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  ١٦/٨/١٣٩٥                                                                         ٩٢/٣٦٨ره هـ/شما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 ٣٢٦الي  ٣٢١يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  با موضوع: ١٢/٥/١٣٩٥ ورخم

ابطال مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي سلماس، يزد، ميبد، رشت (از تاريخ تصويب) «
جهت درج » شهر، مشكين دشت درخصوص وضع عوارض كسري يا حذف پاركينگ. خميني

  گردد. در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينعدديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   الت اداري 

  
  ٣٢٦ يال ٣٢١ ماره دادنامه:ش                ١٢/٥/١٣٩٥خ دادنامه: تاري

  ۱۲۸۵، ۸۹۴، ۳۶۸، ۴۴۰، ۶۳۸، ۹۲/۶۳۷رونده: السه پک
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

 
 يان با وکالت آقاي، بانک پارسيجان غربيآذربا ياد مسکن انقالب اسالميبن يان:شاك

حسن  يزد، خانم عالمه تبار با وکالت آقايبرق استان  يرويع ني، شرکت توزيداود دوستعل
  کل کشور يو سازمان بازرس يعي، خانم معصومه شفيعيد شفيحم ي، آقاياريمحمد

 ابطال مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي سلماس، يزد، موضوع شکايت و خواسته:
 ، مشکين دشت، در خصوص وضع عوارض کسريشهر رشت (از تاريخ تصويب)، خمينيميبد، 

  نگيا حذف پارکي
 شاکيان به موجب دادخواستها و سازمان بازرسي طي شکايتنامه تقديميکار:  گردش

ب)، يخ تصويبد، رشت (از تاريزد، ميسلماس،  يشهرها ياسالم يابطال مصوبات شوراها
ا ي يوارض کسرب در خصوص وضع عيخ تصوين دشت و رشت را از تاريشهر، مشک ينيخم

  ن خواسته اعالم داشته اند:ييو در جهت تب اند شدهنگ خواستار يحذف پارک
ا ينگ يت پارکيف عدم رعاي، تکليقانون شهردار ١٠٠ماده  ٥مقنن در تبصره «

مقرر در آن ماده به پرداخت  يونهايسيکم ين و متخلف را بر اساس رأيآن را مع يکسر
م مندرج در تبصره ماده مذکور يوارض مازاد بر جران عييمه محکوم کرده است لذا تعيجر

  .باشد ميخالف هدف و حکم مقنن 
شماره از جمله آراء  يوان عدالت اداريد يأت عمومين برابر آراء متعدد هيهمچن

 ٩٧و  ١٨/١٠/١٣٩١ـ  ٧٧٠، شماره ١٢/١٢/١٣٨٦ـ  ١٤٧٧، ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠، ١٤٨١
مختلف در خصوص وضع  يشهرها ياسالم يشوراها يها مصوبه ١٦/٢/١٣٩٣ـ  ١٠٠ يال

رت با يل خالف قانون بودن از جمله مغاينگ به داليا کسر پارکيو اخذ عوارض حذف و 
دولت  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤و ماده  يقانون شهردار ١٠٠ماده  ٥تبصره 

ط ا کاال و خدمات توسياخذ هرگونه وجه «... ن استدالل که يبا ا ١٣٨٠مصوب سال 
و نيز به علت خارج بودن از حدود » دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است.

  »ابطال شده است.» شوراي اسالمي شهر«کننده عوارض  صالحيت و اختيارات مرجع وضع
 متن مصوبات مورد اعتراض شوراهاي اسالمي شهرهاي يزد، سلماس، ميبد، مشکين دشت،

  ر است:يشهر به قرار ز ينيرشت، خم
  ١٣٩١اجرا در سال  يزد براي يخدمات شهردار يمتن تعرفه عوارض و بها ـ الف

»  ........  
     ........  
  نگيا کسر پارکيعوارض حذف و  ـ١٠
 ـ عوارض حذف پارکينگ تجاري و مسکوني (در صورت داشتن شرايط١٠ـ١
  )يگانه قهر شش

  ١٠٠ P يو ادار ينگ حذف شده بر معبر تجاريهر مترمربع پارک يبه ازا
  ٤٥ P  يو ادار ينگ حذف شده داخل تجاريهر مترمربع پارک يبه ازا
  P٢٠  ينگ حذف شده مسکونيهر مترمربع پارک يبه ازا

