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  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  بانک ملي ـ  بانک صادراتـ بانک انصار:يشاك
 در قسمت ١٣٩٣هاي عوارض سال   ابطال تعرفه:موضوع شکايت و خواسته

ارض بهاي ساليانه بانکها ـ حق افتتاح ـ بهاي خدمات نصب عابر بانک و تعيين و اخذ عو
بهاي خدمات ساليانه عابر بانک مصوب شوراهاي اسالمي شهر همدان، شهر دمق، شهر 
بهار، شهر رزن، شهر فامنين، شهر اسدآباد، شهر مالير، شهر قروه درجزين، شهر نهاوند و 

راي اسالمي شهر تهران با عنوان ماده  شو١٣/١١/١٣٩٢شهر مريانج و مصوبه مورخ 
 ات مالي و اعتباري در شهر تهران مؤسسواحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و

 :گردش کار
بانک صادرات ايران با وکالت خانم ايلخاني زاده به موجب دادخواستهاي تقديمي و : الف

 ابطال مصوبه چهل و ١٦/٤/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٣٥٧٢بانک ملي ايران طي شکايت نامه شماره 
 با عنوان ماده واحده مجوز ١٣/١١/١٣٩٢دومين جلسه شوراي اسالمي شهر تهران مورخ 

ات مالي و اعتباري در شهرتهران را درخواست  مؤسساخذ عوارض استقرار شعب بانکها و
 :اند در دادخواستها و شکايت نامه مذکور خالصتاً اعالم شده است کرده

 وضع هر گونه ١/٤/١٣٨٧ ماليات بر ارزش افزوده مصوب  قانون٥٢ حسب ماده ـ١
عوارض طبق اين قانون ممنوع و شوراهاي اسالمي شهر مکلف به رعايت قوانين و مقررات 

 .باشند عمومي کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمي
 ١٣٧٣ قانون وصول برخي درآمدهاي دولت مصوب٣٠ به داللت بند ب ماده ـ٢

 .ات دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد است مؤسسايوضع عوارض بر
 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع و وصول هر گونه عوارض ٥٢ به موجب ماده ـ٣

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ٧٧ ماده١٦ممنوع است و مفاد بند 
ا در وضع و برقراري کشور و انتخاب شهرداران بيانگر اختيارات شوراهاي اسالمي شهره

 ١همچنين با توجه به تبصره . باشد ميعوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانکها ن
 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسالمي شهر جهت وضع هر يک از ٥٠ماده 

 .باشد ميعوارض محلي اختيار دارند ليکن فعاليت بانکها غيرمحلي و کشوري 
عوارض استقرار شعب «هران عوارض مذکور را تحت عنوان ر ت شوراي اسالمي شهـ٤
تصويب نموده است در حالي عوارض مورد نظر في الواقع همان عوارض کسب » ...بانکها و 
 که اين عوارض بارها توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال باشد ميو پيشه 

کها هيچ گونه خدمات گرديده است ضمن اين که شهرداري درمورد استقرار محل بان
 .نمايند خاصي ارائه نمي

 و ٢١٩، ١٦/١/١٣٨٩ـ٢، ٣٠/٤/١٣٨٨ـ٣٤٤ي ها  با عنايت به مفاد آراي شمارهـ ٥
 هيأت ١٠/٤/١٣٩٢ـ٢٦٠ الي ٢٥٤، ١١/١٠/١٣٩١ ـ٧٥٩ الي ٧٢٤، ٢٦/٤/١٣٩١ ـ٢٢٠

ي  قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسالم٥٠ ماده ١عمومي و با توجه به تبصره 
شهر صرفاً براي تصويب عوارض محلي صالحيت دارند و با عنايت به اين که حوزه فعاليت 
بانکها غير محلي و کشوري است مصوبه مورد شکايت خالف قانون و خارج از حدود 

 .باشد مياختيارات شوراي مزبور 
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 

 :اند  اعالم داشته١٢/٧/١٣٩٣ـ١٩٠٤٢/١٦٠
 قانون تشکيالت، ٧١ ماده ١٦ـ همان گونه که مستحضريد، حسب مندرجات بند ١«

 و اصالحات ١/٣/١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
در » ان آنزتصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و مي« بعدي آن، 

 .الحيت شوراي اسالمي شهر استص
، ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠ذيل ماده  ١ بر مبناي تبصره ـ٢

وضع عوارض محلي که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده بر عهده شوراي اسالمي 
 .شهر و بخش است

 خاص و  قانون ماليات بر ارزش افزوده، کليه قوانين و مقررات٥٢ بر مبناي ماده ـ٣
 .عام مغاير اين قانون لغو شده است

، عوارض موضوع شکايت حاضر از مصاديق رساند مي عالوه بر آن به استحضار ـ٤
عوارض محلي است و شوراي اسالمي شهر، حسب نظر قانونگذار صالح به وضع آن شناخته 

نک در حالي که، آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مورد استناد با. شده است
صادرات ايران قرار گرفته مربوط به عوارضي است که به نظر آن هيأت عوارض ملي 

 .شناخته شده است
 و ١٣٧٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب ٤ ماده ـ٥

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران ١٥٦همچنين ماده 
 .ها از اين گونه عوارض و حقوق ديواني صادر نکرده استمجوزي جهت معافيت بانک

 قانون ماليات بر ٥٢ـ همان گونه که به استحضار رسانده شد، بر مبناي ماده ٦
شوراي . ارزش افزوده، کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير اين قانون لغو شده است

 به وضع عوارض محلي  اين قانون، صالح٥٠ ماده ١اسالمي شهر نيز بر مبناي تبصره 
 .شناخته شده است

 ». د شکايت مطروحه مورد استدعاستبا توجه به مراتب معروضه فوق، ر
 :متن مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران به قرار زير است

