
 

 صفحه كنندهدستگاه اجراء تاريخ تصويب وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي  ١٠١٨رأي شماره 

 مصوب شوراي اسالمي شهر ١/١/١٣٩٣خدمات شهرداري اراك موردعمل از 
 ١ اراكاسالمي شهر شوراي ١٧/٦/١٣٩٣

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه داخلي ١٠٤١رأي شماره

 شهردار زنجان ٢٧/٩/١٣٨٩/د ـ ٢٠٤٨٥/٨٩شماره  
 ٤ شهرداري زنجان ٢٤/٦/١٣٩٣

 ٧ نيرووزارت  ٥/٦/١٣٩٣ ) به اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران٣٤الحاق ماده (

 به خزانه،  ها در خصوص نحوه وصول و واريز منابع حاصل از افزايش قيمتامه ن تصويب
 ١٣٩٣ها در سال  ) قانون هدفمند كردن يارانه٣) و (١موضوع مواد (

٢٣/٦/١٣٩٣ 

ـ وزارت صنعت، معدنوزارت   راه و شهرسازي 
ـ وزارت امور اقتصادي ـ وزارت نفت   و تجارت 

ـ وزارت نيرو  ـ وزارت كشور  ـ وزارت جهاد  و دارايي 
ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران   كشاورزي 

 جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه

٧ 

 صنعت، معدن و تجارت وزارت  ٢٣/٦/١٣٩٣  ٢٩/٨/١٣٨٩ك مورخ ٤٥٥٢٧/ت١٦٥٥٠٤نامه شماره  لغو تصويب
 وزارت امور اقتصادي و دارايي

٨ 

 قانون نقل و انتقال حق بيمه ) ماده واحده٣اجرايي تبصره (نامه  ) اصالحي آيين٣اصالح ماده (

 يا بازنشستگي 
٧/١٣٩٣//١٦ 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت وزارت 
امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت توسعه 

 جمهور مديريت و سرمايه انساني رئيس
٨ 

 امور اقتصادي و دارايي وزارت  ٧/١٣٩٣//١٦ هاي مستقيم صالحي قانون ماليات) ا١٣٩) ماده (٣نامه اجرايي تبصره ( ) اصالحي آيين١٦اصالح ماده (
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

٨ 

 

 

 

 

 ٩/٧/١٣٩٣                                                                        ٩٣/٥٣١ره هـ/شما
 ٩٣/٥٣١: روندهالسه پک     ١٠١٨ :ماره دادنامهش     ١٧/٦/١٣٩٣: خ دادنامهتاري

 يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي
 يغالمرضا شاطر يآقا :يشاك

خدمات  ياز تعرفه بها ييرت قسمتهاياعالم مغا ـ١ :موضوع شکايت و خواسته
 شهر  ياسالم يمصوب شورا ١/١/١٣٩٣اراک مورد عمل از  يشهردار

ماره ـاي که به ش حهـه موجب اليـرضا شاطري بـآقاي غالم :گردش کار
ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده  ١٨/٣/١٣٩٣ـ ٢٠٠/٢٢٥٤٦/٢١١/٩٠٠٠

 اعالم کرده است که:
موضوعات  ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل١«

ن عوارض ساالنه را ييشهر اراک جهت وضع و تع ياسالم يمورد استفاده توسط شورا
مذکور در روزنامه  يرغم اعالن آرا يکن عليو مورد ابطال قرار داده است. ل يقانونيرغ

آن  رسمي يا حتي اعالم مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثيري در روند نادرست
ها و  تبصـره شورا نداشته و مرجع مذکور يا نسبت به موضوع بي اعتنا بوده و يا با ايجاد

وان يد يأت عموميتوسط ه يبه اصل موضوع ابطال يافجاد شاخ و برگ اضيبه اصطالح ا
. (به عنوان نمايد ميوان را فراهم يآن د ين و آراي، موجبات دور زدن قوانيعدالت ادار

 هاي شماره طي دادنامه» حذف و يا کسر پارکينگ«نمونه ابطال وضع عوارض در راستاي 
 يأت عموميه ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ١١٦و  ١٦/٢/١٣٩٢ ـ١٠٠ يال ٩٧و  ١٨/١٠/١٣٩١ ـ٧٧٠
و  ١٣٩٢شهر اراک موضوع را در وضع عوارض ساالنه سال  ياسالم يوان، که شورايد آن

است  ين در حالياعمال کرده است) و ا ١٣٩٣سال  يبرا ييجاد تبصره هاين با ايهمچن
 که ديوان عدالت اداري به عنوان عاليترين مرجع اداري کشور محسوب و آراء وحدت رويه

ات مؤسسو نهادها و  يمراجع ادار يتمام يآن مرجع برا يأت عموميصادر شده از ه
االتباع  شهر و روستا الزم ياسالم يز شوراهايها و نيمن جمله شهردار يدولتي غيرعموم