ال) يال (دوازده هزار رير ١٢٠٠٠برابر با  يو ادار يتجار يبرا P تبصره: حداقل
  .باشد مي

  ط شش گانهيشرا

داشته و  شتر قراريمتر و ب ۴۵به عرض ر يالس عيسر يابانهايساختمان در بر خ) ١
  ل رو نداشته باشد.يبه محل اتومب يدسترس
متر و بيشتر  ٤٥) ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ٢

  ل رو نداشته باشد.يبه محل اتومب يداشته و دسترس قرار
درختهاي  ) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع٣

  اجازه قطع نداده باشد. يکهن باشد که شهردار
قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور  يي) ساختمان در بر کوچه ها٤

  ل نباشد.ياتومب
نگ در آن ياد احداث پارکيب زيقرار گرفته که به علت ش ي) ساختمان در بر معبر٥

  مقدور نباشد. ياز نظر فن
 رم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان) در صورتي که وضع و ف٦

  نگ نمود.يدر سطح طبقات احداث پارک
ر ساختمان ين زين و وضع و فرم زمياد زميب زيص شين ضوابط تشخيي: تع١تبصره

  .باشد مي يشهردار يت حوزه معاونت شهرسازينگ در صالحيحذف پارک يبرا
صرفاً در هنگام صدور پروانه و  ١٠ـ١ فينگ موضوع ردي: عوارض حذف پارک٢تبصره

  گانه (ذکر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود. ط ششيدر صورت داشتن شرا
 ييو ماقبل آن که در نقشه هوا ١٣٥٩با قدمت سال  يتجار ي: ساختمانها٣تبصره

و  يض سقف آن را طبق اصول فنيا تعوي يمشخص باشند چنانچه مالک قصد بازساز
داشته باشد، در صورت اخذ مجوز، از پرداخت عوارض  ٢٨٠٠ نامه آيينت يو رعا يشهرساز
و احداث بنا همراه با  يکه نوساز يموارد ي. ولباشند مينگ معاف يا حذف پارکيکسر و 

  .باشد مي يآنها الزام ينگ برايت پارکيد باشد رعايطرح جد ياجرا
  : و... ي، اداريتجار ينگ واحدهاي) عوارض کسر پارک١٠ـ٢

  ٢٠٠ P يو ... بر مبنا ي، ادارياز بر معبر تجارينگ مورد نيهر متر مربع پارک يازابه 
  ٤٥ Pبه ازاي هر مترمربع پارکينگ مورد نياز داخل تجاري، اداري و... ساختمان (ملک) 

  ٢٠ P ياز مسکونينگ مورد نيهر مترمربع پارک يبه ازا
  ٨٠ Pو کار  ينگ دفاتر تجاريهر مترمربع کسر پارک يبه ازا

ال ير ١٢٠٠٠برابر با  يو کار و ادار ي، دفتر تجاريتجار يبرا P تبصره: حداقل
  .باشد ميال) ي(دوازده هزار ر

  حات:يتوض
ت آن يا رعايک ساختمان و ينگ در يکه بر اساس ضوابط احداث پارک يدر صورت ـ١

  .نگ را ندارديافت عوارض کسر پارکيحق در يدر بر معبر ضرورت داشته باشد، شهردار
 ـ در خصوص کسري پارکينگ واحدهاي تجاري، اداري و مسکوني و ... که توسط٢

باشند و طبق  نشيني) مي ملزم به رعايت پارکينگ (ملزم به عقب ٥کميسيون ماده 
بايست تأمين  نشيني) متراژ پارکينگ بيشتري مي ضوابط طرح تفصيلي (عالوه بر عقب

ن پارکينگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نمايند و يا به هر دليل مالک ملزم به تأمي
تواند در شعاع مناسب (به تشخيص شهرداري) معادل تعرفه  نظر تأمين نمايد، مالک مي

فوق پارکينگ موردنظر را تأمين نمايد و يا بابت کسر پارکينگ وجه آن را بر اساس 
ه صرف هزينه تعرفه فوق پرداخت نمايد. ضمناً عوارض اين رديف صرفاً در همان منطق