 :ماده واحده«
قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ) ٥٠(ماده پنجاهم ) ١(در اجراي تبصره يکم 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ) ٧١(فتاد و يکم از ماده ه) ١٦(شانزدهم 
 و قانون لغو ماده نودم ١/٣/١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

مين بخشي از أ، به منظور ت١٣٦٦ـ مصوب سال  قانون محاسبات عمومي) ٩٠(
عي، به کنندگان آن و برقراري عدالت اجتما هاي خدمات عمومي شهر از استفاده هزينه

 عوارض استقرار شعب بانکها ١٣٩٣شود از ابتداي سال  شهرداري تهران اجازه داده مي
ات مالي و اعتباري و مشابه آنها  مؤسسات مالي و اعتباري را از کليه بانکها و مؤسسو

در سطح شهر تهران به روش زير دريافت و به حساب درآمدي شهرداري تهران 
 . نمايدواريز

 
 

 V= ه استقرار عوارض ماهيان
 S= مساحت زير بنا 
 P= قيمت منطقه اي يک متر مربع بنا

 M=۲۰۰۰۰۰عوارض پايه استقرار ) ريال(
 T=ضريب تعديل

 ):۱(بصره يکم ت
 باشد مي جدول پيوست که جزء الينفک اين مصوبه براساس) T(ريب تعديل ض
 .شود ميتعيين 

 ):۲(تبصره دوم 
، اعتباري مشمول پرداخت پنجاه درصد ات مالي مؤسساحدهاي ستادي بانکها وو

 .باشند الذکر مي عوارض فوق%) ۵۰(
 ):۳(تبصره سوم 

مجوز «شهرداري تهران موظف است نسبت به وصول مطالبات معوقه براساس مصوبه 
اخذ عوارض از فعاليت شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به بنيادها و نهادهاي مستقر در 

د و ششمين جلسه رسمي ـ دوره سوم شورا به تاريخ تصويبي در هفتا» شهر تهران
 ». اقدام نمايد۲۱/۱۱/۱۳۸۶ به تاريخ ۱۹۵۵۲/۱۰۱۸/۱۶۰ ابالغي به شماره ۱۴/۱۱/۱۳۸۶

    ب ـ بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملي ايران طي شکايت نامه تقديمي
ي همدان  شهردار٩٣ ابطال تعرفه عوارض سال ٢٣/٧/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٦٧٥٢شماره  به

مصوب شوراي اسالمي همدان در قسمت بهاي ساليانه ـ حق افتتاح ـ بهاي خدمات نصب 
اند و در دادخواست و شکايت  عابر بانک و بهاي خدمات ساليانه عابر بانک را درخواست کرده

 :اند نامه اعالم کرده
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، ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٢ از ماده ١١ مطابق شق ـ١«
 الحسنه قرضات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي  مؤسسخدمات بانکي و اعتباري بانکها،

 .مجاز و صندوق تعاون از پرداخت ماليات معاف مي باشند
 از فصل هفتم قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام ٤٠ نص صريح ماده براساس ـ٢

ات مي باشند نيز جاري و ساير فصول در مورد فصل هفتم که درباره عوارض کاال و خدم
 است به تعبير ديگر يعني خدمات بانکي و اعتباري بانکها معاف از پرداخت ءالزم االجرا

 .عوارض است
 قانون مذکور، وضع و دريافت هر گونه ماليات و عوارض ٥٢ و ٥٦ به صراحت مواد ـ٣

اجع باالخص که برخالف قانون ياد شده باشد منع شده و به طبع تمامي اختيارات ساير مر
 .شوراهاي شهر و روستا در زمينه وضع عوارض لغو گرديده است

ي درون شهري و تردد غيرضروري که منجر ها  بانکها به منظور کاهش هزينهـ٤
گردد و صرفه جويي در اوقات مردم، با صرف  ي زايد ميها افزايش رفت و آمد و هزينه به

جهيزات و ابزار و ادوات، جهت ايجاد ي بسيار گزاف مبادرت به خريد و نصب تها هزينه
 ساله ٥ فصل چهارم قانون برنامه براساساند که اين امر  توسعه بانکداري الکترونيکي نموده

 که دستگاههاي اجرايي دـباش مي) ١٣٩٠ـ١٣٩٤(المي ايران ـعه جمهوري اسـپنجم توس
 الکترونيک و از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونيک و تجارت

ف از نصب دستگاههاي با عنايت به اين مهم هد. عرضه خدمات الکترونيک اقدام نمايند
به بانک، ارائه خدمات ) خريد و نگهداري(ي گزاف ها رغم تحميل هزينه خودپرداز علي

بيشتر به شهروندان و تسهيل عمليات بانکي آنان جهت توسعه خدمات الکترونيکي در 
ي غيرضروري براي دولت و ها  ساله دولت و کاهش هزينه٥ي ها امهچهارچوب قانون برن

نامه اجرايي نحوه وضع عوارض توسط   آيين١٤لذا با توجه به اين که ماده . باشد ميمردم 
دارد شوراها  آن اشعار مي) ج(و ) پ( و بندهاي ٧/٧/١٣٧٨شوراي اسالمي شهر مصوب 

وه بر توجه به سياستهاي کلي که در گيري راجع به عوارض عال مکلفند به هنگام تصميم
 دولت را  سياستهاي عموميشود مي ساله و قوانين بودجه ساليانه اعالم ٥ي ها برنامه

 :شرح ذيل مراعات نمايند به
 .شوند گيري به سوي وضع عوارضي که به صورت مستقيم وصول مي جهت )پ
 .هماهنگي در وحدت رويه در نظام عوارض) ج
راي شهر همدان به تصريح مقررات مذکور سياستهاي کلي ه در اين رابطه شوك

دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصويب عوارض دستگاههاي عابر بانک عمالً در 
جهت وارد کردن خدشه اساسي به فعاليت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در 