 کننده آن باشد.  برطرف تواند مين الحق يبوده و تنها قوان
الً شهر اراک که موضوع آن قب ١٣٩٣ـ عوارض و بهاي خدمات غيرقانوني سال ٢

ر با قانون و خارج يمغا يوان عدالت اداريد يأت عمومياساس آراء صادر شده توسط ه بر
 ص داده شده و ابطال شده است.يارات مرجع وضع تشخياز اخت

 ١٣٩٣اه ـم مهر بيست و دوم نبهش سه

 ٢٠٢٧٥ شماره سال هفتادم 

 ها ها ـ آئيننامه ـ  عهدنامه  هاي قضائي ـ رويه مذاكرات �لس شوراي اس�ميـ  قوان� شامل :      

    هيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب                    تومان ١٠٠تك شماره

)٧٢٢( 
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نگ يپارک تأمين دمـوارض عـ) با عنوان ع١ل (ـ) از فص٧وص تعرفه (ـدر خص ـ١ـ٢
 ـ ١١٦و  ١٦/٢/١٣٩٢ ـ١٠٠ يال ٩٧و  ١٨/١٠/١٣٩١ ـ٧٧٠شماره  هاي دادنامهبه استناد 

ا کسر ي، مطلق اخذ عوارض بابت حذف يوان عدالت اداريد يأت عموميه ٢٣/٢/١٣٩٢
ص داده شده است. يارات مرجع وضع تشخينگ خالف قانون و خارج از حدود اختيپارک

ت يت وضعکه به عل يي) تبصره در ارتباط با ساختمانها٦جاد (يکن مرجع مربوطه با ايل
ا کسر يجهت حذف  ينگ را ندارند به وضع عوارضيا احداث پارکي يخاصان امکان دسترس

الت، ي) قانون تشک٧١ل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (ين قبينگ ايپارک
و اضافات و  ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يف و انتخابات شوراهايوظا

ف آن شورا يارات و وظايف موضوع در حدود اختين تکلييآن، تع يدالحاقات و اصالحات بع
شهر مکلفند  يهمان ماده، شوراها ١٣٨٢سال  ي) الحاق٣٤نبوده است، بلکه مطابق بند (

ه مراجع ي بها را پس از بررسيشهردار يارائه شده از سو يليو تفص يجامع شهر يطرحها
ن امر است که ين اينص بنـد مذکور مبارسال دارند.  ييب نهايجهت تصو يربط قـانون يذ

و  شوند ميمحسوب  يجامع شهر يح طرحهايصح يشهر صرفاً ناظر بر اجرا يشوراها
هاي اصولي و مناسب ساختماني  هاي شهرسازي و يافتن شيوه وظيفه هماهنگ کردن برنامه

 ن) قانو٢) و (١بر اساس مواد ( يشهرساز يها نامه آيين ارها و ضوابط ويب معيتصو و
 يعال يبر عهده شورا ١٣٥١مصوب سال  يو معمار يشهرساز يعال يشورا تأسيس
ت و نظارت يفه تبعيشهر وظ ياسالم يران است. لذا نه تنها شوراهايا يو معمار يشهرساز
را بر عهده دارند بلکه به استناد  يعال ين شده آن شوراييتع يارهايضوابط و مع يبر اجرا
مذکور  يعال يمصوبات شورا يز مکلف به اجرايها نيهرداررالذکر شي) قانون اخ٧ماده (

شهر  ياسالم ينگ توسط شورايا حذف پارکيجهت کسر  يهستند. معذالک وضع عوارض
 ارات آن مرجع است.يخارج از اخت يشهردار ياراک و وصول آن از سو

ک عرصه، بر اساس ي) با عنوان عوارض تفک٢) از فصل (١در ارتباط با تعرفه ( ـ٢ـ٢
و  ٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣و  ٩/٤/١٣٨٧ـ٢١٨و  ١١/٩/١٣٨٦ ـ٩٦٤به شماره  هاي ادنامهد

و  ١٣/٩/١٣٩١ ـ ٦٢١و  ١٦/٥/١٣٩١ـ٢٧٥و  ٤/١١/١٣٨٩ـ٤٩٢و  ٢٠/١/١٣٨٩ـ٤٥٩
ن و يي، تعيوان عدالت اداريد يأت عموميه ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٣٤و  ٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٦٢٧

 ياسالم يارات شوراهاياختک عرصه خالف قانون و خارج از حدود يافت عوارض تفکيدر
 ص داده شده است.يشهرها تشخ

) با عنوان عوارض نقل و انتقال امالک بر اساس دادنامه ٢) از فصل (٣تعرفه ( ـ٣ـ٢
ن عوارض بر معامله يي، تعيوان عدالت اداريد يأت عموميه ٢/١١/١٣٩١ـ٧٩٩شماره 