  احداث پارکينگ خواهد شد.
که  يوضع موجود تجار يض سقف) ساخت و سازهايتعوي (در خصوص بازساز ـ٣

ابط در ونگ را طبق ضيحق پارک ده است ويبالمانع گرد يق توسط شهرداريبه هر طر
 صدور مجوز پرداخت نموده، يا نسبت به تأمين پارکينگ برابر ضوابط اقدام کرده است،زمان 

نگ يبه متراژ وضع موجود از پرداخت عوارض پارک يليت ضوابط طرح تفصين رعاضم
  .باشد ميمعاف 
بوده و  ييو ماقبل که در نقشه هوا ١٣٦٥در سال  ياحداث يتجار يساختمانها ـ٤

 ييا محاکم قضايون ماده صد و يسيدر کم ١٩/١/١٣٦٩ـ  ٣٤/٣/١/١٠٨٧قبل از بخشنامه 
 وحکم صادره قطعيت يافته و يا ساختمان قبل از بخشنامه منتهي به صدور رأي شدهربط  يذ

ده باشد از پرداخت عوارض يخ نصب کنتور برق) رسي(مالک تار برداري بهرهاالشاره به  فوق
کسر پارکينگ معاف خواهند بود. مشروط به اين که ماهيت استفاده از آن ساختمان 

از اضافه شده ينگ مورد نيکه پارکر نکرده باشند ييتغ اي گونهبه بعد) به  ١٣٦٥سال  (از
و  ياست در صورت بازساز يهيش واحدها) باشد. بديا افزايبه بانک و  يل تجاري(مثل تبد

  نگ خواهند بود.يض سقف) مشمول ضوابط روز پارکيتعويد بنا (ا تجدي
، باشد مير مستقل يکه به صورت غ يتجار يم طبقه (بالکن) داخل واحدهاين ـ ٥

  گردند. يمنگ نيمشمول پارک

http://www.DASTOUR.IR
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 ياست و کاربر ينگ ضروريدر خصوص پارک ٥ون ماده يسيت مصوبات کميرعا ـ ٦
نگ بوده و يپارک يد کاربريبا شود مينگ  بر معبر در نظر گرفته يکه به عنوان پارک يامالک
  از آن ندارند. يگرين حق استفاده ديمالک

د با يبا شود مي نتأميان ينگ مجزا از طرف موديکه به عنوان پارک يسند امالک ـ٧ 
ت آنها يش ظرفيافزا يبرا تواند مي يشود و شهردار ينگ به نام شهرداريپارک يکاربر

  د.يآنها نما يبر رو ينگ طبقاتياقدام به احداث پارک
که  يتعرفه نسبت به تملک امالک ١٠ف يملزم است از محل درآمد رد يشهردار ـ ٨

  د.ياقدام نما باشد مينگ يدر طرح پارک
 يف عمده شهردارينگ در سطح شهر از وظايپارک تأمينت يرين که مديبه انظر  ـ٩

ده يا سرپوشينگ روباز يمختلف پارک هاي شبکهدر مناطق و  ياست ضرورت دارد شهردار
از يان آن منطقه به آنها امتينگ متقاضيپارک يجاد و به نسبت کسريا يبا وسعت کاف

ت يريبا مد ينگ عموميا به عنوان پارکنگهينگ فروخته و از آن پارکياستفاده از پارک
  استفاده شود. يشهردار

به بعد (مالک نقشه  ١٣٦٦از سال  ياحداث يساختمانها يصادره برا يدر گواه ـ١٠
 تأميننگ يو پارک اند شده يمه نقديماده صد جر ٥که طبق تبصره  ي) در صورتييهوا

ون ماده صد يسيکم يرأ يرانگ ساختمان مورد نظر داي، جمله (بابت کسر پارکاند نمودهن
   »تأمين نشده است) درج شود.از ينگ مورد نيمه شده و پارکيجر ٥بوده و بر اساس تبصره 

  :٨/١١/١٣٩١ـ ١٤٢٦ب ـ متن مصوبه شوراي اسالمي شهر سلماس در جلسه شماره «
  منابع تأمين درآمد موجود و پيشنهاد شهرداري و مصوب شوراي اسالمي شهر سلماس

 

  نحوه محاسبه  عنوان  رديف
مصوب 
سال 
١٣٩١  

  پيشنهاد 
 ١٣٩٢سال 

(پيشنهاد 
  شهرداري)

