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ن مقام يبوده که قانونگذار به باالتراي  ار و اجازهيورد بحث، اختموعد موضوع تبصره م
ار ين که اختيد و شرط. مضافاً ايق بي فيض کرده و نه تکليتفو ربط ذي ييدستگاه اجرا

 ٢ن مقام هر دستگاه بوده است. در ماده ير موافقت باالترينظ يطيت شرايز با رعايمزبور ن
 يو اجرا ين معاونت در راهبرد نظام ادارينقش ابا توجه به  يادار يعال يمصوبه شورا

ز کرده است. يشنهاد معاونت تجويش از موعد را به پيپ يبازنشستگ يتحول ادار يها برنامه
ار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد يلذا صرفاً نحوه اعمال اخت

 »استدعاست. ت مورديشکا
اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يروان عدالت ادايد يأت عموميه

ت آراء به شرح آينده ي، با اکثريث و بررسـد. پس از بحـل شيوان تشکيدادرسان شعب د
 .کند ميمبادرت  يبه صدور رأ

 
 هيأت عمومي رأي

ش از يپ يکل کشور، بازنشستگ ١٣٩٣سال  قانون بودجه ١٩مطابق بند (د) تبصره 
و  ١٣٨٦ش از موعد کارکنان دولت مصوب سال يپ يون بازنشستگه مشموالن قانيموعد کل

ا يدستگاه  يين مقام اجرايدولت با موافقت باالتر يياجرا يد آن در دستگاههايقانون تمد
 ي، بدون سنوات ارفاقکشور يقانون محاسبات عموم ٥٣و  ٥٢مقام مجاز موضوع مواد 

مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام  ٢ن که به موجب بند يمجاز اعالم شده است. نظر به ا
ب اجازه و ين ترتيممنوع اعالم شده است و به ا يش از موعد به طور کليپ يبازنشستگ

 يکل کشور از دستگاهها ١٣٩٣قانون بودجه سال  ١٩ار مذکور در بند (د) تبصره ياخت
 سلب شده يش از موعد بدون سنوات ارفاقيپ يبازنشستگ يدر قبول تقاضا يدولت يياجرا

ارات مرجع وضع يخالف قانون و خارج از حدود اخت به معترضٌمصوبه  ٢ن بند ياست، بنابرا
ن ييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١و به استناد بند  شود ميص داده يتشخ
 .شود مي، ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد يدادرس

 منتظريمحمدجعفر  ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 

 ٤/١١/١٣٩٣                                                                            ٨٨/٧٢٥ رهشما
 1735الي  1681 :ماره دادنامهش         ٨/١٠/١٣٩٣: خ دادنامهتاري

 يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي
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١ 
ـ  ٩٢/١١٣٧
 ١٢٣٤ ـ ١١٣٨

ـ شرکت تعاوني ١
 اعتباري ثامن االئمه

ـ بانک صادرات ٢
 استان مرکزي

 کدکنشهر  ـ شوراي اسالمي١
 ـ شهرداري اراک٢

) عوارض ٤) از فصل (١از تعرفه شماره ( ١ابطال رديف 
 ـ عوارض خودپرداز ١٣٩٢و  ١٣٩١سال 

 

٩٣/٩٢ ٢ 
بانک صادرات 

 همدان
شوراي اسالمي شهر قروه 

 درجزين

 ـ ٤/١٠/١٣٨٦ـ٤١مصوبه شماره  ٢ـ بند ١
 ١٣٨٧تعرفه عوارض سال  ٤٣٩ـ رديف ٢
 ١١/٩/١٣٨٧ـ ١٠٠مصوبه شماره  ٢بند ـ ٣
 ١٣٨٨تعرفه عوارض سال  ٣٣٦ـ رديف ٤
 ٨/١٠/١٣٨٨ـ ١٦٩مصوبه شماره  ١ـ بند  ٥
 ١٣٨٩تعرفه عوارض سال  ٣١ـ رديف  ٦
 ٢٢/١٠/١٣٨٩ـ٢٣١مصوبه شماره  ٢ـ بند ٧
 ١٣٩٠دفترچه عوارض سال  ٣٠ـ تعرفه صفحه  ٨
 ٢٧/١٠/١٣٩٠ـ٢٩١مصوبه شماره  ١ـ بند ٩

ـ  ١٣٩١تعرفه عوارض سال  ٢٢و  ٢١ـ رديف ١٠
 عوارض کسب و پيشه و ساليانه و افتتاح بانکها

