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  ٥/٣/١٣٩٥                                                                            ٩٢/٦٠/هـ رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٧٩يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  :با موضوع ٢١/٢/١٣٩٥
مصوب شوراي اسالمي شهر كرمانشاه  ١٣٨٨تعرفه عوارض محلي سال  ٣و  ٢مواد «

تعرفه عوارض محلي  ١٢ماده  ٥ذيل بند  ٢تبصره. شود خالف قانون نيست و ابطال نمي
» شود ين عوارض كسر پاركينگ خالف قانون است و ابطال ميعيمبني بر ت ١٣٨٨سال 

  .گردد ه پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي ب
ـ مهدي دربينديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   عدالت اداري 

  
  ٩٢/٦٠: روندهالسه پک       ٧٩ :ماره دادنامهش      ٢١/٢/١٣٩٥: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي
کالت آقاي هوشنگ شرکت شهرکهاي صنعتي استان کرمانشاه با و :يشاك

  محمدي
، يساختمان(تعرفه عوارض ) ١٢و  ٣، ٢(ابطال مواد : موضوع شکايت و خواسته

  ١٣٨٨شهر کرمانشاه در سال  ياسالم يمصوب شورا) و صنوف يمحل
شرکت شهرکهاي صنعتي استان کرمانشاه با وکالت آقاي هوشنگ  :گردش کار

ساختماني، محلي (تعرفه عوارض  )١٢و  ٣، ٢(محمدي به موجب دادخواستي ابطال مواد 
را خواستار شده و در  ١٣٨٨مصوب شوراي اسالمي شهر کرمانشاه در سال ) و صنوف

  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
  
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

با سالم و احترام ـ در راستاي اجابت خواسته شرکت موکل به شرح ستون 
قتضي بر ابطال قسمتهايي از مصوبه شوراي اسالمي خواسته مبني بر صدور حکم م

شهر کرمانشاه از تاريخ تصويب آن مربوط به وضع عوارض شهرداري کرمانشاه در سال 
عوارض تغييرکاربري ) ٢١٠٢کد تخلف (در خصوص عوارض کسري پارکينگ  ١٣٨٨

به شرح ذيل تصديع ) ١٢٠٣کد تخلف (و عوارض مازاد بر تراکم ) ٦٣٠٢کد تخلف (
  :دهد مي

  
  :گردشکار: الف

که از شرکتهاي تابعه ) شرکت شهرکهاي صنعتي استان کرمانشاه(شرکت موکل 
سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران است حسب قانون تشکيل شرکت 

با اصالحات بعدي آن تشکيل و وابسته به  ١٣٦٢شهرکهاي صنعتي ايران مصوب 
قانون محاسبات عمومي کشور و  ٤ماده  وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق

قانون مديريت خدمات کشوري صد درصد دولتي است، بر اساس قرارداد  ٥و  ٤مواد 
ساخته از  يک دستگاه ساختمان اداري نيمه ٤/٥/١٣٨٣ب ـ/١٥٥١٩واگذاري شماره 

نمايد و ملک با مشخصات مندرج در  سازمان مسکن و شهرسازي کرمانشاه ابتياع مي
. شود تحويل شرکت موکل مي ١٦/٧/١٣٧٩ـ  ٥٢١٧/١اختمان به شماره پروانه س

شرکت موکل در صدد تکميل ساختمان جهت استفاده اداري دفتر مرکزي شرکت 
برآمده و ملک توسط پيمانکار تکميل و احداث و حسب صورتجلسه تحويل موقت در 

 ١٠٠سپس کميسيون بدوي ماده . شود تحويل شرکت مي ٣٠/٥/١٣٨٦تاريخ 
به شرح تخلفات ذيل اين  ١٤/٦/١٣٨٨ب ـ /١١٦/٨٨هرداري حسب رأي شماره ش

نمايد و رأي صادره  ريال مي ٠٠٠/١٠٠/٣٣٦/١شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ 
کميسيون تجديدنظر ماده صد قانون  ٢٥/٧/١٣٨٨ت ـ /٥٤٣/٨٨عيناً طي رأي شماره 