(تصويب 
براي  شورا 
  )١٣٩٢سال 

  مالحظات

٣٩  
  

عوارض حذف 
پارکينگ در واحد 

 ١٠٠تجاري تا 
مترمربع با ابقاء 

  کميسيون ماده صد

برابر ارزش  ١٠
برابر  اي منطقه

يک برابر ارزش 
  معامالتي

  برابر ١٠
برابر ارزش  ١٠

معادل  اي منطقه
يک برابر ارزش 

  معامالتي

برابر  ١٠
ارزش 

  اي منطقه

  

٤٠  

عوارض حذف 
در  پارکينگ

واحدهاي تجاري 
متر  ١٠٠بيش از 

بعد از رأي ابقاء 
  کميسيون ماده صد

برابر ارزش  ٢٥
اي برابر  منطقه

يک برابر ارزش 
  معامالتي

  برابر ٢٥
برابر ارزش  ٢٥

اي معادل  منطقه
يک برابر ارزش 

  معامالتي

برابر  ٢٠
ارزش 

  اي منطقه

  

    
 : در صورت عدم رعايت اجراي طرح تفصيلي و پس از رأي ابقاء در کميسيون١تبصره

  .گردد ميماده صد عوارضات مربوطه وصول 
متر از  ٢٠٠نگ به مساحت شامله به شعاع يمحل پارک تأمين: در صورت ٢تبصره

نگ يدانگ آن به عنوان پارکاحداث شده توسط مالک و انتقال سه  يتجار يمحل واحدها
 ياسالم يب شورايو مالک با تصو يت مشترک شهرداريبا حفظ مالک يبه نام شهردار

  شهر بالمانع است.
مترمربع  ١٠٠ک پالک چند باب مغازه با مجموع مساحت کمتر از ي: اگر در ٣تبصره

مترمربع  ١٠٠ش از يها مساحت آن ب ا مغازهيدر مغازه  ياحداث شده باشد و با اضافه ادغام
 مترمربع ١٠٠د عوارض حذف پارکينگ صرفاً براي مساحت اضافه ادغامي در مجموع تا گرد

  »محاسبه و اخذ خواهد شد. ٤٠بند متر مربع بر اساس  ١٠٠ش از يو ب ٣٩بر اساس بند 
  بد:يشهر م ياسالم يمتن مصوبه شورا

  
  جهت اجرا فرم پيشنهاد عوارض جديد يا افزايش عوارض موجود در شهرداري «

  ١٣٩١در سال 
  

تعرفه   عنوان عوارض
  توضيحات  نحوه وصول  داليل توجيهي  پيشنهادي

پارکينگ 
موقعيت تجاري 
بانکها، داروخانه 
  و مطب پزشکان

 
 
P۲۰×۲۵=    

به منظور تأمين 
پارکينگ عمومي در 
سطح شهر توسط 

المقدور  شهرداري حتي
تأمين پارکينگ از 

سسات طرف بانکها و مو
  استيجاري

ساليانه  تبه صور
طي صورتحسابي 
به آدرس آنان 

ارسال و در صورت 
عدم پرداخت از 
طريق کميسيون 

اقدام  ٧٧ماده 

P اي : قيمت منطقه  
M مساحت اعيان :  

وجوه اين رديف 
صرفاً به حساب 
مخصوص تأمين 
پارکينگ واريز و 

ازاين محل نسبت به 

تأمين پارکينگ   .گردد مي
 توسط شهرداري

  گردد مياقدام 
  

  ن دشت:يشهر مشک يمتن مصوبه شورات) 
که  ينگ در صورتيمحاسبه عوارض حذف پارک ينگ: برايعوارض حذف پارک ـ ٥«

شماره  ينگ مطابق دستورالعملهايپارک تأمينهنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان 
ن يمالک يوزارت کشور برا ٤/٦/١٣٧١ـ  ٣٤/٣/١/١٠٧٤٠و  ٧/٢/١٣٧١ـ  ٣٤/٣/٢٣٣١

ل ينگ به شرح ذينسبت به وصول عوارض حذف پارک بايست مي يفراهم نباشد، شهردار
  د.يعمل نما