 

٩٢/١٨٩ ٣ 
بانک صادرات 

 همدان
 شوراي اسالمي شهر مالير

وبات وضع عوارض کسب و پيشه و ساليانه ابطال مص
باکد  ٢١ماده  ١٣٩١الي  ١٣٨٣بانکها از سال 

با کد  ٢٢و ماده  ١٣٩٠براي سال  ٠٢٠١٠٩٩
 ١٣٩٠براي سال  ٠٢٠١٠٩٩

 

٩٢/٢٠٠ ٤ 
بانک صادرات 

 همدان
 شوراي اسالمي شهر اسدآباد

الي  ١٣٨٨از تعرفه عوارض سالهاي  ٠٠٢٣ابطال کد 
 تتاح ساليانهبهاي خدمات و اف ١٣٩١

 

 شوراي شهر فيروزآباد بانک رفاه کارگران ٩٢/١١٤٨ ٥

  ٢٣/٤/١٣٨٨ـ ٧٧ـ ابطال مصوبه شماره ١
 ٢٨/١٠/١٣٨٩ـ ١٨ـ ابطال مصوبه شماره ٢
عوارض  ١٨/١١/١٣٩٠ ـ ٨٠ـابطال مصوبه شماره ٣

 بهاي خدمات

 

 شوراي اسالمي شهر همدان بانک ملت ٨٨/٧٢٥ ٦
ـ عوارض ٢٦/٣/١٣٨٢ـ١٥ابطال مصوبه جلسه شماره 

 افتتاح بانکها
 

 شوراي اسالمي شهر مشهد بانک تجارت ٩١/٨٦٨ ٧
 ١٢١ابطال مصوبه عوارض صنوف شهر مشهد بندهاي 

شعب  ـ١{ ١٣٨٣عوارض بانکها سال  ١٢٣و  ١٢٢و 
 ـ سرپرستي بانکها}٣ـ باجه ٢

 

 بانک ملي ايران ٩٢/١٢٤٦ ٨
شوراي اسالمي شهر بهار 

 همدان
تعرفه عوارض نصب عابر بانکها و  ٠٠٢٥ابطال کد 

  عوارض ساليانه

 شوراي اسالمي شهر قم بانک پارسيان ٩٠/٨٥١ ٩
 ١٤/١١/١٣٨٧ـ /ش/ق٦٢٣٩ابطال مصوبه شماره 

 رديف مربوط به عوارض محلي ماهيانه شعب بانکها
 

 شوراي اسالمي شهر بابل بانک پارسيان ٩٠/٩٥٥ ١٠
خصوص در اخذ  ١٤/١/١٣٨٦ـ٩٧جلسه  ٦ابطال بند 

 عوارض از عابر بانکها
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 شوراي اسالمي شهر اسدآباد بانک ملي ايران ٩٠/١٠٦٨ ١١
با عنوان  ١٣٩٠تعرفه عوارض براي سال  ٢٦ابطال بند 

 کسب و پيشه مشاغل
 

 بانک ملي ايران ٩٢/٤٣٨ ١٢
شوراي اسالمي شهر تيران 

 اصفهان

ابطال تعرفه عوارض در قسمت عوارض ساليانه و 
، ١٣٨٩بهاي خدمات در سالهاي کسب و پيشه و 

 ١٤٠٣کد ١٣٩١،  ١٣٩٠
 

 شوراي اسالمي شهر اروميه بانک ملي ايران ٩٠/١١١٩ ١٣
در خصوص برقراري عوارض کسب و  ٢٥ابطال بند 

ـ  بند  ، ٢١/٤/١٣٨٩ـ٤٣٨مصوبه  ٣پيشه از بانکها
 ١٤٠٣کد  ١٣٩١

 

 شوراي اسالمي شهر بهار بانک صادرات ٩٢/٥٣٤ ١٤

، ١٣/١٠/٨٤، ١٢/١٠/٨٥اريخهاي ابطال مصوبات ت
و  ١٥/١٠/٨٨، ٩/١٠/٨٩، ٤/١٠/٨٦، ٢٩/١٠/٨٧
عوارض کسب و پيشه و ساليانه افتتاح  ١٠/١١/٩٠

 بانکها و عابر بانکها 

 

 شوراي اسالمي شهر المرد  بانک ملي ايران ٩٢/٢٣ ١٥
وري  تعرفه عوارض بخش اصناف و پيشه ٣و  ٢ابطال بند 

