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  ١٨/٧/١٣٩٥                                                                        ٩٥/٣٢٧هـ/ رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٤٢٥يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ٦/٧/١٣٩٥
بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي شهر محمدشهر  ٥بند «

ناظر بر اخذ عوارض از پيمانها و قراردادها خالف قانون و خارج از حدود  ١٣٩٥در سال 
جهت درج در » شود. اختيارات شوراي اسالمي شهر است و از تاريخ تصويب ابطال مي

  گردد. سال ميروزنامه رسمي به پيوست ار
ـ مهدي دربينديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   عدالت اداري 

  
  ٩٥/٣٢٧رونده: السه پک      ٤٢٥ ماره دادنامه:ش       ٦/٧/١٣٩٥خ دادنامه: تاري

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

بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض  ٥ ابطال بند موضوع شکايت و خواسته:
  ١٣٩٥شهر محمدشهر در سال  ياسالم يشورا يمحل

بخش چهارم  ٥ابطال بند  يبه موجب دادخواست يد محمديام يآقا گردش کار:
 يدر اجرا ١٣٩٥شهر محمدشهر در سال  ياسالم يشورا يفصل اول تعرفه عوارض محل

را خواستار شده و  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢مقررات ماده 
  ن خواسته اعالم کرده است که:ييدر جهت تب

  بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض«
از  ٣محمدشهر کرج به موجب مفاد تعرفه شماره  يرساند شهردار مي به استحضار

، مطالبه ١٣٩٥محمدشهر در سال  يدفترچه تعرفه عوارض شهردار ١از فصل  ٤بخش 
  هر دکل کرده است: يانه را برايهعوارض ما

 قانون شهرداري، عبارت است از عوارض اقدامات ١٠٦عوارض پيمانها در اجراي ماده «
کارفرما  يستي، که بايياجرا يات، سازمانهامؤسس مانکاران، مقاطعه کاران، شرکتها،يپ
  د از هر ماه بع ٢مان کسر و حداکثر تا يت پيکارفرما ) از کل مبلغ صورت وضع يحساب يذ(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . الف)١٠٥٢) ٢٧(قطعنامه ( ٢٠١١صاحب بندر  يهاي كنترل و بازرسي کشورها رجوع شود به رويه - ١

کميسيون  پرداخت به حساب شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت از طريق
درصد صورت وضعيت  لغ عوارض فوق نيمقابل رسيدگي خواهد بود. مب ٧٧ماده

  گردد. مي تعيين
هاي رسمي و  نامه ها، قراردادها و مصالحه نامه اين عوارض به موافقت :٢تبصره

 اي) کليه افراد حقيقي و حقوقي و شهرداري مطابق تعرفه عوارض رسمي (قولنامه غير
  »گيرد. محلي تعلق مي

که  ي(مواد قانون يارات قانونياخت ن و خروج ازيرت مصوبه با قوانيمغا بخش دوم:
رت مصوبه با يث مغايل و جهات اعتراض از حيرت مصوبه با آن شده و داليمغا يادعا
  کننده): بيارات مرجع تصوين و خروج از اختيقوان

ات توسط شوراها يمحاسبه مال ي مأخذعوارض به درآمدها يت برقراريممنوع ـ١
  ات و عوارض)يت جمع مالي(ممنوع

ات (عوارض بر يمحاسبه مال ي مأخذعوارض به درآمدها ين که برقراريح ايتوض
ن امر به موجب يا يست و متوليارات شوراها نيت و حدود اختيدرآمد) اصالً در صالح

اخذ عوارض به علت  يمانکاريپ يباشد. در عوارض بر قراردادها ي مياتيمال يها قانون حوزه
 ين امر اخذ وجوه مازاد تلقيتعلق گرفته و اات يمحاسبه مال ي مأخذن که به درآمدهايا

 يأت عموميه يص و از سويارات شوراها تشخير قانون و خارج از حدود اختيده مغايگرد
  باطل اعالم شده است. يوان عدالت اداريد

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه يرت با آرايمغا ـ٢
اصل موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، 

استفاده توسط شوراي اسالمي شهر محمدشهر جهت وضع و تعيين عوارض بر  مورد
رغم  قانوني اعالم و مورد ابطال قرار داده است. ليکن علي قراردادهاي پيمانکاري را غير

اعالن آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعالم مستقيم آن توسط اشخاص به آن 

درست آن شورا نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع شورا، تأثيري در روند نا
  اعتنا هستند: بي

  ييقضا يها هيرو
  
  کننده مرجع تصويب  موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف

  شوراي اسالمي شهر اراک  ابطال عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري  ٥٥٠  ٨/٨/١٣٩١  ١

الي  ١٧٦٣  ١٥/١٠/١٣٩٣  ٢
١٧٧٥  

اري خالف تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانک
  قانون است.

شوراهاي اسالمي شهرهاي 
شاهين شهر، کرمانشاه، 
مبارکه، اراک، شادگان، 

  سيرجان

٨٨٠  ٢١/٧/١٣٩٤  ٣  
شوراي اسالمي  ١٨/١٠/١٣٩٢ابطال مصوبه مورخ 

شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نيم درصد 
  قراردادها و معامالت

شوراي اسالمي شهر مبارکه 
  اصفهان

١٢٦٣  ٢٠/١١/١٣٩٤  ٤  

تعرفه عوارض شهرداري کرمانشاه  ٤١ماده 
مصوب شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٠در سال 