 است و مطابق رأي شماره رابطه با توسعه بانکداري و تجارت الکترونيک اقدام نموده
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض بدون ارائه يک خدمت ٦/٣/١٣٨٧ ـ١٢٩٩

معين جواز قانوني ندارد که درمورد خودپردازهاي بانک، شهرداريها عالوه بر اين که 
دهند بلکه خود شوراها و شهرداريها و همچنين کارکنان آنان  گونه خدماتي ارائه نمي چهي
الواقع نصب  گردند و في مند مي  بهرهشود مي خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه از

ن و ارائه خدمات به گونه منفعتي براي بانک، جز اجراي قواني چدستگاههاي خودپرداز هي
نمايند که درخصوص نصب و  مردم، ندارد و شوراهاي شهر و شهرداريها نيز اعالم نمي

 .دهند  چه خدماتي ارائه ميشود مياز که توسط بانکها ارائه نگهداري دستگاههاي خودپرد
به موجب آراي متعدد صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که تصاوير 

گردد شوراهاي اسالمي شهرها براي تصويب عوارض  برخي از آنها به پيوست ارائه مي
باشند و از آنجا که  محلي صالحيت دارند و مجاز به تصويب عوارض کشوري و ملي نمي

حوزه فعاليت ) از جمله فعاليت دستگاههاي خودپرداز.. ( ات مالي و  مؤسسفعاليت بانکها و
کشوري و غيرمحلي است و اين مهم به دفعات در آراي صادر شده از هيأت عمومي 

 و تاکيد گرديده لذا تصميمات شوراهاي اسالمي شهرها از  تأييدديوان عدالت اداري
مدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صالحيت و اختيارات جمله شهر ه

 ».باشد شوراهاي مزبور مي
هاي شماره  نامه  شکايت مذکور طي شوراي اسالمي شهر همدان در پاسخ به

 : اعالم داشته است٦/٨/١٣٩٣ـ ٣٦٤٢١٠/٧٦٥٢ و ٣٦٤٢١/٥٢/٧٠

فيت خدمات بانکي در  قانون ماليات بر ارزش افزوده به معا١٢  ماده١١ بند ـ١«
 .مقابل مشتريان اشاره دارد نه به معافيت از پرداخت عوارض بانکها به شهرداريها

 قانون مذکور شوراهاي اسالمي شهر جهت هر يک از ٥٠ماده ١ مطابق تبصره ـ٢
عوارض محلي جديد که تکليف آنها در همين قانون مشخص نشده باشد اختيار دارد از 

 آن ٧ و بند ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٢اده طرفي مطابق نص صريح م
 از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصون از لغو و فسخ باقي ٨٧ و ٦٣صرفاً مواد 

ات  مؤسس قانون وصول که وضع عوارض بر٣٠اند به مفهوم مخالف، بند ب ماده  مانده
حاضر منسوخ و در نتيجه با وجود داند در حال  دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي

 ٥٠مستند به تبصره ماده (اين خالء صالحيت انحصاري شوراهاي شهر در وضع عوارض 
. گردد  مياز آن مستفاد) الت شورا تشکي٧٦ ماده ١٦قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 

همچنان رغم نسخ صريح بسياري قوانين از جمله قانون تجميع عوارض شاکي  متاسفانه و به
 .کند به آن استناد مي

با عنايت به اين که هر بانک در يک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعاليت 
لذا شورا حسب وظيفه و اختيارات .  و بالطبع از خدمات شهري برخوردار مي گرددباشد مي

 و قانوني اقدام به وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابر بانک نموده هر چند اين مصوبه
اين عوارض مورد نظر خواهان نبوده اما در واقع عمل مذکور وفق مقررات جاري و قوانين 
موضوعه بوده و هيچ دليلي نيز برخالف شرع يا قانون بودن مصوبه مذکور موجود نيست و 

يعني شوراي اسالمي شهر همدان عوارض . در اصل مورد خواسته خواهان نيز نبوده است
 مصوبه مذکور تصويب نکرده است که در آن صورت با اين صنفي حق کسب و پيشه در

 ».رت داشته باشداستدالل که بانکها مشمول عوارض صنفي نيستند مغاي
 مصوبه شوراي اسالمي شهر همدان در قسمت مورد ١٣٩٣وارض سال عمتن تعرفه 

 :شکايت به قرار زير است
 :    مصوبه شوراي اسالمي شهر همدان

 
  بهاي خدمات ساليانه بانکهاعوارض و ٠١٠٤٠٠٣: کد

شود از ابتداي سال در اجراي مجوز شماره   شهرداري همدان اجازه داده مي به
 شوراي اسالمي شهر همدان بهاي خدمات ساليانه معادل ٦/١١/١٣٨٤ش ـ /٥٨٠٣/١

 قانون مالياتهاي مستقيم بر هر مترمربع ٦٤يک برابر ارزش منطقه اي موضوع ماده 
ات مالي، اعتباري، صندوق  مؤسس بانکهاي دولتي و خصوصي وزير بنا از کليه

اي که فعاليت مالي ـ اعتباري و بانکي دارد محاسبه و  ه مؤسسالحسنه و هر قرض
 .وصول نمايد
 از ابتداي سال جاري در اجراي شود مي به شهرداري همدان اجازه داده :١تبصره

  تأسيس به هنگام افتتاح يا شوراي اسالمي شهر همدان٦/١١/١٣٨٤ ـ ش/٥٨٠٣/١مجوز 
 قانون مالياتهاي مستقيم ٦٤ برابر ارزش منطقه اي موضوع ماده ٥واحدهاي بانکي جديد 

 مربع مساحت زيربنا تحت عنوان حق افتتاح از بانکهاي خصوصي، دولتي، بر هرمتر
  اعتباري و بانکي دارد محاسبه ـاي که فعاليت مالي ه مؤسس اعتباري و هر ـات ماليمؤسس

