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  ٢٢/٤/١٣٩٥                                                                          ٩٤/١٠٣٣ره شما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٢٤٥يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ١/٤/١٣٩٥
 ١٣٩٤بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ١٠ـ  ٣ابطال بند «

  .گردد مي ارسال جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» مصوب شوراي اسالمي شهر كرج
ـ مهدي دربينديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   عدالت اداري 

  
  ٩٤/١٠٣٣رونده: السه پک       ٢٤٥ ماره دادنامه:ش       ۱/۴/۱۳۹۵خ دادنامه: تاري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
  يد محمديام يآقا ي:شاك

بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض  ١٠ـ٣ابطال بند  موضوع شکايت و خواسته:
مصوب شوراي اسالمي شهر کرج به عنوان عوارض کسب و  ١٣٩٤و بهاي خدمات سال 

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٩٢در اجراي مقررات ماده  پيشه
بخش اول  ١٠ـ٣ابطال بند  يبه موجب دادخواست يد محمديام يآقا کار: گردش

شهر کرج  ياسالم يمصوب شورا ١٣٩٤خدمات سال  يفصل چهارم تعرفه عوارض و بها
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٩٢به عنوان عوارض کسب و پيشه در اجراي مقررات ماده 

  ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که:
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  ريخ يبا سالم و دعا
 احتراماً، اينجانب اميد محمدي در خصوص مصوبه شوراي شهر کرج راجع به عوارض

 يا يب مقررهار خود و تصويج شورا از حدود اختبه علت خرو» شه بانکهايکسب و پ«
 يل به استحضار آن عاليدرخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذ يبرخالف مفاد قانون

  دارم. يمقام معروض م
 مشخصات مصوبه مورد اعتراض از مصوبه شوراي شهر کرج راجع به عوارض بخش اول:

  شه بانکها: يکسب و پ
 ١٠ـ٣در (بند  ١٣٩٤خدمات سال  يه عوارض و بهاکرج بر اساس تعرف يشهردار

به عنوان  ين مبالغييشه) مبادرت به تعيبخش اول فصل چهارم با عنوان عوارض کسب و پ
، يو اعتبار يموسسات مال«کرج نموده است.  يو اعتبار يعوارض بانکها و موسسات مال

  .»نديست پرداخت نمايبا يم يه بانکها و ... دو برابر عوارض شغليکل
ن و يمصوبه مارالذکر خالف قوان شود ميل آورده يکه در ذ يليبه دال بخش دوم:

  :باشد ميمقررات 
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات  ٧٦از ماده  ١٦ـ درست است که مطابق بند ١

، تصويب لوايح برقراري يا ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
نين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسالمي لغو عوارض شهر و همچ

قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 
داللت بر آن دارد که شوراهاي اسالمي شهر براي تصويب عوارض صالحيت دارند  ١٣٨٧

و شوراها به تعيين و اما اين صالحيت محدود به تعيين و تصويب عوارض محلي است 
تصويب عوارض کشوري و ملي مجاز نبوده و در صورت عدم رعايت آن خارج از حدود 

الذکر و اين که حوزه فعاليت بانکها  اند. با عنايت به مقررات فوق اختيارات خود عمل کرده
(چه بانکهاي خصوصي و چه بانکهاي دولتي) و موسسات مالي و اعتباري، غير محلي و 

ست، مصوبه شوراهاي اسالمي شهر کرج خالف قانون و خارج از حدود اختيارات کشوري ا
  باشد. شوراي اسالمي مي

بخش اول فصل چهارم تعرفه  ١٠ـ٣با امعان نظر به مکاتبات معموله و عنوان بند  ـ٢
ف يشهر کرج، بانکها را در رد ياسالم يکه شورا شود ميکرج مالحظه  يعوارض شهردار

کن يقرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. ل ين نظام صنفمشاغل موضوع قانو
سسات و ؤها، م ه وزارتخانهيکل ١٣٨٢سال  يقانون نظام صنف ٩٠به صراحت ماده 