از  ١٤٠٣ليانه بانکها با کد عوارض سا ٢و  ١بند  ٨٩سال 
 عوارض افتتاح و ساليانه ١٣٩٠در سال  ٢١ماده 

 

 بانک ملي ايران ٩٢/٢٣٣ ١٦
شوراي اسالمي شهر بهار 

 همدان

خصوص در ١٣٩٠سمتي از تعرفه عوارض سال ابطال ق
عوارض کسب و پيشه و مشاغل و افتتاح بانکها و نصب 

 عابر بانکها
 

 راي اسالمي شهر نهاوندشو بانک ملي ايران ٩٢/٣٨٩ ١٧
 ٤/١٠/١٣٩١ـ ١٠٣٧ابطال بند الف مصوبه جلسه شماره 

 خصوص عوارض نصب و ساليانه عابر بانکها در
 

 شوراي اسالمي شهر تهران بانک سپه ٩٠/١٤٠٠ ١٨
 ٢١٠٦٣/١٠٣٣/١٦٠ماده اول از مصوبه شماره  ٦ابطال تبصره

 عوارض کسب و پيشه ١٩/١٢/١٣٨٦ـ 
 

 ي ايرانبانک مل ٩٠/١٠٦٧ ١٩
قروه  شوراي اسالمي شهر

 جزيندر
در خصوص  ١٣٩٠از مصوبه سال  ٢٢٢ابطال رديف 

 عوارض ساليانه و افتتاح بانکها
 

 شوراي اسالمي شهر همدان بانک پارسيان ٩٠/٩٤٦ ٢٠
ابطال  ٨/٦/١٣٨٢ ـ١٧٩٦ابطال عوارض افتتاح مصوبه 

عوارض کسب وپيشه و صدور پروانه از تعرفه عوارض 
 ١٤٠٣کد  ١٣٨٥سال 

 

 شوراي اسالمي شهر تهران بانک انصار ٩١/١٤٠٧ ٢١

 ١٤/٩/١٣٧٩ـ  ٥٧از ماده واحده جلسه ٣ـ ابطال تبصره١
 ٨/١١/١٣٨٢ـ ٤٣ـ ابطال ماده واحده جلسه ٢
 ١١/١١/١٣٨٣ـ ١٢٤دوم از ماده واحده جلسه بند ـ ابطال٣
 ١جدول شماره  ١٧از بند ج و رديف ٦ـ ابطال تبصره٤

 ١٩/١٢/١٣٨٦ـ ٧٦ايه برخي مشاغل، جلسه اصالحيه عوارض پ

 

 بانک ملي ايران ٩٠/٥٥٢ ٢٢
شوراي اسالمي شهر 

 کرمانشاه

 در خصوص بهاي خدمات ساليانه بانکها ٤٥ـ ابطال ماده ١
عوارض کسب وپيشه صنوف  ٤٩از ماده  ٩٠ـ ابطال رديف ٢

 ١٣٨٩و حق افتتاح بانکها از تعرفه عوارض سال 
 

٩١/٨٤ ٢٣ 
بانک کشاورزي 
 خراسان رضوي

 شوراي اسالمي شهر مشهد
ابطال تعرفه عوارض کسب وپيشه بانکها مصوب مورخ 

 ) ١٨/١٢/١٣٨٤ـ ٦٠٩٥/٢( ٣/١١/١٣٨٤
 

 شوراي اسالمي شهر قم بانک پارسيان ٩٠/١٠٤٦ ٢٤
ـ ٢١٦ابطال عوارض محلي ماهيانه شعب بانکها مصوبات 

 ٢١/٣/١٣٨٨ـ ٢٥٩٦و  ١٣٨٨براي سال  ١٣/١١/١٣٨٧
 

 شوراي اسالمي شهر گراش بانک تجارت ٩٠/١٠٨٥ ٢٥
ابطال مصوبه موافقت با درخواست شهرداري به شماره 

 ٢٥/٥/١٣٨٩ـ ٣٤٦
 

 شوراي اسالمي شهر همدان بانک سپه ٩٢/٤٧٨ ٢٦

 ١٣٩٠از تعرفه عوارض سال  ٢٢و  ٢١ـ ابطال مواد ١
 ١٣٩١از تعرفه عوارض سال  ٣١و  ٣٠ـ ابطال مواد ٢
ـ  ١٣٩٢از تعرفه عوارض سال  ٤٦و  ٤٥ـ ابطال مواد ٣