K× P ×  مترمربع) ٢٥ ×نگ يک واحد پارکي(متراژ  
 .باشند ميمختلف  يهايبا کاربر يب مربوط به بناهاي= ضر K در فرمول مذکور: 

P = باشد مين يزم يبند مت منطقهيهمان ق.  
 يو واحدها ١٠عدد  يتجار يو واحدها ٦عدد  يمسکون يواحدها يبرا Kب يضر

  ف شده است.يتعر ٤ر بناها عدد يو سا ٨عدد  يو ادار يو مشاغل مزاحم شهر يصنعت
 بيني شده در طرح : متراژ مربوط به هر واحد پارکينگ با توجه به ضوابط پيش١تبصره

  .شود ميمحاسبه  يهر شهردار يليا تفصي يهاد
مه يون ماده صد مشمول جريسينگ حذف شده در کميکه پارک يموارد: در ٢تبصره

  »ينگ محاسبه نخواهد شد.ده عوارض حذف پارکيگرد
  شهر رشت: ياسالم يمتن مصوبه شوراث) 

  نوع عوارض  رديف
اخذ و نحوه 

محاسبه 
  عوارض

منشاء 
    قانوني

  

عوارض حذف و 
کسر پارکينگ 
براي واحدهاي 

مسکوني، تجاري، 
به اداري و غيره 

طوري که داراي 
شرايط خاص 

تبصره  ٦شامل 
حذف پارکينگ 
باشد به ازاي 
  هرمترمربع

  

 ١٦بند 
 ٧١ماده 

قانون 
موسوم به 
شوراها و 

 ١تبصره 
 ٥٠ماده 

قانون 
ماليات بر 
  ارزش افزوده

 ): در صورتي که بر اساس ضوابط، احداث پارکينگ١تبصره(
 افتدر يک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداري حق دري

عوارض حذف پارکينگ را ندارد. بنابراين چنانچه در نقشه 
 ساختماني تعداد پارکينگ مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي،
 پارکينگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختماني ممنوع

  باشد: بند ذيل مي ٦باشد مگر در شرايط خاص که شامل  مي
 ٤٥رض ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به ع١

متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو 
  نداشته باشد.

ـ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به ٢
متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل  ٢٠عرض 

  اتومبيل رو نداشته باشد.
ـ ساختمان در محلي قرارگرفته باشد که ورود به ٣

کهن باشد که شهرداري  پارکينگ مستلزم قطع درختان
  اجازه قطع آن را نداده است.

 گرفته باشد که به علت ـ ساختمان در بر کوچه هايي قرار٤
  عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبيل نباشد.

ـ ساختمان در برِ معبري قرار گرفته باشد که به علت  ٥
  شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.

ي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي ـ در صورت ٦
  پارکينگ نمود. که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداثباشد

بر اساس ضوابط طرح  ٥): شيب مقرر در بند ٢تبصره(
  گردد. تفصيلي تعيين مي

): شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين ٣تبصره(
امر احداث تعرفه را به حساب جداگانه اي واريز و صرفاً در 

  پارکينگ عمومي هزينه نمايد.
- ١٤٧٧- ١٤٨١): بر اساس رأي قطعي شماره ٤تبصره(

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

 تکليف عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن را معين و متخلف
نهاي مقرر در آن ماده به پرداخت را بر اساس رأي کميسيو

جريمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعايت 
  پارکينگ و يا کسري آن، خالف هدف و حکم مقنن است.

مسکوني تا دو   ١
 K.P  طبقه

مسکوني از دو   ٢
 K.P  طبقه به باال

 K.P  تجاري  ٣

اداري، صنعتي و   ٤
 K.P  غيره

    

 

  
  :١٣٩٢شهر در سال  ينيخم ياسالم يج) متن مصوبه شورا

  
  شماره ابالغ مصوبه:  شهر شهرداري خميني  ١٠١٤تعرفه: 

  تاريخ و ابالغ مصوبه:
  موضوع تعرفه: عوارض کسر، حذف يک واحد پارکينگ

  باشد معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زير مي
عوارض حذف عوارض کسر وع ن  رديفعوارض حذف عوارض کسر   نوع کاربري  رديف

M  
۳۰  
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  پارکينگ  پارکينگ  کاربري  پارکينگ  پارکينگ
 P۳۰× T = G P۴۰× T = G  جاريتمجتمع   ٦ P۲۰× T = G P۲۵× T = G  مسکوني  ١

