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  ٢٠/٤/١٣٩٥                                                                       ٩٤/١٠٦٠ره هـ/شما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٢٤٣يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ١/٤/١٣٩٥
فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات  ١٢بخش  ١و  ٢، ٦، ٧، ٨ابطال بندهاي «

 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» از تاريخ تصويب ١٣٩٤شوراي اسالمي شهر كرج در سال 
  .گردد مي ارسال

ـ مهدي دربينديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   عدالت اداري 
  
  ٩٤/١٠٦٠رونده: السه پک     ٢٤٣ ماره دادنامه:ش        ١/٤/١٣٩٥خ دادنامه: يتار

  يوان عدالت اداريد يأت عمومي: همرجع رسيدگي
  يد محمديام يآقا ي:شاك

فصل دوم  ١٢بخش  ١، ٢، ٦، ٧، ٨ يابطال بندها موضوع شکايت و خواسته:
 در اجراي مقررات ١٣٩٤دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر کرج در سال 

   يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ماده 
 ١، ٢، ٦، ٧، ٨ يابطال بندها يبه موجب دادخواست يد محمديام يآقا کار: گردش

 ١٣٩٤فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر کرج در سال  ١٢بخش 
 ت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شدهقانون تشکيال ٩٢در اجراي مقررات ماده 

  ن خواسته اعالم کرده است که:ييو در جهت تب
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  ريخ يبا سالم و دعا
مقام  ين خواسته به استحضار آن عالييدر جهت تب يد محمدينجانب امياحتراماً، ا

عوارض «ن و وصول ييتحت عنوان تع اي مصوبه يشهر کرج ط ياسالم ي، شورارساند مي
، مبادرت به وضع عوارض »ير منقول و ارزش سرقفليو معامالت غ ينقل و انتقال اراض

  نقل و انتقال امالک نموده است. مطابق مصوبه مذکور:  يبرا
به  ير منقول و ارزش سرقفليو معامالت غ يک اراضيعوارض نقل و انتقال و تفک«
  ن شده است:يير تعيشرح ز
  بندي روز دارايي % قيمت منطقه٣عوارض نقل و انتقال عرصه به ازاي هر مترمربع  ـ١
 % قيمت ارزش معامالتي ساختمان٣ـ عوارض نقل و انتقال اعياني به ازاي هر مترمربع ٢

  ييمطابق دفترچه دارا
 برابر قيمت ٥ـ عوارض سرقفلي تجاري (در هنگام واگذاري قطعي يا تنظيم اجاره)  ٦
  هر مترمربع يبه ازا ييروز دارا يبند منطقه

مت يبرابر ق ٥/٢ن و طبقات يرزميدر ز يتبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجار
 يتجار يو بالکن داخل يتجار ي) و عوارض نقل و انتقال انبارياني(اع ييروز دارا اي منطقه

  .گردد مي يي محاسبه و اخذروز دارا اي منطقهمت يبرابر ق ٢
 P٥/١ن يرزميهمکف و ز يو باال ٣ Pدر همکف  يانتقال ادار عوارض نقل و ـ٧

  محاسبه و اخذ گردد. ييروز دارا اي منطقهمت يق
  »محاسبه و اخذ گردد. P٢ يعوارض نقل و انتقال صنعت ـ ٨
ن و مقررات ير قوانين مصوبه مغايل ايل ذيدال است که با استناد به ين در حاليا 

  :باشد مي
، ١٧/٢/١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب يقانون مال ٥٠ده ن که در ماينظر به ا ـ١

ات ممنوع اعالم شده و در قانون يماخذ محاسبه مال يعوارض بر درآمدها يبرقرار
 يامالک و واگذار ينقل و انتقال قطع يبرا ٥٢و  ٥٩م از جمله  مواد يمستق ياتهايمال

ن مصوبه يبنابران شده است، ييات تعيبر امالک مال يو حقوق يقيحقوق اشخاص حق
ن عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات و ييشهر کرج در تع ياسالم يشورا

ح شده بود که يز تصريع عوارض نيقانون تجم ٥. در ماده باشد مير قانون ي، مغايسرقفل
و...  يديتول يوکاالها يواردات يکاالها عانوا يوجوه برا ريهر گونه عوارض و سا يبرقرار«