عوارض افتتاح ساليانه و عابربانک و بهاي خدمات با کد 
٠٣٠١٠٩٩ 

 

٨٨/٨٣٧ ٢٧ 
بانک صنعت و 

 معدن
 شوراي اسالمي شهر زاهدان

 در خصوص عوارض عابر بانک از تعرفه سال ٤٣ابطال ماده 
ـ ٢٦٠٥/٧/١٠٠شماره مصوبه ١٣٨٦  ١/١١/١٣٨٥/ش 

 

 بانک تجارت ٩٠/٧١٤ ٢٨
وراي اسالمي شهر ش

 سروستان
 ١٣٨٩از تعرفه عوارض محلي سال  ١٢ابطال بند 

 ١٤/١١/١٣٨٨ـ ٥٠٠شماره مصوبه 
 

 شوراي اسالمي شهر مشهد بانک سپه ٩٠/١١٥٩ ٢٩
ـ ابطال تعرفه عوارض کسب وپيشه مصوب جلسه ١
 )١٨/١٢/١٣٨٤ـ ٦٠٩٥/٢(٣/١١/١٣٨٤
 ١١/٦/١٣٨٦ـ ابطال تعرفه عوارض کسب و پيشه مصوب ٢

 

 شوراي اسالمي شهرکرد بانک پارسيان ٩٠/١٣٢٠ ٣٠
ات مالي مؤسس ابطال عوارض کسب وپيشه از بانکها و

  ١٣٨٨و اعتباري از تعرفه عوارض سال 

٣١ 
ـ ٩٢/٩٤١

١٢٣٩ 
 شوراي اسالمي شهر رزن بانک ملي ايران

ابطال تعرفه عوارض نصب و ساليانه عابر بانکها و عوارض 
 ١٣٩٢خدمات افتتاح سال  کسب وپيشه و مشاغل و بهاي

 

٩١/١٢١٦ ٣٢ 
موسسه 
الحسنه مهر  قرض

 بسيجيان
 شوراي اسالمي شهر اراک

در خصوص عوارض ساليانه  ٢١ـ ابطال تعرفه شماره ١
از  الحسنه قرضات مالي و اعتباري و مؤسس بانکها و

 ١٣٩٠تعرفه عوارض سال 
 در خصوص عوارض ٤از فصل  ١تعرفه شماره  ٢ـ بند ٢

الحسنه  ات اعتباري مالي و قرضمؤسس انکها وساليانه ب
 ١٣٩١و تعاونيهاي اعتبار از تعرفه عوارض سال 

 

 شوراي اسالمي شهر شيراز بانک ملت  ٩٠/٩٧٧ ٣٣
 ١٠/٥/١٣٧٩ ـ ش/الف٦٥٤٠ابطال مصوبه شماره 

  خصوص اخذ عوارض کسب و پيشه و افتتاحدر

 شوراي اسالمي شهر خوي بانک پارسيان ٩٠/٢١٠ ٣٤
درخصوص اخذ  ٣/٥/١٣٨٧ـ٤٢٢ل مصوبه شماره ابطا

  عوارض افتتاح شعبه

 جزينشوراي شهر قروه در بانک ملي ايران ٩٢/٦١٩ ٣٥
 ١٣٨٧تعرفه عوارض سال  ٤٣٩ـ ابطال بند ١
 ١٣٨٨تعرفه عوارض سال  ٣٣٦ـ ابطال بند ٢
 و فعاليت ساليانه ١٣٩١تعرفه عوارض سال ٢١ـ ابطال بند٣

 

 شوراي شهر دمق همدان رانبانک ملي اي ٩٢/٣٣٣ ٣٦
برابر  ١٣٩٢از تعرفه عوارض سال  ٢٦ابطال بند 

  ١٥/١١/١٣٩١ـ ٩٦٦٩مصوبه شماره 
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٩٢/٥٧ ٣٧ 
بانک مهر اقتصاد با 
 وکالت هاشم گلشن

  ١٩/١٠/١٣٨٦ـ  ٧٤ابطال مصوبه شماره   شوراي شهر فرخ شهر

 شوراي شهر همدان بانک سپه ٩٢/٤٩ ٣٨
مبني  ٦/١١/١٣٨٤ـ  ش/٥٨٠٣/١ابطال مصوبه شماره 

  بر عوارض ساليانه کسب و پيشه

٩٢/٥٨ ٣٩ 
بانک مهر اقتصاد با 
 وکالت هاشم گلشن

  ٢٢٤ابطال مصوبه شماره  شوراي شهر تاکستان

 شوراي شهر همدان بانک پارسيان ٩٠/١٠٤٥ ٤٠
و ١٣٨٥از تعرفه عوارض براي سال  ١٤٠٣ابطال کد 