  :شود شهرداري تاييد مي
  ميسيونرأي ک  ارزش  واحد  شرح تخلف  مساحت

٠٠٠/٦٠٠  
کسري پارکينگ خارج از حد 

  تراکم
به استناد محکوم به پرداخت جريمه   ٠٠٠/١٨٠  ٢٤

به مبلغ دويست و دو ميليون و پانصد 

  هزار ريال

٩٢/٥٩٤/١  
تبديل واحد مسکوني به تجاري 

  و اداري خارج از تراکم
٠٠٠/١٨٠  ٠  

محکوم به پرداخت  ٣به استناد تبصره 
يارد و هفتاد و جريمه به مبلغ يک ميل

  شش ميليون ريال

٧٨/١٢٩  
احداث بناي مسکوني در حياط 

جهت پارکينگ با ايرانيت و 
  پروفيل خارج از حد تراکم

٠٠٠/١٨٠  ٠  
محکوم به پرداخت  ٣به استناد تبصره 

جريمه به مبلغ هشتاد و هفت ميليون 
  و ششصد هزار ريال

  ن و يکصد هزار رياليک ميليارد و سيصد و شصت و شش ميليو  ٠٠٠/١٠٠/٣٦٦/١

    
ـ  ٧٧د ـ ک٣٦١٨٩شهرداري نيز حسب رأي شماره  ٧٧متعاقباً کميسيون ماده 

با موضوع پرداخت بدهي ناشي از عوارض پذيره مازاد بر تخلفات ساختماني  ١٥/٤/١٣٨٩
 ١٠٠استناد تعرفه عوارض قانوني و با استناد به مفاد آراء صادره توسط کميسيون ماده  به

مورد حکم واقع شده  ١٠٠راي همان مواردي که از سوي کميسيون محترم ماده شهرداري ب
  :نمايد ريال محکوم مي ٧٠٠/٣٢٩/٤٥٧/٢بود، اين شرکت را به شرح ذيل به پرداخت مبلغ 

  
  شرح  کد تخلف

  م.م ٧٨/١٢٩عوارض مازاد بر تراکم   ١٢٠٣
  واحد ٢٤عوارض حذف پارکينگ و کسري پارکينگ   ٢١٠٢
  )تغيير کاربري(خلفات ساختماني اداري عوارض ت  ٦٣٠٢

سازمان مسکن و شهرسازي استان  ٥شرکت موکل نيز بر اساس تصميم کميسيون ماده 
  .نمايد کرمانشاه موافقت کميسيون مزبور را با تغيير کاربري ملک از مسکوني به اداري اخذ مي

ارد مشابه وضع و اخذ عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر و شهرداريها در مو) ب  
  :در رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و محاکم عمومي قضايي دادگستري

هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع   
عوارض از سوي شوراي اسالمي شهر و اخذ هر گونه عوارض از سوي شهرداري و 

ض حذف پارکينگ و يا کسري پارکينگ و عوارض تحت عناوين عوار ٧٧کميسيون ماده 
 کننده تغييرکاربري امالک را خالف قانون و خارج از صالحيت و حدود اختيارات مرجع تصويب
  :شود دانسته و رأي بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است که به شرح ذيل بدان اشاره مي

ـ  ١٤٨١و ١٤٨٠، ١٤٧٩، ١٤٧٨، ٨٦/١٤٧٧رأي شماره ) و(حسب بند ) يک
قانونگذار  نظر به اين که«هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اين استدالل که  ١٢/١٢/١٣٨٦

قانون شهرداري تکليف عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن  ١٠٠ماده  ٥به شرح تبصره 
را معين و متخلف را بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه 

وضع عوارض در مورد عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن خالف هدف ... محکوم نموده و 
و حکم مقنن است و از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر با توجه به وظايف و 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  ٧١مسؤوليتهاي آن شورا به شرح ماده 
، لذا مصوبه »بوط خارج استو ساير قوانين مر ١٣٧٥اسالمي و انتخاب شهرداري مصوب 

مورد اعتراض در خصوص برقراري عوارض از بناهاي داراي کسري پارکينگ يا حذف 
پارکينگ را خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي تشخيص و ابطال 

  .کرده است
با  ١٤/١/١٣٩١ـ  ٤مطابق رأي هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ) دو

دولت قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  ٤نظر به اين که مطابق ماده « استدالل که اين
 اخذ هر گونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به ١٣٨٠مصوب سال 

