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 با ٨/٨٩/١٤٧الف: شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 
نژاد به طرفيت بنياد مسکن انقالب اسالمي استان  سين هاشميموضوع دادخواست آقاي ح

، مفاداً ٨/٤/١٣٨٩  ـ   ٦٨٧به موجب دادنامه شماره  اعتراض به اخراجتهران و به خواسته 
 شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: به

با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتويات پرونده و مالحظه اليحه جوابيه طرف 
مابين شاکي و بنياد مسکن و  قرارداد منعقده، في ٢ه طبق ماده کايت نظر به اين کش

انقالب اسالمي استان تهران داراي تاريخ شروع و اتمام بوده قرارداد مذکور در تاريخ 
ن منوط به رضايت طرفين بوده و پايان يافته و بعد از اتمام قرارداد تمديد آ ٣٠/١٢/١٣٨٨
اد مذکور به صورت خريد خدمت تنظيم شده و فاقد تعهد قرارد ٦اساس ماده بر 

هذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا  ف شکايت بوده، علياستخدامي براي طر
و به رد آن حکم صادر و اعالم  به مراتب ياد شده شکايت مطروح را غير وارد تشخيص

 عي است.قانون ديوان عدالت اداري قط ٧شود. اين رأي وفق ماده  مي
 ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٠٧٣٥پرونده شماره  ديوان عدالت اداري در رسيدگي به ب: شعبه هفتم

با موضوع دادخواست آقاي پيام کرباليي به طرفيت بنياد مسکن انقالب اسالمي استان 
متضمن اعالم پايان  ٢٥/١٢/١٣٨٨ ـ /م١٠٦٨/٤٦تهران به خواسته اعتراض به نامه شماره 

، مفاداً به ٢٤/١١/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠٩٣٠امه شماره همکاري، به موجب دادن
 شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

مابين شاکي و اداره  قرارداد تنظيمي في ٢مطابق ماده  اقدام اداره طرف شکايت
طرف شکايت صورت گرفته و خالف مقررات و يا قرارداد مذکور محسوب نيست. لذا 

 ـ /م١٠٦٨/٤٦ست تقديمي داير به اعتراض به نامه شماره شکايت شاکي به شرح دادخوا
ه قرار رد شکايت صادر و که بر همين اساس صادر شده است وارد نبود ٢٥/١٢/١٣٨٨

 شود. رأي ديوان قطعي است. اعالم مي
 ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٤٠٨١ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  ج: شعبه هفتم

تضي عابديني به طرفيت بنياد مسکن انقالب اسالمي استان با موضوع دادخواست آقاي مر
متضمن اعالم پايان  ٢٥/١٢/١٣٨٨ ـ /م١٠٣٥/٤٦تهران به خواسته اعتراض به نامه شماره 

ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠٢٠١همکاري و الزام به اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 
 است:، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده ٣١/١/١٣٩٠

با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتويات پرونده و مالحظه اليحه جوابيه طرف 
تاريخ خاتمه  ٨٣١٨/٢/١٦قرارداد فيمابين شماره  ٢شکايت نظر به اين که طبق ماده 

اعالم شده و الزم بوده  ٢٩/١٢/١٣٨٨همکاري شاکي با بنياد مسکن انقالب اسالمي تهران 
ني بر فسخ قرارداد يک ماه قبل به اطالع شاکي  برساند در حالي بنياد تصميم خود را مب
فيمابين اقدام نموده که با قرارداد  ٢٥/١٢/١٣٨٨ ـ /م١٠٢٥/٤٦که مطابق نامه شماره 

را موجه تشخيص و ضمن صدور حکم هذا شکايت شاکي  تنظيمي مغايرت دارد، علي
به کار شاکي صادر و اعالم  ادهوارد دانستن شکايت حکم به الزام طرف شکايت به اع به
 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است. ٧نمايد. اين رأي وفق ماده  مي

 ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٢٧٦٨ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  د: شعبه هفتم
با موضوع دادخواست آقاي رسول عباسي به طرفيت بنياد مسکن انقالب اسالمي استان 

متضمن اعالم  ٢٥/١٢/١٣٨٨ ـ /م١٠٦٣/٤٦عتراض به نامه شماره تهران و به خواسته ا
 ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠٩٨٧پايان همکاري و تقاضاي اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 

 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:٢٧/١١/١٣٨٩
به اين  شکايت شاکي به شرح دادخواست داير به ابطال و نقض حکم اخراج با توجه

 ٣٠/١٢/١٣٨٨تا  ١/١/١٣٨٨که شاکي به صورت قراردادي و براي مدت معين از تاريخ 
که خاتمه اشتغال  ٢٥/١٢/١٣٨٨ -/م١٠٦٣/٤٦اشتغال نداشته است، لذا حکم شماره 

اعالم نموده است مخالف با مقررات و قرارداد تنظيمي  ٢٩/١٢/١٣٨٨شاکي را از تاريخ 
رد شکايت شاکي صادر و اعالم مي شود. رأي ديوان محسوب نشده است، لذا حکم به 