  ١٢/١١/٨٢ـ /ش٤٤١٦مصوبه 

 شوراي شهر بجنورد نک سپهبا ٩٠/٦٧١ ٤١
از تعرفه عوارض برابر مصوبه شماره  ١١٦ابطال رديف 

  ٣/١٢/١٣٨٩ـ  /ش٢٨٤٢/٨

 شوراي شهر کرج بانک پارسيان ٩٠/٣٤٣ ٤٢
/ش ـ ١٠٠٩٣/٨٧/٥/٣از مصوبه  ٦ابطال بند 

در خصوص عوارض کسب و پيشه  ٢٢/١٠/١٣٨٧
 ١٥٢جلسه 

 

 ي شهر کوارشوراي اسالم بانک رفاه کارگران ٩٢/٤٢٣ ٤٣
  ٨/١١/١٣٨٦ ـ ٦٥ـ ابطال مصوبه شماره ١
  ١٣/١١/١٣٨٧ـ ٨٨ـ ابطال مصوبه شماره ٢

٩٢/١١٦٨ ٤٤ 
شرکت پست جمهوري 

 اسالمي ايران
 شوراي 

 اسالمي شهر تهران
در  ١١/١١/١٣٨٣ـ٢١٦٤٩/١٦٠ابطال مصوبه شماره 

 خصوص اخذ عوارض کسب و پيشه
 

 ر تهرانشوراي اسالمي شه بانک تجارت ٩٣/٦٧٧ ٤٥

تبصره از مصوبه شماره  ٣ابطال ماده واحده و 
اخذ عوارض استقرار  ٢١/١١/٩٢ـ٢٥٠٢٠/١٨٤١/١٦٠
 ات مالي و اعتباريمؤسس بانکها و

 

  ٥/٨/١٣٩٢ـ ٣٣٤٨٣ابطال مصوبه شماره  شوراي شهر شيراز بانک پارسيان ٩٣/٦٧٠ ٤٦

   ٣٨ابطال ماده  شوراي شهر بيستون بانک ملي ايران ٩٣/٧٣٩ ٤٧

  ١٣٩٣تعرفه عوارض سال  ٣٠١٠٩٩ابطال کد  شوراي شهر نهاوند بانک ملي ايران ٩٣/٧٤٠ ٤٨

  ١٣٩٣تعرفه عوارض سال  ٢١ابطال بند  شوراي شهر قروه درجزين بانک ملي ايران ٩٣/٧٤١ ٤٩

 شوراي شهر مالير بانک ملي ايران ٩٣/٧٣٠ ٥٠
مصوبه شوراي اسالمي شهر همدان  ٣٢ابطال ماده 
٠٣٠١٠٩٩ 

 

  ١٣٩٣مصوب  ٠٣٠١٠٩٩کد  ٣٥ابطال ماده  شوراي شهر همدان بانک ملي ايران ٩٣/٧٢٩ ٥١

  ١٣٩٣از مصوبه عوارض سال  ٢٤ابطال کد  شوراي شهر کبودرآهنگ بانک ملي ايران ٩٣/٦٩٦ ٥٢

از مصوبات  يابطال بخشاي  جداگانه يشکات به موجب دادخواستها :گردش كار
شه مشاغل از بانکها، يل را در قسمت وضع عوارض کسب و پيذ يشهرها ياسالم يشوراها

بانکها و عابر بانکها  يخدمات برا يانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهايعوارض سال
و مشخصات مصوبه  ياسالم يشکات، شوراها ها، که مشخصات پروندهاند  درخواست کرده

 ت به شرح فوق است.يمورد شکا
 ان ابطال مصوبات مذکور شده اند:ر خواهيل زيشکات به دال

قانون  ٥١قانون اساسي بانکها دولتي هستند و مطابق اصل  ٤٤ـ به موجب اصل ١
قانون  ٣٠شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده  اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي

وضع  ١٣٧٣نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 
وارض براي مؤسسات دولتي از جمله بانکها منوط به تصويب شوراي اقتصاد است و شوراي ع