 يز در زمره آنها قرار دارند از شمول قانون مزبور مستثنيکه بانکها ن يدولت يشرکتها
الف مقررات است مگر آن که مقنن آنها خ يبرا ين اساس وضع عوارض صنفياند، بر ا شده

  د.يز نمايرا تجو ين امريخاص چن يدر حکم

جهت  يشهردار يدرآمد يازهاياز ن يکي يح است که عوارض شهردارين صحيا ـ٣
، شود ميمحسوب  يدار شهرداريپا يو اساساً عوارض، جزء درآمدها يارائه خدمات عموم

ف يوظا يدر اجرا يت و شهردارو مربوط به آحاد شهروندان اس يمصارف خدمات عموم
د، اما ينما يبانين و پشتيميدار تأن گونه عوارضات پايست از ايبا يخود م يو انحصار يذات

ل ين رابطه و مستندات و داليدر ا يوان عدالت اداريخذ وجوه با توجه به آراء متعدد دان يا
از  يم بخشيتنظ قانون ٤وصول گردد چنان که ماده  ير قانونيق غيد از طرينبا يابراز

را از اخذ وجوه خالف  ير دولتيغ يعموم يز موسسات و نهادهايدولت ن يمقررات مال
 ير قانونياز جمله اخذ وجوه غ يمتيو ارائه خدمات به مردم به هر ق کند ميمقررات منع 

  .نمايد ميجاد هرج و مرج يا
ر سالهاي ـ اين مصوبه شوراي شهر کرج و اجراي آن از سوي شهرداري مربوطه د٤

گذشته کراراً در آراء گوناگون ديوان ابطال شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در 
آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسالمي شهر کرج جهت 

رغم اعالن  وضع و تعيين عوارض ساالنه را غير قانوني و مورد ابطال قرار داده است. ليکن علي
مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعالم مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثيري  آراي

در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور يا نسبت به موضوع بي اعتنا بوده و يا با 
ها و به اصطالح ايجاد شاخ و برگ اضافي به اصل موضوع ابطالي توسط هيأت  ايجاد تبصره

  نمايد. داري، موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را فراهم ميعمومي ديوان عدالت ا
  

  آراء ديوان عدالت اداري در خصوص عوارض

مرجع   موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف
  کننده تصويب

٣٤٤  ٢١/٤/١٣٨٨  ١  
شوراي  ١٤/١١/١٣٨٢ابطال مصوبه مورخ 
شهر مبني بر عوارض کسب  اسالمي شهر قائم

  مشاغل در خصوص بانکها

  اي اسالميشور

  شهر ائمشهر ق

٢  ١٦/١/١٣٨٩  ٢  
ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد مبني 

بر وضع عوارض و بهاي خدمات کسب و پيشه و 
  مشاغل براي بانکها

  شوراي اسالمي

  شهر يزد

ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر دزفول راجع   ٢١٩  ٢٦/٤/١٣٩١  ٣
  به عوارض کسب و پيشه بانکها

  شوراي اسالمي

  دزفولشهر 

٢٢٠  ٢٦/٤/١٣٩١  ٤  

 ١٢/١١/١٣٨٣ـ  ٦٧٤١/٢ابطال مصوبه شماره 
شوراي اسالمي شهر مشهد، مبني بر تعيين 

عوارض کسب و پيشه براي بانکها و موسسات 
مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه و 
تعاونيهاي اعتباري و مراکزي که حوزه فعاليت 
کشوري و غير محلي دارند و نقض رأي شماره 

هيأت عمومي ديوان  ٢٩/٢/١٣٨٧ـ ١١٣
  عدالت اداري

  شوراي اسالمي

  شهر مشهد

١١/١٠/١٣٩١  ٥  
٧٢٤ 
الي 
٧٥٩  

ابطال مصوبه تعدادي از شوراهاي اسالمي 
شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض 
کسب و پيشه براي فعاليت بانکها {قزوين، 