ده است. مطابق ص داده شير قانون تشخي، مغايامالک مستغالت، مستحدثات و سرقفل
ات يمربوطه مشمول مال مأخذ م نقل و انتقال امالک بهيمستق ياتهاـي) قانون مال٥٩ماده (
ات بر ارزش ي) قانون مال٥٠معامل ملک قرار گرفته و متعاقباً بر اساس ماده ( ياز سو

ات، سود يمحاسبه مال مأخذي عوارض به درآمدها يبرقرار ١٣٨٧افزوده مصوب سال 
اشخاص نزد  يات مالير عمليو سا يگذار سود اوراق مشارکت، سود سپرده سهام شرکتها،

 ر مراجع ممنوع است.يو سا ياسالم ي، توسط شورايبانکي غيرات اعتبارمؤسسبانکها و 
) درصد ٢( مأخذ به يباربر ي) با عنوان عوارض بنگاهها٣) از فصل (٣تعرفه ( ـ٤ـ٢

ر قانون ي، مغايوان عدالت اداريد يمومأت عيه ١٦/٢/١٣٨٩ ـ ٦٠٤مطابق دادنامه شماره 
 ص داده شده است.يتشخ

 ن بهيمهندس ي) با عنوان عوارض حق النظاره و طراح٣) از فصل (٤تعرفه ( ـ ٥ـ ٢  
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،  ٢٧/٩/١٣٩١ـ ٦٦٤) درصد مطابق دادنامه شماره ٥( مأخذ

 مأخذيث که از مصاديق ارائه خدمات و وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از اين ح
 محاسبه ماليات است، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص شده است.

) با عنوان عوارض جايگاههاي سوخت بر اساس دادنامه شماره ٤) از فصل (٤ـ تعرفه ( ٦ـ٢ 
 اده شده است.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مغاير قانون تشخيص د ٤/٦/١٣٩٢ـ ٣٨٣

) بهاي خدمات با عنوان بهاي خدمات دستگاههاي خودپرداز ٦) تعرفه (٧ـ بند (٧ـ٢
هيأت  ٢٠/٨/١٣٩٢ـ  ٥٥١ها مطابق دادنامه شماره  الحسنه بانکها و مؤسسات اعتباري و قرض

محاسبه ماليات  مأخذعمومي ديوان عدالت اداري، از اين حيث که از مصاديق ارائه خدمت و 
برقراري عوارض بر  ١٣٨٧) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٥٠ابق ماده(است و مط

محاسبه ماليات،  مأخذتکليف شده و همچنين به درآمدهاي  خدماتي که در قانون مذکور تعيين
 باشد، خالف قانون تشخيص شده است. توسط شوراي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي

ساختمان در سال  يا عنوان جدول ارزش معامالتخدمات ب ي) بها١٥تعرفه ( ـ ٨ـ ٢
و  ١٨/١٠/١٣٨٤ ـ ٥٧٣ـ ٥٧٢و  ٩/٩/١٣٨٢ ـ٣٦١شماره  هاي دادنامهبر اساس  ١٣٩٣
ص شده است. ي، خالف قانون تشخيوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٨/٩/١٣٩٢ ـ ٦٦٤

 باشد مي ١٣٥٨سال  يالحاق ي) قانون شهردار١٠٠١) ماده (١١الزم به ذکر است تبصره (
آن  يو اصالح ١٣٦٦م مصوب سال يمستق ياتهاي) قانون مال٦٤که مطابق ماده ( يدر حال
ن ارزش ييخر است و تعؤم ينسبت به قانون شهردار يکه از نظر زمان ١٣٨٠سال 
م يمستق ياتهاي) قانون مال٦٤م امالک مندرج در ماده (يون تقويسيبه عهده کم يمعامالت

گر يد ١٣٥٨سال  يالحاق ي) قانون شهردار١٠٠) ماده (١١ب تبصره (ين ترتيبوده و بد

ات نقل و انتقال يمحاسبه مال يمذکور مبنا ين ارزش معامالتيت ندارد. همچنيموضوع
م قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده يمستق ياتهاي) قانون مال٥٩امالک مندرج در ماده (

امالک از  يت بر ارزش معامالتخدما يات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهاي) قانون مال٥٠(
   است. يشهر اراک فاقد وجاهت قانون ياسالم يشورا يسو

 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آي) قانون تشک٩٢مطابق مفاد ماده ( ـ٣
 يا چنانچه مصوبه«دارد  يان ميص مصلحت نظام که بيمجمع تشخ ٢٥/٣/١٣٩٢مصوب 

 أي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است.در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد ر
وان يس ديب کنند، رئيتصو يأت عموميه ير رأيمغا يديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد

نده ين قانون و فقط با دعوت نماي) ا٨٣ت مفاد ماده (يموضوع را خارج از نوبت بدون رعا
 اسالمي شهر اراک، اعضاي شوراي» نمايد. کننده، در هيأت عمومي مطرح مي مرجع تصويب

