوراي اسالمـي شهرستـان برخو
ه به ممنوعيت قانوني ـدون توجـه بعد بب ١٣٩١صويب عوارض محلي براي سالهاي ـبه ت

مجلس شوراي اسالمي، براي خدمات  ١٣٨٧مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد 
ي وضع کرده و الزحمه خدمات مهندس عوارض حق% ٣مهندسي عوارضي تحت عنوان 

و  ٥، ٨شهرداري دولت آباد نيز در مقام اجراي مصوبه مذکور است، بدين شرح که برابر مواد 
ي، ـرگونه خدمات و کاال از جمله خدمات مهندسـقانون ماليات بر ارزش افزوده، ارائه ه ١

ر قانون ياد شده، مشمول قانون ماليات ب ١٢غير از کاال و خدمات معاف و مندرج در ماده 
قانون موصوف و تبصره يک آن، برقراري هرگونه  ٥٠ارزش افزوده است و به موجب ماده 

بر انواع کاالها و ) مستقيماز عوارض و ماليات مستقيم و غير اعم(عوارض و ساير وجوه 
خدمات موضوع قانون  فوق الذکر، توسط شوراهاي اسالمي، ممنوع است و اختيار شوراها در 

محلي جديد، محدود به عوارضي است که حکم آن در قانون ماليات وضع هر يک از عوارض 
قانون مذکور عوارض خاصي  ٣٨ضمناً در ماده . بر ارزش افزوده، تعيين تکليف نشده باشد

ال از آن جا که با ـح. ويب رسيده استـرداري به تصـدرصد عوارض شه ٥/١تحت عنوان 
اسالمي شهرستان برخوار و استانداري ندات قانوني ياد شده اقدام شوراي ـه به مستـتوج

الف ـين، برخـاصفهان و به تبع آن شهرداري دولت آباد در وضع عوارض حق الزحمه مهندس
قانون  ٥٠وق است و به موجب اطالق ماده ـزوده، به شرح فـمقررات قانون ماليات بر ارزش اف

منع شده است و با  خدمات موضوع قانون ارزش افزوده مذکور، برقراري هر گونه عوارض بر
در ديوان  ١٧/٩/١٣٩١ـ ٨٨/٨٨٠و کالسه پرونده  ٦٦٤اي به شماره  عنايت به اين که دادنامه

عدالت اداري با موضوعي مشابه طرح شده و هيأت عمومي ديوان رأي بر صحت ادعاي فوق و 
سيدگي قانوني، مبني بر ابطال عوارض موضوع تعرفه شماره رابطال مصوبه شورا داده است، لذا 

  ».درصد از شهرداري مورد استدعاست ٣و دستور جهت عودت مبالغ دريافتي تحت عنوان  ٥٢
  :تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است

  ١٣٩١اجرا از آغاز سال      دولت آباد     تعرفه عوارض شهرداري        ٥٢: تعرفه شماره«
  

  وع عوارضن  رديف
شرح عوارض و روش 

  محاسبه آن
  توضيحات  مستندات قانوني

  

عوارض 
النظاره دفاتر  حق

  مهندسي

مبلغ دريافتي بر اساس % ٣
  تعرفه نظام مهندسي

 ٧٧و ماده  ٧١ماده  ١٦بند 
قانون تشکيالت، وظايف و 
انتخابات شوراهاي اسالمي کشور 
و انتخاب شهرداران مصوب 

  تبا آخرين اصالحا ١/٣/١٣٧٥
قانون ماليات  ٥٠ماده  ١تبصره 

  بر ارزش افزوده
قانون برنامه پنجساله  ١٧٤ماده 

پنجم توسعه جمهوري اسالمي 
  ايران

دفتر نظام مهندسي شهرستان مکلف  ـ١
از مبلغ دريافتي شامل طراحي، % ٣است 

ات، محاسبات و تأسيس معماري، نظارت،
را بر اساس تعرفه مصوب نظام ... 

حساب شهرداري  مهندسي وصول و به
  .واريز نمايد

در تعيين  ١٧٤بر اساس بند د ماده  ـ٢
ضمانت اجرايي براي وصول عوارض، 
چنانچه دفتر نظام مهندسي از پرداخت 
تعرفه مزبور خودداري نموده، شهرداري از 

مستنکفين جلوگيري هاي  پذيرش نقشه
  .به عمل خواهد آورد

ي شهر دولت آباد به موجب اليحه در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالم
شهرداري دولت  ٧/١٠/١٣٩٣ـ  ١٧٠٢٥/٩٣، اليحه شماره ١٥/١٠/١٣٩٣ـ  ١٢٥٠شماره 

  :آباد را ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است
  رياست محترم شوراي اسالمي شهر دولت آباد: به«
  شهرداري دولت آباد: از

  ١١٩٥/٩٣پاسخ نامه شماره : موضوع
  :و احترامبا سالم 

نامه شماره  ، عطف به)ص(پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد 
النظاره دفاتر مهندسي به استناد تبصره يک  رساند عوارض حق ميبه استحضار  ١١٩٥/٩٣

قانون  ٧٧و ماده  ٧١از ماده  ١٦قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند  ٥٠از ماده 
انتخابات شوراهاي اسالمي کشور تهيه و تدوين و پس از تصويب تشکيالت، وظايف و 

وسيله شوراي اسالمي شهر دولت آباد مورد موافقت استاندار اصفهان نيز قرار گرفته  به
است علي هذا با رعايت مقررات و قوانين در مهلت مقرر اعالم عمومي شده و آگاهي 

         ».رساني گرديده است
ت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و هيأت عمومي ديوان عدال

 پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده. دادرسان شعب ديوان تشکيل شد
  .کند به صدور رأي مبادرت مي

  هيأت عمومي رأي
هيأت عمومي ديوان  ٢٨/٨/١٣٨٩ـ  ٦٦٤با توجه به استدالل مصرح در رأي شماره 

، ١٣٩١شوراي اسالمي شهر دولت آباد براي اجرا در سال  ٥٢شماره عدالت اداري، تعرفه 
النظاره دفاتر مهندسي، خالف قانون و خارج از حدود  داير بر تجويز دريافت عوارض حق
  ٨٨و  ١٣و مواد  ١٢ماده  ١شود و به استناد بند  مي اختيار مرجع وضع تشخيص داده

، از تاريخ تصويب ١٣٩٢ري مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ادا
  .شود مي ابطال

  محمدجعفر منتظري  ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
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