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  ١٤/٩/١٣٩٥                                                                           ٩٥/٦٥هـ/ رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 ٥٦٩الي  ٥٦٤يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ٢٥/٨/١٣٩٥ ورخم
آباد، قدس،  ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي و محمدشهر، مالرد، خرم«

شهريار و هشتگرد مبني بر عوارض بر بليط سينما و تئاتر و نمايش، مسابقات ورزشي، 
استخرها، شهربازي، سيرك، اماكن تفريحي، فرهنگي و هنري و برپايي نمايشگاه از تاريخ 

  گردد. ت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجه» .تصويب
ـ مهدي دربينديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   عدالت اداري 

  
  ٥٦٩الي  ٥٦٤ ماره دادنامه:ش        ۲۵/۸/۱۳۹۵خ دادنامه: تاري

  ٩٥/٩٨٢و  ٩٥/٦٥، ٩٥/٣٠٠، ٩٥/٣٢٥، ٩٥/٣٣٣، ٩٥/٣٧٤رونده: السه پک
  يوان عدالت اداريد يعموم أتيه مرجع رسيدگي:

  يد محمديام يآقاـ ٢ آموزش و پرورش لرستانـ ١ ي:شاك
شوراي اسالمي  ١٣٩٣مصوبه سال  ٥ابطال بند  موضوع شکايت و خواسته:

  آباد  خرم شهر
 ١٣٩٣) تعرفه عوارض سال ١ـ  ٥جدول شماره ( ٥ابطال بخش دوم بند ـ  الف

  آباد خرمشهر  ياسالم يشورا
  شهر مالرد ياسالم يشورا ١٣٩٤ه عوارض سال تعرف ٣١ب) بخش 
  د هشتگرديشهر جد ياسالم يشورا ١٣٩٥تعرفه عوارض سال  ٤ـ  ٧ج) بخش 
  اريشهر شهر ياسالم يشورا ١٣٩٥تعرفه عوارض سال  ٢٨د) بخش 

  شهر قدس ياسالم يشورا ١٣٩٤تعرفه عوارض سال  ٣٣هـ) بخش 
 يشورا ١٣٩٥عوارض سال بخش چهارم تعرفه  ٢بخش دوم و بند  ٣و  ٢و) بند 

  شهر محمدشهر ياسالم
) تعرفه عوارض ١ـ  ٥جدول شماره ( ٥به موجب بخش دوم بند  گردش کار:

 يشورا ١٣٩٤تعرفه عوارض سال  ٣١و بخش  ١٣٩٣سال  آباد خرمشهر  ياسالم يشورا
د يشهر جد ياسالم يشورا ١٣٩٥تعرفه عوارض سال  ٤ـ  ٧شهر مالرد و بخش  ياسالم

 ٣٣ار و بخش يشهر شهر ياسالم يشورا ١٣٩٥تعرفه عوارض سال  ٢٨خش هشتگرد و ب
 ٢بخش دوم و بند  ٣و  ٢شهر قدس و بند  ياسالم يشورا ١٣٩٤تعرفه عوارض سال 

شهر محمدشهر را در خصوص  ياسالم يشورا ١٣٩٥بخش چهارم تعرفه عوارض سال 
  مقرر شده است که: يو ورزش يحيعوارض اماکن تفر

  
  :١٣٩٣آباد سال  رض شوراي اسالمي شهر خرمالف) تعرفه عوا

  
  آباد شهرداري خرم ١٣٩٣اليحه عوارض سال 

  )١ـ  ٥عوارض تابلو و بهاي خدمات ميدان بار (سازمان ميادين) جدول (

منشاء   ماخذ و نحوه محاسبه (ريال)  نوع عوارض  رديف
  توضيحات  قانوني

تابلو فلکسي   ١
  )ضربدر (مساحت تابلو ٥/١ P  فيس و نئون
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و  ٥٥ماده  ٢٧): به استناد بند ١تبصره
 ٢٥قانون شهرداري و بند  ٩٢ماده 
ن عوارض قانون شوراها اي ٧١ماده 

