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  ١٨/٧/١٣٩٥                                                                        ٩٤/١٥٠هـ/ رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٤٢٨يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ٦/٧/١٣٩٥
 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري، كارگاهي مصوب شوراي اسالمي ٣ابطال تبصره «

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

  
  ٩٤/١٥٠رونده: السه پک        ٤٢٨ ادنامه:ماره دش     ٦/٧/١٣٩٥خ دادنامه: تاري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
  کل کشور يسازمان بازرس ي:شاك

، يتعرفه عوارض ارزش افزوده تجار ٣ابطال تبصره  موضوع شکايت و خواسته:
  شهر گز برخوار ياسالم يمصوب شورا يکارگاه

کل کشور به موجب  يزمان بازرسسا يو نظارت همگان يمعاون حقوق گردش کار:
  اعالم کرده است که: ٢٥/١٢/١٣٩٣ـ ٢٤٧٥٣٢ت نامه شماره يشکا

  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ«
  کم:يسالم عل

استان اصفهان و مستندات  ياز گزارش اداره کل بازرس يريوست تصوياحتراماً، به پ
ق يون تطبيسير کمشهر گز که د ياسالم يرت مصوبه شورايمرتبط با آن راجع به مغا

شود،  مي گشته است ارسال تأييد ن سازمان مطرح ويبا قانون ا يادار يمصوبات دستگاهها
  ت گزارش مذکور:يبه حکا

، يشهر گز (استان اصفهان) تعرفه عوارض ارزش افزوده تجار ياسالم يشورا
باشد) را مصوب کرده است  يها که حسب طرح جامع در کد تجاريه تجاريکل( يکارگاه

 ١٣٥٨قبل از سال  يتعرفه مذکور، عوارض ارزش افزوده ساختمانها ٣که مطابق با تبصره 
  گردد. مي % محاسبه و اخذ٢٥و قبل از الحاق 

ارائه خدمات در اين قانون، «دارد:  قانون ماليات بر ارزش افزوده اشعار مي ٥ماده 
  »باشد. قبال ما به ازاء ميدر  غير به استثناء موارد مندرج در فصل  نهم، انجام خدمات براي

ن ير و همچنيعرضه کاالها و ارائه خدمات ز« دارد: مي انيقانون مذکور ب ١٢ماده 
  باشد:  مي ات معافيواردات آنها حسب مورد از پرداخت مال

....  
  منقول: غير اموال ـ ٨  
 «.....  
ونه عوارض و هرگ يبرقرار«دارد:  مي ات بر ارزش افزوده عنواني) قانون مال٥٠ماده (  

ن قانون، ين ارائه خدمات که در ايو همچن يديو تول يواردات يانواع کاالها ير وجوه برايسا
ي عوارض به درآمدها ين برقرارين شده است، همچنيات و عوارض آنها معيف ماليتکل

ر يو سا يگذار ات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهيمحاسبه مال مأخذ
 يمجاز، توسط شوراها يبانک ي غيرات اعتبارمؤسس اشخاص نزد بانکها و يلات مايعمل

  ».باشد مي ر مراجع ممنوعيو سا ياسالم
تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري، کارگاهي دفترچه  ٣بنا به مراتب تبصره 

باشد زيرا  قانون ماليات بر ارزش افزوده مي ٥عوارض محلي شهر گز مغاير با ماده 
اند تا مشمول ماليات بر ارزش  خدماتي دريافت ننموده ١٣٥٨سال  امالک قبل از

 منقول قانون موصوف کليه اموال غير ١٢ماده  ٨افزوده باشند مضاف بر آن که طبق بند 
 ٥٠استناد ماده  (امالک و مستغالت) مشمول معافيتهاي ماليات بر ارزش افزوده بوده و به

 وارض توسط شوراي شهر مذکور بر آنهاقانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري ع
  باشد. ممنوع مي

) قانون تشکيل ٢) ماده (٢خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (  
العاده و خارج از  اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق

ين سازمان نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است که از تصميم متخذه ا
  »را مطلع فرمايند.

  ر است:يتعرفه مورد اعتراض به قرار ز ٣متن تبصره  

  
عنوان: عوارض ارزش افزوده تجاري، کارگاهي (کليه تجاريها که حسب طرح 

  کد:  جامع در کد تجاري باشد)               
  شوراي اسالمي شهر گز ١٣٨٨کننده قبلي:  تاريخ و مرجع تصويب

  ارض محليشرح محاسبه عو

S  مساحت عرصهp بندي قيمت منطقه  P×S ۲۵۰  

  دفتر کار  تجاري  طبقات

  %٢٠  %٣٠  زير زمين انباري
  %٣٠  %٥٥  زيرزمين تجاري، کارگاهي

  %٣٠  %٥٠  اول تجاري،  کارگاهي

  %٢٠  %٣٠  دوم تجاري، کارگاهي

  %١٥  %٢٠  سوم و باالتر تجاري، کارگاهي

  %٠٥  %١٠  بالکن و نيم طبقه

  حات:يتوض  
  : .....١تبصره  
  : ....٢تبصره  
و قبل از الحاق  ١٣٥٨قبل از سال  ي: عوارض ارزش افزوده ساختمانها٣تبصره  