 ياسالم يات، ... توسط شوراهايماخذ محاسبه مال يعوارض به درآمدها يبرقرارن يهمچن
مراجع  از اين رو مطابق ماده فوق شوراهاي اسالمي و ساير». باشد و ساير مراجع ممنوع مي

ات شده است، اقدام به ياخذ مال ينيب شيآنها پ يکه برا ياجازه ندارند نسبت به موارد
ات بر يز که تحت عنوان ماليم نيمستق ياتهايقانون مال ٥٢ند. ماده يوضع عوارض نما

 ياز واگذار يناش يا حقوقي يقيدرآمد شخص حق«دارد:  ميدرآمد امالک آمده، مقرر 
ن قانون يمقرر در ا يتهايران پس از کسر معافيحقوق خود نسبت به امالک واقع در ا

 )١٣٨٠انون مذکور (اصالحي ق ٥٩به عالوه ماده ». باشد مشمول ماليات بر درآمد امالک مي
و به نرخ پنج درصد  يامالک به ماخذ ارزش معامالت ينقل و انتقال قطع«، نمايد ميان يب
ا صاحب حق و يمالک  يافتيمحل به ماخذ وجوه در ين انتقال حق واگذاري%) و همچن٥(

ا صاحبان حق، مشمول ين يخ انتقال از طرف مالکان عي%) در تار٢به نرخ دو درصد (
اخيرالذکر حق واگذراي محل از نظر آن قانون را حق سرقفلي  ٢و تبصره » باشد... ليات ميما

يا حق تصرف محل با حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل دانسته است. بر اين اساس و 
  ستند.يک امر واحد قابل جمع ني، در »عوارض«با » اتيمال«استناد مطالب فوق اخذ  به

 اي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه ٢/١١/١٣٩١ـ  ٧٩٩ـ در دادنامه شماره ٢
مشابه از شوراي شهر رشت را با شکايت سازمان بازرسي کل کشور باطل نموده اين 

از نقل و انتقال  ين عوارضيصراحتاً اعالم شده بود که اخذ چن ياست در آن رأ يحال در
ن يگر را در ايراء مرتبط دآ توان ميل يح قانون است. در جدول ذير صرياشخاص مغا ياراض

 يوان عدالت اداريد يأت عمومين مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود. هيرابطه با هم
شهر کرج جهت وضع و  ياسالم يبه صراحت، اصل موضوع مصوب شورا يدر آراء متعدد

رغم اعالن  يکن عليو مورد ابطال قرار داده است. ل ير قانونيانه را غين عوارض سالييتع
م آن توسط اشخاص به آن شورا، ياعالم مستق يا حتي يمذکور در روزنامه رسم ياآر
نسبت به اصل  يياعتنا يدر روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور با ب يريتاث

 ين و آراي، موجبات دور زدن قوانيوان عدالت اداريد يأت عموميتوسط ه يموضوع ابطال
  .نمايد ميوان را فراهم يآن د

  هاي عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفلي ليابطا
  در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

مرجع   موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف
  کننده تصويب

٧٩٩  ٢/١١/١٣٩١  ١  

ابطال مصوبه تعيين وصول عوارض و بهاي 
 ١٣٨٧خدمات شهرداري رشت مصوب سال 

 شوراي اسالمي شهر رشت (مبني بر وصول
عوارض بر معامله امالک، مستغالت، 

  مستحدثات غير تجاري، تجاري و سرقفلي

شوراي اسالمي 
  شهر رشت

١٠١٨  ١٧/٦/١٣٩٣  ٢  

ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات 
 ١/١/١٣٩٣شهرداري اراک مورد عمل از 

  مصوب شوراي اسالمي شهر
ابطال مصوبه (مبني بر وصول عوارض بر 

مستحدثات معامله امالک، مستغالت، 
  غيرتجاري، تجاري و سرقفلي

شوراي اسالمي 
  شهر اراک

تعيين عوارض بر معامله امالک، مستغالت،   ١٩٠٦  ٢٧/١١/١٣٩٣  ٣
  مستحدثات و سرقفلي خالف قانون است