 اسالمي شهرها بدون مجوز شوراي اقتصاد مجاز به تصويب عوارض براي بانکهاي دولتي نيست.
هر شخص  يفرد صنف ١٣٨٢مصوب سال  يقانون نظام صنف ٢طبق ماده  ـ٢

د، فروش، يل، خريد، تبدياعم از تول يصنف يهاتياز فعال يکياست که در  يا حقوقي يقيحق
شه ور و صاحب حرفه و يکند و به عنوان   پ يه گذاريسرما يع خدمات و خدمات فنيتوز

فراهم  يله کسبيا وسير يدا يگران محل کسبيا با مباشرت ديشغل آزاد، خواه به شخصه 
له يا وسيت آن در محل ثابت يکه فعال يهر واحد اقتصاد يواحد صنف ٣آورد و طبق ماده 

 ير شده باشد واحد صنفيبا اخذ پروانه کسب دا يا افراد صنفيار باشد و توسط فرد يس
شه ور و صاحب حرفه نبوده يبانکها پ يف فرد صنفي. لذا با توجه به تعرشود ميشناخته 

 عام هستند يکشور شرکت سهام يو بانک يقانون پول ٣١بلکه مطابق بند الف ماده 
اداره امور  يحه قانونيمتعلق به دولت بوده و بر اساس ال يدولت يه بانکهايرماو س

ن اطالق صنف بر يشوند، بنابرا مي ر مقررات مربوط ادارهيو سا ١٣٥٨بانکها مصوب سال 
 ن و مقررات مذکور است.يشه مشاغل برخالف قوانيبانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پ

مثل (صندوق  يسراسرهاي  الحسنه قرضآنها و ت بانکها و شعب مختلف يفعال ـ٣
در نقاط مختلف کشور گسترده است و  يو پول يان) در امور بانکيجيبس الحسنه قرض
از  يقانون اصالح مواد ٥ماده  ١که طبق تبصره  يدر حال ياست نه محل يت آنها مليفعال

 يران و چگونگيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد
خدمات  دهندگان دکنندگان کاال، ارائهير وجوه از توليعوارض و سا يوصول و برقرار

ات بر ارزش افزوده يقانون مال ٥٠ماده  ١و تبصره ١٣٨١مصوب سال  يواردات يوکاالها
 را دارند. يار وضع عوارض محليتنها اخت ياسالم يشوراها ١٣٨٧مصوب سال 

، ٣٠/٤/١٣٨٨ـ٣٣٤از جمله آراء  يعدالت اداروان يد يأت عموميآراء ه ـ٤
ن گونه مصوبات را خالف قانون و خارج يا ١١/١٠/١٣٩١ـ٧٥٩ يال ٧٢٤و ١٦/١/١٣٨٩ـ٢

 از حدود اختيارات شوراي اسالمي در وضع عوارض تشخيص داده و آنها را ابطال کرده است.

و  يوصو خص يدولت يت بانکهايمذکور در پاسخ به شکا يشهرها ياسالم يشوراها
 اند: ح دادهيتوضها  الحسنه قرض

دولت و مصرف  ياز درآمدها يقانون وصول برخ ٣٠آنچه به موجب بند ب ماده  ـ١
ب يد با تصويو با شود مي يو پول يمشمول مقررات مال ١٣٧٣ن مصوب يآن در موارد مع

 و تمانشوراي اقتصاد باشد عملکرد پولي و مالي بانکهاست و ارتباطي به وضع عوارض به ساخ
 محل استقرار بانک ندارد.

ي است لکن شوراهاي اسالمي نسبت ـاليت بانکها سراسري و ملــ هر چند فع٢
 اند. به فعاليت بانکها و درآمدهاي آنها ادعايي نداشته و عوارضي در اين خصوص تصويب نکرده

 ياز عوارض محل يکيا ماهانه يانه يشه، افتتاح عوارض، ساليعوارض کسب و پ ـ٣
 يانشان از شهرداريکه خود و مشتر يبابت خدمات يستيبا يتجار يت که واحدهااس
 يابان، پارک، فضايکنند مثل: احداث خ مي ليکه بر شهر تحم ييها نهيو هز گيرند مي

ت بانکها از يقانون تجارت فعال ٣ماده  ١بپردازند و به موجب تبصره  يستيره بايسبز و غ
 است. يتجار يق واحدهايمصاد

آيت اهللا موسوي اردبيلي به عنوان نماينده  ١٣٦٦بق تعرفه تنفيذي سال ـ ط٤
 موظف به پرداخت عوارض به مأخذ ١٣٦٦ولي فقيه و رئيس ديوانعالي کشور بانکها از سال 

