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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۲۰۰

 ١٤/١١/١٣٩٢ـ٥٠١/٤ از مصوبه شماره ٤٦ تعرفهابطال: عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع  هيأت٣٢١رأي شماره 
  ٢  شوراي اسالمي شهر فالورجان  ١٣/٤/١٣٩٦  اي اشخاص حقيقي يا حقوقيه  اسالمي شهر فالورجان درخصوص تعيين عوارض در قبال آنتنشوراي

 ١٣/١١/١٣٩٢ـ ٦٨٧/٤/٩٢ابطال مصوبه شماره  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٢٣رأي شماره 
 الحسنه، عوارض  خصوص وضع عوارض و اخذ بهاي خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي، صندوقهاي قرضدر
  وارض نصب دكل و تجهيزات مخابراتي، عوارض حذف پاركينگ و عوارض كسري فضاي بازالنظاره، ع حق

  ٤  اسالمي شهر صدراشوراي   ١٣/٤/١٣٩٦

ـ ٧٧٨١١/٩٤ بخشنامه شماره ٦تبصره  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٤٧رأي شماره 
  ٦  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  ٢٠/٤/١٣٩٦  شود  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي١٢/٥/١٣٩٤

  تعرفه٤٧ ماده ٢ و ١ابطال بندهاي  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٥٩ الي ٣٥٧هاي  رأي شماره
 تعرفه عوارض و بهاي خدمات ٥ ماده ١٣٩٤عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر همدان در سال 

 از تعرفه عوارض ٢ فصل ١٢ بخش ٥ و ٤، ٣ بندهاي ١٣٩٥ال شوراي اسالمي شهر مرجقل تولم شهر در س
  ١٣٩٤و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر كرج در سال 

٢٠/٤/١٣٩٦  
  شهرداري همدان
  )تولم شهر(شوراي اسالمي شهر مرجقل 

  شوراي اسالمي شهر كرج
٧  

 ٥/١/١٣٩٤ـ ٩٤/د/٣٠٩٥نامه شماره  تصميم:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٤٥رأي شماره 
 گذاري صنايع كوچك وزارت صنعت، معدن و تجارت مديرعامل و عضو هيأت مديره صندوق ضمانت سرمايه

  شود به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي
  ۱۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٢٠/٤/١٣٩٦

 ٢٠/٧/١٣٩٣ـ٨١/٩٣/٢٠٠شنامه شمارهابطال بخ:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٤٨رأي شماره
  ١١  سازمان امور مالياتي كشور  ٢٠/٤/١٣٩٦   امور مالياتي كشورسازمان

ـ ١٠٩٩٢٦/٩٥ بخشنامه شماره ٢ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٥٢رأي شماره   
 بانك  مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي٩/٤/١٣٩٥

  دادرسي ديوان عدالت اداري  قانون تشكيالت و آيين٩٢مركزي جمهوري اسالمي ايران در اجراي مقررات ماده
  ١٣  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  ٢٠/٤/١٣٩٦

  ذيل تعرفه عوارض ورودي٢ـ ٥ جدول شماره١٣رديف: اداري با موضوع عدالت  هيأت عمومي ديوان٣٥٣رأي شماره
 بار و فروش و ذبح احشام در ميادين و كشتارگاه و ورودي به پاركينگ مصالح و باسكولهاي توزين به ميادين ميوه و تره

  شود آباد به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي  شوراي اسالمي شهر خرم١٣٩٣سازمان ميادين از تعرفه عوارض سال 
  ۱۴  شوراي اسالمي شهر خرم آباد  ٢٠/٤/١٣٩٦

ـ ١٢٢١٤/٤٠٢نامه شماره:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٤٩رهرأي شما   مديركل٣١/٦/١٣٩٣د 
دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه به متخصصين گوش 

  سنجي و حلق و بيني و جراحي سر و گردن و طب كار اجازه نصب و استفاده از تجهيزات شنوايي
  شود را در مطب داده است به لحاظ مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات ابطال مي 

  ١٥  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ٢٠/٤/١٣٩٦

  تعرفه عوارض بهاي خدمات صدور استعالم١٦بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٥٠رأي شماره
  ١٧  شوراي اسالمي شهر لواسان  ٢٠/٤/١٣٩٦  شود وب شوراي اسالمي شهر لواسان به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي مص١٣٩٥شهرداري لواسان در سال 

 شهر تهران به مناسبت برگزاري ١٣٩٦ تعطيلي روز شنبه چهاردهم مردادماه نامه در خصوص صويبت
ـ وزارت كشورسازمان اداري و   ٨/٥/١٣٩٦   دوازدهمين دوره رياست جمهوري اسالمي ايرانمراسم تحليف   ١٩  استخدامي كشور 

ـ صنعتي   ٢١/٣/١٣٩٦   هيأت وزيران٢٠/١٢/١٣٩٣هـ مورخ ٥١٦١٠ت/١٥٦٧٤٣نامه شماره  اصالح تصويب دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 
  ١٩  و ويژه اقتصادي

  ١٩   شهرسازيراه ووزارت   ١٨/٥/١٣٩٦   هيأت وزيران٧/٦/١٣٨٧ك مورخ ٤٠٥٨٦ت/٩٢٣٠٥نامه شماره  اصالح تصويب

   ٧/٦/١٣٨٧ك مورخ ٤٠٥٨٧ت/٩٢٣٠٨نامه شماره  تصويب) ٣(بند ) د(هاي جزء  اصالح جدول و تبصره
  ١٨/٥/١٣٩٦  و اصالحيه آن

ـ وزارت صنعت، معدن و  وزارت راه و شهرسازي 
ـ وزارت امور  ـ وزارت نفت  ـ وزارت كشور  تجارت 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    اقتصادي و دارايي 

  مان حفاظت محيط زيستساز
۲۰  

  

 ۱۳۹۶ماه   شـهريورهارمچ نبهـش
 

  ۲۱۱۰۶ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۷۸( 
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  ٣١/٤/١٣٩٦                                                                             ٩٥/٨٦٢رهشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٣٢١ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٣/٤/١٣٩٦

 شوراي اسالمي شهر ١٤/١١/١٣٩٢ـ ٥٠١/٤ از مصوبه شماره ٤٦ تعرفه ابطال«
جهت » هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي نتنآان در خصوص تعيين عوارض در قبال فالورج

  .گردد يوست ارسال مي به پيدرج در روزنامه رسم
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 

  
  ٩٥/٨٦٢: روندهالسه پک        ٣٢١ :ماره دادنامهش    ١٣/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  ي کوهانيميد رحي سعي شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقا:يشاك

ـ ٥٠١/٤ مصوبه شماره ٤٦ابطال تعرفه شماره ـ ١ :خواستهموضوع شکايت و 
 قانون ١٣ و ٩٢ شهر فالورجان و درخواست اعمال ماده ي اسالمي شورا١٤/١١/١٣٩٤

  ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
  آقاي سعيد رحيمي کوهاني به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان:گردش کار

 ١٤/١١/١٣٩٤ـ ٥٠١/٤ مصوبه شماره ٤٦ ابطال تعرفه شماره يدادخواستبه موجب 
 ين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٩٢ شهر فالورجان و اعمال ماده ي اسالميشورا

ن خواسته اعالم يي را خواستار شده و در جهت تب١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
  :کرده است که

ب ي شهر فالورجان اقدام به تصوي اسالميورارساند ش  مياحتراماً، به استحضار«
 ١٤/١١/١٣٩٢ـ ٥٠١/٤ مصوبه شماره ي طي مخابراتي تحت عنوان دکلها٤٦تعرفه شماره 

 فالورجان منتشر و اکنون بر اساس يتوسط شهرداراي  هي اطالعين مصوبه طينموده و ا
هر را وارض دکلهاي مخابراتي سطح شـاند که ع ت مخابرات را موظف نمودهـآن شرک

ن گونه ين اييل وضع و تعيل مشروحه ذيلذا از آنجا که به دال. ندي پرداخت نماي شهرداربه
  خارجي اسالميارات شوراهايعوارض خالف مقررات موضوعه بـوده و از حـدود و اخت

 ي ال١٧٩٦ به شماره يـوان عدالت اداري ديعمومي هيأت  ضمن رأيباشد و از طرف مي
ن خصوص از ي مختلف در اي شهرهاي اسالمي از شوراهاياري مصوبات بس١٨٠٨و ١٨٠٥

 مصوبه مذکور يبا صدور دستور موقت اجرا: اوالً. ده تقاضا  دارديب ابطال گرديزمان تصو
ل يل ذيبه دال: اًي متوقف گردد ثانيعموم هيأت مي بودن تا اتخاذ تصميقانون غيرليبه دل

  .داري مصوبه مذکور از زمان تصويب ابطال گردد قانون  ديوان عدالت ا٩٣ و ٩٢مستنداً به مواد 
 ٥٠ل ماده ي ذ١ موضوع آن تبصره يحسب مفاد مذکور در مصوبه مستند قانونـ ١

 همان قانون عرضه کاالها و ١ که به شرح ماده يات بر ارزش افزوده است در حاليقانون مال
ت قانون فوق است، ن واردات و صادرات آنها مشمول مقررايران و همچنيارائه خدمات در ا
ا يق عرضه کاال يتوان از مصاد  نمي راي مخابراتي از دکلهابرداري بهرها يکه قطعاً نصب 

ي  از شبکه مخابراتيين دکلها به عنوان جزيگر اي ديصادرات و واردات دانست و از سو
ند، لذا موضوع مصوبه مذکور اساساً خروج ي عرضه نمايتوانند به صورت مجزا خدمت نمي
  .رالذکر داردي از ماده اخيوعموض

 به محل يمنقول آن است که از محل غيرمال«دارد   مي مقرري قانون مدن١٢ماده ـ ٢
ا به واسطه عمل انسان ي باشد ين که استقرار آن ذاتيگر نتوان نقل مکان نمود اعم از ايد

ر  دياندک دقت» ا محل آن شوديا نقص خود مال ي ي که نقل آن مستلزم خرابيبه نحو
ف فوق نسبت به آنها ين مطلب خواهد بود که تعرياي مؤيد  مخابراتي دکلهايت فنيماه

 ١٢ ماده ٨ح بند يباشند، که بنا به تصر  ميمنقول غير مالي مخابراتيصدق نموده و دکلها
 هستند که از پرداخت يمنقول از جمله موارد غيرات بر ارزش افزوده، امواليقانون مال

 و سطح يرا با پرداخت عوارض نوسازيع آن قانون معاف هستند زات و عوارض موضويمال
 يلذا شورا. گر وجود نداردي پرداخت عوارض دي برايليگر دليمنقول د غيرشهر بابت اموال

ات يمنقول مستند به قانون مال غيرارات جهت وضع عوارض بر اموالي شهر فاقد اختياسالم
  .بر ارزش افزوده است

ات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات مشمول ي قانون مال٥ماده ف مقرر در يوفق تعرـ ٣
 يباشد در حال  ميدر قبال مابه ازاءي غيرپرداخت عوارض در آن قانون، انجام خدمات برا

ل ي تحصيکنند بلکه برا  نميافتي دريي نه تنها بابت دکلها مابه ازاي مخابراتيکه اپراتورها
  .ندينما  مين پرداختي را به مالکينابهن دکلها مبالغ متي ايحق استفاده از فضا

 ازاء ين در قبال مابه به  مشترکي اقدام به ارائه خدمات مخابراتي مخابراتيشرکتهاـ ٤
ات بر ارزش ي و فصل سوم قانون مال٣٨ و ٥ند که وفق عمومات مقرر در مواد ينما مي