ب يت نکرده و مجدداً به تصويرعا ١٣٩٣مصوب سال  يها االشاره را در تعرفه آراء فوق
 اند. استنکاف کرده يأت عموميه يآرا ياند و در واقع از اجرا رسانده
ن يد مخالف موازيمات شوراها نبايتصم يقانون اساس ١٠٥ت به اصل يبا عنا ـ٤

الت، ياز قانون تشک ي) قانون اصالح مواد٦ا توجه به ماده (ن کشور باشد و بياسالم و قوان
با  ٢٧/١/١٣٩٢کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يف و انتخابات شوراهايوظا

کشور و  ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظاي) قانون تشک٨٠موضوع اصالح ماده (
و  اير با  موازين اسالم يا قوانينمصوبات شوراها نبايد مغ ١/٣/١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 

ارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده يف و اختيا خارج از حدود وظايمقررات کشور و 
يات بر ) قانون مال٥١) و (٥٠رت با مواد (يل مغاي، تماماً به دلالذکر هاي فوق دادنامهدر 
ند. لذا وضع مجدد ا ارات مرجع وضع، ابطال شدهيز خارج بودن از اختيزش افزوده و نار

ر با روح و مفاد يو به تبع آن وصول عوارض مذکور مغا ١٣٩٣سال  ياد شده برايعوارض 
 است. يوان عدالت اداريد يأت عموميآراء ه ين مذکور و به منزله استنکاف از اجرايقوان

 ١٣٧٥بازدارنده) مصوب  ي(مجازاتها ي) قانون مجازات اسالم٦٦به استناد ماده ( ـ ٦
) قانون ٥١) و (٥٠الذکر که بر خالف مواد ( فوق هاي دادنامهوارض ابطال شده در وصول ع

شده و  يارات مرجع وضع است جرم تلقيز خارج بودن از اختيات بر ارزش افزوده و نيمال
 .»فر مربوط را به دنبال دارديک

به شرح  يمورد اعتراض شاک يشهر اراک در قسمتها ياسالم يمتن مصوبه شورا
 :ر استيز

 
 پارکينگ تأمين ) فصل يک: عوارض عدم٧تعرفه شماره (

 ١٣٩٣مورد عمل براي سال 
 

 نوع عوارض رديف
و نحوه  مأخذ

محاسبه 
 عوارض

منشاء 
 قانوني

 توضيحات

 
حذف و کسر پارکينگ براي 
واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري 
و غيره به طوري که داراي شرايط 

حذف تبصره  ٦خاص شامل 
 مربعازاي هر متر پارکينگ باشد به

 

د 
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١٦ 
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٧١ 
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): بر اساس ضـوابط، احـداث پارکينـگ در يـک     ١تبصره (
ـامل    ٦ساختمان الزامي است مگر در شرايط خاص که ش

 باشد: بند ذيل مي
متر و  ٤٥ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض ١

 رو نداشته باشد. بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل
ـ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي بـه  ٢

متر و بيشتر واقع شده و دسترسـي بـه محـل     ٤٥عرض 
 اتومبيل رو نداشته باشد.

ـ ساختمان در محلـي قـرار گرفتـه باشـد کـه ورود بـه       ٣
هن باشد که شـهرداري  پارکينگ مستلزم قطع درختان ک

 اجازه قطع آن را نداده است.
ـ ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علـت  ٤

 عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبيل نباشد.
ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب ٥

 زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
ـاختمان بـه      ـ در صورتي که ٦ وضع و فـرم زمـين زيـر س

صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث 
 پارکينگ نمود.

ـاس ضـوابط طـرح     ٥): شيب مقرر در بند ٢تبصره ( بر اس
 گردد. تفصيلي تعيين مي

): شهرداري موظف است درآمـد حاصـل از ايـن    ٣تبصره(
احـداث   اي واريز و صرفاً در امر تعرفه را به حساب جداگانه

 پارکينگ عمومي هزينه نمايد.
ــره( ــماره  ٤تبصــ ــي شــ ــر اســــاس رأي قطعــ ): بــ

هيأت عمومي ديوان عدالت  ١٢/١٢/١٣٨٦ـ١٤٧٧ـ١٤٨١
 ١٠٠ماده  ٥اداري نظر به اين که قانونگذار به شرح تبصره 

قانون شهرداري تکليف عدم رعايت پارکينگ و يا کسـري  
ي مقرر آن را معين و متخلف را بر اساس رأي کميسيونها

در آن ماده به پرداخـت جريمـه محکـوم نمـوده وصـول      
ـا کسـري آن،     عوارض در مورد عدم رعايت پارکينـگ و ي

 خالف هدف و حکم مقنن است.
ـاده   ٥تبصره ( ـيون م و مراجـع   ٥): در صورت تصويب کميس

پارکينگ برابر اين تعرفـه اخـذ    تأمين صالح عوارض عدم ذي
 گردد. مي

اري حداقل برابر ضوابط پارکينگ ): براي هر واحد تج٦تبصره(
 گردد. شود و مازاد بر آن برابر تعرفه اخذ مي تأمين بايستي
): ضريب پيشنهادي جهت متراژ مورد نظر تا حد ٧تبصره(

 باشد. استاندارد هر واحد پارکينگ مي
ـازي مالـک موظـف بـه     ٨تبصره( ـان نوس ـأمين  ): در زم  ت

 پارکينگ برابر ضوابط روز خواهد بود.