رشت، تهران، قم، اهواز، اراک، بمپور، 
کاخک، شيراز،  کبودرآهنگ، سامن، مشهد،

يدريه، فسا، فامين، بروجرد، گراش، تربت ح
کاشمر، تربت جام، جغتاي، خواف، بردسکن، 

  آباد} نقاب جوين، گناباد، نيشابور، فيض

شوراي اسالمي 
  شهرهاي مختلف

  شهر) ٢٦(

١١١  ٢٣/٢/١٣٩٢  ٦  

شوراي  ١١/١١/١٣٩٠ـ٤٦٩ابطال مصوبه شماره 
عيين اسالمي شهر قزوين در حدي که ناظر بر ت

عوارض کسب و پيشه بانکها و موسسات مالي و 
اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه که حوزه 

  فعاليت کشوري و غير محلي دارند

  شوراي اسالمي

  شهر قزوين

١٠/٤/١٣٩٢  ٧  
٢٥٤ 
الي 
٢٦٠  

  شه بانکهاعوارض کسب و پي

  شوراي شهر) ٦(ابطال مصوبه بيش از 

از جمله: همدان، 
تويسرکان همدان، 

وش، واقع در شهر ري
کاشمر خراسان 
رضوي و شهر 

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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مرجع   موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف
  کننده تصويب

  نيشابور

  عوارض ساليانه و عوارض ساختمان بانکها  ٣٦٢  ٢١/٥/١٣٩٢  ٨
  شوراي اسالمي
  شهر اراک

٤٧٤  ٢٢/٧/١٣٩٢  ٩  

 ١١/١٠/١٣٨٧- ١٩٣٩ابطال مصوبه شماره 
مبني بر تعيين و اخذ عوارض کسب و پيشه از 
بانکهاي نيشابور که حوزه فعاليت کشوري و 

  لي دارندغير مح

  شوراي اسالمي
  شهر نيشابور

  ممنوعيت از عوارض از عابر بانکها  ٥٥١  ٢٠/٨/١٣٩٢  ١٠
  شوراي اسالمي
  شهر زاهدان

١٠١٨  ١٧/٦/١٣٩٣  ١١  

ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات 
مصوب  ١/١/١٣٩٣شهرداري اراک مورد عمل از 

همچنين ابطال عوارض از ـ شوراي اسالمي شهر
  داز بانکهادستگاههاي خودپر

  شوراي اسالمي
  شهر اراک

٨/١٠/١٣٩٣  ١٢  
٦٨١ 
الي 

١٧٣٥  

ابطال عوارض کسب و پيشه مشاغل، عوارض 
ساليانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهاي 

  خدمات براي بانکها و عابر بانکها
  

١٣  
  

٥٨  ٢٤/١/١٣٩٤  

مصوبه سي و سومين  ٥٦و  ٥٥ابطال مواد 
جهت سال  جلسه شوراي اسالمي شهر کرمانشاه

قانون  ٩٢در اجراي مقررات ماده  ١٣٩٣
  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

شوراي اسالمي شهر 
  کرمانشاه

٥٩  ٢٤/١/١٣٩٤  ١٤  

 ١٣/٩/١٣٩٣- ٣٦٢٧٢ابطال مصوبه شماره 
شوراي اسالمي شهر شيراز در اجراي مقررات 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٩٢ماده 
  ديوان عدالت اداري

  راي اسالميشو
  شهر شيراز

١٨/٣/١٣٩٤  ١٥  
٢٧٥ 
الي 
٢٩٣  

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 ساليانه عابر 

  بانکها خالف قانون است

  شوراي اسالمي
  شهر تهران

٣١/٦/١٣٩٤  ١٦  
٨١٦ 

ي ال
٨٣٦  

ابطال مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي 
    شهرهاي کشور در خصوص وضع عوارض