دوره پنجم توسعه اقدام ان ي قانون برنامه پنجم توسعه، تا پا١١٧ ماده ٢ز تبصره يافزوده و ن
لذا . ندينما ي مي و شهردارياتيات و عوارض به سازمان امور مالي درصد مال٨به پرداخت 

، وضع ي از شبکه مخابراتيث وضع مجدد عوارض بر بخشي شهر از حي اسالمياقدام شورا
ح يرت صريلذا مغا. ف شدهين تکلييش تعي است که در آن قانون براي موضوعيعوارض برا

گر ي دياز سو. ل آن را داردي ذ١ات بر ارزش افزوده و تبصره ي قانون مال٥٠مفاد ماده با 
د آن اجزاء يند تولي که استفاده از آن از فرايف خدمت به عنوان محصول ملموسيتعر

  .همراه با اخذ عوارض بابت اصل خدمت است
، ١٣٣٤ در سراسر کشور مصوب ي شدن ارتباطات تلفنيبه موجب قانون مل ـ ٥  

 ي آن در سراسر کشور ملبرداري بهره و ي و نگهدار تأسيسه امور مربوط به تلفن ازيکل
 تلفن همراه ي از شبکه مليز جزئي اس ني تي موسوم به بي مخابراتيشده است و دکلها

لذا . دهد  مي تلفن همراه را ارائهي است و خدمت مليت ملي حوزه فعاليهستند که دارا
 هيأت ن معنا مکرر دري نمود که اي تلقيتوان عوارض محل  نميعوارض وضع شده را

  .ت قرار گرفته استي راجع به بانکها و شعب آنها مورد عنايوان عدالت اداري ديعموم
 وحدت لذا مستند به. نمايند  ـ شهرداريها هيچ خدمتي بابت دکلهاي مخابراتي نمي٦ 

ن يي روستا و شهرک و نحوه تعم شهر،يف محدوده و حري قانون تعار٣ ماده ٥مالک تبصره 
 شده  تأکيدبدان هيأت  است و در آراءيآنها وضع عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانون

 و بانکها ي مخابراتي مورد استفاده شرکتهايمخابراتهاي  نکه دکلها و آنتنينظر به ا. است
ت ارائه ت خدمي مرجع مذکور است و در نهاييد و عرضه خدمات نهايند تولي از فرآيجزئ

 خواهد بود و ارائه خدمت الذکر فوق قانون ٣٨شده مشمول نرخ عوارض مطرح در ماده 
ن يبنابرا. ستي شهر نيياي و بانکها محدود به قلمرو جغرافي مخابراتيتوسط شرکتها
ارات ي شهر به شرح مندرج خالف قانون و خارج از حدود اختي اسالميمصوبات شوراها
 ي صدور دستور موقت اجراي تقاضاالذکر فوقل يا بنا به دالهذيعل. باشد  ميمراجع وضع

ن يي قانون آ١٣ت را به استناد ماده يمصوبات مذکور سپس ابطال مصوبه  مورد شکا
  ».يب را دارد از زمان تصويوان عدالت اداري ديدادرس

  :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز
  

    ي            تعرفه عوارض شهردار)                        ٤٦(تعرفه شماره 
ماخذ و نحوه    نوع عوارض  رديف

  توضيحات  منشاء قانوني  محاسبه

١  
عوارض 
دکلهاي 
  مخابراتي

F+(a×h)    

ـوده و      ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ عدد ثابت صدور مجوز به مبلغ        F: ١تبصره    a ريال ب
باشد که     مي ۱۳۹۰ ريال براي سال     ۰۰۰/۰۰۰/۲ضريب محاسبه به مبلغ     

  . متمم نسبت به سال قبل به آنها اضافه خواهد شد۱۰ بعد براي سالها
باشد   با ارتفاع باالترين نقطه سازه بر اساس متر ميhمنظور از : ۲تبصره

  .و در خصوص آنتن بر مبناي يک دوم محاسبه خواهد شد
ـون       (کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي      : ۳تبصره   ـتن تلويزي ـراز آن به غي

ـا         به علت استفاده  ) واحدهاي شخصي   از فضاي شهري براي انتشار و ي
دريافت هرگونه امواج موظفند قبل از هرگونه اقدام در خصوص نصب            

هاي مذکور نسبت به پرداخت عوارض اين کد اقدام و مجوز الزم              سازه
 سال اعتبار ۵اين مجوز داراي . را بر طبق ضوابط شهرسازي اخذ نمايند

. ي تمديد خواهد شـد از زمان صدور بوده و در صورت موافقت شهردار  
ـرين تعرفـه              ضمناً در زمان تمديد عوارض فوق بر مبناي دو پنجم آخ

  . اين کد اخذ خواهد شد۱ناشي از تبصره 
بايستي قبل از هرگونه خدمات ...  کليه سازمانها مخابرات، برق: ۴تبصره 

  .ها مجوز شهرداري را کتباً دريافت نمايند به متقاضيان اين گونه آنتن
ـا نـصب            : ۵تبصره   ـر روي امـالک آنه کليه مالکين که مصوبات فوق ب

باشد موظفند قبل از اتمام مهلت مجوز نسبت به تمديد آن طبـق           مي
ـورت        ) در صورت تأييد شهردار   ( اين کد  ۳تبصره   اقـدام نمايـد و در ص

 اين کد کـه  ۳گذشت مهلت مربوطه عالوه بر پرداخت عوارض تبصره    
اي سه دهم آخرين تعرفه ناشي عوارض زمان گذشته را بايستي بر مبن 

 اين کد براي هر سال تاخير پرداخت و نـسبت بـه تمديـد    ۱از تبصره   
  .مجوز براي دو سال بعد اقدام نمايند

کليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي از جمله سازمانها و ادارات         : ۶تبصره  
ـزات              دولتي که قبل از تصويب عوارض اين کد مبادرت به نصب تجهي

د موظفند ضمن اخذ مجوز نسبت به پرداخت  عوارض ان مربوطه نموده
 اين کد از تاريخ تصويب به بعد     ۱به مبلغ آخرين تعرفه ناشي از تبصره        

  .اقدام نمايند
عوارض فوق براي تجهيزات منصوبه برروي امالک اشخاص        : ۷تبصره  

حقيقي و يا حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي بوده و در صورتي که اين 
وي امالک شهرداري قرار گيرد متقاضي نـصب موظـف   منصوبات بر ر 

الذکر اجاره ميانه استفاده از محـل    است عالوه بر پرداخت عوارض فوق     
  .عوارض اين کد در سال مورد استفاده پرداخت نمايد% ۵برابر مبناي 

آوري تأسيسات مربوطه توسط مالک مجوز        در صورت جمع  : ۸تبصره  
  .واهد شدآن ابطال و هيچ گونه وجهي عودت نخ

ـاي نـصب شـده در        طرح پرونده تخلفات ساختماني سازه    : ۹تبصره   ه
کميسيون ماده صد و تعيين و اخذ جريمه مانع از دريافت عوارض اين 

  .کد نخواهد شد
ـال و  (عوارض فوق براي کليه مالکين منصوبات : ۱۰تبصره   گذشته، ح
ـا    االتباع مي   الزم) آينده ـر ک ـاي تغيي ربري و باشد و صدور مجوز به معن

ـراي        صـ طول عر % ۶۰ائمي از فضاهاي مازاد     استفاده د  ـاع ب ـا ارتف ه و ي
ـهرداري،      بسياري سازه  ها نبوده و در صورت سازمانهاي ذيربط مانند ش

ـا بايـستي            ... محيط زيست و     ـتفاده از آنه ـودن اس مبني بر غيرمجاز ب
ـاي         جمع آوري گردد و  شهرداري بايستي نسبت به عودت مبلغ زمانه

   مجوزباقيمانده
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 شهر فالورجان خطاب به شعبه ي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٣٠/١/١٣٩٥ـ ٦٧/٤حه شماره ي به موجب اليوان عدالت اداري د٢٨

 به وکالت از ي کوهانيميد رحي سعي نسبت به دادخواست آقاييدر مقام پاسخگو«
 مصوبه ٤٦ ابطال تعرفه شماره يبر تقاضا يطرف شرکت مخابرات استان اصفهان مبن

 پرونده به شماره ي شهر فالورجان طي اسالمي شورا١٤/١١/١٣٩٤ـ ٥٠١/٤شماره 
  :رساند  مي به استحضارين شورا و در فرجه قانونيت اي آن شعبه به طرف٩٤٢٥٠١ يگانيبا

 قانون ٧١ ماده ١٦ شهر فالورجان مطابق بند ي اسالمي و شورايشهردار: اوالً
 که در مقام برشمردن ١٣٧٥ کشور مصوب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايشکت

ا لغو ي يح و برقراريب لوايتصو«: دارد  مي شهر عنواني اسالميت شورايف و صالحيوظا
 دولت که ياست عموميزان آن با در نظر گرفتن سير نوع و ميين تغيعوارض شهر و همچن

  قانون١٣٨٦ سال ي اصالح٧٧و بر اساس ماده » دشو  مي وزارت کشور اعالمياز سو
توانند نسبت به وضع   مي شهر و بخشي اسالميشورا«: دارد  ميکه اشعاراالشاره  فوق

هاي  نهي از هزيبخش تأمين  به منظوري اهاليدات و درآمدهايعوارض متناسب با تول
ران اقدام يزو هيأت  مصوبنامه آييناز شهر و روستا طبق ي مورد ني و عمرانيخدمات

ات بر ارزش افزوده ي قانون مال٥٠ماده ١ تبصره ين راستا و در اجراين در ايهمچن. ندينما
ک از عوارض يب هر ي شهر مجاز به وضع و تصوي اسالميشوراها«: دارد  ميکه اذعان

اقدام به وضع » باشند  مين قانون مشخص نشده استيف آنها در ايد که تکلي جديمحل
 نموده است، لذا با يزات مخابراتيو تجهها  در خصوص دکل و آنتن تعرفه يعوارض ط
 به طور مشخص يزات مخابراتيو تجهها  نکه در خصوص نصب دکلها و آنتنيتوجه به ا

ز که يرد و وزارت کشور ني قرار گيت قانونيده است که مشمول ممنوعي وضع نگرديعوارض
ت نظارت بـر يافـزوده کـه مسئولات بر ارزش ي قانون مال٥٠ ماده ٤به استناد تبصره 

 نامه شمـاره يباشد، ط  مي در سـراسـر کشـور را دارايـن مـاده قـانوني ايحسـن اجـرا
ـار شمـاره يض اختي مفـاد تفـو١١ مستنـد بـه بنـد ١٣/١١/١٣٩٢ ـ ٩١٧٧٧/١/٢٠

ت،  و ممهور نموده اس تأييدوزير کشور، تعرفه مذکور را ١٤/١٠/١٣٩٢ـ ٣٤/٣/١/٨٢٨٦/١١
باشد، بلکه   مي شهري اسالميت شوراي در حدود صالحبنابراين تصويب اين عوارض نه تنها

ز قانوناً مجاز و مکلف به اعمال و وصول ي نيصالح، شهردارير مراجع ذي سا تأييدبا توجه به
  .باشد  ميآن

 ن نکتهيد اين لحاظ و قيمنقول دانسته و بد غير را مالي مخابراتي دکلهايشاک: اًيثان
، مشمول ...) و عمران و يعوارض نوساز(ه يکه با توجه به شمول و پرداخت عوارض ثانو

 ي اسالمي ابطال مصوبه شورايباشد، تقاضا  ميت از پرداخت عوارض بر ارزش افزودهيمعاف
  : است کهين در حاليشهر را نموده است ا

ول دانستن منق غيرر فوق وي تفسي و اصول و قواعد حقوقيحسب مفاد قانون مدنـ ١
  نبوده و به عنواني احداثي اشتباه است، چرا که مشمول بناي امري مخابراتيدکلها