  وصول است. قابل
آباد  ): به شهرداري خرم٢تبصره

  شود: (سازمان ميادين) اجازه داده مي
از کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي 
واحدهاي صنفي، خدماتي و بانکها و 

و مؤسسات  الحسنه قرضصندوقهاي 
مالي و اعتباري و شرکتهاي بيمه و 

واحدهايي که بر اساس قانون تجارت 
در داخل محدوده قانوني و حريم 

مصوب شهر مشغول فعاليت تجاري يا 
باشند. در صورت نصب  خدماتي مي

  ضربدر (مساحت تابلو) P  تابلو فلزي  ٢

دار  تابلوهاي پايه  ٣
  در معابر عمومي

) ضربدر ٢ Pماه) ضربدر ( ١٢(
  (ارتفاع) ضربدر (مساحت تابلو)

٤  
دار  تابلوهاي پايه

معابر عمومي 
  بدون مجوز

) ضربدر ٥ Pدر (ماه) ضرب ١٢(
  (ارتفاع) ضربدر (مساحت تابلو)

کليه نمايشات،   عوارض بر نمايش  ٥
  کنسرت و ...

% بهاي ٥
  وروديه يا بليط

سالنهاي ورزشي، 
استخر، جکوزي 
  و لونا پارک

  % بهاي بليط٥
ي تبليغاتي تجارتي يا فلکسي تابلوها
) و يا داربست و Flaksi Fiesفيس (

يا نصب پالکارد با عناوين کتيبه 
نويسي، چلنيوم، شبرنگ يا روز رنگ 

LED نئون، بنر پارچه نويسي در سر ،
درب اماکن در محل کسب عوارضي 
  به شرح جدول محاسبه و وصول نمايد.

): تابلو کمتر از يک مترمربع، ۳تبصره
  گردد. رمربع محاسبه مييک مت
): عوارض تابلو شامل ادارات ۴تبصره

  دولتي و بيمارستانهاي دولتي نخواهد شد.
آباد اجازه  ): به شهرداري خرم۵تبصره

% ۵شود عوارضي به ميزان  داده مي
(پنج درصد) از مبلغ کل قرارداد 

هاي تجاري و تبليغاتي که در  آگهي
شبکه صدا و سيماي استان پخش 

(اعم از تصويري و يا گردد  مي
زيرنويس) و همچنين بيلبوردها 

  محاسبه و وصول نمايد.

٦  
نصب پالکارد 

) کارتن ٥٠*٧٠(
  پالست و بنر

  معابر اصلي
به  ٠٠٠/٧٠

ازاي هر 
  مترمربع

  معابر فرعي
به  ٠٠٠/٥٠

ازاي هر 
  مترمربع

  :١٣٩٤ب) تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر مالرد سال 
    )٣١تعرفه شماره (

ماخذ و نحوه   نوع عوارض  رديف
  محاسبه عوارض

منشاء 
  توضيحات  قانوني

عوارض اماکن تفريحي ـ   
    فرهنگي ـ هنري
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: مسؤولين برگزاري مراکز ١تبصره
فوق بايستي ضمن کسب مجوز 
الزم و پرداخت عوارض مقرره 
بليطهاي ورودي خود را به مهر 

شهرداري ممهور نموده و تاريخ و 
محل اجرا برنامه را حداقل يک 

هفته قبل از اجرا به صورت کتبي 
  به شهرداري اعالم دارند.