 قطعي است.   
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 

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

 
 هيأت عمومي رأي

 کار محرز است. ارض در آراء مذکور در گردش: تعاوالً
ع قرارداد خريد خدمت منعقد شده بين شکات و دستگاه متبو ٢ثانياً: مطابق بند 

صورت رضايت  باشد و در ارداد از تاريخ ... لغايت ... ميمدت قر«آنان مقرر شده است که: 
نياد و يا کارمند باشد و در صورتي که در انقضاي مدت قرارداد ب طرفين قابل تمديد مي

يگر با همان شرايط قابل قراردادي تقاضاي فسخ را ننمايد، اين قرارداد براي يک سال د

توانند نسبت به فسخ قرارداد  باشد. در طول مدت قرارداد هر يک از طرفين مي تمديد مي
 اقدام نمايد مشروط بر اين که يک ماه قبل نظر خود را کتباً به طرف ديگر قرارداد اعالم

نظر به اين که پايان همکاري بين شکات و بنياد مسکن انقالب اسالمي پس از » نمايد.
خدمت صورت گرفته است و اعالم خاتمه قرارداد نيز مقارن با خاتمه  خاتمه قرارداد خريد

مدت قرارداد اعالم شده است و دليلي بر الزام بنياد مسکن انقالب اسالمي به تمديد 
شعبه هشتم و  ٨/٤/١٣٨٩ ـ ٦٨٧ندارد، بنابراين دادنامه شماره قرارداد با شکات وجود 

 و شماره ٢٤/١١/١٣٨٩ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠٩٣٠هاي شماره  دادنامه
شعبه هفتم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق  ٢٧/١١/١٣٨٩ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠٩٨٧

عدالت  قانون ديوان ٤٣ماده     و ١٩ماده  ٢مقررات صادر شده است. اين رأي به استناد بند 
 االتباع است. اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري  مربوط در موارد مشابه الزم

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري              
    

 ١٥/٥/١٣٩٢                                                                         ٩١/٦٤٠شماره هـ/
 260 يال 254 ماره دادنامه:ش   ١٠/٤/١٣٩٢خ دادنامه: تاري
 ٦٤٠، ٩١/٩٧٧ ـ٣٣، ٣٤، ٣٥، ١٧٤، ٩٢/٢٣٤رونده: السه پک

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:
 بانکهاي ملي و تجارت يان:شاك

ابطال مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي شهرهاي  موضوع شكايت و خواسته:
 وضع عوارض کسب و پيشه براي فعاليت بانکهاکشور در خصوص 

شکات به موجب دادخواستهاي جداگانه ابطال مصوبات تعدادي از  كار: گردش
اي فعاليت شوراهاي اسالمي شهرهاي کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پيشه بر

 اند که مشخصات هر پرونده به قرار زير است: بانکها را خواستار شده
 

ف
دي
ر

 

 مشخصات مصوبه مورد شكايت موضوع شكايت طرف شكايت نام شاكي كالسه پرونده

ـ.ع/ ١  بانک ملي ٩٢/٣٣ه
شوراي اسالمي شهر 
 تويسرکان همدان

اعتراض به وضع عوارض کسب و 
 پيشه براي فعاليت بانکها

(کد عوارض  ٢و  ١ابطال بندهاي 
 ١٣٩٠) مصوبه سال ١٤٠٣

ـ.ع/ ٢  بانک ملي ٩٢/٣٤ه
شوراي اسالمي شهر 

 ان همدانتويسرک
"""" 

( بخش اصناف  ٢و  ٣ابطال بندهاي 
 ١٣٨٨و پيشه وران) مصوب سال 

ـ.ع/ ٣  بانک ملي ٩٢/٣٥ه
شوراي اسالمي شهر 
 تويسرکان همدان

"""" 
( کد عوارض  ٢و  ١ابطال بندهاي 

 ١٣٩١) مصوب سال ١٤٠٣

٤ 
ـ.ع/  ٩١/٦٤٠ه
ـ.ع/  ٩٢/١٧٤ه

 -بانک ملي

 بانک تجارت

شوراي اسالمي شهر 
 نيشابور

"""" 
مورخ  ١٩٣٩ابطال مصوبه شماره 

١١/١٠/١٣٨٧ 

ـ.ع/ ٥  بانک ملي ٩٢/٢٣٤ه
شوراي اسالمي شهر 

 همدان
"""" 

 ٣٤ماده  ٣فصل  ٥ابطال بخش 
 ١٣٩١مصوبه سال 

ـ.ع/ ٦  بانک ملي ٩١/٩٧٧ه
شوراي اسالمي شهر ريوش 

 خراسان رضوي)کاشمر (
"""" 

 -٢٩٣٦/٥٠ابطال مصوبه شماره 
٣/١١/١٣٩٠ 

 شاکيان به قرار زير است: خالصه داليل
 قانون نظام ٣و  ٢با توجه به تعريف فرد صنفي و واحد صنفي مذکور در مواد  ـ١

ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق  بانکها پيشه ١٣٨٢صنفي مصوب سال 
 باشند ، شرکت سهامي عام مي١٨/٤/١٣٥١قانون پولي و بانکي کشور مصوب  ٣١بند الف ماده 