م که يا رد و به کرات شاهد آن بودهيگ  ميات مجزا در ملک اشخاص ثالث قرارتأسيس
، نسبت به باز نمودن يان قرارداد اجاره با مالک خصوصي مخابرات پس از پايشرکتها

  .ندينما  مي اقداميچ نقصاني بدون هيگري ددکلها و نصب آن در نقاط
عوارض خود انواع عوارض متعدد از جمله عرصه، هاي  ست تعرفهيها در ليشهردارـ ٢

ا يو » ربنايز« لذا پرداخت عوارض .اند  نمودهبيني پيشرا ...  و يربنا، نوسازيک، زيتفک
) باشد  ميبراتاز شرکت مخاي غيرکه فرد«رد يگ  ميکه از جانب مالک صورت» ينوساز«

 پرداخت) ن مورديمخابرات در ا(ن يکه توسط منتفع» تيمحل فعال« با عوارض يارتباط
  .باشد  نميانبردار بهرهن و ي و مانع اخذ آن از منتفعيگردد، ندارد و ناف مي

در خصوص » يعمران شهر«و » ينوساز« تاکنون تحت عنوان عوارض يشهردارـ ٣
 از يچگونه اخذ عوارضيگردد، ه  مي نصبين خصوصيالک که در امالک مي مخابراتيدکلها

 لذا ذکر چنين ادعايي به طور کامل خالف واقعيت و صرفاً. شرکتهاي مخابراتي نداشته است
 همچنين پرداخت اجاره بهاي محل نصب دکل به اشخاص. باشد به منظور فرار از قانون مي

 با اخذ يج از موضوع بوده و ناف نداشته و خاري ارتباط با عوارض شهرداري و حقوقيقيحق
  .باشد ي نميعوارض محل

... ات بر ارزش افزوده و ي قانون مال٣٨ و ٥ل شرکت مخابرات به مواد ياستناد وک: ثالثاً
ات ارزش يشان به استناد شمول ماليا: ح کهين توضيبد. ن خصوص بالوجه استيدر ا

ن محاسبه و از يمشترککه البته در قبوض ( يمخابراتهاي  افزوده به نرخ تعرفه
وضع عوارض ) شود  ميزيات کشور واري اخذ و به حساب امور ماليينهاکنندگان  مصرف

 که اخذ عوارض ارزش افزوده از ي در حالاند، دکلها را وضع مجدد عوارض قلمداد نموده
انه نصب ي از وضع عوارض سالي جداي کشور امرياتيز آن به حساب مالين و واريمشترک
گر نداشته و يکدي با ين  دو مقوله اساساً ارتباطي شرکت است و اي برايابرات مخيدکلها

 منصوبه که توسط شرکت مخابرات يدکلها» تيعوارض محل فعال« جهت اخذ يمانع
 باشد و در اين خصوص شهرداري مندي از آن شده است نمي نصب و منجر به اشغال و بهره

بيني نگرديده است  ن هم در قانون پيشصرفاً اقدام به وضع فقط يک نوع عوارض که آ
مطابق با قانون و پس از تصويب شوراي اسالمي شهر و طي مراحل قانوني، نموده و اين 

 قانون ٥٠همچنين ماده . باشد مورد به هيچ عنوان مشمول وضع عوارض مضاعف نمي
از به ارزش افزوده و تبصره ذيل آن صراحتاً شهرداريها و شوراهاي اسالمي شهرها را مج

داند،  ست ميوضع عوارض در مواردي که آن قانون در مورد آن تعيين تکليف ننموده ا
 فوق و عدم تعيين تکليف در خصوص دکلهاي مخابراتي در قانون تبکه با عنايت به مرا

ياد شده، مصوبه شورا و اعمال عوارض توسط شهرداري در اين خصوص کامالً منطبق با 
  .قانون است
 ٥٠ ماده ٣ قانون پنجم توسعه و تبصره ١٨١ل ماده ي از تبصره ذن مستفاديهمچن

ت از پرداخت عوارض لغو يف معافيات بر ارزش افزوده، اعمال هرگونه تخفيقانون مال
 د،ي اعمال نماي عوارضيا الغاي و يفين تخفي که دولت چنيده است و در صورتيگرد
د يف نماين تکليين خصوص تعي در اي پرداختيفهاي در بودجه کل کشور در رديستيبا مي

 مختلف يان ذکر است به دفعات در بندهايشا. ز صورت نگرفته استي نين اقداميکه چن
ات بر ارزش افزوده دانسته است ي از شمول قانون ماليدادخواست آن شرکت خود را مبرا

 ات بر ارزش افزوده دري قانون مال٥٠ ماده ١ن شمول مفاد تبصره ين امر خود مبيکه هم(
 دادخواست خود را مشمول ٤ک باره در بند ي که به يدر حال) باشد  مين عوارضيوضع ا

ت و ارائه خدمات ي از شمول وضع عوارض محل فعالين لحاظ مبرايقانون فوق و بد
  .باشد  مي تعارضين امر خود دارايدانسته است که ا

 يلها بابت دکيچگونه خدمتيها هي است شهرداريشرکت مخابرات مدع: رابعاً
م شهر و روستا وضع عوارض بودن خدمت فاقد وجاهت يند و در حرينما  نمي ارائهيمخابرات

 در ي مخابراتيد نصب دکلهاي است که همان گونه که مستحضرين در حاليا.  استيقانون
 به تمام شهروندان يها با توجه به خدمت رسانيباشد و شهردار  ميم شهريسطح شهر و حر

ر يب شده در اثر نصب دکلها و سايجاد معابر و آسفالت معابر تخريو ااز جمله نظافت شهر 
ز در آن يباشد که شرکت مخابرات ن  مي روزانه به تمام شهريموارد در حال خدمات رسان

 يجاد شده ناشي اي بصريهاي و آلودگيطيست محيان بار زيست مضافاً آثار زيب ني نصيب
زات يه نصب انواع دکلها و تجهي رويد بش و رشي شهرها و افزاياز استفاده از فضا

 شهر و خدشه دار نمودن ي بدون ضابطه در سطح شهر که منجر به اشغال فضايمخابرات
کر شهرهاست، ي بر پي مخابراتين دکلهاي به عنوان عوارض وارده ايما و منظر شهريس

ه کردن نين عوارض وارده با هزي و بر طرف نمودن ايشيها را مکلف به چاره انديشهردار
 سبز جهت ي، توسعه فضاي منظر شهرياي جهت حفظ و احيباسازيل زي از قبيامور

...  و يزات مخابراتي به تجهيجاد معابر جهت سهولت دسترسي، ايستيط زيکاهش آثار مح
ان بار و مخرب ين اثرات زيها در ارائه خدمات به منظور کاهش ايف شهرداريطبق تکل

نکه مطابق شرح فوق وضع عوارض يراتب فوق و نظر به ات به ميلذا با عنا. نموده است
 ٥٠  ماده١جهت دکلهاي مخابراتي از شمول عوارض وضع شده خارج و مشمول مفاد تبصره 

 ي اسالميت شوراين موضوع کامالً در حدود صالحين ايقانون ارزش افزوده بوده، بنابرا
باشند،   ميخصوصـن ي شـهر مجـاز بـه وضع عـوارض در ايشهر بوده و شـوراها

ايحال شاکي صراحـتاً چندين مـرتبه در دادخواست ارائه شده، عدم شمول شرکت  عـلي
متبوع خود از عوارض مصرحه در قانون ارزش افزوده را عنوان نموده که همين امر خود 

باشد،  الذکر در وضع اين عوارض مي  ماده قانوني فوق١مبين شمول مفاد تبصره 
رزش افزوده از مشترکين در قبوض ماهانه  پرداخت آن به همچنين اخذ عوارض ا

موضوعي جداي از عوارض متنازع فيه ) صرفاً به عنوان يک واسطه(صندوق مالياتي 
باشد، بنابراين وضع عوارض دکلهاي مخابراتي توسط شهرداري وضع مجدد عوارض  مي

 قلمداد نشده و گردد و نيز دکلهاي مخابراتي به هيچ عنوان مال غيرمنقول تلقي نمي
داران بر که توسط منتفعين و بهره» محل فعاليت«نافي و مانع شمول و اخذ عوارض 

باشد و ذکر اين نکته که  بايستي پرداخت گردد، نمي) يتمخابرات و شرکتهاي مخابرا(
 قانون ماليات ٥٠ ماده ٣ قانون پنجم توسعه و تبصره ١٨١حسب مفاد تبصره ذيل ماده 

اعمال هرگونه تخفيف معافيت از پرداخت عوارض لغو گرديده است و بر ارزش افزوده، 
نيز آثار زيان بار و مستقيم استفاده از دکلهاي مخابراتي در شهرها و اشغال فضاي 
مستقيم شهر و خدشه دار نمودن سيما و منظر شهري به همراه توليد آلودگيهاي 

جهت برطرف نمودن اين زيست محيطي و بصري که شهرداريها را مکلف به هزينه در 
عوارض وارده بر پيکر شهرها و شهروندان نموده است، از آن مقام عالي تقاضاي رد 

  ».دعوي خواهان مورد استدعا است
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ن يس و معاوني با حضور رئ١٣/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 شد و پس از ليوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

  عمومي هيأت رأي
 ي مخابراتيو دکلهاها   آنتني براي اسالمينکه وضع عوارض توسط شوراهاينظر به ا
 ١٨/٣/١٣٩٥ ـ ٢١٠ شماره ي از جمله رأيوان عدالت اداري ديعموم هيأت در آراء متعدد

، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال١به موجب ماده «دالل که ن استيبا ا
االجرا   الزمخين واردات و صادرات آنها از تاريران همچنيعرضه کاال و ارائه خدمات در ا

ن قانون قرار گرفته است و در ماده     ي، مشمول مقررات ا١٣٨٨ سال يشدن قانون از ابتدا
ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول ياريها و دهيض شهرداراد شده نرخ عواري قانون ٣٨

 انواع ي هرگونه عوارض براي قانون مذکور، برقرار٥٠ن شده است و مطابق ماده ييقانون تع
ات و يف مالين قانون تکلين ارائه خدمات که در اي و همچنيدي و تولي وارداتيکاالها

 ٥٢ر مراجع ممنوع است و در ماده ي و ساي اسالمين شده توسط شوراهايعوارض آنها مع
گر از يم و عوارض ديمستق غيراتيافت هرگونه مالي و دريز برقرارين قانون نيا

خدمات ممنوع شده است و دکلها و دهندگان  و ارائهکنندگان  دکنندگان و وارديتول
ن خدمت يت اي است و در نهايند عرضه خدمات مخابراتي از فرآي جزئيمخابراتهاي  آنتن
ابطال شده است، » .باشد الذکر مي فوق قانون ٣٨مول نرخ عوارض مصرح در ماده مش

 ١٤/١١/١٣٩٢ـ ٥٠١/٤ از مصوبه شماره ٤٦اد شده، تعرفه ين با توجه به استدالل يبنابرا
ن عوارض در قبال يي که مبادرت به تعيي شهر فالورجان صرفاً در قسمتهاي اسالميشورا
شده است ) ي شخصيون واحدهايزياز آنتن تلوغير ( يا حقوقي يقياشخاص حقهاي  آنتن

 ١شود و به استناد بند   ميصيب تشخيارات مرجع تصويخالف قانون و خارج از حدود اخت
 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ماده 

  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢
  ي ـ محمدكاظم بهرامي اداروان عدالتي ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٣١/٤/١٣٩٦                                                                         ٩٥/٤٠٥/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 مورخ ٣٢٣ماره دادنامه  به شيوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع١٣/٤/١٣٩٦