 ١بند  ٣٥ماده  يدر اجرا ياست جمهوريو راند  ها شدهيک درصد سود خود به شهرداري
انه از ياخذ عوارض سال ١٣٦٢مصوب سال  ياسالم يف شوراهايالت و وظايقانون تشک

شه و مشاغل را ين خاص و صاحبان حرفه، پيو قوان يه مشموالن قانون نظام صنفيکل
شماره  يذيذ کرده است. بانکها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفيتنف

 وزارت کشور ابالغ شده است. ٥/٢/١٣٦٦ ـ٢٣١٣٧/٣٤١
ف و انتخابات يالت، وظايقانون تشک ٧١اده م ١٦طبق بند  ياسالم يشوراها ـ ٥

 ١ هاي بعدي و تبصره و اصالحيه ١٣٧٥شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب سال 
ع عوارض مصوب ياز قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجم يقانون اصالح مواد ٥ماده 
ب ي، تصو١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال يقانون مال ٥٠ماده  ١و تبصره  ١٣٨١سال 

است يزان با در نظر گرفتن سير نوع وميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يح و برقراريلوا
الم ـاع يومـت عمـاسي، دارند و سشـود ميوزارت کشور اعالم  يدولت که از سو ـيعموم
 يمصوبات شوراها ين اساس تمامياست و بر ا يذيوزارت کشور همان تعرفه تنف ياز سو
ف و انتخاب يالت، وظايقانون تشک ٨٠ماده  يفرمانداران در اجرا ياز سوشهر  ياسالم
 يذ شده و برايو تنف تأييد يبعدهاي  هيو انتخاب شهرداران و اصالح ياسالم يشوراها

 ابالغ شده است. ياسالم ياجرا به شهرداران و شوراها
با  ٢٩/٢/١٣٨٧ ـ١١٣طبق دادنامه شماره  يوان عدالت اداريد يأت عموميه ـ ٦

از برنامه سوم توسعه  يقانون اصالح مواد ٥ماده  ١نکه در نظر به تبصره ياستدالل به ا
ش يد و افزايجد يدر باب جواز عوارض محل ١٣٨١ع عوارض مصوب سال يموسوم به تجم

 الت،يقانون تشک ٧١ماده  ١٦ت به بند يت مقررات مربوط و عنايبا رعا ينرخ عوارض محل
مصوبه شماره  ١٣٧٥و انتخاب شهرداران مصوب سال  ياسالم يف و انتخاب شوراهايوظا

شه يعوارض کسب و پ يبر برقرار يشهر مشهد مبن ياسالم يشورا ١٢/١١/١٣٨٣ـ٦٧٤١
 يرتيمغاها  الحسنه قرضو  يو اعتبار يات مالمؤسس ،ي، خصوصيدولت يمشاغل از بانکها
را ها  الحسنه قرض ي و، خصوصيدولت يوضع عوارض نسبت به بانکها» با قانون ندارد

 و ابطال نکرده است.  يابيمطابق قانون ارز
 يو فرهنگ ي، اجتماعيقانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد ١٧٤مطابق بند ج ماده  ـ٧
ز شده است و در ياخذ عوارض خدمات تجو ١٣٩٠ران مصوب سال يا ياسالم يجمهور

عوارض تحت  يقراربر يوان عدالت اداريد يأت عموميه ٢٦/٤/١٣٩١ـ٢١٩شماره  يرأ
ندارد و  يبه صراحت اعالم شده منع قانونها  الحسنه قرضخدمات از بانکها و  يعنوان بها
 اند. تها را تقاضا کردهيرد شکا
اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

آراء به شرح آينده  تيثرـ، با اکيث و بررسـل شد. پس از بحيوان تشکيدادرسان شعب د
 .کند ميمبادرت  يبه صدور رأ

 هيأت عمومي رأي
 ن کهينظر به ا

ف و انتخابات يالت، وظايقانون تشک ٧١ماده  ٢٦و  ١٦ يمطابق بندها ـ١ :اوالً
ا ي يح برقراريب لواي، تصو١٣٧٥مصوب سال  کشور و انتخاب شهرداران ياسالم يشوراها

و  يزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهردارير نوع و مييز تغيلغو عوارض شهر و ن
 باشد. سازمانهاي وابسته با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر مي