مصوبه شوراي اسالمي شهر شاهرود و  ٩تجويز قانونگذار موکول شده است، بنابراين ماده 
اخذ عوارض تغيير کاربري امالک مردم در قبال وجه و بندهاي چهارگانه ذيل آن مبني بر 

مصوبه شوراي اسالمي شهر را خارج » يا قسمتي از زمين رايگان مغاير حکم قانونگذار است
از حدود اختيارات شوراي اسالمي تشخيص و حکم بر بطالن آن از تاريخ تصويب اصدار 

  .شده است
ومي ديوان عدالت اداري هيأت عم ٢/٥/١٣٩١ـ  ٢٤٧بر اساس رأي شماره ) سه

وضع عوارض تغيير کاربري از سوي شوراي اسالمي شهر و متعاقب آن اخذ و وصول 
آن توسط شهرداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيار و صالحيت شهرداري 
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 ٣مطابق بند «تشخيص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنين استدالل شده است 
آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب قانون تغيير نام وزارت  ١ماده 
طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي  ١٣٥٣سال 

طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محالت مختلف شهر و 
 ٥شود و بر اساس ماده  موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي

بررسي و  ١٣٥١انون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ق
تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيون خاص 

قانون  ٧١محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسالمي شهرها در ماده 
رداران مصوب تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شه

با اصالحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني، امر تغيير  ١/٣/١٣٥٧
با توجه به . بيني نشده است کاربري اراضي در صالحيت شوراي اسالمي شهر پيش

مراتب، شوراي اسالمي شهر که صالحيتي براي تغيير کاربري اراضي ندارد، به طريق 
ادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات تواند در اين خصوص مب اولي نمي

  ».کند
هيأت عمومي ديوان  ١١/١٠/١٣٩١ـ  ٧١٧همچنين مطابق رأي شماره ) چهار

عدالت اداري در خصوص مصوبه اخذ عوارض تغييرکاربري توسط شوراي اسالمي شهر 
هيأت  ٢/٥/١٣٩١ـ  ٢٤٧و شهرداري کرج، منطبق با استدالالت مقرر در رأي شماره 

مصوبه شوراي ) که در بند سه اليحه به استحضار رسيد(ومي ديوان عدالت اداري عم
اسالمي شهر را خالف قانون و خارج از حدود صالحيت و اختيارات تشخيص و ابطال 

  .کرده است
ـ  ٧٧٠اخيراً نيز هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري به شرح رأي شماره ) پنج

که قانونگذار در خصوص عدم رعايت پارکينگ يا کسري و با عنايت به اين  ١٨/١٠/١٣٩١
، تعيين تکليف کرده است ١٣٥٨قانون شهرداري اصالحي  ١٠٠ماده  ٥آن به شرح تبصره 

ـ  ١٤٧٧، ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠، ١٤٨١رأي شماره ) و(و نظر به استدالل مصرح در بند 
وراي اسالمي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم بر بطالن مصوبه ش ١٢/١٢/١٣٨٦

شهر بوشهر در خصوص اخذ عوارض ناشي از عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن صادر 
  .کرده است
پرونده کالسه  ٢٤/٨/١٣٨٨ـ  ٨٨٠٩٩٧٨٣٢٥٠٠٠٦٥٣حسب دادنامه شماره ) شش
هاي شماره  شعبه محترم دهم دادگاه تجديدنظر استان کرمانشاه و نيز دادنامه ٨٧٠٠٥٤٢

کرمانشاه موضوع پرونده ) حقوقي(محترم دهم دادگاه عمومي  شعبه ١٠/٨/١٣٨٦ـ  ٧٢٠
شعبه محترم  ٦/٣/١٣٨٧ـ  ٢٢٧و در تاييد و ابرام آن دادنامه شماره  ٨٦/٤١٩کالسه 

ششم دادگاه تجديدنظر استان، شوراي اسالمي شهر کرمانشاه فاقد صالحيت قانوني در 
 ٧٧ادره از کميسيون ماده وضع عوارض تشخيص داده شده و حکم بر بطالن آراء متعدد ص