  در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاي١٣/١١/١٣٩٢ـ ٦٨٧/٤/٩٢ابطال مصوبه شماره «
 النظاره، عوارض الحسنه، عوارض حق خدمات از بانكهاي دولتي و خصوصي، صندوقهاي قرض

 »نصب دكل و تجهيزات مخابراتي، عوارض حذف پاركينگ و عوارض كسري فضاي باز
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيعموم هيأت ركليمد   ني دربي 
  

  ٩٥/٤٠٥: روندهالسه پک      ٣٢٣ :ماره دادنامهش     ١٣/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك
 در ١٣/١١/١٣٩٢ـ ٦٨٧/٤/٩٢ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته

ي ، صندوقهاي و خصوصي دولتيخصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانکها
، عوارض حذف يزات مخابراتي، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهالحسنه قرض
   بازي فضاينگ و عوارض کسريپارک

 ي کل کشور طي سازمان بازرسينظارت همگان و يعاون حقوق م:گردش کار
  : اعالم کرده است که٢٧/٢/١٣٩٥ـ ٣٥٨٠٩ت نامه شماره يشکا

  ي بهرامين جناب آقايحضرت حجت االسالم والمسلم«
  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ

  کميسالم عل
تندات  استان فارس و مسي از گزارش اداره کل بازرسيريوست تصوياحتراماً، به پ

ن و مقررات ي شهر صدرا با قواني اسالميرت مصوبه شورايمرتبط با آن راجع به مغا

ن سازمان مورد ي با قانون اي اداريق مصوبات دستگاههايون تطبيسيموضوعه که در کم
  :ت گزارش مزبوريگردد به حکا  مي قرار گرفته است، ارسال تأييد ويبررس

 ١٣/١١/١٣٩٢ـ ٦٨٧/٤/٩٢وبه شماره اد شده به موجب مصي شهر ي اسالميشورا
ي ، صندوقهاي و خصوصي دولتياقدام به وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانکها

، عوارض حذف يزات مخابراتيالحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل وتجه قرض
 يل ذکر شده در بندهايبر اساس دال( باز نموده است که ي فضاينگ و عوارض کسريپارک

  :باشد  ميارات واضعين و مقررات موضوعه و خارج از حدود اختير با قوانيمغا) ليذ
 ي خدمات از بانکهاي شهر مذکور در فصل دوم مصوبه مورد اشاره اخذ بهايشوراـ ١

مه را ي و دفاتر بي اعتباريات مال مؤسس،الحسنه ي قرض، صندوقهاي و خصوصيدولت
ف و يالت، وظاي قانون تشک٧٦زماده  ا١٦ که مطابق بند يز نموده است در حاليتجو

ا لغو عوارض ي يح برقراريب لواي کشور و انتخاب شهرداران تصوي اسالميانتخابات شوراها
کن يباشد ل  مي شهرهايهاارف شويزان آن از جمله وظاير نوع و ميين تغيشهر و همچن

 يد که شوراهاات بر ارزش افزوده داللت بر آن داري قانون مال٥٠حکم مقرر در تبصره ماده 
نکه حوزه يباشند و با نظر به ا  ميتي صالحي دارايب عوارض محلي تصوي شهر براياسالم

ن قسمت از مصوبه مورد بحث خالف ي است، لذا اي نبوده و کشوريت بانکها محليفعال
 الزم به ذکر است. گردد  ميصيارات واضع تشخين مورد اشاره و خارج از حدود اختيقوان

 مصوبه ٢٤/١/١٣٩٤ـ ٥٩ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
  .رامون موضوع مشابه را ابطال نموده استيراز پي شهر شيشورا

ده است يافت عوارض حق النظاره مطرح گرديدر فصل چهاردهم مصوبه مزبور درـ ٢
عوارض و  هر گونه يات بر ارزش افزوده برقراري قانون مال٥٠ که مطابق با ماده يدر حال

ن قانون که ين ارائه خدمات در اي و همچنيدي و تولي وارداتي انواع کاالهاير وجوه برايسا
ي مأخذ  عوارض به درآمدهاين شده است و برقراريات و عوارض آنها معيف ماليتکل

افت هرگونه يرالذکر دري قانون اخ٥٢ات، ممنـوع شده است و بـر اساس ماده يمحاسبـه مال
 .باشد دهندگان خدمات نيز ممنوع مي کنندگان کاال، توليدکنندگان کاال و ارائهعوارض از وارد

 مأخذ ق ارائه خدمت وين رو وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان که از مصادياز ا
. گردد  ميصيارات واضع تشخير با قانون و خارج از حدود اختيات است مغايمحاسبه مال

 ٢٧/٨/١٣٩١ـ ٦٦٤عدالت اداري بر اساس دادنامه شماره عمومي ديوان  هيأت ضمن آن که
  .ن خصوص را ابطال نموده استي شهر قم در اي اسالميمصوبه شورا

زات يدر فصل چهاردهم مصوبه مورد نظر اقدام به وضع عوارض نصب دکل و تجهـ ٣
 استناد مخابراتي شده است در صورتي که عوارض نصب دکل، آنتن و تجهيزات مخابراتي به

نکه ي ا قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين و اعالم گرديده است و با توجه به٥٠ ماده ١بصره ت
ند ي از فرآيجزئ)  و بانکهاي مخابراتيمورد استفاده شرکتها( يمخابراتهاي  دکلها و آنتن

ت خدمت ارائه شده مشمول نرخ ي مراجع مزبور است و در نهاييد و عرضه خدمت نهايتول
گر ارائه خدمت توسط ي خواهد بود و از طرف دالذکر فوق قانون ٣٨در ماده عوارض مصرح 

 دادنامه شرکتهاي مخابرات و بانکها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست و با امعان نظر به
 در عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي شهر صدرا هيأت ٢٩/١٠/١٣٩٣ ـ ١٧٩٦شماره 

اد شده و خارج از حدود ين ير با قواني مغاي مخابراتزاتيمورد عوارض نصب دکل وتجه
  .گردد  ميصيارات واضع تشخياخت

شود  به شهرداري اجازه داده مي«: ـ در مصوبه صدرالذکر تصريح گرديده است٤
ز احقاق حقوق شهر يش تعداد واحدها و ني از افزاي از تخلفات ناشيريشگي منظور پبه

 هر مترمربع کسر ي به ازايلير تعداد مجاز طرح تفص مازاد بي از صدور مجوز واحدهايناش
 و ي قانون شهردار١٠٠ که مطابق ماده يدر حال» ديوصول نما... ي باز عوارضيفضا

د يا احداث بنا زاي اخذ پروانه احداث بنا يت الزامات مقرر برايل آن، عدم رعايذهاي  تبصره
 و ١٠٠ون ماده يسير کم به موضوع ديدگي مستلزم رسيبر مندرجات پروانه ساختمان

ت ي مستحدثه بـا رعايا قلع بنـايمه ي بنا با اخذ جريون بر ابقايسيم آن کمياتخاذ تصم
 يمه مقرر در رأيزان جريگر عـالوه بر ميـن رو اخـذ مبالغ دياز ا. ضوابط مـربوطه است

د ور با قانون و خارج از حدي باز مغاي تحت عنوان عوارض کسر فضا١٠٠ون ماده يسيکم
ـ ١٥٢٩ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداري ديعموم هيأت ارات واضع بوده وياخت
. ن خصوص را ابطال نموده استيل در اي شهر اردبي اسالمي مصوبه شورا٢٤/١٠/١٣٩٣

ل يقانون تشک) ٢(ماده ) ٢( تبصره يد در اجراييبنا به مراتب خواهشمند است دستور فرما
وان مطرح به طور فوق العاده و خارج از نوبت ي آن ديعموم هيأت ن سازمان موضوع دريا

  ».يرد قرار گيدگيمورد رس
  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيمتن مصوبه در قسمتها
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  فصل دهم«
 الحسنه و ساير مؤسسات بهاي خدمات از بانکهاي دولتي و خصوصي، صندوقهاي قرض

  :مهي و دفاتر بي و اعتباريمال
 و يات مال مؤسسري و ساالحسنه ي قرضبانکها، صندوقهانه بهاء خدمات از يهز

  :گردد  ميل وصوليمه به شرح ذي و دفاتر بياعتبار
  ي و خصوصي دولتي خدمات از بانکهايبها ـ الف

  الي ر٠٠٠/٧٥٠انه يشعبه بانکها ماهـ ١
  الحسنه ي قرض خدمات از صندوقهايبها ـ ب
  الي ر٠٠٠/٥٠٠انه ي هر شعبه ماهالحسنه  قرضصندوقـ ١
  ي اعتباري ماليهايادها و تعاوني، بني و اعتباريات مال مؤسس خدمات ازيبها ـ ج
  الي ر٠٠٠/٥٠٠انه يهر شعبه ماهـ ١
  مهي خدمات از دفاتر بيبها ـ د
  الي ر٠٠٠/١٠٠انه يمه ماهي بيندگينماـ ١
  .خ ابالغ قابل اجرا استين مصوبه از تاريا

  فصل چهاردهم
  عوارض حق النظارهـ ٤

 منضم به مصوبه شماره ١٩/١٠/١٣٧٢ ـ ٣٤/٣/١/٥٥تناد بخشنامه شماره   به اس
 تعرفه اخذ سه درصد عوارض از رقم حق النظاره ياست جمهوري ر١٧/٩/١٣٧٢ـ ٥٣٩٨٤

 قانون ٣٣ بند الف ماده ي در اجراين ناظر ساختمان در حوزه شهري مهندسيافتيدر
  .باشد  مي دولتي از درآمدهايبرخ

   يزات مخابراتيو تجهعوارض نصب دکل  ـ ٥
  .باشد عوارض دکل، آنتن و تجهيزات مخابراتي به شرح زير قابل محاسبه و وصول مي

  :ماده واحده
 ١٧/٢/١٣٨٧مصوب (ات بر ارزش افزوده ي قانون مال٥٠ ماده ١  به استناد تبصره 

 يوقان اعم از حقبردار بهرهه يشود از کل  مي اجازه دادهيبه شهردار) ي اسالميمجلس شورا
 ي و فرمانداري، اورژانس، استانداريتي، امني، انتظامي، به استثناء مراکز نظاميقيو حق

 اعم از دکل، ي و ارتباطيزات مخابراتي که مبادرت به نصب انواع تجهيراز و آتش نشانيش
م شهر يده و حرو در محديانتفاع غير ويبه صورت انتفاع... (و کننده  ، تکرارBTSآنتن، 

ل آن محاسبه يانه و بر اساس فرمول و تباصر ذي را به صورت ماهيعوارض) ندينما  ميرازيش
  .ديافت نمايو در

 
  
  

  :في  تعار
  اليبه ر) نصب دکل(انه يعوارض ماه= Tـ ۱  
  :ري مربوطه به شرح جدول زيهايب کاربريمکان نصب دکل و ضر= Lـ ۲  
 قانون ۶۴وع ماده  امالک در موضين ارزش معامالتيآخر(اي  مت منطقهيق= Pـ ۳  

  )مي مستقياتهايمال
  ن نقطه آن يون دکل تا باالترينداسو فيارتفاع دکل از ابتدا=      ـ    ۴  
گردد و حداقل آن ده در   مي آن نصبي که دکل بر رويارتفاع ساختمان= h ـ ۵  

 در hب يباشد ضر  مين نصبي زمي که از رويين دکلهايشود و همچن  مينظر گرفته
  .باشد  ميفرمول ده

  .)باشد         ≤ ۱به شرط آن که (عرض معبر  = ۶  
 اي و ي که به صورت مهاريفلز غير ويفلزهاي  دکل عبارت است از انواع سازه = ۷  