بهاي خدمات جابجايي و نقل و انتقال محل فعاليت اين تبصره يک دوم . (و وصول نمايد
 ) زيربنا) ( است تأسيسافتتاح و حق

الحسنه تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي مشمول   صندوقهاي قرض:۲تبصره
 مربع  قانون مالياتهاي مستقيم بر هرمتر۶۴ برابر ارزش منطقه اي موضوع ماده ۵پرداخت 

    )زير بنا. (مساحت زير بنا تحت عنوان بهاي خدمات حق افتتاح خواهند شد
 و ها ، نمازخانهها پله راه( به استثناي ... ات و مؤسس کليه مستحدثات بانکها،:۳تبصره

 .گردد مشمول بهاي خدمات فوق مي) پارکينگها
ر گرديد شهرداري ، مقرباشد مي  با توجه به اين که اشتغال معبر عمومي غير مجاز 

جهت اصالح و رفع سد معبر، اخطار دهد و تا زمان تعيين تکليف از ابتداي سال کليه عابر 
بانکهايي که جهت ارائه خدمات، بخشي از معبر عمومي را اشغال کرده باشند بهاي 

 .خدمات به شرح ذيل وصول شود
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 بانکحق افتتاح همان % ۱۰بهاي خدمات نصب عابر بانک 

بهاي خدمات ساليانه % ۱۰بهاي خدمات ساليانه عابر بانک  ۲۲جدول شماره 
 همان بانک

 
، ٢١/٢/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/١٧٦٩ي شماره ها  بانک ملي ايران طي شکايت نامه ـ    ج

، ٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٧٤٦٧ ،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٧٤٦٩، ٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٧٤٦٧
، ٢٣/٧/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٦٧٤٩ ،٢٣/٧/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٦٧٥١، ٢٠/٧/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٦٦٧٩
، ٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٧٤٦٦ ،٢٣/٧/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٦٧٥٠، ٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٧٤٦٥
، ٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٧٤٧٢ ،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٧٤٦٤ ،٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٧٤٦٨
هاي عوارض   ابطال تعرفه٢١/٢/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/١٧٧٠، ٢٣/٩/١٣٩٣ـ٩٩٤٦/٣/٧٤٧٠
 شهرهاي دمق، بهار، رزن، فامنين، اسدآباد،  مصوب شوراهاي اسالمي١٣٩٣سال 

دمات ـهاي خـن عوارض بـمت تعييـج در قسـهاوند، مريانـزين، نـروه درجـمالير، ق
افتتاح و ساليانه بانکها و عوارض نصب و ساليانه عابر بانکها را تقاضا کرده و خالصتاً 

 :اند اعالم کرده
ي و تردد غيرضروري که هاي درون شهر ـ بانکها به منظور کاهش هزينه١«

جويي در اوقات مردم،  گردد و صرفه هاي زايد مي افزايش رفت و آمد و هزينه منجر به
هاي بسيار گزاف مبادرت به خريد و نصب تجهيزات و ابزار و ادوات،  باصرف هزينه

اند که اين امر براساس فصل چهارم  ه بانکداري الکترونيکي نمودهعجهت ايجاد توس
باشد  مي) ١٣٩٠ـ ١٣٩٤( ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ٥ه قانون برنام

که دستگاههاي اجرايي از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت 
با عنايت . ه خدمات الکترونيک اقدام نمايندـک و تجارت الکترونيک و عرضـالکتروني

هاي گزاف  يل هزينهبه اين مهم هدف از نصب دستگاههاي خودپرداز علي رغم تحم
به بانک، ارائه خدمات بيشتر به شهروندان و تسهيل عمليات بانکي ) خريد و نگهداري(

 ساله دولت ٥هاي  آنان جهت توسعه خدمات الکترونيکي در چهارچوب قانون برنامه
لذا با توجه به اين که . باشد هاي غيرضروري براي دولت و مردم مي وکاهش هزينه

ه اجرايي نحوه وضع عوارض توسط شوراي اسالمي شهر مصوب نام  آيين١٤ماده 
دارد شوراها مکلفند به هنگام  آن اشعار مي) ج(و ) پ( و بندهاي ٧/٧/١٣٧٨

 ٥هاي  گيري راجع به عوارض عالوه بر توجه به سياستهاي کلي که در برنامه تصميم
شرح ذيل   بهشود سياستهاي عمومي دولت را ساله و قوانين بودجه ساليانه اعالم مي

 .مراعات نمايند
 .شوند جهت گيري به سوي وضع عوارضي که به صورت مستقيم وصول مي

 .هماهنگي در وحدت رويه در نظام عوارض) ج
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض ٦/٣/١٣٨٧ـ ١٢٩٩مطابق رأي شماره 

اي بانک، شهرداريها بدون ارائه يک خدمت معين جواز قانوني ندارد که درمورد خودپردازه
دهند بلکه خود شوراها و شهرداريها و همچنين  عالوه بر اين که هيچ گونه خدماتي ارائه نمي

گردند و   ميمند شود بهره کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه مي
ن و گونه منفعتي براي بانک، جز اجراي قواني الواقع نصب دستگاههاي خودپرداز هيچ في

نمايند که در  ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهاي شهر و شهرداريها نيز اعالم نمي
شود چه خدماتي  خصوص نصب و نگهداري دستگاههاي خودپرداز که توسط بانکها ارائه مي

 .دهند ارائه مي
موجب آراي متعدد صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که تصاوير  به

گردد شوراهاي اسالمي شهرها براي تصويب عوارض  ا به پيوست ارائه ميبرخي از آنه
نجا که باشند و از آ محلي صالحيت دارند و مجاز به تصويب عوارض کشوري و ملي نمي