  .شهرداري اصدار کرده است
  :مستندات غيرقانوني بودن رأي از منظر قوانين موضوعه) ج

قانون تشکيالت،  ٧١وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي شهرها در ماده ) يک
با  ١/٣/١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

يين شده است و در ماده مزبور اختياري براي شوراهاي اسالمي شهر و اصالحات بعدي تع
شهرداريها جهت وضع و اخذ عوارض تغيير کاربري و حذف و يا کسري پارکينگ در نظر 
گرفته نشده است و به طور قطع، وضع و اخذ هرگونه وجهي در اين خصوص فاقد مبناي 

المي شهر در وضع عوارض محلي قانوني بوده و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اس
باشد که  مي ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده  ١استناد تبصره  به

بر اساس آن وضع عوارض محلي از سوي شوراهاي اسالمي شهر تجويز شده است نه 
  .عوارض ملي

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ٥بر اساس ماده ) دو
بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان  ١٣٥١مصوب 

بنابراين تغيير کاربري . محول شده است ٥کميسيون خاص تحت عنوان کيسيون ماده  به
مسکن و شهرسازي است نه شهرداري که به واسطه  ٥اراضي در صالحيت کميسيون ماده 

  .باشد شهرداري مي ٧٧ه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کميسيون ماد
مقنن تخلفات  ١٣٥٨قانون شهرداري اصالحي سال  ١٠٠ماده  ٥مطابق تبصره ) سه

 ١٠٠ساختماني عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن را در صالحيت کميسيون ماده 
شهرداري دانسته و با اتخاذ تصميم توسط کميسيون مزبور مبني بر پرداخت جريمه 

دد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کميسيون ديگري توسط مالک، اخذ جريمه مج
شهرداري فاقد مبنا و محمل قانوني بوده و محکوم به  ٧٧تحت عنوان کميسيون ماده 

  .بطالن است
، اخذ ١٣٨٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ٤حسب ماده ) چهار

يز قانونگذار منوط شده هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجو
شهرداري  ٧٧است که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کميسيون ماده 

قانون مجازات اسالمي هر يک از  ٦٠٠همچنين مطابق ماده . چنين تجويزي مفقود است
مسؤولين دولتي و مستخدمين دولت که مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول 

است که حسب قسمت اخير همان ماده مشمول مسؤولين و وجه يا مالي به نفع دولت 
مأمورين شهرداري نيز شده است برخالف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا 

  .مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايند، مستوجب کيفر حبس دانسته است
  :داليل مخالف بودن رأي صادره با مقررات قانوني) د

اليحه دفاعيه به عرض رسيد مصوبه شوراي اسالمي ) ج(ند همان طوري که در ب
شهرداري به دليل مغايرت با مقررات  ٧٧شهر کرمانشاه و رأي صادره از کميسيون ماده 

  :قانوني ذيل شايسته ابطال است
  .قانون اساسي ١٧٣و  ١٠٥، ١٠٠اصول ) ١
و انتخاب قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور  ٧١ماده ) ٢

  .و اصالحات بعدي ١/٣/١٣٧٥شهرداران مصوب 
  .١٣٥١قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  ٥ماده ) ٣
  .آن ٥قانون شهرداري و تبصره  ١٠٠ماده ) ٤
  .١٣٨٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ٤ماده ) ٥
  .١٣٨٧ر ارزش افزوده مصوب قانون ماليات ب ٥٢و ماده  ٥٠ماده  ١تبصره ) ٦
  :داليل مخالف بودن رأي صادره با موازين شرعي) ن

ال تاکلو اموالکم بينکم بالباطل « آمده است که) ٢٩سوره نساء آيه (در قرآن مجيد 
به  اموال يکديگر را به باطل مخوريد، مگر اين که: يعني» اال ان تکون تجاره عن تراض منکم

جايي  هاي قرآن کريم توزيع ثروت و جا به لذا حسب آموزه. شدتراضي و در نتيجه تجارت با
اموال از يک دارايي به دارايي ديگر بايستي از راه مشروع و با اسباب قانوني صورت پذيرد و 

 همچنين حسب قاعده. توان مال ديگري را به باطل خورد و به هزينه او ثروتمند شد نمي
سبب مشروع مال ديگري را بخورد  هيچ کسي نبايد بدون» استفاده بدون جهت«