  .شوند  مينصب) ستايخود ا (يمهارغير
 بردار بهره ي است که نصب آنها براييه دکلهاي کليانتفاع غير وي انتفاعيدکلها = ۸  
 تحت ير شرکتهاي متعلق به شرکت مخابرات و ساي به دنبال دارد مانند دکلهايلانتفاع ما

 باشند دکل  ميف فوق خارجي که از تعريي است دکلهايهيبد... نظارت آن، بانکها و 
 آب و فاضالب، برق، گاز، ي متعلق به شرکتهايشود مانند دکلها  ميدهي ناميانتفاعغير

  ...ما و يصدا و س

  
  دکلهاي غيرانتفاعي  دکلهاي انتفاعي

مکانهاي مسکوني 
  و تجاري

مکانهاي اداري و 
  صنعتي

  سايراماکن
مکانهاي 

  مسکوني تجاري
مکانهاي اداري 

  صنعتي
  ساير کاربريها

۵/۱  ۲/۱  ۱  ۱  ۱  ۱  

  
و حداکثر ) ۰۰۰/۴۰۰(مبلغ ) T(انه مذکور يزان عوارض ماهي حداقل م:۱تبصره

زان با توجه به نرخ تورم اعالم شده توسط ين ميشود که ا ميال محاسبه ير) ۰۰۰/۰۰۰/۳(
  .ر خواهد کرديي در هر سال تغيبانک مرکز

 بوده و قابل يي استثنايط فني شراي داراي که مکان انتخابي در صورت:۲تبصره
%) ۲۰(ست درصد يدهد معادل ب رر قراي را تحت تاثي نباشد و اجرا آن منظر شهرييجابجا

  .صول خواهد شدمازاد بر مبلغ مذکور محاسبه و و
نمايند  هاي بشقابي استفاده مي  در مواردي که بانکها به جاي دکل از آنتن:۳تبصره

  .عوارض ماهيانه نصب آنتن مزبور بر مبناي حداقل ميزان عوارض ماهيانه وصول خواهد شد
 و يي موجود راهنماي دکلهاينصب آنتن بر رو(کوسلول ي عوارض پ:۴تبصره

  .باشد  ميعوارض فوق%) ۵۰(ل معادل پنجاه درصد يبامو) رهي، برق و غيرانندگ
ن مصوبه در معابر و اماکن متعلق يزات موضوع ايات و تجه تأسيس چنانچه:۵تبصره

 بر ين مصوبه بابت اجاره محل واگذاري نصب گردد عالوه بر عوارض مقرر در ايبه شهردار
  . محاسبه و وصول خواهد شدي شهرداري مالنامه آييناساس 

باشد   مي که نوع استفاده از مکان نصب دکل به صورت مختلطي در موارد:۶تبصره
  .شود  ميب در نظر گرفتهين ضريشتري بر اساس بLمقدار 

 ـ ش الف س/۱۴۸۵۰ مصوبه ۴ف ين مصوبه رديشدن ااالجرا   الزم از زمان:۷تبصره
  .گردد ي ميکن تلقي کن لم ۳/۱۱/۱۳۸۸

  : بازي فضايعوارض کسر
شود به منظور پيشگيري از تخلفات ناشي از افزايش   اجازه داده ميبه شهرداري صدرا

تعداد واحدها و نيز احقاق حقوق شهر ناشي از صدور مجوز واحدهاي مازاد بر تعداد مجاز طرح 
  .تفصيلي به ازاي هرمترمربع کسري فضاي باز عوارضي به شرح ذيل وصول نمايد

 در صورت عدم. باشد  ميازيمورد ن باز ي مترمربع فضا۳۰به ازاء هر واحد حداقل 
 باز و در ي فضايکسر×bp ۶% ي تک خانواري مسکوني باز در ساختمانهايفضاتأمين 

  .گردد  مي باز محاسبهي فضاي کسر×bp ۵/۱۲% ي چند خانواري مسکونيساختمانها
گردند از   ساختمانهايي که از نظر واحد شهرسازي مشمول عقب نشيني مي:تبصره

  .بايست در مالکيت شهرداري قرار گيرد باشند و ميزان عقب نشيني مي ف ميعوارض فوق معا
اي  مت منطقهي چند بر باشد قي داراينيه عوارض چنانچه زمي در محاسبه کل:تذکر

  .رف به معبر است محاسبه خواهد شدن بر ملک، که مشيگرانتر
حه شماره ي شهر صدرا به موجب الي اسالميس شوراي مذکور، رئتيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٣/٥/١٣٩٥ ـ ٢١٠/٤/٩٥
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت ت محترم دفتريريمد«

  اتيبا سالم و تح
  ـ١٤٢/٤/٩٥ ثبت شده به شماره ٩/٤/١٣٩٥ ـ ٩٥/٤٠٥احتراماً بازگشت به نامه شماره 

ماره رساند مصوبه ش  مي شهر صدرا به استحضاري اسالميرخانه شوراي دب٥/٥/١٣٩٥
ن شورا در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از ي ا١٣/١١/١٣٩٢ـ ٦٨٨/٤/٩٢
، عوارض حق النظاره، عوارض نصب الحسنه ي قرض، صندوقهاي و خصوصي دولتيبانکها

 ١٦ هاي مخابراتي، عوارض حذف پارکينگ و عوارض کسري فضاي باز مطابق بند دکلها و آنتن
ن ي شهرها اقدام به وضع اي اسالميانتخابات شوراهاف و يالت، وظاي قانون تشک٧١ماده 

ن ي از وصول ايوان عدالت اداري و مطالعه آراء ديق و بررسيعوارض نموده که پس از تحق
خ صدور تعداد ينکه تاريلذا با توجه به ا.  نموده استيري جلوگيعوارض توسط شهردار

ر شهرها پس از يبه در سا در خصوص لغو عوارض مشايوان عدالت اداري از آراء  دياديز
 يهاياريها ودهي سازمان شهردارين شورا پس از اعالم رسمين شورا بوده است ايمصوبه ا

ضمن تشکر .  اقدام به لغو عوارض مذکور نموده استيوان عدالت اداريکشور و اعالم آراء د

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


 ٢١١٠٦شماره                      WWW.DASTOUR.IR                           ۴/۶/١٣٩٦ رسمي روزنامه                         WWW.RRK.IR                         ٦صفحه 

دام  مراتب جهت هرگونه اقيوان عدالت اداريديي هيأت  از ارشاد و راهنمايو سپاسگزار
  ».گردد  مي به حضورتان اعالميمقتض

ن يس و معاوني با حضور رئ١٣/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

  عموميت  هيأرأي
 يو دکلهاها   آنتني براي اسالمينکه وضع عوارض توسط شوراهاينظر به ا ـ الف

 ـ ٢١٠ شماره ي از جمله رأيوان عدالت اداري ديعموم هيأت  در آراء متعدديمخابرات
ات بر ارزش افزوده مصوب ي قانون مال١به موجب ماده «ن استدالل که ي با ا١٨/٣/١٣٩٥

خ ين واردات و صادرات آنها از تاريران همچنيائه خدمات در ا، عرضه کاال و ار١٣٨٧سال 
ن قانون قرار گرفته است و ي، مشمول مقررات ا١٣٨٨ سال ياالجرا شدن قانون از ابتدا الزم

ها در رابطه با کاال و خدمات ياريها و دهياد شده نرخ عوارض شهرداري قانون ٣٨در ماده 
 هرگونه عوارض ي قانون مذکور، برقرار٥٠ه ن شده است و مطابق مادييمشمول قانون تع

ف ين قانون تکلين ارائه خدمات که در اي و همچنيدي و تولي وارداتي انواع کاالهايبرا
ر مراجع ممنوع است و در ي و ساي اسالمين شده توسط شوراهايات و عوارض آنها معيمال

گر از يم و عوارض ديمستق غيراتيافت هرگونه مالي و دريز برقرارين قانون ني ا٥٢ماده 
خدمات ممنوع شده است و دکلها و دهندگان  و ارائهکنندگان  دکنندگان و وارديتول

ن خدمت يت اي است و در نهايند عرضه خدمات مخابراتي از فرآي جزئيمخابراتهاي  آنتن
ابطال شده است، » .باشد الذکر مي فوق قانون ٣٨مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 

ن يي شهر صدرا در تعي اسالمي شورا١٣/١١/١٣٩٢ـ ٦٨٧/٤/٩٢ شماره ن مصوبهيبنابرا
ارات مرجع ي خالف قانون و خارج از حدود اختيزات مخابراتيعوارض نصب دکل و تجه

ن ييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند   ميصيب تشخيتصو
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

 يف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦هر چند مطابق بند  ـ ب
ا لغو ي يح برقراريب لواي، تصو١٣٧٥ کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ياسالم

اد شده ي قانون ٧١ ماده ٢٦زان آن و به موجب بند ير نوع و ميين تغيعوارض شهر و همچن
ت ي وابسته به آن با رعاي و سازمانهايسط شهردارب نرخ خدمات ارائه شده تويتصو
کن به ي شهر است، لي اسالميف شورايها از جمله وظاي شهرداري و معامالتي مالنامه آيين

 محل ين معرفي که مبي و اداري منصوبه بر سر در اماکن تجارينکه تابلوهايجهت ا
 ارائه خدمات مربوط نهي در زميغاتيت اماکن مذکور است و متضمن تبلياستقرار و فعال

کننده خدمتي نيست تا به دريافت عوارض يا  نيست و اصوالً شهرداري در خصوص مورد ارائه
 شوراي اسالمي شهر ١٣/١١/١٣٩٢ـ ٦٨٧/٢/٩٢بهاي خدمات محق باشد، بنابراين مصوبه 

 صدرا در قسمت وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانکهاي دولتي و خصوصي و صندوقهاي
  .شود ، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص ميسنهالح قرض

، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال٥٢نکه در ماده ينظر به ا ـ   ج
ن ي و همچنيدي و تولي وارداتي انواع کاالهاير وجوه براي هرگونه عوارض و سايبرقرار

 ين شده است و برقراري و عوارض آنها معاتيف مالين قانون که تکليارائه خدمات در ا
 قانون ٥٢ات، ممنوع شده است و مطابق ماده يمحاسبه مالي مأخذ عوارض به درآمدها

دهندگان  دکنندگان کاال و ارائهيافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کاال، توليمذکور در
فه عوارض باشد، لذا وضع عوارض حق النظاره مهندسان از تعر  ميز ممنوعيخدمات ن

ق ارائه خدمات يث که از مصادين حي شهر صدرا از اي اسالمي شورا١٣/١١/١٣٩٢مصوب 
ارات مرجع وضع يات است، خالف قانون و خارج از حدود اختيمحاسبه مال مأخذ و

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند   ميصيتشخ
  .شود  مي ابطال١٣٩٢  مصوب ساليوان عدالت اداريد

 در خصوص ي قانون شهردار١٠٠ ماده ٥نکه قانونگذار به شرح تبصره ينظر به ا:   د
 يف کرده است و متخلف بر اساس رأين تکليي آن تعيا کسرينگ و يت پارکيعدم رعا

وان ي ديعموم هيأت شود و  ميمه محکومي مقرر در آن ماده به پرداخت جريونهايسيکم
 ي شهرهاي اسالمين به موجب آراء متعدد مصوبات شوراهايش از اي بزي نيعدالت ادار

ن مصوبه ينگ را ابطال کرده است بنابرايا کسر پارکينه وضع عوارض حذف يمختلف در زم
ا ين عوارض حذف يي شهر صدرا در تعي اسالمي شورا١٣/١١/١٣٩٢ـ ٦٨٧/٢/٩٢شماره 

شود و   ميصيمرجع وضع تشخارات ينگ خالف قانون و خارج از حدود اختي پارکيکسر
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به استناد بند 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال 