 P۲۰× T = G P۴۰× T = G  خدماتي  ٧ P۲۰× T = G P۴۰× T = G  آپارتمان  ٢

تجاري تک   ٣
 P۲۰× T = G P۴۰× T = G  اداري  ٨ P۲۰× T = G P۴۰× T = G  واحدي

  ت محاسبه عوارض:توضيحا
توضيح: پارکينگ عبارتست از آن قسمت از ساختمان که براي توقف خودرو برابر ضوابط شهرسازي در نظر 

  شود. گرفته مي
  باشد. مترمربع مي ۲۵حداقل گردش پارکينگ است که جهت هر واحد  Gمنظور از ـ ۱
مل خواهد بود و در اين صورت امالکي در محاسبه عوارض اين تعرفه، کاربري اعياني مورد استفاده مالک ع ـ۲

که بر اساس کاربري خاصي کسر پارکينگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربري ديگري 
  استفاده نمايند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن خواهند بود.

سيون ماده صد قانون عوارض کسر و حذف پارکينگ با نظرواحد شهرسازي و يا آراء صادره از سوي کميـ ۳
  شهرداريها بر طبق تعرفه فوق اخذ خواهد شد.

منظور از کسر پارکينگ يعني اين که مالک ملک در هنگام صدور پروانه به نوعي نتواند پارکينگ مورد نياز  ـ۴
  ملک مربوطه را تأمين نمايد.

ث پارکينگ عمداً از احداث منظور از حذف پارکينگ يعني اين که مالک ملک با توجه به الزام به احدا ـ ۵
  پارکينگ مورد نياز در ملک مربوطه خودداري و پارکينگ را حذف نموده باشد.

  ريال ۰۰۰/۰۰۰/۴حداقل پارکينگ تجاري و کارگاهي و صنعتي و تاالر  ـ ۶
عوارض کسر پارکينگ واحدهاي کارگاهي و تجاري و مسکوني که داراي پايانکار و ياتسويه حساب باشند و  ـ۷
خواست پروانه تخريب و نوسازي دارند در صورت عدم امکان احداث پارکينگ بر اساس ضوابط طرح در

  % تخفيف اعمال گردد.۵۰تفصيلي به تعداد پارکينگهاي تسويه حساب شده قبلي 

شهر،  در پاسخ به شکايات مذکور، شوراهاي اسالمي شهرهاي يزد، ميبد، خميني
/ش ـ ٤٩ـ  ٨٣٤، ١١/١٠/١٣٩٢ـ  ٩٦٧، ١٦/٨/١٣٩٢ـ٩٢١٠٠٢٧١٣طي لوايح شماره 

 ٢٧/٩/١٣٩٢ـ ٢٥/١٣٧٢٣و نيز شهرداري سلماس طي اليحه شماره  ٦/٩/١٣٩٢
  توضيح داده است:

شهر  ياسالم يات بر ارزش افزوده، شورايقانون مال ٥٠ماده  ١طبق تبصره  ـ١«
 کرالذ فوقف آنها در قانون يد که تکليجد يک از عوارض محليجهت وضع هر  تواند مي

اجرا در سال بعد  يبهمن ماه هر سال برا ١٥مشخص نشده است موارد را حداکثر تا 
  د.يب و اعالم نمايتصو

 قانون تشکيالت، ٧١ماده  ١٦ـ يکي از وظايف مهم شوراي اسالمي شهر وفق بند ٢
 ١/٣/١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

وارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن ـو عـي يا لغويب لوايح برقرارـتص
شود،  نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي با در

تواند نسبت به  اين قانون شوراي اسالمي شهر مي ٧٧باشد و به موجب ماده  مي
ز شهر هاي خدماتي و عمراني مورد نيا وضع عوارض به منظور تأمين بخشي از هزينه

  اقدام نمايد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي  ٥٠ماده ١ـ همچنين حسب تبصره ٣

اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در 
اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر 

اي که از  نمايد. لذا نکته اعالم عموميسال براي اجرا در سال بعد تصويب و 
باشد محول نمودن وضع عوارض و از  الذکر کامالً مشهود مي مستندات قانوني فوق