: چنانچه موارد بدون ٢هتبصر
اطالع و اجازه شهرداري اقدام به 
برگزاري برنامه گردد شهرداري 
ميزان عوارض را به طور علي 

الراس تشخيص و متصدي مربوطه 
موظف به پرداخت عوارض خواهد 
بود مرجع رسيدگي به هرگونه 
اختالف در اين رابطه کميسيون 

  خواهد بود. ٧٧ماده 

موزه ـ تئاتر ـ نمايشگاه ـ   ١
  معاف  نمايشگاه

٢  
شهربازي و سيرک و هر نوع 
نمايش و کنسرت که جنبه 

  عمومي دارد
  % فروش بليط٥

  % فروش بليط٣  بليط ورودي سينما  ٣

٤  

عوارض شهرداري از نرخ 
بليطهاي مورد استفاده از 

کننده  وسايل بازي و سرگرم
  داخل محوطه مرکزي مذکور

  % فروش بليط٥

شنا، سونا، جکوزي استخرهاي   ٥
  و مسابقات ورزشي

% بهاي بليط ٥
  ورودي

  
  :١٣٩٥ج) تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر جديد هشتگرد سال 

  شگاه:ينما يي) عوارض برپا٤ـ  ٧(
برپايي نمايشگاههاي بازرگاني/تجاري و مطبوعات و... در سطوح محلي در محدوده قانوني 

  باشند. ايع دستي مشمول عوارض به شرح ذيل ميو حريم شهر به استثناي نمايشگاههاي صن
 ي%) بها٥پنج درصد ( ي، اعم از افراد و خودرو به مأخذط وروديعوارض فروش بلـ ١

  شود. مي نييط تعيبل
معادل دو درصد  يو حقوق يقيغرفه به اشخاص حق يعوارض اجاره محل واگذارـ ٢

  خواهد بود. يمحل واگذار ي%) بها٢(
  :١٣٩٥ي اسالمي شهر شهريار سال د) تعرفه عوارض شورا

  شگاه:ينما ييعوارض برپاـ  ٢٨
در محدوده  يو ... در سطوح محل يو صنعت ي/تجاريبازرگان يشگاههاينما ييبرپا

  P×S×% ٨ل محاسبه و اخذ گردد.       يم شهر به صورت روزانه به شرح ذيو حر يقانون
 ي%) بها٥پنج درصد ( ذمأخ ، اعم از افراد و خودرو بهيط وروديعوارض فروش بل

  شود. مي نييط تعيبل
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 يمترمربع فضا ۱۵هر  ير در سطح شهر به ازايدا يدر خصوص بازار روزها 
 ۰۰۰/۲خودرو عالوه بر مبلغ فوق  يال و ورودير ۰۰۰/۴۰شده جهت هر صنف  اشغال

  ال اخذ گردد.ير
مول % فر۵۰ يو محصوالت فرهنگ يع دستيصنا يشگاههاينما ييبرپا يبرا تبصره:

  فوق محاسبه و اخذ گردد.
  :١٣٩٤هـ) تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر قدس سال 

  شگاه:ينما يي) عوارض برپا٣٣
در محدوده  يو ... در سطوح محل يو صنعت ي، تجاريبازرگان يشگاههاينما ييبرپا

مشمول  يو محصوالت فرهنگ يع دستيصنا يشگاههاينما يم شهر به استثنايو حر يقانون
  باشند. مي ليشرح ذ عوارض به

محل  ييدفترچه دارااي  مت منطقهيق ي% بها٢شگاه معادل ينما ييعوارض برپا
  انه خواهد بود.يشگاه به صورت ماهينما يبرگزار

 ي%) بها٥پنج درصد ( مأخذ ، اعم از افراد و خودرو بهيط وروديعوارض فروش بل
  شود. مي نييط تعيبل

اشغال شده  يمترمربع فضا ١٥ ير به ازار در سطح شهيروز دا يدر خصوص بازارها
  ال اخذ گردد.ير ٠٠٠/١٠خودرو عالوه بر مبلغ فوق  يال و ورودير ٢٠٠٠٠جهت صنف 

  
۲=%k             = مساحتs             ي ا مت منطقهيق= p            A=s×k×p     

  :١٣٩٥و) تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر محمدشهر سال 
  ش:يمانما و نيعوارض سـ ٢
شود که بعد از  مي نييط تعيبل ي% بها١/١ش معادل ينما و نمايعوارض سـ ٢ـ ١