ل آن، عدم يذهاي   و تبصرهي قانون شهردار١٠٠نکه مطابق ماده ينظر به ا ـ   هـ
د بر مندرجات پروانه ياث بنا زاا احدي اخذ پروانه احداث بنا يت الزامات مقرر برايرعا

م آن ي و اتخاذ تصم١٠٠ون ماده يسي به موضوع در کميدگي مستلزم رسيساختمان
ت ضوابط مربوط است، ي مستحدثه با رعايا قلع بنايمه ي بنا با اخذ جريون بر ابقايسيکم

 ي شورا١٣/١١/١٣٩٢ باز از تعرفه عوارض مصوب ي فضاين اخذ عوارض کسريبنابرا
باشد و به   ميبيارات مرجع تصويشهر صدرا خالف قانون و  خارج از حدود اخت ياسالم

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١استناد بند 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال 

 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦مطابق بند  ـ  و
ا لغو عوارض شهر و ي يح برقراريب لواي، تصو١٣٧٥تخاب شهرداران مصوب سال کشور و ان

 شهرها است  و حکم ي اسالميف شوراهايزان آن از جمله وظاير نوع و ميين تغيهمچن
، داللت بر آن ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال٥٠مقرر در تبصره ماده 

ت به يبا عنا. ت دارندي صالحي عوارض محلبي تصوي شهر براي اسالميدارد که شوراها
 است، اخذ بهاء خدمات ي و کشوريمحل غيرت بانکهاينکه حوزه فعالي و االذکر فوقمقررات 
 ي و اعتباريات مال مؤسسري و ساالحسنه ي قرض و صندوقهاي و خصوصي دولتياز بانکها

درا خالف  شهر صي اسالمي شورا١٣/١١/١٣٩٢مه از تعرفه عوارض مصوب يو دفاتر ب
 ١شود و به استناد بند   ميص دادهيب تشخيارات مرجع تصويقانون و خارج از حدود اخت

 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ٣/٥/١٣٩٦                                                                           ٩٥/٥١٣/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٣٤٧عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  هيأت يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٠/٤/١٣٩٦
 سازمان ثبت اسناد و امالك ١٢/٥/١٣٩٤ـ ٧٧٨١١/٩٤ بخشنامه شماره ٦تبصره «

 پيوست جهت درج در روزنامه رسمي به» .شود كشور به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي
  .گردد ارسال مي

ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 
  

  ٩٥/٥١٣: روندهالسه پک    ٣٤٧ :ره دادنامهماش    ٢٠/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  رضا افشاري علي آقا:يشاك
 ١٢/٥/١٣٩٤ـ ٧٧٨١١/٩٤ بخشنامه شماره ٦ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته

 ير دفاتر اسناد رسميالتحر ش تعرفه حقي بر افزايسازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبن
  د يب تعرفه جدي درصد تا زمان تصو١٠زان يه مب

ـ ٧٧٨١١/٩٤ بخشنامه شماره ٦ شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره :کار گردش
ر دفاتر يالتحر ش تعرفه حقي بر افزاي سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبن١٢/٥/١٣٩٤

ده و در جهت د را خواستار شيب تعرفه جدي درصد تا زمان تصو١٠زان ي به مياسناد رسم
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب

  )د عزهيز (يبهرام... ت اي حضرت آيوان عدالت ادارياست محترم دير«
 سازمان ثبت اسناد و رساند مي يم احترام، به استحضار عاليبا عرض سالم و تقد

 االجراء  الزم١٥/٥/١٣٩٤ که از ١٢/٥/١٣٩٤ـ ٧٧٨١١/٩٤امالک کشور طي بخشنامه شماره 
. التحرير دفاتر اسناد رسمي را اعالم کرده است هاي حق رديده است، نرخ جديد تعرفهگ

ياران  و کانون سردفتران و دفتري قانون دفاتر اسناد رسم٥٤ که به موجب ماده ي حالدر
 خواهد بود ين شده وزارت دادگستريير طبق تعرفه تعيالتحر قيزان حم (١٣٥٤مصوب 

رد و در صورت اقتضاء در آن ي مجدد قرار گيورد بررسکبار ميد هر چهار سال يکه با
ار اول پرداخت ي توسط سردفتر به دفتريافتير دريالتحر  درصد از حق٢٠دنظر شود، يتجد
ها به صورت هر چهار سال يکبار داده شده است و  اجازه افزايش در تعرفه.) شود نمي

ک نوع ثبات يجاد ي در اين ماده سعي مشخص است که هدف قانونگذار از وضع اي روشنبه
متها يخته قيش ساالنه و لجام گسين با افزايها بوده است تا مراجع هاي دفترخانه تعرفهدر 
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. ر شوندييکبار دستخوش تغي فقط هر چهار سال ها تعرفهن ين بخش مواجه نشوند و ايدر ا
قرر در  مهاي تعرفه«: ته بخشنامه مذکور اعالم داش٦تبصره کن سازمان ثبت اسناد در يل
ش يزان ده درصد افزايکسال پس از اجرا به ميد، هر يب تعرفه جدين بخشنامه تا تصويا

کبار به موجب ي اجازه داده خواهد شد که يکه به موجب آن به دفاتر اسناد رسم» .يابد مي
ها داشته باشند و يکبار هم هر چهار سال يکبار  افزايش در تعرفه% ١٠ مذکور ساالنه بخشنامه
 قانون دفاتر اسناد رسمي قيمتها را افزايش دهند، که اين موضوع با ٥٤ ماده به مدد

متها تا چهار ي و هدف قانونگذار از وضع آن که ثبات قي قانون دفاتر اسناد رسم٥٤ ماده
 ٦رت تبصره يلذا با توجه به مغا. ن است در تضاد استيشي پهاي تعرفهب يسال پس از تصو

  . ابطال آن را دارمي تقاضايانون دفاتر اسناد رسم ق٥٤بخشنامه مذکور با ماده 
ن سازمان از جمله بخشنامه شماره ين ايشي پيها ان ذکر است که در بخشنامهيشا
 هاي تعرفهزان يکه به موضوع م) ١٥/٥/١٣٩٠ از االجراء الزم (١٠/٥/١٣٩٠ ـ ٩٨٢٣١/٩٠

و اضافه کردن  وجود نداشته است اي تبصرهن يچگاه چنيدفاتر اسناد پرداخته است ه
  .شود مي محسوب يک نوآورين بخشنامه سازمان ي در آخراي تبصرهن يچن

رغم پيگيريهاي اينجانب، موفق به دريافت تصوير  در پايان از آنجا که علي
 قانون تشکيالت و آيين ٢٠ ماده ٢هاي مذکور نشدم خواهشمندم وفق تبصره  بخشنامه

 مربوطه  تصوير مصدق اسناد را از دستگاه٢٥/٣/١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 
  ».مطالبه نماييد

  که مورد اعتراض قرار گرفته١٢/٥/١٣٩٤ـ ٧٧٨١١/٩٤ بخشنامه شماره ٦متن تبصره 
  :ر استيبه شرح ز

ک سال يد، هر يب تعرفه جدين بخشنامه تا تصوي مقرر در اهاي تعرفه  ـ٦تبصره «
  ».يابد ميش يزان ده درصد افزايپس از اجرا به م

ت، تا زمان ي طرف شکايت و ضمائم آن براي شکاي ارسال نسخه ثانرغم علي  
ت ي از طرف شکايچ پاسخي هيوان عدالت اداري ديعموم هيأت  به پرونده دريدگيرس

 .واصل نشده است
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٠/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيستشاران و دادرسان شعب د و رؤسا و ميوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
  عمومي هيأت رأي

 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب ٥٤در ماده 
 وزارت ميزان حق تحرير طبق تعرفه تعيين شده« مقرر شده است که ١٣٥٤ سال

دادگستري خواهد بود که بايد هر چهار سال يک بار مورد بررسي مجدد قرار گيرد و در 
صورت اقتضاء در آن تجديدنظر شود، بيست درصد از حق تحرير دريافتي توسط 

 بخشنامه مورد ٦نظر به اينکه در تبصره » .شود سردفتر به دفتريار اول پرداخت مي
 اقتصادي و تورم، به طور ساليانه افزايش ده اعتراض بدون در نظر گرفتن وضعيت

 به لحاظ عدم رعايت ٦التحرير تجويز شده است، بنابراين تصويب تبصره  درصدي حق
شرايط قانوني مغاير قانون و از حدود اختيارات مقام تصويب خارج است و به استناد بند 

الت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عد٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١
  .شود مي از تاريخ تصويب ابطال ١٣٩٢سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديعموم هيأت سي                           رئ
                                                         

  ٣/٥/١٣٩٦                                                                           ٩٤/٨١٧/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 ٣٥٧ـ  ٣٥٨ـ ٣٥٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  هيأت يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٠/٤/١٣٩٦ مورخ
ض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر  تعرفه عوار٤٧ ماده ٢ و ١ابطال بندهاي «

 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر ٥ ماده ١٣٩٤همدان در سال 
 از تعرفه عوارض ٢ فصل ١٢ بخش ٥ و ٤، ٣ بندهاي ١٣٩٥مرجقل تولم شهر در سال 

جهت درج در روزنامه » .١٣٩٤و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر كرج در سال 
  .گردد  ميرسمي به پيوست ارسال

ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 

  ٣٥٧ ـ ٣٥٨ـ ٣٥٩ :ماره دادنامهش             ٢٠/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  ٩٤/٨١٧، ٩٥/٢٩٢، ٩٥/٧٥٢: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
 ـ سازمان بازرسي٣ـ آقاي غالمرضا خاکسار نجفي ٢ـ آقاي حسين قادري ١ :يانشاك
  کل کشور

  تعرفه مصوب عوارض٤٧ ماده ٢ و ١ـ ابطال بندهاي ١ :موضوع شکايت و خواسته
 و يرمنقول اراضي همدان در خصوص عوارض بر انجام معامالت غي شهردار١٣٩٤سال 

 بر معامالت  عوارض٥ ابطال ماده ـ٢م مصوب شهر همدان يامالک واقع در محدوده و حر
) تولم شهر( شهر مرجقل ي اسالمي مصوب شورايامالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفل

 تعرفه عوارض و ٢فصل ـ ١٢ ابطال عوارض مصوب در بخش ـ٣الن ياز توابع استان گ
 شهر کرج در خصوص عوارض نقل و انتقال و ي اسالمي شورا١٣٩٤ خدمات سال يبها
  يل و ارزش سرقفلمنقو غير و معامالتيک اراضيتفک

 ٢ و ١ ي ابطال بندهاي به موجب دادخواستين قادري حسي آقا ـ الف:کار گردش
 همدان در خصوص عوارض بر انجام ي شهردار١٣٩٤ تعرفه مصوب عوارض سال ٤٧ماده 

معامالت غيرمنقول اراضي و امالک واقع در محدوده و حريم مصوب شهر همدان را 
  :استه اعالم کرده است که شده و در جهت تبيين خوخواستار
 جهت انجام نقل و انتقال ين قادرينجانب حسي که ارساند مياحتراماً به استحضار «

 همدان مراجعه کردم يده بودم به شهرداري خريانجي مري که قبالً از خانم پري ملکيرسم
ات بر ي قانون مال٥٠ مالحظه کردم که با توجه به ماده ٠١٠٢٠٠٦ش صادره کد يکه در ف

نکه ير قانون است و با توجه به اي عوارض مذکور مغا١٧/٢/١٣٨٧رزش افزوده مصوب ا
 نقل و هاي هزينهدار ملک مورد معامله ملزم و متعهد به پرداخت ينجانب به عنوان خريا

 ي به اجرايب تعرفه مذکور و مبادرت شهرداري از تصوآيد مي که يانتقال شده ام به شرح
  . هستميآن شاک