١ 
و کسر پارکينگ جهت حذف 

واحدهاي مسکوني تا دو طبقه اعم از 
 تک واحدي و مجتمع

PPPP٣٥    

٢ 
حذف و کسر پارکينگ جهت 
واحدهاي مسکوني از دو طبقه به باال 

 واحدي و مجتمع اعم از تک
PPPP٥٠ 

٣ 
حذف و کسر پارکينگ جهت 

 ١٢٥واحدهاي تجاري و اداري تا 
 مترمربع

PPPP١٤٠ 

٤ 
 حذف و کسر پارکينگ جهت
واحدهاي تجاري و اداري بيشتر از 

 مترمربع ١٢٥
PPPP١٦٠ 

٥ 
حذف و کسر پارکينگ جهت 

 ١٢٥واحدهاي صنعتي و غيره تا 
 مترمربع

PPPP٨٠ 

٦ 
حذف و کسر پارکينگ جهت 
واحدهاي صنعتي و غيره بيشتر از 

 مترمربع ١٢٥
PPPP١٢٠ 
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                                                                      ) فصل دو: عوارض تفکيک عرصه                       ١تعرفه شماره (
 ١٣٩٣مورد عمل براي سال 

 

 نوع عوارض رديف

و  مأخذ
نحوه 

محاسبه 
 عوارض

منشاء 
 توضيحات قانوني

 
عوارض تفکيک 
عرصه به ازاي هر 

 متر مربع

 

ماده  ١٦بند 
قانون  ٧١

موسوم به 
 شوراها

 ١و تبصره 
  ٥٠ماده 
ماليات  قانون

بر ارزش 
 افزوده

 ١٤٨و  ١٤٧): کليه امالکي که به استناد مواد ١تبصره (
و مراجع قضايي سند دريافت و عوارض تفکيـک و حـد   

انـد مشـمول    نصاب را به شـهرداري پرداخـت   ننمـوده   
ـال صـدور    پرداخت عوارض تفکيک بر اساس ضريب س

ـال صـدور سـند     مفاصا حساب و قيمـت منطقـه   اي س
 شند.مالکيت مي با

): عوارض تفکيک در هنگام اخذ مجوز و نقل و ٢تبصره (
انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي کميسيون ماده 

عالوه بر جرايم، عوارض مربوط هـم قابـل وصـول     ١٠٠
 باشد. مي

): امالکي که خارج از محدوده و داخـل حـريم   ٣تبصره(
شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصيلي مي باشند وليکن در 

ريم جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارنـد و از طريـق   ح
اند مشمول  و غيره سند دريافت داشته ١٤٨و  ١٤٧مواد 

 پرداخت عوارض مذکور مي باشند.
): اراضي با کاربري مزروعي و باغات مستثني از ٤تبصره(

اين تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانوني از سوي 
ن گونه اراضي در داخل صالح تغيير کاربري اي مراجع ذي

حريم شهر انجام شود، عوارض تفکيک يا افراز بر اساس 
 نوع کاربري تغيير يافته محاسبه و قابل وصول است.

ـام تفکيـک امـالک و اراضـي داراي     ٥تبصره ( ): به هنگ
ـات    مستحدثات يا بدون مستحدثات يک قطعـه از قطع
ـابقي    تفکيکي به عنوان سابقه از مساحت کل کسـر و م

ل عوارض تفکيک خواهد شد و مساحت يک قطعه مشمو
به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شـد  

 به ميزان حداقل نصاب تفکيکي خواهد بود.
): چنانچه مالک يا مالکين به موجب رأي دادگاه ٦تبصره(

يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملکي را داشته باشند 
ه عـوارض تفکيـک وصـول    عوارض افراز برابر ايـن تعرفـ  

 خواهد شد.
ـانون شـهرداري    ١٠١): رعايت اصالحيه ماده ٧تبصره( ق

 الزامي است.