شرعي  عنه به داليل مارالذکر مغاير موازين اي ببرد، لذا مصوبه معترض يا به زيان او استفاده
  .باشد دين انور اسالم نيز مي

  :نتيجه گيري) ي
علي هذا با عنايت به مراتب معنونه و نظر به اين که مصوبه شوراي محترم 

از جهات گوناگون مغاير  ١٣٨٨مربوط به وضع عوارض در سال اسالمي شهر کرمانشاه 
ضوابط و مقررات قانوني و موازين شرعي اصدار يافته و با وضع قوانين و مقررات جديد 
و آراء اخيرالصدور هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري مباينت داشته و در تضاد 

و سال اتمام  ١٦/٧/١٣٧٩باشد و از سويي سال صدور شناسنامه ساختمان  کامل مي
باشد در حالي که  مي ٣٠/٥/١٣٨٦ساخت و ساز حسب صورتجلسه تحويل موقت 

که ) ١٣٨٨سال (شهرداري  ١٠٠شهرداري بر مبناي سال صدور رأي کميسيون ماده 
ـ  ٢١٠آن هم با رأي وحدت رويه هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري شماره 

ت ساختماني بر مبناي سال وقوع تخلف صادر بايد جريمه تخلفا که مي ٢/٤/١٣٨٧
اي ملک بر  شود نه سال طرح پرونده در کميسيون در تضـاد است و قيمت منطقه

شهرداري مورد محاسبه قرار گرفته  ١٠٠مبناي سال طرح پرونده در کميسيون ماده 
، لذا مستدعي است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در )١٣٨٨سال (است 

تغيير کاربري، عوارض حذف پارکينگ و عوارض مازاد بر تراکم،  خصوص عوارض
  ».تصميمات مقتضي مبذول فرماييد

  :متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است
  نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختماني: ٢ماده

  در تراکم مجاز) واحد مسکوني(هاي ساختماني  ـ عوارض صدور شناسنامه٢ـ١
  مالحظات  عوارض هر مترمربع زيربنا  کل مساحت زيربنا  رديف

اي عبارت است از  قيمت منطقه P  %١٠ P  مترمربع ٦٠تا   ١
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آخرين ارزش معامالتي زمين که   %١٥  P  مترمربع ١٠٠تا   ٢
مالک عمل اداره امور اقتصادي و 
دارايي هر شهر است و در اجراي 

قانون مالياتهاي مستقيم  ٦٤ماده 
گردد و در محاسبه  تعيين و ابالغ مي

ض پذيره چنانچه زميني داراي عوار
اي  چند بر باشد، قيمت منطقه

گرانترين بر ملک مشرف به معبر 
  محاسبه خواهد شد

  %٢٠  P  مترمربع ١٥٠تا   ٣

  %٣٠ P  مترمربع ٢٠٠تا   ٤

  %٧٠ P  مترمربع ٣٠٠تا   ٥

  %٨٠ P  مترمربع ٤٠٠تا   ٦

  %١٠٠ P  مترمربع ٥٠٠تا   ٧

  %١١٠ P  مترمربع ٦٠٠ا ت  ٨

  %١٢٠ P  ٦٠٠بيش از   ٩

  
  هاي آپارتماني عوارض صدور شناسنامه ساختماني خانه) ٢ـ  ٢  
  

  سطح ناخالص کل بنا  رديف
مبناي محاسبه عوارض براي هر 
  مترمربع سطح ناخالص کل بنا

    مترمربع ٢٠٠تا   ١

   مترمربع ٤٠٠مترمربع تا  ٢٠٠از   ٢

   مترمربع ٦٠٠مترمربع تا  ٤٠٠از   ٣

   مترمربع به باال ٦٠٠  ٤

عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسيم بر ) ميانگين سطح هر واحد( :تبصره
  تعداد واحدهاي مسکوني

  :عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهاي مسکوني: ٣ماده 
 ٦٤موضوع ماده (ارزش معامالتي  ٧عوارض مازاد تراکم ساختماني قابل وصول 

مالک عمل روز امور اقتصادي و دارايي براي ) ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب سال قانون ماليات
  .يک مترمربع از ملک مورد نظر است