 که با کد ٤٧ماده ...  و ٢ و ١ تحت عنوان بند اي مصوبهمدان طي شوراي شهر ه
  شهرداري همدان درج شده است مبادرت١٣٩٤ در تعرفه عوارض سال ٠١٠٢٠٠٦

از % ٢ ـ١«: طبق متن تعرفه مذکور. به وضع عوارض بر نقل و انتقال امالک کرده است
 بر اساس ارزش يجار و عرصه تي مسکوني ملک مورد معامله به کاربريارزش معامالت

 به هنگام ـ٢. م محاسبه و وصول گرددي مستقياتهاي قانون مال٦٤ موضوع ماده اي منطقه
 وصول يعوارض نقل و انتقال سرقفل% ٢انجام معامالت عالوه بر عوارض نقل و انتقال ملک 

 ٧/٣/١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥٠ در ماده ينکه از طرفينظر به ا» .گردد
گر در يات ممنوع اعالم شده و از طرف ديمحاسبه مالي مأخذ  عوارض بر درآمدهايبرقرار

 امالک و ي نقل و انتقال قطعي برا٥٢ و ٥٩م از جمله مواد ي مستقياتهايقانون مال
 ين شده است، لذا بندهاييات تعي بر امالک مالي و حقوقيقي حقوق اشخاص حقيواگذار

ر قانون ي همدان مغاي درج شده در شهردار١٣٩٤ل  سا٠١٠٢٠٠٦ کد ٤٧ ماده ٢ و ١
 مکرر و ي قبالً در آرايوان عدالت اداري ديعموم هيأت  و الزم به ذکر است کهباشد مي

 به ابطال مصوبات ي رأ٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠ صادره به شماره يمتعدد خود از جمله رأ
. منقول داده استر غي بر تعرفه اخذ عوارض بر نقل و انتقال امالکي شهر مبنيشورا
رأي مذکور شوراي شهر و به تبع شهرداري همدان همان مصوبه تعرفه ابطال شده  رغم علي

بنا به مراتب پيش گفته .  همچنان تصويب و به اجرا گذاشته است١٣٩٤را براي سال 
 ٢ و ١ي  ابطال بندهاي تقاضايوان عدالت اداري قانون د٤٧ و ماده ٩ ماده ١ استناد بند به

 شهرداري همدان را دارم و نيز ١٣٩٤ تعرفه عوارض سال ٠١٠٢٠٠٦ کد ٤٧ ماده
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢استناد ماده  به

 يدگيوان درخواست رسي ديعموم هيأت ٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠ شماره يو با توجه به رأ
  ». را دارم٨٠د ماده يت مفابه موضوع را خارج از نوبت و بدون رعا

  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيمتن تعرفه در قسمتها
  ٤٧            ماده ٠١٠٢٠٠٦: رمنقول            کديمعامالت غ عوارض بر«

م مصوب ي و امالک واقع در محدوده و حريرمنقول اراضيعوارض بر انجام معامالت غ
  .ل محاسبه و وصول گردديشهر به شرح ذ

ارزش معامالتي ملک مورد معامله با کاربري مسکوني و عرصه تجاري از % ٢ـ ١
  . قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه و وصول گردد٦٤اي موضوع ماده  اساس ارزش منطقهبر 

 و با ملک انتقال باشند مي ي سرقفلي که دارايي به هنگام انجام معامالت واحدهاـ٢
  ».عوارض نقل و انتقال سرقفلي وصول گردد% ٢ عالوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، يابند مي

حه ي شهر همدان به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٣١/٣/١٣٩٥ ـ ٣٦١٦٦٠/١/٧٠شماره 
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 در پرونده کالسه ين قادري حسي به دادخواست آقايياحتراماً در مقام پاسخگو«
 ٢ و ١ ي بر ابطال بندهاي مبن٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٤٢٥ و به شماره پرونده ٩٤/٨١٧

 شهرداري همدان مطالب مشروحه ذيل را ١٣٩٤ تعرفه عوارض سال ١٠٢٠٠٦ کد ٤٧ماده 
  .عنوان داشته تقاضاي رسيدگي وفق مقررات قانوني و صدور حکم شايسته مورد استدعاست

ور مکتوب به د و در برگ دادخواست صراحتاً و به طي همان گونه که استحضار دارـ١
ه ي است که اخطارين در حالي اباشد مي همدان يت شهرداريآن اشاره شده طرف شکا

 نسخه دوم دادخواست ١/٢/١٣٩٥ مورخ يوان عدالت اداري ديعموم هيأت  از دفتريارسال
ن ي که مطابق هميده در حالي شهر همدان ارسال و ابالغ گردي اسالميو ضمائم به شورا

 شهر همدان خوانده دعوا واقع ي و شوراباشد مي همدان يا شهرداردادخواست خوانده دعو
 ي منطبق نبوده و دعوا از لحاظ شکلين دادرسييت با اصول آينشده در واقع طرح شکا

  .محکوم به رد است
 و در ي شهر بوده و شورا وفق مقررات قانونيمصوبات شوراکننده   اجراي شهردارـ٢

 هر ي اسالميل شوراهاي قانون تشک٧١ ماده ١٦ند  خود مطابق بيف قانوني وظايراستا
 يات قانونفي تشريت جرين مصوبات با رعايب مصوبات نموده که ايساله اقدام به تصو

راد و يت دار به مصوبه مذکور اي ارگان صالحيده و در مهلت مقرر قانونيچاپ و ابالغ گرد
ب و ي تصوين قانونيت موازيا با رع١٣٩٤ وارد نکرده و در واقع مصوبه شورا در سال ياشکال

االتباع و در حکم قانون است از طريق شهرداريها  به اجرا درآمده و براي شهرداري الزم
 حاصل و محقق يجي تدريد از درآمدهاي بودجه خودکفا بوده و بودجه هر ساله با تأميندر

 اساس  به شهروندان اخذ عوارض بريرسان  درآمد جهت خدمت تأمين از منابعيکيگردد و 
 و اگر مقرر باشد که مصوبات شورا ابطال گردد و شهروندان باشد مي شهر يمصوبات شورا

ها يم چرا که شهرداريگرد ي نپردازند در واقع با اختالل در اداره امور شهر مواجه ميعوارض
 عمومي هيأت لذا از. باشند اي از دولت دريافت نکرده و در اين خصوص مستقل مي بودجهچ يه
با ه و يحه دفاعيات پرونده و الي استدعا دارم با امعان نظر در محتويعدالت اداروان يد

 که باشد و با توجه به آن لحاظ صرفه و صالح جمعي که مربوط به شهروندان هر شهري مي
 يا قطع درآمدهاي و در خدمت عموم شهروندان بوده و کاهش ي عمومي ارگانيشهردار

 يه عموم شهروندان و مختل شدن خدمات شهر بيرسان آن سبب اختالل در خدمات
  ».ي مورد استدعاست وفق مقررات قانونيم مقتضي اتخاذ تصمگردد مي

 عوارض بر ٥ ابطال ماده ي به موجب دادخواستي غالمرضا خاکسار نجفي آقا ـب
 شهر مرجقل ي اسالمي مصوب شورايمعامالت امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفل

  : استان گيالن را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهاز توابع) تولم شهر(
 اي طي مصوبه) تولم شهر(رساند شوراي اسالمي شهر مرجقل  احتراماً به استحضار مي«

 ي نقل و انتقال سرقفلين و وصول عوارض، مبادرت به وضع عوارض براييتحت عنوان تع
الذکر اقدام به دريافت وجه  به شهرداري فوقامالک کرده است که به استناد همين مصو

ال را نموده و بدون پرداخت از اعالم پاسخ به استعالم دفترخانه يون ريليمبلغ هشتاد مبه 
خودداري لذا اينجانب ناچاراً مبلغ فوق را پرداخت نموده و بعد طرح شکايت نمودم 

ذا مطابق مصوبه مذکور شود ل  اين عوارض از مردم دريافت نمي١٣٩٤طوري که در سال  به
 اماکن واقع در يز سرقفلي و ني، تجاريتجار غيرعوارض بر معامله مستغالت، مستحدثات

 معادل ين امر در خصوص سرقفلين شده است که در اييم شهر تعي و حريمحدوده قانون
   کهيدر حال. گردد ميافت ي درييمت اعالم شده داراي به قيدو درصد ارزش سرقفل% ٢

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور ٧١ ماده ١٦بند ـ مطابق ١
يزان آن ر نوع و ميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريب لواي تصو١٣٧٥مصوب 

 شود مي وزارت کشور اعالم ي دولت که از سوياست عموميبا در نظر گرفتن س) بايد مي(
  .رديصورت پذ

ر وجوه ي هرگونه عوارض و سايع عوارض برقراري تجم قانون٥ به موجب ماده ـ٢
محاسبه ي مأخذ  عوارض به درآمدهاين برقراريهمچن...  و يدي تولي انواع کاالهايبرا
 ين ماده شوراهاين رو مطابق اياز ا. باشد مير مراجع ممنوع يتوسط شوراها و سا... ات يمال

ات ي اخذ مالبيني پيش آنها يکه برا  ير مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردي و ساياسالم
  .نديشده است اقدام به وضع عوارض نما

ات بر يکه تحت عنوان مال (١٣٦٦م مصوب ي مستقياتهاي قانون مال٥٢ ماده ـ٣
درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود «:  دارد اعالم مي) استدرآمد 

ات ين قانون مشمول مالي مقرر در ايتهايران پس از کسر معافينسبت به امالک واقع در ا
ان يب) ١٣٨٠ ياصالح( قانون مذکور ٥٩به عالوه ماده » .باشد ميبر درآمد امالک 

%) ٥( و به نرخ پنج درصد يارزش معامالت مأخذ  امالک بهينقل و انتقال قطع«، نمايد مي
 ق و به نرخوجوه دريافتي مالک يا صاحب ح مأخذ همچنين انتقال حق واگذاري محل بهو 

ات يا صاحبان حق مشمول مالين يخ انتقال از طرف مالکان عيدر تار%) ٢(دو درصد 
 اخيرالذکر حق واگذاري محل از نظر آن قانون را حق کسب يا پيشه ٢و تبصره » ...باشد مي

  . محل دانسته استيت تجاري از موقعيا حق تصرف محل با حقوق ناشي
 شهر ي اسالمي مصوبه شوراي و انتقال سرقفلبنا به مراتب و نظر به عوارض نقل

م ي مستقياتهايع عوارض و مواد ذکر شده از قانون ماليبا قانون تجم) تولم شهر(مرجقل 
 مذکور بر معامله امالک، مستغالت، ي اسالميرت دارد وضع عوارض توسط شورايمغا

لذا . باشد يمارات آن شورا ي خارج از حدود اختي و سرقفلي، تجاريتجار غيرمستحدثات
د تا اقدامات الزم در خصوص ابطال عوارض و عودت ييخواهشمند است دستور فرما

ـ ٧٩٩ شماره ير رأي و تصاويش پرداختيدر ضمن ف. نديپرداخت وجه معمول فرما
عمومي ديوان عدالت اداري با همين موضوع شکايت در شهر رشت  هيأت ٢/١١/١٣٩٠
 ابطال ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨نامه شماره ت  مشابه و دادي علت نوع موضوع شکابه

   ».گردد ميم ي اراک تقدي خدمات الخصوص نقل و انتقال شهرداري از تعرفه بهاييقسمتها
  :ر استيمتن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز

  ي عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفل ـ٥ماده «
 ها، دکاکين، رها و مرکز بخشها از قبيل خانههر ساختمان و بنايي واقع در شه: مستغل

 يدانهايها و حمامها، م خانه وههخچالها، قيشگاهها، يها، نما ها، کاروانسراها، مهمانخانه مغازه
  .نمايد ميل ي از آن تحصيق اجاره درآمديشهر که مالک آن به طر