حوزه فعاليت ) از جمله فعاليت دستگاههاي خودپرداز. (..ات مالي و مؤسسفعاليت بانکها و
ات در آراي صادر شده از هيأت عمومي ديوان کشوري و غير محلي است و اين مهم به دفع

 و تاکيد گرديده لذا تصميمات شوراهاي اسالمي شهرها از جمله شهر  تأييدعدالت اداري
نهاوند در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صالحيت و اختيارات 

 .باشد ميشوراهاي مزبور 
 دستگاههاي ١٣٨٧ افزوده مصوب سال  قانون ماليات بر ارزش١٢ ماده١١حسب بند

اند، معاف از  خودپرداز که در راستاي ارائه خدمات بانکي توسط بانکها نصب گرديده
 .باشند پرداخت عوارض مذکور مي

 مصوب  قانون نظام صنفي٢باشند به استناد ماده  گونه که مستحضر مي   همان
ر يکي از فعاليتهاي صنفي  که دباشد ميفرد صنفي، هر شخص حقيقي يا حقوقي  «١٣٨٢

 کند و اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري

ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل  عنوان پيشه به
 »..کسبي داير يا وسيله کسبي فراهم آورد

احد اقتصادي که فعاليت آن در محل واحد صنفي هر و«  قانون مرقوم ٣فق ماده و
ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي يا اخذ پروانه کسب داير شده باشد 

 ».شود ميواحد صنفي شناخته 
شخص حقيقي و حقوقي که به عنوان پيشه ور و (لذا با توجه به تعريف فرد صنفي 
ور و صاحب حرفه و شغل آزاد   پيشهبانکها) نمايد صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعاليت مي

باشند   قانون پولي و بانکي کشور شرکت سهامي عام مي٣١نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 
و سرمايه بانکهاي دولتي متعلق به دولت بوده و براساس اليحه قانوني اداره امور بانکها 

 صنف بر بانکها و شوند و بنابراين اطالق  و ساير مقررات مربوطه اداره مي١٣٥٨مصوب 
مطالبه عوارض حق کسب و پيشه و مشاغل در تعارض با ماهيت قانوني و نوع فعاليت 

 .باشد آنها مي
 ١٣٧٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ٣٠به داللت بند ب ماده 

ات دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد است که در هيچ يک  مؤسسوضع عوارض براي
 .گردد ي شهر اين امر مالحظه نمياز مصوبات شورا

 قانون اصالح موادي از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي ٥و ١مفهوم و منطوق مواد 
و چگونگي برقراري وصول عوارض موسوم به قانون تجميع عوارض بيانگر اختيارات شوراي 

 و ايضاً باشد ميشهر در وضع و برقراري عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانکها ن
 ١٣٧٥مصوب   قانون تشکيالت و وظايف شهرداران١١ ماده ١٦اختيارات مندرج در بند 

 . نيز منوط به رعايت ساير شرايط و مقررت قانوني است
از «دارد   که عنوان مي١/٤/١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٢حسب ماده 

ر مربوط  و مقررات خاص و عام مغايو ساير قوانين... ن قانون،االجراشدن اي تاريخ الزم
دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کاالها و ارائه خدمات لغو  به

و گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان 
 اين ماده شامل قوانين و حکم. باشد ميواردکنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات ممنوع 

مقررات مغايري که شمول قانون و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام 
لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق اين قانون ممنوع و شوراهاي » .باشد مياست نيز 

اسالمي شهر مکلف به رعايت قوانين و مقررات عمومي کشور بوده و مجاز به وضع عوارض 
 .مربوطه نمي باشند

د نماي   شهرداري عوارض مذکور را تحت عنوان بهاي خدمات شهري مطالبه مي
دهد و در صورتي که خدماتي  صورتي که هيچ گونه خدماتي خاصي را به بانک ارائه نميدر

را ارائه دهد تحت عناوين خاص مانند عوارض پسماند يا عوارض نوسازي و غيره وجه آن را 
الواقع عوارض مشاغل  نکها دريافت مي دارد لذا عوارض مذکور را که فيجداگانه از با

است سهواً يا عمداً برخالف قوانين و مقررات و آراي صادر شده تحت ) کسب و پيشه(
 ». کندعنوان عوارض خدمات مطالبه مي

شوراهاي اسالمي شهر دمق، شهر بهار، شهر قروه درجزين در پاسخ به شکايات بانک 
، ٢٠/١١/١٣٩٣ـ٣٤٠/٩٣، ٢٥/٥/١٣٩٣ش ـ/٢٢٥/٩٣هاي شماره  يب طي نامهملي به ترت

اند، عوارض مورد بحث   مفاداً اعالم داشته٥/١١/١٣٩٣ش ـ /٣٣٣/٩٣، ١٣/١٠/١٣٩٣ـ٢٧٥
 قانون اصالح موادي از ٥ ماده ١ قانون شوراها و همچنين تبصره ٧١ ماده ١٦در اجراي بند 

 ٥٠ ماده ١ و تبصره ١٣٨١ عوارض مصوب سال قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجميع
  تأييد در مهلت قانوني پيشنهاد و به تصويب و١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

مـراجع قانوني رسيده و در مهلت مقـرر اعالن عمومي شده است، عـوارض و بهاي خـدمات 
ه ساختمان بانکها است نه عوارض کسب و پيشه و عوارض فوق  مانند ساير عوارضها سالياـن

مساحت زير ) ساختمان(صرفاً براساس ... بر ساختمانهاي مسکوني، تجاري، اداري، خدماتي و
بندي دارايي وضع و برقرار گرديده و همان عوارض محلي است که  بناي بانک و قيمت منطقه
مان طور  افزوده بوده است و ه قانون ماليات بر ارزش٥٠ ماده ١مدنظر قانونگذار در تبصره 