مازاد تراکم موضوع اين ماده است که عالوه بر تراکم مصوب مجاز موجود  :تبصره
  .گيرد طرحهاي جامع و تفصيلي و مصوبات کميسيون ماده پنج را در بر مي

هاي  محاسبه عوارض افزايش بنا بر اساس نقشه: فزايش زيربناـ اصالح نقشه جهت ا١ـ٣
  .گردد جديد صورت گرفته و فقط مابه التفاوت عوارض جهت بناي اضافي اخذ مي

  :عوارض حذف پارکينگ: ١٢ماده
... تأمين پارکينگ در کليه ساختمانها اعم از تجاري، مسکوني، اداري، آموزشي و

يل تأمين پارکينگ ميسر نباشد شهرداري مجاز است در صورتي که به هر دل. الزامي است
وزارت کشور، به منظور ايجاد  ١/٢/١٣٧١ـ  ٣٤/٣/٣٣٣١با رعايت موارد بخشنامه شماره 

پارکينگ در سطح شهر نسبت به اخذ عوارض کسري پارکينگ مطابق جدول ذيل اقدام 
  :نمايد

  

  شرح  رديف
محاسبه 

ميزان دريافت 
  تعرفه

  مالحظات

آخرين . عبارت است) قيمت منطقه اي( P  ٣ P ٭ S  )حداکثر دو طبقه(سکوني واحدهاي م  ١
ارزش معامالتي زمين که مالک عمل اداره 
امور اقتصادي و دارايي هر شهر است و در 

قانون مالياتهاي مستقيم  ٦٤اجراي ماده 
گردد و در محاسبه  تعيين و ابالغ مي

عوارض پذيره چنانچه زميني داراي چند 
اي گرانترين بر ملک  قيمت منطقهبر باشد، 

  .مشرف به معبر محاسبه خواهد شد

  ١٠ P ٭ S  )بيش از دو طبقه(واحدهاي مسکوني   ٢

  ٣ P ٭ S  )مترمربع زيربنا ٥٠تا (واحدهاي تجاري   ٣

٤  
مترمربع  ٥٠بيش از (واحدهاي تجاري

  )زيربنا
S ٭ P ١٠  

  P ٭ S  واحدهاي آموزشي و اداري  ٥

 S : يا حذف پارکينگ با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شهر کرمانشاهمساحت کسري  

عوارض موضوع اين تعرفه به هنگام صدور شناسنامه ساختماني و در مناطقي که به 
  :باشد بايد دريافت گردد اين شرح مي

اي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان  ـ ساختمان در بر کوچه١
  )از رعايت برهاي اصالحيحتي پس (عبور اتومبيل نباشد 

ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان ٢
کهن باشد و با استناد به ماده يک اليحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 

  .امکان قطع آن نباشد) ٣٠/٣/١٣٥٩مصوب (
يب زياد احداث پارکينگ ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت ش٣

  .در آن از نظر فني مقدور نباشد
  .ـ امالکي که به لحاظ مساحت ملک امکان تأمين پارکينگ وجود نداشته باشد٤
  .اند بيني شده ـ مواردي که در دستورالعمل مصوبات ماده پنج و ضوابط و قوانين پيش ٥

زيربناي قبلي،  هاي قديمي و مجاز در صورت تجديد بنا به همان مغازه: ١تبصره
  .مشمول عوارض کسري پارکينگ نخواهند بود

گردد  در مواردي که مراتب تأمين پارکينگ در شناسنامه ساختمان قيد مي: ٢تبصره
ولي مالک يا مالکين از احداث آن خودداري و يا کسري پارکينگ دارند و يا پس از احداث 

ايند، موضوع در کميسيون ماده صد نم آنها را به منظور استفاده غيراز پارکينگ تبديل مي
قانون شهرداري مطرح و تصميم گيري خواهد شد و در صورت ابقاء، عوارض کسر 

  ».گردد پارکينگ طبق جدول فوق دريافت مي
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر کرمانشاه به موجب اليحه 

  :توضيح داده است که ١٢/٤/١٣٩٢ش ـ /٧٥٦شماره 
  :تدفاعيا«
) ١٢(و ) ٣(و ) ٢(ـ شوراي اسالمي شهر کرمانشاه برخالف ادعاي شاکي در مواد ١