شوراي اسالمي 
  شهر اروميه

تعيين عوارض بر معامله امالک، مستغالت،   ١٩١٠  ٢٧/١١/١٣٩٣  ٤
  استمستحدثات و سرقفلي خالف قانون 

شوراي اسالمي 
  شهر همدان

٨٧٠  ٢٦/٧/١٣٩٤  ٥  

تعرفه عوارض محلي سال  ٢٤ابطال ماده 
مصوب شوراي اسالمي شهر مرند در  ١٣٩٣

قانون تشکيالت و آيين  ٩٢اجراي ماده 
  دادرسي ديوان عدالت اداري

شوراي اسالمي 
  شهر مرند

  
از نقل و  ين وجوهيابه اخذ چنمش ييدر آرا يوان عدالت ادارين که ديبا توجه به ا  

 ٣٠١اراضي اشخاص در شهرهاي ديگر را خالف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده  انتقال
افت کند يرا که مستحق نبوده است در يزيا اشتباهاً چيکه عمداً  يکس«دارد:  ميکه مقرر 

: دارد ميعار قانون مذکور که اش ٣٠٢و ماده » م کند.يملزم است که آن را به مالک تسل
 يه کند حق دارد از کسيدين را تأآن د دانست ميون يکه اشتباهاً خود را مد ياگر کس«

ن رابطه يدر ا ٣٠٣ن ماده يهمچن» د.يکه آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نما
ن و منافع يافت کرده است ضامن عير حق، دريرا من غ يکه مال يکس«يح دارد که: تصر

کرج که  يشهردار» ا جاهل.ين که به عدم استحقاق خود عالم باشد يا آن است اعم از 
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د مبالغ يورزد با يمبادرت م ياز نقل و انتقال امالک و سرقفل ين مبالغينسبت به اخذ چن
مقامان  ين امر مستلزم توجه اعضاء و عاليند البته ايمذکور را به شهروندان مسترد نما

 يوان عدالت اداريقانون د ١٣بر اساس ماده  يوان عدالت اداريد يأت عموميمحترم ه
أت يد توجه داشت که آراء متعدد هي. باباشد ميب يبر ابطال مصوبه از زمان تصو يمبن

 ير قانونيرا غ ين مبالغيها اخذ چنين است که شهردارين ايمب يوان عدالت اداريد يعموم
 ير قانونيبر اخذ مبالغ غ يننسبت به شهروندان مب يم تجريز بيندانسته و در عبارات آنها ن

 يوان عدالت اداريد يأت عموميذکر شده از ه يت به آراي، چرا که با عناگردد مي مشاهده
ات بر ارزش ير قانون ماليبودن اخذ عوارض نقل و انتقال امالک (مغا ير قانونيبر غ يمبن

ز يدولت ن ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤افزوده) اخذ وجوه مذکور بر خالف ماده 
ا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص يافت هر گونه وجه، کاال و ين قانون دري. در اباشد مي
 يکه در مقررات قانون ير از موارديغ ير دولتيغ يعموم يتوسط نهادهاي و حقوق يقيحق

به عنوان عوارض  يممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوه شود ميا ين شده يمربوط مع
چ يات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هيخالف قانون مال يمالک و سرقفلنقل و انتقال ا

 يو حفظ حقوق شهروند ياتيست. اصل عدالت ماليرفته نين وجوه پذياخذ ا يبرا يهيتوج
رت ين که در مغاين سرزمياز ا ياز شهروندان بخش ياخذ عوارض يوقت کند ميز اقتضاء ين

 يز و قانونيگر جاين وجه را از مردمان شهروندان داخذ هما توان ميبا قانون شناخته شده ن
 يکسانيبر  يمبن يقانون اساس ٣اصل  ١٤و بند  ٢٠ن امر با اصل يقلمداد کرد چرا که ا

  است. ريافراد در برابر قانون، مغا
 يوان عدالت اداريقانون د ٩٢اعمال ماده  ين امر تقاضاياز ا يريشگيلذا به منظور پ

ت يابطال شود، رعا يأت عموميدر ه اي مصوبهچنانچه : «اردد ميکه مقرر  ١٣٩٢سال 
است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه  ي، الزاميدر مصوبات بعد يأت عموميه يمفاد رأ