برداران  و با ابالغ آن سازمان به بهره يبه اداره فرهنگ و ارشاد اسالم ياعالم شهردار
  ند.يز نمايوار يد توسط آنها به حساب شهرداريشها بايان نماينماها و مجريس

تئاتر و کنسرت در محل سالنهاي مسقف و رو باز ـ از کليه نمايشات اعم از ٢ـ ٢
  ط فروخته شده عوارض وصول گردد.ي% بل٢/٢ مأخذ به

  و استخرها: يعوارض بر مسابقات ورزشـ ٣
ن گونه يان از ابردار بهرهشنا  يو استخرها يت مسابقات ورزشيبا توجه به نوع فعال

 يه عنوان عوارض شهردارفروخته شده را ب يطهايبل ي% بها٥/٢ست معادل يبا مي موارد
  ند]يد. نمايپرداخت نمائ

 ٥ب بند يرکل آموزش و پرورش استان لرستان اعالم کرده است که در تصويمد
 ٣٠/١/١٣٩٠ـ  ١٥١شماره  ي، مفاد رأآباد خرمشهر  ياسالم يشورا ١٣٩٣مصوبه سال 

  ت نشده است.  يرعا يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ب ياعالم کرده است که در تصو ييوجب دادخواستهاز به مين يد محمديام يآقا
، ٢٧/١١/١٣٨٧ـ  ٨٣٢شماره  ي) مفاد آراين رأيا» و يب ال«ي به شرح بندها(مصوبات 

ت يرعا يوان عدالت اداريد يأت عموميه ٣/١١/١٣٩٣ـ  ١٨٤٨و  ٣٠/٢/١٣٩٢ـ  ١٥١
  نشده است.

خصوص  اسالمي درآراي مذکور هيأت عمومي، ناظر بر ابطال مصوبات برخي شوراهاي 
ن اساس ابطال مصوبات  مذکور را در يبر ا ياست و شاک يو ورزش يحيعوارض اماکن تفر

درخواست  يوان عدالت اداريد يدادرس آيين الت ويقانون تشک ٩٢مقررات ماده  ياجرا
  کرده است.

  باشند: مي ن شرحيبد يآراء مورد استناد شاک
  :يومأت عميه ٢٧/١١/١٣٨٧ـ  ٨٣٢شماره  يالف: رأ
ع عوارض که مقرر داشته يک قانون موسوم به تجميت به حکم صدر ماده يبا عنا

ات و عوارض اعم يافت هرگونه وجوه از جمله ماليو در يبرقرار ١٣٨٢سال  ياست از ابتدا
 يواردات دهندگان خدمات و همچنين کاالهاي از ملي و محلي از توليدکنندگان کاالها، ارائه

قانون مذکور که  ٤رد و نظر به بند (د) ماده يپذ نون صورت مين قايصرفاً به موجب ا
قانون  ٥ن کرده و در ماده يينه تعيدرصد هز ٢زان يعوارض خدمات باشگاهها را به م

قانون،  ٤که در ماده  يهر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدمات يالذکر برقرار فوق
 ١ تبصره ٥ممنوع گرديده است، بند تکليف آن از حيث پرداخت عوارض تعيين شده صريحاً 

ي شهر اسالم يشورا ١٧/١٢/١٣٧٨ن جلسه مـورخ يمصوبه پنجاه و هفتم ٢و تبصره 
ر باشگاهها، يده و سايروباز و سرپوش يعـوارض از استخرها يرقرارتهران در خصوص ب

شود و  ص داده مييشهر تهران تشخ ياسالم يارات شوراير قانون و خارج از حدود اختيمغا
 ١ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يک و بند ١٧٠مستنداً به قسمت دوم اصل 