قانون اصالح مـوادي از قانون برنامه سوم توسعه  ٥ماده  ١همچنين به موجب تبصره 
برقراري و وصول عوارض و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسالمي ايران و چگونگي 

 ١٣٨١مصوب سال دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه
اعتبار داشته، شوراهاي ١٣٨٧که تا آغاز حاکميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال

 اند. اشتهاسالمي حق وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي را د
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 ١٣٨٨ي سال که از ابتدا ات بر ارزش افزودهيقانون مال ٥٠ماده  ١مطابق تبصره  ـ٢
ف يد که تکليجد يشهر موظفند جهت وضع عوارض محل ياسالم يشده شوراهااالجرا الزم

اجرا در سال بعد  يبهمن هر سال برا ١٥ن قانون مشخص نشده حداکثر تا يآنها در ا
 ند.يب و اعالم نمايتصو

، ياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد يقانون اصالح مواد ٥مطابق ماده  ـ٣
ر يو وصول عوارض و سا يبرقرار يران و چگونگيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع

 ١٣٨١مصوب سال  يواردات يخدمات و کاالها دهندگان دکنندگان کاال، ارائهيوجوه از تول
و  يديتول يو کاالها يواردات يانواع کاالها يبرا ر وجوهيهر گونه عوارض و سا يبرقرار« 

ن يات و عوارض آنها معيف مالين قانون، تکليا ٤ن آن دسته از خدمات که در ماده يهمچن
ات سود سهام يمأخذ محاسبه مال يعوارض به درآمدها ين برقراريشده است، همچن

اشخاص نزد بانکها  يات مالير عمليو سا يشرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذار
و » .باشد مي و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع

 ر را لغو کرده است.ين و مقررات خاص و عام مغايه قوانيآن قانون، کل ١٠در ماده 
، عرضه کاال و ١٣٨٧مصوب سال  ات بر ارزش افزودهيقانون مال ١به موجب ماده  ـ٤
خ الزم االجرا شدن قانون از ين واردات و صادرات آنها از تاريمات در آن و همچنارائه خد

 ن قانون قرار گرفته است.يمشمول مقررات ا ١٣٨٨سال  يابتدا
ن قانون، قانون اصالح يخ الزم االجرا شدن اياز تار« همان قانون  ٥٢به موجب ماده 

ران و يا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ي، اجتماعياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد يمواد
 دهندگان دکنندگان کاال، ارائهير وجوه از توليو وصول عوارض و سا يبرقرار يچگونگ

هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص  خدمات و کاالهاي وارداتي و اصالحيه
و عام مغاير، مربوط به دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و 

ليد کاالها و ارائه خدمات، لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات تو
دهندگان  کنندگان کاالها و ارائه مستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردرغي

 .»باشد خدمات، ممنوع مي
 يکه در سراسر کشور مستقرند دارا يو اعتبار ي:  شعب بانکها و مؤسسات مالاًيثان
ارات يباشند و اخت ي مير محليشده و غ يتلق يبوده و مل يواحد يت حقوقيشخص
 ٧٧و ماده  ٧١ماده  ٢٦و  ١٦ يشهر در وضع عوارض موضوع بندها ياسالم يشوراها
 کشور و انتخاب شهرداران ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ياصالح

مذکور در  يتهايت ممنوعيابا رع يط زمانيد، حسب شرايجد يد به وضع عوارض محليمق
  يو فرهنگ ي، اجتماعياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد يقانون اصالح مواد ٥ماده 

دکنندگان ير وجوه از توليو وصول عوارض و سا يبرقرار يران و چگونگيا ياسالم يجمهور
ون قان ٥٢و  ٥٠و مواد  ١٣٨١مصوب سال  يواردات يخدمات و کاالها دهندگان کاال، ارائه

، ٢٦/٤/١٣٩١ ـ ٢٢٠شماره  ي. همان گونه که در آراباشد مي ارزش افزوده ات بريمال
أت عمومي ديوان عدالت اداري نيز ـهي ٢٣/٢/١٣٩٢ـ١١١و  ١١/١٠/١٣٩١ـ٧٢٧

 شده است. تأکيدبودن آنها  يمحليرغ به
بنابراين مصوبات شوراهاي اسالمي شهر به شرح مندرج در گردش کار خالف قانون 

 ٨٨و ماده ١٢ماده ١کننده تشخيص و به استناد بند از حدود اختيارات مراجع وضع و خارج
به موجب اين  ١٣٩٣مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

 شوند. حکم ابطال مي
 محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

 