  ».گردد مي % محاسبه٢٥
حه يشهر گز برخوار به موجب ال ياسالم يس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا  
  ح داده است که:يتوض ٢/٤/١٣٩٤- ٣٤٨/٩٤شماره 
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه دفتر محترم«

  با سالم:
موضوع کالسه  ١٥/٢/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩١٨٠٠٠٠٠٠٤٠احتراماً بازگشت به نامه شماره 

استان اصفهان و  يت و گزارش اداره کل بازرسير شکايمنضم به تصو ٩٤/١٥٠پرونده 
 سازمان بازرسي کل کشور در خصوص مصوبه اين شورا مبني بر وضع عوارض ارزش افزوده

 يب و نوسازيکه قصد تخر يانيمتقاض يبرا ياز صدور پروانه ساختمان تجار يناش
% از ٢٥ساختمان قديمي بدون پروانه ساخت خود را دارند و داراي ارزش باالتر شوند با اخذ 

  رساند: باشد به استحضار مي عوارض مصوب ساير اراضي که در طرح جامع داراي کد تجاري مي
انون ماليات بر ارزش افزوده صراحتاً اعالم داشته که اموال ق ١٢ماده  ٨ـ بند ١  

گونه  باشند و هيچ منقول از پرداخت ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف مي غير
ماده  ١٦قانون مزبور و همچنين بند  ٥٠ماده  ١اي به عوارض محلي که در اجراي تبصره  اشاره

ابات شوراي اسالمي و انتخاب شهرداران توسط شوراهاي قانون تشکيالت، وظايف و انتخ ٧١
منقول وضع ننموده تا بتوان  شود ندارد و لذا اوالً: اين شورا عوارض بر اموال غير اسالمي وضع مي

با تمسک به اين بند از قانون اقدام شورا را مغاير با مقررات مذکور دانست و ثانياً: عوارض وضع 
  صدور پروانه ساختمان با کاربري تجاري بر روي اين امالک است. شده بر ارزش افزوده ناشي از

است که  يات بر ارزش افزوده مربوط به ارائه هر گونه خدماتيقانون مال ٥ماده  ـ٢  
ن شورا مربوط يوضع عوارض توسط ا يشود ول مي ارائه يو حقوق يقياشخاص حق ياز سو

از صدور  يز ارزش افزوده ناشاست که ا يعوارض محل يست و نوعيبه ارائه خدمات ن
  شود. مي د مالکيعا يپروانه تجار

ات يقانون مال ٥٠و وضع عوارض در ماده  يدر ارتباط با صدور پروانه ساختمان ـ٣  
ات مؤسس ها،ين که شهرداريف نشده و به لحاظ اين تکلييچ گونه تعيبر ارزش افزوده ه

 يشوند و ناچاراً شورا نمي مند بهرهدولت  يبوده و از بودجه عموم يدولت ي غيرعموم
ه قواعد و مقررات يد با ملحوظ کردن کليدار بايپا يجاد درآمدهايا يشهرها، برا ياسالم

و  ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايات بر ارزش افزوده و قانون تشکيقانون مال
 ياسالم يانحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراه يياجرا نامه آيينانتخاب شهرداران و 

متناسب با  يران نسبت به وضع عوارض محليأت محترم وزيه ٧/٧/١٣٧٨شهر مصوب 
ز ين شورا نيد که ايدولت وضع عوارض نما يعموم ياستهايس يدرآمدها و در راستا

وزارت  تأييد ب و بهيرا تصو عنه معترضٌمذکور عوارض  نامه آيينن و مقررات و يمطابق قوان
ب ساختمان يبا تخر ين که شاکيت به مراتب فوق و ايا عناده است و لذا بيکشور رس

دارد  يتجار يد با کاربريصدور پروانه ساختمان جد يبدون پروانه خود تقاضا يميقد
باشد و  ميدر طرح جامع  يکد تجار يدارا ير اراضيسا ي% عوارض مصوب برا٢٥مشمول 
  »يد.نما مي ا اقدامن شوريمصوبه مذکور و با نظارت ا يگز نسبت به اجرا يشهردار

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


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

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٦/٧/١٣٩٥خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

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

  هيأت عمومي رأي
 ، اموال١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال يقانون مال ١٢ماده  ٨مطابق بند 

اد شده ارائه يقانون  ٥باشد و با توجه به ماده  مي ات معافيمنقول از پرداخت مال غير
ن که در مورد يدر قبال مابه ازاء است. نظر به ا ي غير انجام خدمت برا يخدمت به معن

شود تا به لحاظ ارائه  نمي ارائه ياق، خدمتو قبل از الح ١٣٥٨قبل از سال  يساختمانها
ن خصوص يمصوبه مورد اعتراض که در ا ٣ن تبصره يخدمت، مشمول عوارض شود، بنابرا

ارات ين کرده است، خالف قانون و خارج از حدود اختييدرصد عوارض ارزش افزوده تع ٢٥
قانون  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١ص شد و به استناد بند يگز برخوار تشخ ياسالم يشورا
  شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيتشک

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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