 گردد. ابطال مي يوان عدالت اداريقانون د ٤٢و ماده  ١٩ماده 

  :يأت عموميه ١٣/١١/١٣٩٣ـ  ١٨٤٨شماره  يب: رأ
هر گونه  ي، برقرار١٧/٢/١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب يقانون مال ٥٠مطابق ماده 

ن يز ارائه خدمات که در ايو ن يديو تول يواردات يانواع کاالها ير وجوه برايض و ساعوار
 قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي

ر مراجع ممنوع اعالم شده يشهرها و سا ياسالم يات توسط شوراهايمحاسبه مال مأخذ
کنندگان  ديگر از توليافت عوارض ديو در ياد شده برقراريون قان ٥٢است و به موجب ماده 

 ٣٨ن در بند الف ماده يخدمات ممنوع است. همچندهندگان  کاالها و ارائهکنندگان  و وارد
ـ  ٥٨٣ن شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ييقانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تع

 ي% بها٥بر اخذ  يت مبنيرد شکان در قسمت مويشهر قزو ياسالم يشورا ١٤/١١/١٣٨٩
 يق ارائه خدمات عموميو ... که ازمصاد ي، صنعتيشگاهها اعم از لوازم خانگيه نمايط کليبل

ش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع است، خالف يشود و مطابق مقررات پ مي محسوب
ده مـا ١شود و بـه استناد بنـد  مي صيارات مرجع وضع تشخيقانون و خارج از حدود اخت

، ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد يدادرس آيينالت و يقانون تشک ٨٨و مـاده  ١٢
 شود. مي ابطال

نکه يا رئيس ديوان عدالت اداري پس از مالحظه نظريه مشاوران محترم خود مبني بر
ان هستند به موجب يمورد استناد شاک يأت عموميه ير با آرايت مغايمصوبات مورد شکا

در هامش  ٢٦/٥/١٣٩٥و  ٢٣/٥/١٣٩٥، ١٧/٥/١٣٩٥، ٢١/٤/١٣٩٥خ مورهاي  مرقومه
  کنند. ميموافقت  ٩٢ات مشاوران محترم با اعمال ماده ينظر

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٢٥/٨/١٣٩٥خ 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 يو بررسبحث 
  

  هيأت عمومي رأي
مصوب سال  يوان عدالت اداريد يدادرس آيين الت ويقانون تشک ٩٢مطابق ماده 

 يت مفاد رأيابطال شود، رعا يأت عموميدر هاي  چنانچه مصوبه«مقرر شده است:  ١٣٩٢
ر يمغا يدياست. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد يالزام يدر مصوبات بعد يأت عموميه
ت مفاد يوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايس ديب کنند، رئيتصو يأت عموميه يرأ

 يأت عموميدر هکننده  بينده مرجع تصويقانون مذکور و فقط با دعوت نما ٨٣ماده 
 ٣٠/٢/١٣٩٢ـ  ١٥١، ٢٧/١١/١٣٨٧ـ  ٨٣٢نکه در آراء شماره ينظر به ا» د.ينما ميمطرح 

 ياسالم يمصوبات شوراها يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٣/١١/١٣٩٣ـ  ١٨٤٨و 
، ي، ورزشين در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگيتهران، اراک و قزو يشهرها

 ياسالم يرت با قانون ابطال شده است و شورايشگاهها به لحاظ مغايو نما يحيتفر
ت يد هشتگرد بدون رعايار و شهر جدي، قدس، شهرادآب خرممحمدشهر، مالرد،  يشهرها

، استخرها، يش، مسابقات ورزشينما و تئاتر و نمايط سيمفاد آراء مذکور، عوارض بر بل
شگاه بـه شرح مندرج در ينما ييو برپا يو هنر ي، فرهنگيحيرک، اماکن تفري، سيشهرباز

، ١٣و مواد  ١٢ماده  ١به بند  ن مـوارد مذکور بـا استناديبنابرا اند، گردش کار وضع کرده
خ ياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد يدادرس آيين الت ويقانون تشک ٩٢و  ٨٨
  شوند. مي ب ابطاليتصو

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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