١ 

عوارض تفکيک 
عرصه با کاربري 
مسکوني به ازاي هر 

 متر مربع

PPPP٢    

٢ 

عوارض تفکيک 
عرصه با کاربري 
تجاري به ازاي هر 

 متر مربع

PPPP٥ 

٣ 

عوارض تفکيک 
عرصه با کاربري 
ر صنعتي به ازاي ه

 متر مربع

PPPP٣ 

٤ 

عوارض تفکيک  
عرصه با کاربري 
اداري و ساير به ازاي 

 هر متر مربع

PPPP٤ 

٥ 

کسر حد نصاب 
تفکيک براي اراضي 
زير نصاب تفکيکي 

% ٢٠مصوب حداکثر 
 حد نصاب تفکيک

PPPP٨ 

 
 ) فصل دو: عوارض نقل و انتقال امالک٣تعرفه شماره (

 ١٣٩٣مورد عمل براي سال 
 

 نوع عوارض
و نحوه  ذمأخ

 توضيحات منشاء قانوني محاسبه عوارض

عـوارض نقـل و انتقــال   
امالک (عرصه و اعيان) 
اعم از مسکوني، تجاري 

 و ...

 

 ٧١ماده  ١٦بند 
قانون موسوم به 

 شوراها
ماده  ١و تبصره 

ــانون   ٥٠ قــــ
ماليات بر ارزش 

 افزوده

): اين عوارض به هنگام صـدور  ١تبصره (
و بـه   رددگـ  مـي گواهي انتقال ملک اخذ 

هنگام قرار دادن ملک در رهن بانک و يا 
انتقال ملک به شهرداري تعلق نمي گيرد. 
در مورد افرادي که به منطور امور خيريه 
و عام المنفعه امالک خود را بـه صـورت   

بـا معرفـي    نماينـد  مـي بالعوض واگـذار  
مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف 

 مي باشند.

ملک بـدون اخـذ    ): نقل و انتقال٢تبصره (
مفاصاحساب از شهرداري به موجب تعلـق  
ـين     کليه بدهيهاي معوقـه ملـک و همچن
عوارض نقل و انتقال به عهده خريدار جديد 

 باشد. (انتقال گيرنده) مي

در ازاي هــر بــار انجــام 
معامله و نقـل و انتقـال   
ــي   ــالک و اراضــ امــ
مسکوني و تجـاري و ...  

ــه  ــم از قولنامـ و اي  اعـ
کيـــت داراي ســـند مال

عوارض مزبور برابر است 
 با 

معادل يـک دهـم ماليـات    
نقل و انتقـال کـه توسـط    

شود و در  دارايي وصول مي
ــت    ــدم پرداخ ــورت ع ص
ماليات و يا معافيت مالياتي 

مساحت  (مساحت عرصه+
ارزش × مشاعات)ـ  اعياني

معامالتي مـورد عمـل روز   
 نيم درصد  ×دارايي

 
ق کميسيون دفاتر باربري                                                             ) فصل سوم: عوارض ح٣تعرفه شماره (

 ١٣٩٣مورد عمل براي سال 

 نوع عوارض رديف

و نحوه  مأخذ

محاسبه 

 عوارض

 توضيحات منشاء قانوني

 

عوارض بنگاههـاي  
 باربري

% ٢معـــــادل 
ــق  ــغ حـ مبلـ

 کميسيون

 ٧١مـاده   ١٦بند 
قانون موسـوم بـه   

 شوراها

ــاده  ١بصــره و ت م
قانون ماليات   ٥٠

 بر ارزش افزوده

ــره( ــات و  ١تبص ــا و مؤسس ــه بنگاهه ): کلي
شرکتها و يا شعب آنها مستقر در محدوده و 
حريم شهر که با وسايل حمل و نقل زميني 

رأسـاً   نماينـد  مـي مبادرت به جابجايي کاال 
درصـد از حـق کميسـيون را بـه      ٢مکلفند 

عنــوان عــوارض شــهرداري پرداخــت و    
شهرداري موظف بـه هزينـه آن در جهـت    

 باشد. توسعه و عمران معابر شهر مي

): پس از پايان هـر مـاه مؤسسـات    ٢تبصره(
بــاربري موظفنــد ضــمن ارائــه اطالعــات و 
مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت يـک  

 هفته با شهرداري تسويه حساب نمايند. 

هندسين                                                             ) فصل سوم: عوارض حق النظاره و طراحي م٤تعرفه شماره (
 ١٣٩٣مورد عمل براي سال 

 

 نوع عوارض رديف
و نحوه  مأخذ

محاسبه 
 عوارض

منشاء 
 قانوني

 توضيحات

 

عوارض 
النظاره و  حق

 يطراح
 يمهندس

% مبلغ ٥
النظاره و  حق

و  يطراح
 يمهندس

ماده  ١٦بند 
قانون  ٧١

موسوم به 
 هاشورا

 ١و تبصره 
  ٥٠ماده 

ات يقانون مال
بر ارزش 
 افزوده

): عوارض حق نظارت مهندسـين طـراح   ١تبصره(
هاي عمرانـي اعـم از راه و    و ناظر و مجري    پروژه

ساختمان و تأسيسات و کليه مهندسـين کـه بـه    
ـاري و طراحـي محاسـبه و      طور جداگانـه در معم
نظارت طي قراردادي در جزء جـزء يـک نقشـه و    

ر اجراي ساختمان يا پـروژه مسـؤوليت دارنـد    يا د
بايسـتي   مشمول اين عوارض مي گردند کـه مـي  

توســط ســازمان نظــام مهندســي از مهندســين  
 وصول و به حساب شهرداري محل واريز گردد.