به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه  ١٣٨٨تعرفه عوارض محلي خود در سال 
و عوارض ) ٣ماده (و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهاي مسکوني ) ٢ماده (ساختماني 

ت از بحث کسري پارکينگ که معموال به که ماهيتي متفاو) ١٢ماده (حذف پارکينگ 
شود داشته زيرا در  طور عمد توسط مالکين برخالف ضوابط فني و شهرسازي رعايت نمي

حذف پارکينگ به داليل قانوني و بر اساس ماده يک اليحه قانون حفظ و گسترش فضاي 
که ذيل ماده  ٥و طبق دستورالعمل مصوبات ماده  ٣٠/٣/١٣٥٩سبز در شهرها مصوب 

فرماييد  پذيرد، بنابراين همان گونه که مالحظه مي نص صريح شده است صورت مي) ١٢(
) ١٢و  ٣و ٢مواد (خاصه  ١٣٨٨شوراي اسالمي شهر کرمانشاه به هيچ وجه در تعرفه سال 

که مورد مناقشه و اختالف واقع شده است مبادرت به وضع عوارضي به نام تغيير کاربري و 
رخواست ابطال آن از ناحيه شاکي درخواست و توسط آن کسري پارکينگ نکرده تا د

  .هيأت محترم عمومي مورد رسيدگي واقع شود و عمالً کذب محض است
ـ از طرفي الزم به ذکر است که شهرداري کرمانشاه برخالف اظهارات شاکي در راستاي ٢

ورد اجراي مفاد آراء صادره از هيأتهاي عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع م
اختالف که مورد استناد ايشان واقع شده دقيقاً موضوع کسري پارکينگ خارج از حد تراکم که 
به اشتباه توسط شاکي تغيير کاربري قلمداد شده و همچنين احداث بناي مسکوني در حياط 
جهت پارکينگ به وسيله ايرانيت و پروفيل خارج از حد تراکم را به کمسيونهاي بدوي و 

ه صد قانون شهرداريها به عنوان تخلفات برخالف ضوابط فني و شهرسازي ارجاع تجديدنظر ماد
که متعاقباً توسط کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر شرکت شاکي به پرداخت جريمه که نوعي 

دار براي رسيدگي به  مجازات در قبال تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صالحيت
راء هيأتهاي عمومي ارائه شده توسط شاکي کميسيون ماده اين گونه تخلفات به استناد همان آ

تصوير آراء (صد قيد و تصريح شده و موردي براي اعتراض شاکي در اين خصوص وجود ندارد 
  ).صادره از کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد شهرستان کرمانشاه

 ٧٧کميسيون ماده  ١٥/٤/١٣٨٩ـ  ٧٧د ـ ک٣٦١٨٩ـ اما در خصوص رأي شماره ٣
ريال  ٧٠٠/٣٢٩/٤٥٧/٢قانون شهرداريها داير بر محکوميت شرکت شاکي به پرداخت مبلغ 

ناشي از عوارض پذيره مازاد بر تخلفات ساختماني که مورد اعتراض شاکي قرار گرفته توجه آن 
دارد عوارض  هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري را به مطالب ذيل جلب نموده و اعالم مي

اساس بخشنامه يا دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه وصول عوارض پذيره تجاري،  ياد شده بر
توسط شهرداريها عالوه بر جريمه  ٣٠/١١/١٣٦٩ـ  ٣٤١٥٠/٣اداري و صنعتي به شماره 

شود که همين مهم يعني بخشنامه يا  کميسيون ماده صد قانون شهرداريها اخذ و وصول مي
پذيره مازاد بر تخلفات ساختماني و اضافه تراکم و دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض 
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به تاييد هيأت  ٢٥/١١/١٣٨٣ـ  ٥٨٧غيره نسبت به بناهاي متخلف برابر مفاد رأي شماره 
محترم عمومي ديوان عدالت اداري رسيده و به صراحت با توجه به مقدمه رأي صادره جرايم 

اقع و نفس االمر به منزله مجازات قانون شهرداريها را در و ١٠٠هاي ماده  مندرج در تبصره
تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانوني را در حقيقت از نوع 
حقوق ديواني ناشي از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز 

تورالعمل استنادي بخشنامه يا دس(وجوه عناوين مذکور در يکديگر مصوبه مورد اعتراض 
که به قيمت روز نيز ) شهرداريها در جهت اخذ عوارض پذيره و مازاد بر تخلفات ساختماني