که به صراحت قيد گرديده شوراهاي اسالمي شهرها براي تصويب عوارض محلي صالحيت 
دارند و شوراها حق وضع عوارض ملي و کشوري را ندارند مانند عوارض بر فعاليت بانکها، 
عملکرد مالي، سود مشارکت و درآمد بانکها که در قانون نيز به صراحت ممنوعيت وضع 

اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک مانند عوارض بر ساير آن را اعالم نموده، 
ساختمانهاي موجود در شهر اعم از دولتي و غير دولتي حقيقي يا حقوقي از مصاديق بارز 
عوارض محلي است که نه تنها اين قبيل عوارض محلي منع نشده بلکه به موجب قوانين 

ات هر چه بيشتر به شهروندان فوق در جهت تامين منابع درآمدي پايدار و ارائه خدم
 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف ٣٠در مورد ماده . تجويز نيز شده است

ات و شرکتهاي دولتي  مؤسس، نهادها وها آن در موارد معين، وضع عوارض براي وزارتخانه
ه بيني شده در قانون منوط به تصويب شوراي اقتصادي است ليکن ماد غير از موارد پيش
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 قانون ماليات بر ارزش افزوده نسخ گرديده است، مضافاً ٥٢ ماده براساس قانون مرقوم ٣٠
نين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا  قانون مذکور، قوا٥ ماده ٣اين که طبق تبصره 

با توجه . معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي گرديده است
به مراتب اقدامات شوراي اسالمي در تصويب عوارض مورد شکايت، منطبق با قوانين و 

 . وزارت کشور نيز رسيده است تأييدمقررات بوده و به
 : شکايت به قرار زير استمتن مصوبات مورد

 
  شهر دمقاسالميمصوبه شوراي 

 نحوه وصول عوارض تصويبي مستند قانوني شرح عوارض کد عوارض
 توضيحات و

٢٥ 

عــــوارض و بهــــاي 
ات افتتاح ساليانه   مخد

ــي و   ـاي دولتـ بانکهــ
ات  مؤسـس  خصوصي،

مـــالي و اعتبـــاري و 
صــــــــــندوقهاي 

 الحسنه قرض

ــصره  ــاده ١تب  ٥٠ م
قــانون ماليــات بــر    

زش افزوده مـصوب    ار
 و بنــد ١٣٨٧ســال 

 و مــاده ٧١ مــاده ١٦
  قانون شوراها٧٧

S :مساحت عرصه 
P :قيمت منطقه اي بناي دارايي 

S۱ :مساحت اعيان 
ــا و   ــاح بانکه ــوارض افتت ــسع ات  مؤس

 ١S ٭P ٭ ۵ها  الحسنه قرضاعتباري و 
ــا و  ــاليانه بانکه ــوارض س ــسع ات  مؤس

 ١S ٭P ٭ ١ها  الحسنه اعتباري و قرض

٢٦ 
ارض نـــصب و عـــو

 ساليانه عابر بانکها

ــصره  ــاده ١تب  ٥٠ م
ــانون ــر   ق ــات ب مالي

ارزش افزوده مـصوب    
 و بنــد ١٣٨٧ســال 

ــاده ١٦ ــاده ٧١ م  وم
  قانون شوراها٧٧

ات  مؤسـس  عوارض نصب عـابر بانکهـا و      
 دـهـا درصـ     الحسنه  اعتباري و قرض  

 ١S ٭P ٭ ۵٭  ١٠
ات  مؤسـس  عوارض ساليانه عابر بانکهـا و     

 هـا درصـد     سنهالح  تباري و قرض  ـاع
 ١S ٭P ٭ ۵٭ ۱۰

 
  بهارشهرمصوبه شوراي اسالمي 

 نحوه وصول عوارض تصويبي مستند قانوني شرح عوارض کد عوارض
 توضيحات و

٠٠٢٥ 

عوارض بهاي خدمات   
افتتــــاح و ســــاليانه 
ــي و   ــاي دولتـ بانکهـ

ات  مؤســسخــصوصي
ــاري و  ــالي و اعتبـ مـ
 صـــــــــــندوقهاي

 الحسنه قرض

 ٥٠ مــاده ١تبــصره 
بـــر قـــانون ماليـــات 

ارزش افزوده مـصوب    
 و بنــد ١٣٨٧ســال 

ــاده ٧١ مــاده ١٦  و م
  قانون شوراها٧٧

A :مساحت عرصه 
P :قيمت منطقه اي عرصه دارايي 
S :مساحت اعيان 

عوارض بهاي خدمات افتتاح بانکهـا      
 و ات اعتبـــــــاري مؤســـــــسو

 S ٭P ٭ ۵ها  الحسنه قرض
ــاليانه    ــدمات س ــاي خ ــوارض به ع

ــا و ــسبانکهـ ــاري مؤسـ  و ات اعتبـ
 S ٭P ٭ ۱ها  لحسنها قرض

عوارض نصب و بهـاي      ٠٠٢٦
 خدمات  عابر بانکها

 ٥٠ مــاده ١تبــصره 
ــانون ــر   ق ــات ب مالي

ارزش افزوده مـصوب    
 و بنــد ١٣٨٧ســال 

ــاده ١٦ ــاده ٧١ م  وم
  قانون شوراها٧٧

ات  مؤسس عوارض نصب عابر بانکها و    
 ـاه الحسنه اعتباري و قرض

 S ٭P ٭ ۵٭  %١٠ 
بر عوارض بهاي خدمات ساليانه عـا     

ــا و ــسبانکهـ ــاري مؤسـ  و ات اعتبـ
 S ٭P ٭ %۱۰ها  الحسنه قرض

 
 مصوبه شوراي اسالمي شهر رزن

کد 
 نحوه وصول عوارض تصويبي مستند قانوني شرح عوارض عوارض

 توضيحات و

 