باشد. شکات با  جمله عوارض حذف يا کسر پارکينگ به شوراهاي اسالمي شهر مي
اند که دو مبحث عوارض و جريمه هر دو بر يک معنا  خلط مباحث اين گونه پنداشته

وم بوده و يک منشاء واحدي دارند غافل از آن که هر کدام از عناوين مذکور و مفه
باشند چرا که طبق  اي کامالً متمايز و از دو مقوله متفاوت مي لحاظ ماهوي و ريشه

از جمله وجوهي است » عوارض«نامه مالي شهرداري  آيين ٢٩ماده  ٢و ١بندهاي 
بيني گرديده است که اين وجوه  يشکه به عنوان يکي از منابع درآمد شهرداريها پ

 گردند به موجب مصوبات قانوني مربوطه، حسب مورد و در مقاطع زماني گوناگون وضع مي
و بر اساس شرايط و ضوابط مقرر توسط شهرداريها رأساً محاسبه، تعيين و مطالبه 

شوند بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع يا عدم وقوع تخلفي در  مي
 ٥الي  ٢هاي  ختمان موضوع عوارض مربوط باشد. لکن جريمه بر طبق تبصرهسا

قانون شهرداري به عنوان ضمانت اجراي قانوني وقوع تخلفات ساختماني  ١٠٠ماده 
هاي ياد شده توسط  است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره

ـ  ٥٨٧شماره  گردد. در اين خصوص دادنامه بيني مي کميسيونهاي ماده صد پيش
جرائم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين گونه نظر داده که  ٢٥/١١/١٣٨٣

مجازات  االمر به منزله قانون شهرداري در واقع و نفس ١٠٠هاي ماده  مندرج در تبصره
تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از 

شود که اين دادنامه نيز دليل  اعمال مجاز محسوب مي نوع حقوقي ديواني ناشي از
  الذکر است. محکمي بر تأييد مراتب فوق

ون ماده صد قانون يسين که کمياالشعار و ا ت به مطالب معنونه فوقيهذا و با عنا يعل
جريمه و اخذ  يمبادرت به صدور رأ يبه تخلفات ساختمان يدگيدر مقام رس يشهردار

دو  گردد، وارضي که بر اساس موازين قانوني مربوط به خود وضع مينموده و اين امر با ع
يان ت شاکي. رد شکاباشد ميک در چارچوب خود قابل اعمال يمقوله جداگانه بوده و هر 

                      »مورد تقاضا است.
ن يس و معاونيبا حضور رئ ١٢/٥/١٣٩٥خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يادار وان عدالتيد
  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  
  هيأت عمومي رأي

 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٢و  ٥٠نظر به اين که اوالً: به موجب مواد 
عيين و وضع هرگونه عوارض و ، اختيار شوراهاي اسالمي در ت١٣٨٧مصوب سال 

ساير وجوه نسبت به انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که 
اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده، محدود گرديده است و صرفاً  در

قانون ياد شده، شوراهاي اسالمي شهر و بخش اختيار  ٥٠ماده  ١مطابق تبصره 
الذکر نرخ  قانون فوق ٣٨جديد را دارند و بر اساس ماده  وضع عوارض محلي

شهرداريها و دهياريها در رابطه با کاال و خدمات مشمول قانون تعيين شده  عوارض
بنابراين شوراي اسالمي شهر اختياري در وضع عوارض نسبت به اين موضوعات 

  نداشته است.
ني، مالک از تأمين پارکينگ ثانياً: در مواردي که بر خالف مندرجات پروانه ساختما

قانون شهرداري تعيين تکليف شده و  ١٠٠ماده  ٥خودداري کند به شرح تبصره 
شود  متخلف بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم مي

و دريافت عوارض در اين خصوص عالوه بر جريمه تعييني بر خالف حکم قانون و مراد 
  مقنن است.

ت خالف قانون و خارج يمورد شکا يدر قسمتها ياسالم ين مصوبات شوراهايرابناب
ن ييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١و به استناد بند  باشد يارات مياز حدود اخت

شهر رشت با استناد  ياسالم يو مصوبه شورا شوند مي ابطال يوان عدالت اداريد يدادرس
ين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب قانون تشکيالت و آي ١٣به ماده 
  شود. ابطال مي

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئ
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