): نظــام مهندســي موظــف اســت ايــن ٢تبصــره(
ــه    ــر ليســت در وج ــه براب ــه ماه ــوارض را هم ع

 شهرداري پرداخت نمايد.

 
) فصل چهارم: عوارض جايگاههاي سوخت                                                                      ٤ره (تعرفه شما 

 ١٣٩٣مورد عمل براي سال 
 

 نوع عوارض رديف

و  مأخذ

نحوه 

محاسبه 

 عوارض

 توضيحات منشاء قانوني

عوارض جايگاههاي  
سوخت متعلق يا در 

اجاره اشخاص 
ه حقيقي يا حقوقي ب

ازاي هر دستگاه پمپ 
 در هر سال معادل

٥٠٠٠٠٠ 
ال (پانصد ير

 ال)يهزار ر

 ٧١ماده  ١٦بند 
قانون موسوم به 

 شوراها

ماده  ١و تبصره 
قانون ماليات   ٥٠

 بر ارزش افزوده

): چنانچه دستگاه پمپ ١تبصره(
ا چند نازل باشد هر نازل ي ٢ يدارا
 .گردد ميک پمپ محسوب ي

ه اد شدي): عوارض ٢تبصره(
ان سال يحداکثر تا پا بايست مي

 پرداخت گردد.

 
): تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک                                                                             ٦تعرفه شماره (

 ١٣٩٣مورد عمل براي سال 
 

 نوع بهاي خدمات رديف

و نحوه  مأخذ

محاسبه بهاي 

 عوارض

منشاء 

 قانوني
 توضيحات

بهاي خدمات پسماند بر  
اساس عوارض نوسازي 

(سطح شهر) و عوارض 

 ساليانه کسب

 

 ٨ماده 
قانون 

ت يريمد
پسماند و 

 ٢٦بند 
 ٧١ماده 

قانون 
موسوم به 
 شوراها

): اين تعرفه صـرفاً از مالـک يـا    ١تبصره(
 قائم مقام قانوني وي قابل وصول است.

): آن بخشــــي از عرصــــه ٢تبصــــره(
به صورت پارک عمومي  کارخانجات که

تبــديل شــده و طــي ايــام ســال بــراي 
استفاده در اختيار عموم شهروندان قـرار  
مي گيرد از پرداخت اين بهاي خـدمات  

 معاف است.

): بهــاي خــدمات پســماند از ٣تبصــره(
پايان مهلت اتمـام عمليـات سـاختماني    
اگر چه عمليات ساخت به اتمام نرسيده 
م باشــد قابــل وصــول اســت و در هنگــا

صدور پروانه بـه هـيچ عنـوان نبايسـتي     
 وصول شود.

): کوچـه آمـوزش و پـرورش و    ٤تبصره(
اطراف ميـدان شهداــ ابتـداي بازارــ از     
ابتداي خيابان حاج باشي تا ابتداي قائم 
مقام و خيابـان قـائم مقـام و از ابتـداي     
حصار و محسني دو طرف معبر تا گـذر  
ــهيد   ــان دو ش ــر خياب ـــ سراس دوم بازار

ــر عــوارض (ســهام ســ لطان) چهــار براب
کسب و پيشه براي صنوف ميـوه و تـره   

 گردد. بار فروشان دريافت مي

مشمول  ٧): بهاي خدمات بند ٥تبصره(
دستگاههاي خودپرداز خواهد بود کـه از  
ــتفاده     ــا) اس ــاده روه ــهر (پي ــابر ش مع

نماينـد و در صـورت وجـود فضـاي      مي
اختصاصي از بانک و بدون مشرفيت بـه  

 خواهد شد.معبر مشمول ن

١ 
ه امالک يکل

 يمسکون

% عوارض ٣٠

 ينوساز

٢ 
ها و ير کاربريسا

کارخانجات، بانکها 
 به جز اصناف

برابر عوارض  ٥
 ينوساز

 مطب پزشکان ٣
برابر عوارض  ٥

 ينوساز

٤ 
 يهايه تجاريکل

 سطح شهر (صنوف)