ـاي   ــوارض و بهــ عـ
ـاح   خـــدمات افتتــ
ـاي   ـاليانه بانکهــ ســ
 دولتي و خـصوصي،   

ـالي و  مؤســس ات مـ
ـاري و  اعتبـــــــــ
ــندوقهاي  صـــــــ

 الحسنه قرض

 ٥٠ مــاده ١ تبــصره
ــر   ـات ب ـانون ماليـ قـ
ارزش افزوده مصوب   

 و بنــد ١٣٨٧ســال 
ـاده  ٧١ ماده  ١٦  و م
  قانون شوراها٧٧

S :مساحت عرصه 
P :قيمت منطقه اي بناي دارايي 

S۱ :مساحت اعيان 
ات اعتبـاري و     مؤسس عوارض افتتاح بانکها و   

 ٥ ٭P ٭ ۱Sها   الحسنه قرض
ات اعتبـاري و     مؤسس عوارض ساليانه بانکها و   

 ١ ٭P ٭ ۱Sها  الحسنه قرض

کد 
 نحوه وصول عوارض تصويبي مستند قانوني شرح عوارض عوارض

 توضيحات و

 
ــصب و   ــوارض نـ عـ

 ساليانه عابر بانکها

 ٥٠ مــاده ١تبــصره 
ــر  قــانون ماليــات ب

ارزش افزوده مصوب   
 و بنــد ١٣٨٧ســال 

ـاده   ٧١ ماده   ١٦  وم
  قانون شوراها٧٧

S۱ :مساحت زيربنا 
P : قيمت منطقه اي 

ـاري    مؤسس عوارض نصب عابر بانکها و     ات اعتب
 ۱۰درصد ٥ ٭P ٭ ۱Sها     الحسنه و قرض

ات اعتباري   مؤسس عوارض ساليانه عابر بانکها و    
 ۱۰درصد ٭١ ٭P ٭ ۱S۱ ها  الحسنه و قرض

 
 

 مصوبه شوراي اسالمي شهر فامنين

کد 
 نحوه وصول عوارض تصويبي مستند قانوني شرح عوارض عوارض

 توضيحات و

 
عــوارض نــصب و  

 ساليانه عابر بانکها

 ٥٠ مــاده ١تبــصره 
ــر   ــات ب ــانون مالي ق

 افــــــــزوده ارزش
 ١٣٨٧مصوب سال   

 ٧١ مـاده  ١٦و بنـد  
ــاده  ــانون ٧٧و م  ق

 شوراها

ــا و   ــابر بانکه ــصب ع ــوارض ن ــسع ات  مؤس
 ها الحسنه اعتباري و قرض

 ۵ ٭P ٭ ۱S درصد١٠
ــا و  ــابر بانکه ــاليانه ع ــوارض س ــسع ات  مؤس

 ها الحسنه اعتباري و قرض
 ٭P ٭ ۱S۱ ٭درصد ١٠
P :  عرصــه(قيمــت منطقــه بنــدي دارايــي   (

S۱ : اعيانمساحت 

 
 

 اسدآبادمصوبه شوراي اسالمي شهر 

کد 
 نحوه وصول عوارض تصويبي و مستند قانوني شرح عوارض عوارض

 توضيحات

٠٠٢٤ 
عوارض نصب و 
 ساليانه عابر بانکها

 ٥٠ ماده ١تبصره 
قانون ماليات بر 

ارزش افزوده مصوب 
 و بند ١٣٨٧سال 

 و ماده ٧١ ماده ١٦
  قانون شوراها٧٧

ات  مؤسسبانکها وعوارض نصب عابر 
 S ٭P۵/۰ ٭ ها  الحسنه اعتباري و قرض

ات  مؤسسعوارض ساليانه عابر بانکها و
 S ٭ P۱۰% ها   الحسنه اعتباري و قرض

 

 
 مصوبه شوراي اسالمي شهر مالير

 اتي نصب و ساليانه عابر بانکها تأسيسعوارض ساختماني و: ۳۳ماده 
 :عوارض نصب عابر بانکها

 ۱ و تبصره ۱۲ ماده ۸ به استناد بند شود مي مالير اجازه داده به شهرداري: ۱بصره ت
 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ۱۷۴ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۵۰ماده 

 را براي يک ها الحسنه قرضات اعتباري و  مؤسساتي نصب عابر بانکها و تأسيسساختماني و
 .بار به صورت ذيل محاسبه و وصول نمايد

 عوارض نصب عابر بانکها = عوارض افتتاح همان بانکها ×۱۰%
 :عوارض ساليانه عابر بانکها

 ۱ و تبصره ۱۲ ماده ۸شود به استناد بند  به شهرداري مالير اجازه داده مي: ۲تبصره 
 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساليانه ۱۷۴ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۵۰ماده 

صورت ذيل  ها را به الحسنه ات اعتباري و قرض مؤسساتي عابر بانکها وس تأسيساختماني و
 .محاسبه و وصول نمايد

 عوارض ساليانه عابر بانکها =  عوارض ساليانه همان بانکها×۱۰%
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  درجزينقروهمصوبه شوراي اسالمي شهر 

 توضيحات نحوه وصول عوارض تصويبي و شرح عوارض رديف

٢٢ 
 عوارض نصب و سـاليانه عـابر      

 بانکها

ــا و   ــابر بانکهـ ــصب عـ ــوارض نـ ــسعـ ــاري و  مؤسـ ات اعتبـ
 ١S ٭P ٭ ۵٭% ۱۰ ها الحسنه قرض

ــا و  ــابر بانکهـ ــاليانه عـ ــوارض سـ ــسعـ ــاري و  مؤسـ ات اعتبـ
 ١S ٭P ٭ ۱٭%  ۱۰ها   الحسنه قرض