کرمانشاه در خصوص تعيين عوارض بابت 
کليه پيمانها و قراردادها خالف قانون است و 

  شود از تاريخ تصويب ابطال مي

  شوراي اسالمي شهر کرمانشاه

  
شهر محمدشهر در خصوص بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسالمي 

قانون ماليات بر ارزش افزوده و آراي هيأت  ٥٠عوارض بر قراردادها و پيمانها با ماده 
عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت  دارد، وضع عوارض توسط شوراي اسالمي مذکور 
در تجويز اخذ عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات 

را و مغاير آراء صادره در موضوعات مشابه از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آن شو
قانون ديوان عدالت اداري  ٩٢و  ٨٨، ١٢ماده  ١، بند ١٣باشد، لذا مستنداً به مواد  مي

اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت  چنانچه مصوبه«دارد:  که مقرر مي ١٣٩٢سال 
عدي، الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات ب

جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت 
کننده، در  ) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣بدون رعايت مفاد ماده (
مدشهر کرج استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي مح» نمايد. هيأت عمومي مطرح مي

قانوني شهرداري محمدشهر را از زمان تصويب و خارج از  و جلوگيري از اخذ عوارض غير
  »نوبت دارم.

  ر است:يتعرفه مورد اعتراض به قرار ز ٥متن بند 
  مانها + ارزش افزودهيعوارض بر قراردادها و پ ـ ٥«

ض اقدامات ، عبارت است از عواريقانون شهردار ١٠٦ماده  يمانها در اجرايعوارض پ
 پيمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتها، مؤسسات، سازمانهاي اجرايي، که بايستي کارفرما

ماه بعد از هر  ٢مان کسر و حداکثر تا يت پيکارفرما) از کل مبلغ صورت وضع يحساب ي(ذ
ون يسيق کميند و در صورت عدم پرداخت از طريز نمايوار يپرداخت به حساب شهردار

ت ي%) صورت وضع٥/٠م درصد (يخواهد بود. مبلغ عوارض فوق ن يدگيقابل رس ٧٧ماده 
  گردد. مي نييتع

 يقراردادها و همچنينسازي  قراردادهاي عمراني اعم از ابنيه، تأسيسات و راه :١تبصره
 يانجام تعهد کار يو هرگونه قرارداد برا ي، مطالعاتيا ، مشاورهييو اجرا يمهندس يکارها
و  ي، کشاورزي، پزشکي، خدمات مهندسي، صنعتي، تجاريمانساخت يتهاينه فعاليدر زم

  خواهد بود. يدامپرور
هاي رسمي و  نامه ها، قراردادها و مصالحه نامه اين عوارض به موافقت :٢تبصره

 اي) کليه افراد حقيقي، حقوقي و شهرداري مطابق تعرفه عوارض محلي رسمي (قولنامه غير
  »گيرد. تعلق مي

 ـ١٧٧٥ يال ١٧٦٣هاي  به شماره يوان عدالت اداريد يأت عموميمتن آراء ه
  ر است:يمفاداً به قرار ز ٢٠/١١/١٣٩٤ـ  ١٢٦٣و  ٢١/٧/١٣٩٤ـ  ٨٨٠، ١٥/١٠/١٣٩٣

 ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب يقانون مال ٥٠ن که به موجب ماده يبا توجه به ا«
و ارائه خدمات  يديل، تويواردات يانواع کاالها ير وجوه برايهر گونه عوارض و سا يبرقرار

باشد و بر اساس بند الف  مي ده ممنوعيات آنها مشخص گرديف مالين قانون تکليکه در ا

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢٠٨٦٠شماره                       WWW.DASTOUR.IR                      ۲۸/۷/١٣٩٥روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات که فعاليتهاي پيمانکاري از جمله آنهاست  ٣٨ماده 
قانون ياد شده نيز  ٥٢% تعيين شده است و از سويي به موجب ماده ٥/١به ميزان 

موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و قانون اصالح 
دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب  ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه

لغو شده است، بنابراين مصوبات مورد اعتراض شوراهاي اسالمي مبني بر اخذ  ١٣٨١
باشد و حکم به ابطال  ير با قانون ميعوارض از فعاليتها و قراردادهاي پيمانکاري مغا

  » شود. آنها صادر مي
 ي، از شورايوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ماده  يدر اجرا

 يأت عموميکنند. ه ينده خود را به جلسه معرفيمحمدشهر خواسته شد نما ياسالم
و  يوان عدالت ادارين ديس و معاونيبا حضور رئ ٦/٧/١٣٩٥خ يدر تار يوان عدالت اداريد

 يشده از سو ينده معرفيز با حضور نمايوان و نيرؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د
ر به صدور يت آراء به شرح زيبا اکثر يل شد و پس از بحث و بررسيت تشکيطرف شکا

 مبادرت کرده است. يرأ
  هيأت عمومي رأي

الت اداري مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عد ٩٢مطابق ماده 
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت  چنانچه مصوبه«مقرر شده است:  ١٣٩٢سال 

مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه 
جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، 

کننده  قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب ٨٣بدون رعايت  مفاد ماده 
ـ  ١٧٧٥الي  ١٧٦٣نظر به اين که در آراء شماره » نمايد. در هيأت عمومي مطرح مي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات  ٢١/٧/١٣٩٤ـ  ٨٨٠، ١٥/١٠/١٣٩٣
ها شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف در خصوص اخذ عوارض از پيمانها و قرارداد

اند و شوراي اسالمي  لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده به
بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي سال  ٥شهر محمدشهر در تصويب بند 

بدون رعايت مفاد آراء مذکور، عوارض بر قراردادها و پيمانها به عالوه ارزش  ١٣٩٥
 ١٣و ماده  ١٢ماده  ١ند مذکور با استناد به بند افزوده را وضع کرده است، بنابراين ب

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ٩٩و  ٨٨و مواد 
  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢

 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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