ک چهارم ي
انه يعوارض سال

کسب که از 
حداقل 

ال ير ٠٠٠/١٥٠
 کمتر نباشد

 وه و تره باريم ٥
برابر عوارض 

 انه کسبيسال

 رستورانها ٦
برابر عوارض  ٤

 انه کسبيسال

٧ 

بهاي خدمات 
دستگاههاي خودپرداز 
بانکها و مؤسسات 
اعتباري و قرض 

 الحسنه ها

 ٥٠٠انه يماه
 اليهزار ر
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 ): تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک١٥تعرفه شماره (
 ١/١/١٣٩٣مورد عمل از تاريخ  

 ١٣٩٣جدول ارزش معامالتي ساختمان در سال 
 قانون شهرداريها ١٠٠ماده  ١١موضوع تبصره 

 
 سال تخلف رقم مصوبه به ريال نوع ساختمان رديف

 ١٣٩٣ ٠٠٠/٠٠٠/٨ يو فلز يساختمان اسکلت بتون ١

 ١٣٩٣ ٠٠٠/٠٠٠/٣ رهيو غ يصنعت يسوله با کاربر ٢

 ١٣٩٣ ٠٠٠/٥٠٠ ي و مشابهتأسيسات شهري از قبيل دکلهاي مخابرات ٣

، ٢فصل  ١هاي شماره  رئيس ديوان عدالت اداري تعرفه ٣/٤/١٣٩٣در تاريخ    

 ٢و  ١و بندهاي ٦تعرفه شماره ٧، رديف٣فصل ٤، تعرفه شماره٢فصل ٣تعرفه شماره

را از مصاديق  ١٣٩٣از تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک در سال  ١٥تعرفه شماره 

ت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص داد و پرونده را قانون تشکيال ٩٢ماده 

 به هيأت عمومي ارجاع کرد.

با حضور رؤسا،  يوان عدالت اداريد يأت عموميجلسه ه ١٧/٦/١٣٩٣خ يدر تار   

ل شد. پس از يشهر اراک تشک ياسالم يس شورايوان و رئيمستشاران و دادرسان شعب د

 کند. يمبادرت م يشرح آينده به صدور رأ ت آراء بهي، با اکثريبحث و بررس

 

 هيأت عمومي رأي

مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢مطابق ماده 

 يت مفاد رأيابطال شود، رعا يأت عموميدر هاي  چنانچه مصوبه«، مقرر شده است: ١٣٩٢

ر يمغا يدي، مصوبه جداست. هرگاه مراجع مربوط ي، الزاميدر مصوبات بعد يأت عموميه

ت مفاد يوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايس ديب کنند، رئيتصو يأت عموميه يرأ

مطرح  يأت عموميکننده در ه يبنده مرجع تصوين قانون و فقط با دعوت نمايا ٨٣ماده 

شماره  هاي دادنامهبه موجب  يوان عدالت اداريد يأت عمومين که هينظر به ا .»نمايد مي

 ـ٤٩٢، ٢٠/١/١٣٨٩ ـ ٤٥٩، ٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣، ٩/٤/١٣٨٧ ـ٢١٨، ١١/٩/١٣٨٦ـ٩٦٤

 ـ ٦٣٤، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧، ١٣/٩/١٣٩١ ـ ٦٢١، ١٦/٥/١٣٩١ـ٢٧٥، ٤/١١/١٣٨٩

 ـ ٥٥١، ٢٧/٩/١٣٩١ـ  ٦٦٤، ١٦/٢/١٣٨٩ ـ ٦٠٤، ٢/١١/١٣٩١ ـ٧٩٩، ٢٠/٩/١٣٩١

ف در مختل يشهرها ياسالم يمصوبات شوراها ١٨/٩/١٣٩٢ـ  ٦٤٤، ٢٠/٨/١٣٩٢

 يها ک عرصه، عوارض نقل و انتقال امالک، عوارض از بارنامهيخصوص وضع عوارض تفک

ساختمان را  يحمل کاال، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معامالت

ابطال کرده است، بنابراين در اجراي حکم قانوني صدرالذکر، تعرفه بهاي خدمات 

مصوب شوراي اسالمي شهر اراک به شرح شکايت  ١٣٩٣شهرداري اراک در سال 

با عنوان  ٢فصل  ١شاکي مندرج در گردش کار که در قسمتهاي، تعرفه شماره 

با عنوان عوارض نقل و انتقال امالک،  ٢فصل  ٣عوارض تفکيک عرصه، تعرفه شماره 

 ٧با عنوان عوارض حق النظاره و طراحي مهندسين، رديف  ٣فصل  ٤تعرفه شماره 

با موضوع اخذ بهاي خدمات دستگاههاي خودپرداز بانکها و مؤسسات  ٦شماره تعرفه 

با عنوان جدول ارزش  ١٥تعرفه شماره  ٢ها و بندهاي يک و  الحسنه اعتباري و قرض

الذکر است، به استناد اين ماده قانوني  معامالتي ساختمان از مصاديق ماده قانوني فوق

حکم  يالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١و بند 

 شود. به ابطال آنها صادر مي

 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 