ايه بانکهاي دولتي متعلق به دولت بوده و بر اساس اليحه قانوني اداره امور بانکها و سرم
شوند، بنابراين اطالق صنف بر بانکها و  و ساير مقررات مربوط اداره مي ١٣٥٨مصوب سال 

 باشد. وع فعاليت آنها ميمطالبه عوارض حق کسب و پيشه در تعارض با ماهيت قانوني و ن
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در  ٣٠اده به داللت بند ب م ـ٢

سسات دولتي منوط به تصويب ، وضع عوارض براي مؤ١٣٧٣مصوب سال موارد معين 
 گردد. ات شوراي شهر اين امر مالحظه نميشوراي اقتصاد است که در هيچ يک از مصوب

توسعه سوم  قانون اصالح موادي از قانون برنامه ٥و ١مفهوم و منطوق مواد  ـ٣
وصول اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و 

کاالهاي وارداتي  دهندگان خدمات و عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه
بيانگر اختيارات شوراي شهر در وضع و برقراري عوارض خارج از  ٢٢/١٠/١٣٨١مصوب 

قانون  ٧١ماده  ١٦باشد و ايضاً اختيارات مندرج در بند  نکها نميقررات قانوني نسبت به بام
تشکيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

 نيز منوط به رعايت ساير شرايط و مقررات قانوني است. ١٣٧٥
 ، وضع و وصول١٣٨٧ده مصوب سال قانون ماليات بر ارزش افزو ٥٢حسب ماده  ـ٤

گونه عوارض طبق اين قانون ممنوع و شوراهاي اسالمي شهر مکلف به رعايت قوانين و هر
 باشند. ه و مجاز به وضع عوارض مربوط نميمقررات عمومي کشور بود

قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات  ١٢ماده  ١١بر اساس نص صريح بند ـ  ٥
گونه د، لذا بانکها معاف از پرداخت هران نکها از پرداخت ماليات معاف بودهبانکي و اعتباري با

 باشند. عوارض مي
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شوراي اسالمي شهر ريوش  ٩١/٩٧٧در پاسخ به شکايت موضوع پرونده کالسه هـ.ع/
 چنين توضيح داده است که: ٨/١١/١٣٩١ـ  ٦٧٧٠به موجب اليحه شماره 
دي، قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصا ١٠قانونگذار در ماده 

وصول عوارض و ساير اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و 
 ٢٢/١٠/١٣٨١دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب  وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه

کليه قوانين  ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٢همچنين در ماده  و
فوق را ابطال نموده است، بدين معني که با جاري شدن قوانين خاص و عام مغاير قوانين 

در موارد مصوب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن  ٣٠فوق بند ب ماده 
قانون اصالح  ٥ماده  ١باشد و به جاي آن قانونگذار در تبصره  االثر مي نيز ملغي ١٣٧٣سال 

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 
دهندگان  ارائهوصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، چگونگي برقراري و 

قانون  ٥٠ ماده ١همچنين در تبصره  ٢٢/١٠/١٣٨١خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب 
. با توجه اي تعيين نموده است کار ويژه ماليات بر ارزش افزوده براي عوارض محلي راه

نامه اجرايي قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي  آيين ٣متن ماده  به
اسالمي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيالت وظايف و انتخابات شوراهاي 

باشد.  لين نکته، موضوع مکان مياو ٧/٧/١٣٧٨اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
ه و در آن مشغول باشد ولي در يک مکان مستقر شد رغم اين که صنف نمي هر بانک علي

باشد و به خاطر همين موضوع، شوراي شهر عوارضي را تحت عنوان  فعاليت بانکي مي
    عوارض بر فعاليت بانکها وضع نموده که مغايرتي با مقررات جاري ندارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
با اکثريت آراء به شرح آينده  ادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي،د
 کند. صدور رأي مبادرت مي به

 
 هيأت عمومي رأي

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  ٧١از ماده  ١٦مطابق بند 
لغو ، تصويب لوايح برقراري يا ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران اصالحي مصوب سال 

عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهرها 
 ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠است و حکم مقرر در تبصره ماده 

داللت بر اين معني دارد که شوراهاي اسالمي شهر براي تصويب عوارض محلي صالحيت 
باشد. با توجه به مراتب  عوارض کشوري و ملي نمي ن و تصويبدارند و مجاز به تعيي

کار در قسمت تعيين و  هاي اسالمي شهرهاي مندرج در گردشالذکر مصوبات شورا فوق
الحسنه که  عوارض کسب و پيشه براي بانکها، مؤسسات مالي و صندوقهاي قرضوضع 

ارات شوراهاي ختيحوزه فعاليت کشوري و غير محلي دارند، خالف قانون و خارج از حدود ا
انون ديوان عدالت اداري ق ٤٢و ماده  ١٩ماده  ١شود و به استناد بند  اسالمي تشخيص مي

 .گردد ابطال مي
 عمومي ديوان عدالت اداريهيأت                                                       

 علي مبشري  ـمعاون قضايي ديوان عدالت اداري   
 


