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  ١٤/٩/١٣٩٥                                                                        ٩٥/٢٨٥هـ/ رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
  ٥٧٣ـ  ٥٧٤يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ٢٥/٨/١٣٩٥ مورخ
بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر محمدشهر  ٣ابطال بند«

 ١٣٩٥تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر هشتگرد در سال  ٤ـ٤و بند  ١٣٩٥در سال 
مبني بر اخذ عوارض نصب دكلهاي مخابراتي و دكلهاي برق و كيوسك تلفن و تأسيسات و 

  گردد. در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج » تجهيزات شهري
ـ مهدي دربينديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   عدالت اداري 

  
  ٥٧٣ـ  ٥٧٤ :ماره دادنامهش          ٢٥/٨/١٣٩٥: خ دادنامهتاري

  ٩٥/٢٨٥، ٩٥/٣٩٤: روندهالسه پک
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي

  يد محمديام يآقا :يشاك
بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض  ٣ابطال بند ـ ١ :موضوع شکايت و خواسته

  ١٣٩٥شهر محمد شهر در سال  ياسالم يشورا
  ١٣٩٥شهر هشتگرد در سال  ياسالم يتعرفه عوارض شورا ٤ـ  ٤بند ـ ٢

 يبخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورا ٣به موجب بند ـ ١ :گردش کار
شهر  ياسالم يتعرفه عوارض شورا ٤ـ  ٤و بند  ١٣٩٥در سال  شهر محمدشهر ياسالم

  مقرر شده است که: ١٣٩٥د هشتگرد در سال يجد
  :شهر محمدشهر ياسالم يبخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورا ٣بند  ـالف 

در  يا بخش خصوصيتوسط شرکت مخابرات  يدر قبال نصب هر دکل مخابراتـ  ٣«
شود که  مي نييل به عنوان عوارض ساالنه تشعشع تعاير ٠٠٠/٥٠٠/١٦هر محل مبلغ 

 ي(شرکتها برداران دکلها توسط شرکت مخابرات يا بخش خصوصي بايستي صاحبان يا بهره
  ند.يز نمايوار ي) به حساب شهرداريا خصوصي يدولت

ره از مبلغ مذکور يبه منظور نصب دکلها و غ ياجاره محل متعلق به شهردار :تبصره
ات ياقدام خواهد شد. در صورت پرداخت مطابق قانون مال مربوط جداگانه و مطابق مقررات

  .»بر ارزش افزوده اجرا خواهد شد
  : ١٣٩٥د هشتگرد در سال يشهر جد ياسالم يتعرفه عوارض شورا ٤ـ  ٤ب: بند 

  :يات شهرتأسيس رهيعوارض پذ ـ)٤ـ  ٤( 
  
ات شهري به ازاء هر تأسيس عوارض پذيره  رديف

  متر مربع
و نحوه مأخذ 

  منشاء قانوني  محاسبه عوارض

تأسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب ، پست   ١
 K×p      ×s  ، ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابراتي و ...

قانون  ٧١ماده  ١٦بند 
موسوم به شوراها و 

قانون  ٥ماده  ١تبصره 
  ماليات بر ارزش افزوده

و امثال ) کيوسک تلفن btsدکل برق و مخابرات (  ٢
 K×p      ×s  آن به ازاي هر متر مربع اعياني

) کيوسک تلفن و btsهاي برق و مخابرات ( دکل  ٣
 K      ×s  امثال آن به ازاي هر متر طول (ارتفاع دکل)

مفاداً اعالم کرده است که در  ييبه موجب دادخواستها يد محمديام يآقاـ ٢
 ٢٩/١٠/١٣٩٣ـ  ١٨٠٨و  ١٨٠٥ يال ١٧٩٦شماره  يمذکور مفاد رأهاي  ب تعرفهيتصو

 يأت عموميمذکور ه يرا به موجب رأيت نشده، زيرعا يوان عدالت اداريد يأت عموميه
راز، خرمشهر، آبادان، اهواز، اراک، کرج يش يشهرها ياسالم ين مصوبات شوراهايش از ايپ

  در خصوص موضوع مشابه باطل شده است.  ١٣٩٠ يال ١٣٨٧ يو مشهد در سالها
أت يه ٢٩/١٠/١٣٩٣ ـ ١٨٠٨و  ١٨٠٥ يال ١٧٩٦شماره  يکه در رأ يصوباتمـ ٣

  بوده است. يمخابراتهاي  باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکلها و آنتن يعموم
 يأت عموميه ٢٩/١٠/١٣٩٣مورخ  ١٨٠٨و  ١٨٠٥ يال ١٧٩٦شماره  يمفاد رأـ ٤

  باشد:  مي ليقرار گرفته است به شرح ذ يکه مورد استناد شاک
، ياز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد يقانون اصالح مواد ٤به موجب ماده ـ ١«
ر يو وصول عوارض و سا يبرقرار يران و چگونگيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع

 ١٣٨١مصوب سال  يواردات يخدمات و کاالهادهندگان  کاال، ارائهکنندگان  ديوجوه از تول

داشته است،  اعتبار ١٣٨٧بر ارزش افزوده مصوب سـال  اتيت قانون ماليکه تا آغاز حاکم
ن و ييل آن توسط مقنن تعيذ ياز خدمات مذکور در بندها يافتيات و عوارض درينرخ مال

ر وجوه يهر گونه عوارض و سا ياد شده برقراريقانون  ٥٠احصاء شده است و مطابق ماده 
 ٤ آن دسته از خدمات که در ماده براي انواع کاالهاي وارداتي و کاالهاي توليدي و همچنين

ي عوارض به درآمدها ين برقرارين شده است، همچنيات و عوارض آنها معيف ماليتکل
ر يو سا گذاري سپردهات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود يمحاسبه مال مأخذ

 يمجاز توسط شوراها يبانکي غيراشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبار يات ماليعمل
ن و مقررات خاص يه قوانيآن  قانون، کل ١٠ر مراجع ممنوع است و در ماده يو سا ياسالم

  ر لغو شده است.يو عام مغا
، عرضه کاال و ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال يقانون مال ١به موجب ماده ـ ٢

نون از خ الزم االجرا شدن قاين واردات و صادرات آنها از تاريران و همچنيارائه خدمات در ا
شده  قانون ياد ٣٨مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده  ١٣٨٨ابتداي سال 

ن شده ييها در رابطه با کاال و خدمات مشمول قانون تعياريها و دهينرخ عوارض شهردار
 يواردات يانواع کاالها يهر گونه عوارض برا يقانون مذکور، برقرار ٥٠است و مطابق ماده 

شده  و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين و توليدي
و  يز برقرارين قانون نيا ٥٢ر مراجع ممنوع است و در ماده يو سا ياسالم يتوسط شوراها

دکنندگان و واردکنندگان يگر از توليم و عوارض ديمستقغير اتيافت هر گونه ماليدر
  ممنوع شده است. خدماتدهندگان  کاالها و ارائه

و بانکها  يمخابرات يمورد استفاده شرکتها يمخابرات ين که دکلها و آنتنهاينظر به ا
ت خدمت ارائه يمراجع مذکور است و در نها ييد و عرضه خدمت نهايند تولياز فرآ يجزئ

خواهد بود و ارائه خدمت  الذکر فوققانون  ٣٨شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 
ن يست، بنابرايشهر ن ييايو بانکها محدود به قلمرو جغراف يمخابرات ياتوسط شرکته

شهر به شرح مندرج در گردش کار، خالف قانون و خارج از  ياسالم يمصوبات شوراها
 ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١شود و به استناد بند  مي ص دادهيارات مراجع وضع تشخيحدود اخت
شود. بـا  مي ، ابطال١٣٩٢مصوب سال  ياداروان عدالت يد يدادرس آيين الت ويقانون تشک

 يتسر بـر يمبن يوان عدالت اداريد يدادرس آيين الت ويقانون تشک ١٣اعمال مـاده 
  .»ب آنها موافقت نشديابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصو

هاي مشاوران خود مبني بر اين  ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از مالحظه نظريه ٥
ي مورد شکايت مغاير با رأي مذکور هيأت عمومي است به موجب مرقومه مورخ ها که مقرره

  کند. موافقت مي ٩٢هاي مشاوران محترم، با اعمال ماده  در هامش نظريه ٢١/٤/١٣٩٥
ن يس و معاونيبا حضور رئ ٢٥/٨/١٣٩٥خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيان شعب دو رؤسا و مستشاران و دادرس يوان عدالت اداريد
  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  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 
 ٢٩/١٠/١٣٩٣ـ  ١٨٠٨و  ١٨٠٥ يال ١٧٩٦شماره  يأنکه رينظر به ا.» دينما ميمطرح 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف در خصوص
رت با قانون و خروج از حدود يبه لحاظ مغا يمخابرات يها ناخذ عوارض از دکلها و آنت

تگرد بدون د هشيشهر محمدشهر و شهر جد ياسالم يو شورااند  ارات ابطال شدهياخت
 وسک تلفن ويبرق و ک ي، و دکلهايمخابرات يت مفاد آراء مذکور، عوارض نصب دکلهايرعا

مـانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گـاز، پست  يزات شهريات و تجهتأسيس
ن موارد مذکور با يرا بـه شرح مندرج در گردش کار وضع کرده است، بنابرا يمخابرات

وان يد يدادرس آيين الت ويقانون تشک ٩٢و  ٨٨، ١٣و مواد  ١٢ ماده ١استناد به بند 
  شوند. مي ابطال بيخ تصويتاراز  ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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