٨٧٨  ٢١/٧/١٣٩٤  ١٧  
مصوبه شوراي اسالمي شهر کبودرآهنگ  ٢٥بند 

در خصوص وضع عوارض نصب و ساليانه 
  شود عابربانکها خالف قانون است و ابطال مي

  شوراي اسالمي
  شهر کبودرآهنگ

٨٨١  ٢١/٧/١٣٩٤  ١٨  
تعيين بهاي خدمات شهري بانکهاي  ابطال

دولتي خالف قانون وخارج از حدود اختيارات 
  شوراي اسالمي است

شوراي اسالمي شهر 
  کرمان

٢٨/٧/١٣٩٤  ١٩  
٩٢٣ 
الي 
٩٣٩  

تعيين بهاي خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه بانکها 
(کسب و پيشه) عوارض نصب و ساليانه عابر بانک و 

عوارض بهاي خدمات و محل فعاليت و استقرار 
اروميه، بانکها توسط شوراي اسالمي شهرهاي داراب، 

  شود. گرگان و ... خالف قانون است و ابطال مي

شوراي اسالمي 
شهرهاي داراب، 

، گرگان، اروميه
مالير، فيروزان، 
قهاوند، سامن، 
تويسرکان، 

  آباد، ميانج صالح
  

وان يه ديق آراء وحدت روين درست که آراء ذکر شده صرفاً ابطال بوده و از مصاديا
  ن رابطه قابل ذکر است:يست، اما چند نکته در ايو الزام آور در موارد مشابه ن يعدالت ادار

بر خالف  يمبن يوان عدالت اداريد يأت عموميالف) استدالل موجود در آراء ه
بر  يبانکها داللت کاف يشه برايار بودن وضع عوارض کسب و پيقانون و خروج از اخت

ب موضوعات يبر تصو يمختلف مبن يشهرها يبر اصرار شورا يد مانعيموضوع داشته و با
 کند ميه نيحدت روجاد وين آراء ايرفته شود که اين استدالل پذيمشابه گردد چرا که اگر ا

د با همان يجد اي مصوبهب ياقدام به تصو تواند ميآن شهر  ينده باز هم شورايسال آ
شه ياخذ عوارض کسب و پ ين را دارد وقتيا يز اقتضايگر عدالت نيد يد. از سويعنوان نما

بانکهاي ند الزام يرا پرداخت نما ين وجوهيد چنيباطل و ممنوع شده و بانکها نبا يدر شهر

اشخاص  اير شهرها به پرداخت وجوهي با عنوان مشابه، مغاير قانون اساسي مبني بر برابريس
ر را از تکرا يوان عدالت اداريبه ستوه آمدن د توان ميل يدر برابر قانون است. در دادنامه ذ

و اخذ عوارض ن ييه بانکها خصوصاً قـاعده لزوم اخذ تعاستدالالت ابطال عوارض مربوط ب
مصرح در  با توجه به استداللهاي«بر فعاليت کشوري بانکها مشاهده نمود:  يدتأک محلي و
 ٢٠/٨/١٣٩٢ـ  ٥٥١، ١١/١٠/١٣٩١ـ  ٧٥٩الي  ٧٢٤، ٢٦/٤/١٣٩١ـ  ٢٢٠هاي شماره  دادنامه

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اين که: شوراهاي اسالمي ٢١/٥/١٣٩٢ـ  ٣٦٢و 
 ١٣٨٧آن از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  و تبصره ذيل ٥٠شهر به موجب ماده 

 براي تصويب عوارض محلي صالحيت دارند و همچنين ممنوعيت وضع عوارض به درآمدهاي
نبوده و  يت بانکها محلين که حوزه فعاليو ا ياسالم يات توسط شوراهايماخذ محاسبه مال

آمد خود، اخذ عوارض از بانکها ات توسط بانکها بابت دريز پرداخت ماليو ن باشد مي يکشور
الت يقانون تشک ٩٢ن با استناد به ماده يارات است، بنابرايو خارج از حدود اخت ير قانونيغ

وان يد يأت عموميت به آراء سابق الصدور هيو با عنا يوان عدالت اداريد ين دادرسييو آ
 ياسالم يهامصوب شورا ١٣٩٣سال  يدر موارد مشابه، تعرفه عوارض برا يعدالت ادار

کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها  شهرها به شرح مندرج در گردش
 ١٣/١١/١٣٩٢و مؤسسات مالي و اعتباري در شهر تهران مصوب چهل و دومين جلسه مورخ 

انه، يسال يشهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بها ياسالم يشورا
خدمات شروع به کار و  يانه، عوارض و بهايت ساليت افتتاح و فعالخدما يعوارض بها

خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسالمي انه عابر بانک يعوارض نصب و سال
قانون  ٩٢و  ٨٨و مواد ١٢ماده  ١و مستنداً به بند  شود طرف شکايت تشخيص داده مي

  »شوند. يابطال م ١٣٩٢صوب سال م يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيتشک
 اي مصوبهچنانچه «دارد:  ميمقرر  ١٣٩٢سال  يوان عدالت اداريقانون د ٩٢ب) ماده 

 ي، الزاميدر مصوبات بعد يأت عموميه يت مفاد رأيابطال شود، رعا يأت عموميدر ه
س يب کنند، رئيتصو يأت عموميه ير رأيمغا يدياست. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد

ن قانون و فقط با دعوت ي) ا٨٣ت مفاد ماده (ين موضوع را خارج از نوبت بدون رعاوايد
ت از ين لزوم تبعيبنابرا.» نمايد ميمطرح  يأت عموميکننده، در ه بينده مرجع تصوينما
 صادره حتي اگر در خصوص ابطال عوارض کسب و پيشه بانکهاي شهرهاي ديگر باشد يآرا

در  يوان عدالت اداريد يأت عمومياز آراء صادره ه يکي يدارد. حت يمستمسک قانون
  ).٢٤/١/١٣٩٤ ـ ٥٨ن راستا بوده است (دادنامه شماره يهم

وان عدالت يد يأت عموميه ٨/١٠/١٣٩٣ـ  ١٧٣٥ يال ١٦٨١شماره  يج) در رأ
شهر کرج در  ياز مصوبات متعدد ابطال شده در موضوع واحد مصوبه شورا يکي يادار

 ين نوع عوارض جايه اصرار شوراها بر اخذ ايه بانکها بود. حالشيخصوص عوارض کسب و پ
. نمايد ميبه ذهن متبادر  ير قانونيآنها را در اخذ وجوه غ يم تجريتعجب داشته و ب يبس

ل يشهر کرج به دل ياسالم ين که مصوبه شوراين است، با وجود اين رابطه پرسش ايدر ا
 يند براتوان ميرا داشته و ن يمحل ب عوارضيت تصويصالح ياسالم ين که شوراهايا

 باطل شده، ١٣٩٣کننده در سال  بانکها که حوزه فعاليت آنها کشوري است عوارض تصويب
با همان مضمون کرده، آن را  يب عوارضين شورا مجدداً اقدام به تصويد ايپس چرا با

وان يدقانون  ٩٢د و برخالف ماده يخود نما ١٣٩٤مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 
  شوراها! ين است تجريد؟ اياقدام نما يعدالت ادار

به عالوه الزم به ذکر است شهرداري در برخي موارد عوارضهاي مذکور را تحت 
نمايد در صورتي که هيچ گونه خدمات  عنوان بهاي خدمات شهري از بانکها مطالبه مي

دهد تحت عناوين دهد و در صورتي که خدماتي را ارائه  خاصي را به بانک ارائه نمي
خاص مانند عوارض پسماند يا عوارض نوسازي و غيره وجه آن را جداگانه از بانکها 

الواقع عوارض مشاغل (کسب و پيشه)  دارد لذا عوارض مذکور را که في دريافت مي
ت و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض ااست سهواً يا عمداً بر خالف قوانين و مقرر

  کند. خدمات مطالبه مي
  بخش سوم:

شه و مشاغل از بانکها يل متعدد ذکر شده تعرفه عوارض کسب و پياز آنجا که به دال
ت واضع آن ين و مقررات و خارج از صالحيکرج برخالف قوان يو اعتبار يو موسسات مال

وان يقانون د ٩٢و  ٨٨، ١٢ماده  ١، بند ١٣ن اساس و مستنداً به مواد ين بر همياست بنابرا
 استدعاي ابطال مصوبه مذکور و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني ١٣٩٢سال عدالت اداري 

  »و خارج از نوبت را دارم. بيکرج از زمان تصو يشهردار
  ر است:يمتن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز
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بزرگ  يه بانکها، آموزشگاهها، فروشگاههاي، کليو اعتبار يسسات مالـ مؤ١٠ـ٣«
 ، شهروند، هايپر مارکتها، فرونا، کوروش، جانبو، ايرانيان و غيره ... و کليهاي (مثل رفاه زنجيره

ست يبا يم يبرابر عوارض شغل ٢) ي، استخر، سونا و جکوزي، ورزشيسوارکار يباشگاهها
  ند.يپرداخت نما

، يدي، تولي، تجاريسسات اعم از صنفؤه شرکتها، کارگاهها، کارخانجات، ميکل
قانون و خدمات  يکه دارا ينه فنيض پالکها و مراکز معاي، تعوي، خدماتي، وارداتيصادرات

 يبند مت منطقهي% ق١ب يضر يبر مبنا يخاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغل
  .باشد مي يبردار د مورد بهرهيمف يبنا

% ٣٠ـ عوارض ساليانه مشاغل طالفروشي، نمايشگاه اتومبيل، بنگاه امالک ١١ـ٣
  .شود ميانه اضافه يعوارض سال به

مسقف  يمشمول بناها يو شغل يل عوارض صنفياتومب يشگاههايدر نما ـ١٢ـ٣
  »گردد. ميباز مشمول عوارض ن يو فضا باشد مي

وان يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ماده  يدر اجرا يوان عدالت اداريس ديرئ
جب نامه کند و به مو موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

خود  از شوراي اسالمي شهر کرج درخواست شد نمايندگان ٢٩/٣/١٣٩٥ـ ٩٤/١٠٣٣شماره 
  دعوت کنند.                               يأت عموميشرکت در جلسه ه يرا برا

با حضور رؤسا و مستشاران و  ١/٤/١٣٩٥خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ل شد. پس از يشهر کرج تشک ياسالم يندگان شوراينماوان و با حضور يدادرسان شعب د

  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس
  

  هيأت عمومي رأي
 ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ٩٢مطابق ماده 
أت يه يت مفاد رأيود، رعاابطال ش يأت عموميدر ه اي مصوبهچنانچه «مقرر شده است: 

 ير رأيمغا يدياست. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جد يالزام يدر مصوبات بعد يعموم
 ٨٣هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 

 »د.نماي کننده در هيأت عمومي مطرح مي قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
وان عدالت يد يأت عموميه ١٨/٣/١٣٩٤ـ  ٢٩٣ يال ٢٧٥شماره  ين که در رأينظر به ا

مختلف در خصوص اخذ  يشهرها ياسالم يشوراها ١٣٩٣تعرفه عوارض سال  يادار
خدمات افتتاح و  يانه، عوارض بهايسال يعوارض استقرار شعب بانکها، عوارض و بها

انه عابر بانک يوع به کار و عوارض نصب و سالخدمات شر يانه، عوارض و بهايت ساليفعال
شهر  ياسالم يارات ابطال شده است و شورايرت با قانون و خروج از اختيبه لحاظ مغا
بدون شه يبخش اول فصل چهارم با عنوان عوارض کسب و پ ١٠ـ٣ب بند يکرج در تصو

و ماده  ١٢ماده  ١بند  با استناد به ١٠ـ٣رعايت مفاد رأي مذکور اقدام کرده است، بنابراين بند 
مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢و  ٨٨و مواد  ١٣

  شود. ميب ابطال يخ تصوياز تار ١٣٩٢
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئ                        
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