شود را از جهت اين که مفيد لزوم استيفاع عوارض قانوني مربوط است را مغاير  محاسبه مي
ري قانون ندانسته که بر اين اساس و بر پايه و رأي مستحکم هيأت عمومي ديوان عدالت ادا

  .االجراست اعتراض بر آن وارد نبوده و الزم
حال با توجه به داليل و مستندات فوق االشاره بدين وسيله از آن هيأت محترم تقاضاي 

  ».نمايد مورداستدعاست مي دادرسي را فراهم اطاله اسباب  شک که بي رسيدگي و رد شکايت شاکي
فه عوارض محلي مصوب تعر ١٢و  ٣، ٢در خصوص ادعاي مغاير بودن موضوع مواد 

با شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبير شوراي  ١٣٨٨شوراي اسالمي شهر کرمانشاه در سال 
  :اعالم کرده است که ١٩/٨/١٣٩٢ـ  ٥٢٢٠١/١٠/٩٠نگهبان به موجب اليحه شماره 

تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسالمي شهر کرمانشاه  ٢، ٣، ١٢موضوع مواد «
فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و  ١٥/٨/١٣٩٢مورخ  ، در جلسه١٣٨٨در سال 

بررسي قرار گرفت و مصوبه مورد شکايت در مواد ادعاي شاکي خالف موازين شرع 
  ».ان محترم استتشخيص داده نشد و از حيث مغايرت با قانون، تشخيص امر با آن ديو

و معاونين  با حضور رئيس ٢١/٢/١٣٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  هيأت عمومي رأي

الف ـ نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
، ٢نظر فقهاي شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت مواد  ١٩/٨/١٣٩٢ـ  ٥٢٢٠١/٣٠/٩٢

مصوب شوراي اسالمي شهر کرمانشاه را با  ١٣٨٨تعرفه عوارض محلي سال  ١٢و  ٣
قانون تشکيالت  ٨٧موازين شرعي اعالم کرده است، بنابراين در اجراي حکم مقرر در ماده 

ز نظر فقهاي شوراي و تبعيت ا ١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
تعرفه ياد شده از اين حيث در هيأت عمومي  ١٢و  ٣، ٢نگهبان موجبي براي ابطال مواد 

  .ديوان عدالت اداري وجود ندارد
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور  ٧١ماده  ١٦ب ـ مطابق بند 

صويب لوايح برقراري يا لغو با اصالحات بعدي آن، ت ١٣٧٥و انتخاب شهرداران مصوب سال 
عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از 

 ١باشد و به موجب تبصره  شود از جمله وظايف شوراي شهر مي سوي وزارت کشور اعالم مي
خش، ، شوراهاي اسالمي شهر و ب١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده 

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 سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعالم 

مصوب شوراي  ١٣٨٨تعرفه عوارض محلي سال  ٣و  ٢نظر به اين که مواد . عمومي نمايند
انشاه با رعايت مقررات قانوني مذکور به تصويب رسيده است، بنابراين مواد ياد اسالمي شهر کرم

  .شده خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر کرمانشاه تشخيص نشد
قانون شهرداري در مورد عدم احداث پارکينگ و يا  ١٠٠ماده  ٥ج ـ مطابق تبصره 

تواند  مي ١٠٠اصالح آن کميسيون موضوع ماده  غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان
توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پارکينگ رأي به اخذ جريمه به ميزان  با

شهرداري مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور . مقرر در تبصره مذکور صادر نمايد
تعرفه  ١٢ماده  ٥ذيل بند  ٢نظر به اين که در تبصره . باشد برگ پايان ساختمان مي

مقرر شده است که در موارد خودداري از احداث پارکينگ و يا  ١٣٨٨عوارض محلي سال 
کسري پارکينگ و يا استفاده غيراز پارکينگ احداثي و طرح موضوع در کميسيون 

قانون شهرداري و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکينگ نيز دريافت شود،  ١٠٠ ماده
نون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر کرمانشاه تبصره ياد شده خالف قا

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١است و به استناد بند 
  .شود ابطال مي ١٣٩٢اداري مصوب سال 
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