وان موضوع را خارج از نوبت يس ديب کنند، رئيتصو يأت عموميه ير رأيمغا يديجد
کننده،  مرجع تصويب ) اين قانون و فقط با دعوت نماينده٨٣بدون رعايت مفاد ماده (

ن يرا از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به ا.» نمايد ميمطرح  يأت عموميه در
عوارض نقل و انتقال و معامالت «شهر کرج در خصوص  ياسالم يکه مصوبه شورا

رت دارد وضع عوارض يات بر ارزش افزوده مغايبا قانون مال» يرمنقول و ارزش سرقفليغ
ز اخذ عوارض مذکور خالف قانون و خارج از يشهر کرج در تجو ياسالم يتوسط شورا

قانون  ٩٢و  ٨٨، ١٢ماده  ١، بند ١٣، لذا مستنداً به مواد باشد ميارات آن شورا يحدود اخت
استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج و  ١٣٩٢ديوان عدالت اداري سال 

  »کرج از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوني شهرداري 
  ر است:يمورد اعتراض به قرار ز يمتن بندها

  :٢فصل  ـ١٢بخش «
  ير منقول و ارزش سرقفليو معامالت غ يک اراضيعوارض نقل و انتقال و تفک

  بندي روز دارايي % قيمت منطقه٣ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازاي هر مترمربع ١
 % قيمت ارزش معامالتي ساختمان٣انتقال اعياني به ازاي هر مترمربع  ـ عوارض نقل و٢

  ييمطابق دفترچه دارا
برابر  ٥م سند اجاره) يا تنظي يقطع ي(در هنگام واگذار يتجار يعوارض سرقفل ـ ٦

  هر مترمربع يبه ازا ييروز دارا يبند مت منطقهيق
 P٥/١ن يرزميو زهمکف  يو باال P٣در همکف  يعوارض نقل و انتقال ادار ـ٧

  محاسبه و اخذ گردد. ييروز دارا اي منطقهمت يق
   »محاسبه و اخذ گردد. P٢ يعوارض نقل و انتقال صنعت ـ ٨
وان يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ماده  يدر اجرا يوان عدالت اداريس ديرئ

ب و به موج کند ميارجاع  يأت عموميموضوع را به ه ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار
 از شوراي اسالمي شهر کرج درخواست شد نمايندگان ٢٩/٣/١٣٩٥ـ  ٩٤/١٠٣٣نامه شماره 

  دعوت کنند.                               يأت عموميشرکت در جلسه ه يخود را برا
با حضور رؤسا و مستشاران و  ١/٤/١٣٩٥خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ل شد. پس از يشهر کرج تشک ياسالم يندگان شوراينماوان و با حضور يدادرسان شعب د
  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  
  هيأت عمومي رأي

مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢مطابق ماده 
 يت مفاد رأيود، رعاابطال ش يأت عموميدر ه اي مصوبهچنانچه «مقرر شده است:  ١٣٩٢

ر يمغا يدياست. هر گاه 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 عموميکننده در ه بينده مرجع تصويقانون مذکور و فقط با دعوت نما ٨٣ماده 

وان يد يأت عموميه ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩شماره  ين که در رأينظر به ا.» دنماي ميمطرح 
معامله  ن عوارض برييشهر رشت در خصوص تع ياسالم ي، مصوبه شورايعدالت ادار

ابطال شده است و  رت با قانونيبه لحاظ مغا يامالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفل
فصل دوم تعرفه  ١٢بخش  ١ و ٢، ٦، ٧، ٨ يب بندهايشهر کرج در تصو ياسالم يشورا

مذکور  يت مفاد رأيبدون رعا ١٣٩٤کرج در سال  يخدمات شهردار يعوارض و بها
را وضع کرده است،  يو صنعت ي، اداريتجار ي، سرقفليانيعوارض نقل و انتقال عرصه، اع

قانون  ٩٢و  ٨٨و مواد  ١٣و ماده  ١٢ماده  ١مذکور با استناد به بند  ين بندهايبنابرا
ب ابطال يخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييت و آاليتشک
  شود. مي

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئ                        
  

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