ات اعتبـاري و     مؤسـس  عوارض جمع آوري زبالـه عـابر بانکهـا و         
  ريال۰۰۰/۰۰۰/۲الحسنه ساليانه  قرض

 
 نهاوندالمي شهر  شوراي اسمصوبه

کد 
 نحوه وصول عوارض تصويبي مستند قانوني شرح عوارض عوارض

 توضيحات و

٣٠١٠٩٩ 

عوارض بهاي خـدمات    
بهـــــره بـــــرداري از 
ــداثي و   ــدهاي اح واح

ــه هــاي خــدمات  هزين
عمـــومي و شـــهري  

عــــوارض نــــصب و (
 )ساليانه عابر بانکها

 ٥٠ ماده   ١تبصره  
قـانون ماليـات بـر    
ــزوده  ارزش افــــ
مـــصوب ســـال  

 ١٦ و بنــد ١٣٨٧
ــاده  ــاده ٧١م  و م

  قانون شوراها٧٧

ــاده اتي  تأسيــسعــوارض ســاختماني و: م
نصب و ساليانه عابر بانکها ، عوارض نـصب         

 عابر بانکها
به شـهرداري نهاونـد اجـازه داده        : ١تبصره
 و ١٢ مــاده ٨شــود بــه اســتناد بنــد  مــي

 قانون ماليـات بـر ارزش   ٥٠ ماده ١تبصره  
برنامـه پـنجم     قـانون    ١٧٤افزوده و مـاده     

اتي  تأسيـس  توسعه عـوارض سـاختماني و     
ات اعتبـاري و     مؤسـس  نصب عابر بانکهـا و    

ها را براي يک بار به صـورت          الحسنه  قرض
 .ذيل محاسبه و وصول نمايد

 عــوارض ســاختمان افتتــاح × درصــد١٠
 عوارض نصب عابر بانکها=همان بانکها

بـه  : ٢تبـصره   : عوارض ساليانه عابر بانکهـا    
شـود بـه      ند اجازه داده مـي    شهرداري نهاو 

 مـاده   ١ و تبـصره     ١٢ مـاده    ٨استناد بند   
 قانون ماليات بر ارزش افـزوده و مـاده          ٥٠

 قانون برنامه پـنجم توسـعه عـوارض         ١٧٤
اتي نصب عـابر بانکهـا       تأسيس ساختماني و 

هـا را     الحـسنه   ات اعتباري و قرض    مؤسس و
براي يک بار بـه صـورت ذيـل محاسـبه و       

 .وصول نمايد
ــد١٠ ــان   ×  درص ــاليانه هم ــوارض س  ع

 عوارض ساليانه عابر بانکها= بانکها

 
  شهر مريانجاسالميمصوبه شوراي 

کد 
 نحوه وصول عوارض تصويبي مستند قانوني شرح عوارض عوارض

 توضيحات و

١٠٢٠٠٣ 

بهاي خـدمات افتتـاح و      
ساليانه بانکهـاي دولتـي     

ات  مؤســسو خــصوصي،
ــاري و  ــالي و اعتبــ مــ
ــندوقهاي  صـــــــــــ

 الحسنه قرض

 ٥٠ ماده   ١تبصره  
قـانون ماليـات بـر    
ــزوده  ارزش افــــ
مـــصوب ســـال  

 ١٦ و بنــد ١٣٨٧
ــاده  ــاده ٧١م  و م

  قانون شوراها٧٧

P :قيمت منطقه اي دارايي 
S۱ :   زير بناي بانـک يـا     ( مساحت اعيان 

 )همؤسس
ات  مؤسـس  بهاي خدمات افتتاح بانکهـا و     

 ١S ٭P ٭ ۵: الحسنه  اعتباري و قرض
ات  مؤسـس   و بهاي خدمات ساليانه بانکها   

 ١S ٭P ٭ ۱الحسنه  اعتباري و قرض
 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
ت آراء به شرح آينده پس از بحث و بررسي، با اکثري. دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

 .کند صدور رأي مبادرت مي به
 

  هيأت عموميرأي
 الي ۷۲۴، ۲۶/۴/۱۳۹۱ـ۲۲۰ي شماره ها رح در دادنامهبا توجه به استداللهاي مص

ديوان عدالت  هيأت عمومي ۲۱/۵/۱۳۹۲ـ۳۶۲ و ۲۰/۸/۱۳۹۲ـ۵۵۱، ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ـ۷۵۹
 و تبصره ذيل آن از ٥٠شوراهاي اسالمي شهر به موجب ماده : اداري مبني بر اين که

الحيت  براي تصويب عوارض محلي ص١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 
خذ محاسبه ماليات توسط ممنوعيت وضع عوارض به درآمدهاي مأدارند و همچنين 

 و نيز باشد ميشوراهاي اسالمي و اين که حوزه فعاليت بانکها محلي نبوده و کشوري 
پرداخت ماليات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غيرقانوني و خارج از 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٩٢راين با استناد به ماده حدود اختيارات است، بناب
الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد  عدالت اداري و با عنايت به آراء سابق

 مصوب شوراهاي اسالمي شهرها به شرح مندرج ١٣٩٣ براي سال  مشابه، تعرفه عوارض
ات مالي و  مؤسستقرار شعب بانکها وکار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض اس در گردش

 شوراي اسالمي ١٣/١١/١٣٩٢اعتباري در شهر تهران مصوب چهل و دومين جلسه مورخ 
شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهاي ساليانه، عوارض بهاي 
خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه، عوارض و بهاي خدمات شروع به کار و عوارض نصب و 
ساليانه عابر بانک خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسالمي طرف شکايت 

 قانون تشکيالت و ٩٢ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ و مستنداً به بند شود ميتشخيص داده 
 .شوند  ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 ر منتظريديوان عدالت اداري ـ محمدجعف رئيس هيأت عمومي
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