جاره و  ايدر ابتدا) ا منفعتين باشد يخواه مالک ع( است که مالک يوجه: يسرقفل
  . اجاره بدهد و واگذار کندي تا محل را به وگيرد مي  مستأجراالجاره از  از ماليجدا

 ي و به مرور زمان برايجي است که به طور تدريحق: شه و تجارتيحق کسب و پ
 محل کسب و پيشه و تجارت بعد از اينکه کار و فعاليت کرد و مشتري  بدست مستأجر

  .آيد مي او به وجود ي براآورد،
 مقرر گرديد که اخذ سرقفلي ١٣٧٦ مصوب سال  مستأجردر قانون روابط موجر و

از سرقفلي ممنوع  غير است اما مطالبه هر وجهيزاردي که در قانون مزبور آمده جايمو در
  به بعد در خصوص١٣٧٦اي که از سال  ب اين قانون هر قرارداد اجارهجدر نتيجه به مو. است

شه و يز است اما حق کسب و پي در آنها جايفتن سرقفل منعقد شده، گرياماکن تجار
  .گيرد مي تعلق ن مستأجرتجارت به

 يا عمراني ي انتقال ملک به صورت قطعين عوارض به هنگام صدور گواهيا: تبصره
  .گيرد مي تعلق نيک به شهرداريا تملين ملک به بانک و ي و به هنگان ترهگردد مياخذ 

  
  )عرصه و اعيان(ل و انتقال امالک عوارض نق) ٢ـ١٤(تعرفه شماره 

  اعم از مسکوني، تجاري، اداري و ساير کاربريها
  

  توضيحات  خذ و نحوه محاسبه عوارضأم  رديف

  P ۳%  مسکوني

  P ۳%  تجاري

  P ۵/۲%  اداري

  P ۲%  ساير کاربريها

  ارزش سرقفلي دارايي% ٢  سرقفلي واحدهاي تجاري

اين عوارض به هنگام صدور گواهي : بند
گردد و به هنگام  انتقال ملک اخذ مي

دادن ملک در رهن بانک و يا انتقال  قرار
  .گيرد ميملک به شهرداري تعلق ن

  
 ضمن) مرجقل( شهر تولم شهر ي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

 مبادرت به ارسال ٢٠/٤/١٣٩٥ـ ١٠١جوابيه شهرداري  تولم شهر به موجب نامه شماره  تأييد
کرده ) تولم شهر( مرجقل ي سرپرست شهردار١٥/٤/١٣٩٥ ـ ١٧٨٤/٩٥/٥٠حه شماره يال

  :ر استيکه متن آن به قرار ز
   شهر مرجقلي اسالمياست محترم شوراير«

  کميسالم عل
ـ  ٩٥٠٩٠٥٨٠٠٠٠٠١٤٧ در ارتباط با نامه شماره ينوشت جنابعال ياحتراماً حسب پ

 ي در خصوص دادخواست آقايت اداروان عدالي ديعموم هيأت ر دفتري مد١٢/٣/١٣٩٥
الً جهت استحضار يه موارد، ذينه موضوعات مطروحه، جوابي در زميغالمرضا خاکسار نجف

  .گردد ميارسال 
 ي اجرايها در راستاينکه شهرداريه، نظر به ايات مشارالي در خصوص شرح شکاـ ١
 نامه مالي شهرداري يين آ٣٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين ماده ٥٠ ماده ١تبصره 
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موظفند به منظور تعيين تکليف نحوه وصول عوارض، مطابق دستورالعمل سازمان شهرداريها 
و دهياريهاي وزارت کشور، تعرفه عوارض را در قالب عوارض يکنواخت شهرداريهاي سراسر 

 ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ ماده ١کشور تنظيم و شوراهاي اسالمي کشور مطابق تبصره 
 قانون مشخص نشده باشد براي وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين

. ندي نمايب و اعالم عمومي اجرا در سال بعد تصويحداکثرتا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا
 مرجقل ي وصول شهردارير درآمدهاي خدمات و ساينکه تعرفه عوارض، بهايت به ايبا عنا

 ١٨/١١/١٣٩٤ـ  ٦٢٦٦/٩٤/٥٠ تصويب و مراتب طي نامه شماره ١٣٩٥براي سال ) تولم شهر(
از طريق شهرداري به  مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري گيالن همراه با يک نسخه 

از آنجا که مطابق قانون تعرفه تصويبي ضمانت اجرايي . از تعرفه تصويبي ارسال گرديده
 عوارض بق معينه مورد نظر نسبت به محاسبه را داشته لذا شهرداري نيز مطا١٣٩٥ سال در

  .نمايد ميمورد نظر اقدام و نسبت به وصول آن اقدام 
 اند نمودهز اعالم ي ني که ويشان، همان طوريات اي طرح شکا١ در خصوص بند ـ٢

 کشور و ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦مطابق بند 
ا اخذ عوارض شهر و ي يح و برقراريب لواي، تصو١/٣/١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 

 وزارت ي دولت که از سوياست عموميزان آن با در نظر گرفتن سير نوع و ميين تغيهمچن
 قانون ٥٠ ماده ١ز مطابق تبصره ين شده و از آنجا که شورا نيي تعشود ميکشور اعالم 

 ير درآمدهاي خدمات و سايهاب تعرفه عوارض و بيات بر ارزش افزوده نسبت به تصويمال
 با قانون يرتيچ مغاين موضوع هياقدام نموده که ا) تولم شهر( مرجقل ي شهرداريوصول

  .ده استيف شورا بوده که نسبت به انجام آن اقدام گردينداردجزء وظا
يحه ع عوارض که اليقانون تجم: اوالً: نايشات اي طرح شکا٢ در خصوص بند ـ٣

 و وصول عوارض و ي برقراري دولت در مورد چگونگ١٩/١/١٣٨٠  ـ١٩١/٢٠٨٥٥اره شم
 روز يخدمات که در جلسه علندهندگان  دکنندگان کاال و ارائهي از توليافتير وجوه دريسا

ب ي در عنوان و متن تصوي با اصالحاتي اسالمي مجلس شورا٢٢/١٠/١٣٨١دوشنبه مورخ 
  .ده استي نگهبان رسي شورا تأييدو به

 ي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيقانون اصالح مواد
دکنندگان ير وجوه از تولي و وصول عوارض و ساي برقراريران و چگونگي اي اسالميجمهور

 ٢/١١/١٣٨١ـ ٢٩٣٣٣١خدمات و کاالهاي وارداتي مطابق نامه شماره دهندگان   ارائهکاال،
 ١٣٨٢ اين قانون از ابتداي سال ١ماده که مطابق . مجلس شوراي اسالمي ابالغ گرديدس يرئ

 برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان
ن قانون ي صرفاً به موجب اي وارداتين کاالهايدهندگان خدمات و همچن کاالها، ارائه

 و يا اجازه برقراريار و يخت، اين و مقررات مربوط به برقراريه قواني و کلپذيرد ميصورت 
 ها، سازمانها و  وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه هيأت دريافت وجوه که توسط

 و شرکتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرايي که شمول قوانين ساتمؤس
 مي غيردولتيات و نهادهاي عمو مؤسسآنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، همچنين بر

ات بر ارزش يحه قانون ماليع عوارض الي قانون تجمياما هم زمان با اجرا. پذيرد ميصورت 
ن يب قرار گرفته که ايمورد تصو.  در دستورکار دولت قرار گرفت١٣٨١افزوده در سال 

 ي اسالميران به  مجلس شوراي اي اسالمي توسط دولت جمهور١٣٨١حه در سال يال
 ١٣٨٦ قانون اساسي در مهر ماه ٨٥لس شوراي اسالمي در چارچوب اصل گرديده و مجم يتقد

 ي به شوراي اسالميحه توسط مجلس شورايجتاً اليب نمود که نتي و تصويحه بررسيال
االشاره وارد که توسط  حه فوقي از الي بر موارديراداتي مذکور اينگهبان ارسال و شورا

 در سه نوبت مرتفع و نهايتاً در خرداد ماه  اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ايراداتونيسيکم
رماه يد و در تي نگهبان رسي شورا تأييدب و بهيات بر ارزش افزوده تصوي قانون مال١٣٨٧
 ير دستگاههاي و ساي اجرا به وزارت امور اقتصادي وقت براجمهور رئيس توسط ١٣٨٧

  .مرتبط ابالغ شد
اليحه نمايندگان مجلس ذکر اين نکته ضروري است که در جريان بررسي اين 

وم به تجميع عوارض گرفتند و ـميم به حذف کامل قانون موسـشوراي اسالمي تص
گرديد با اصالحاتي   همين دليل تعدادي از مواد قانون مذکور که بايستي ابقاء ميبه

. توسط نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در فصول هشتم و نهم متن مصوب آورده شد
ذه در وخأورد برقراري عوارض بر درآمدهاي مط ايشان در مموضوع مطرح شده توس

باشد و شهرداريها صرفاً  ارتباط دريافت ماليات، به سازمان امور اقتصادي مرتبط مي
مطابق تعرفه عوارض در قالب دستورالعمل صادره از سوي سازمان شهرداريها و 

آتي اجرايي و دهياريهاي کشور پس از تصويب شوراي اسالمي شهر براي اجراي سال 
لذا عنوان مأخذ محاسبه ماليات توسط شورا در طرح شکايات هيچ . گردد وصول مي

  .سنخيت با موضوع مطروحه ندارد

 مورد اشاره نامبرده، مرتبط ٥٢ات مخاطب، ماده ي طرح شکا٣ در خصوص بند ـ٤
ت يعچگونه موضوي مرتبط بوده و هير دستگاههاي و سايي و دارايبا سازمان امور اقتصاد

ن ماده قانون مربوط به يات بر درآمد در ايد ماليت قي  نداشته و شمولي با شهرداريارتباط
 محل ين انتقال حق واگذاريد موضوع همچني و قباشد مي يي و دارايسازمان امور اقتصاد

خ انتقال از طرف يا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاري مالک يافتيوجوه در مأخذ به
ت يز در شمولي، در متن مطروحه نباشد ميات يصاحبان حق مشمول مالا ين يمالکان ع

 باشد و ارتباطي به شهرداري ماليات و در يد اختيارات سازمان امور اقتصادي و دارايي ميقانون 
 ي شهر مرجقل در راستاي اسالميد شوراي که اشاره گرديهمان طور. نداشته و ندارد
 نامه مالي شهرداريها  آيين٣٠ بر ارزش افزوده و ماده  قانون ماليات٥٠ ماده ١اجراي تبصره 
 اقدام کرده است و ١٣٩٥ خدمات سال يب دفترچه تعرفه عوارض و بهاينسبت به تصو

  ».شهرداري نيز موظف است در چارچوب تعرفه تصويبي اقدامات قانوني الزم را معمول دارد
ات يق مصوب تطبونيسيس کمي و رئي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق ـج

 ـ ١٢١٧٤٧ت نامه شماره ي با قانون، در سازمان مذکور به موجب شکاي اداريدستگاهها
  : اعالم کرده است که١٣/٦/١٣٩٥

  ي بهرامين جناب آقايحجت االسالم والمسلم«
  يوان عدالت ادارياست محترم دير

  کميسالم عل
افت عوارض نقل ي در شهر کرج راجع بهي مصوبه شورارساند مياحتراماً به استحضار 

 فصل دوم دفترچه عوارض سال ١٢مذکور در بخش (رمنقول ي و معامالت غيو انتقال اراض
ر با قانون ير مغاين موضوعه انطباق داده شد که به جهات زين سازمان با قوانيدر ا) ١٣٩٤

  .ديص گرديتشخ
 يمد شخصدرآ«ن اصالحات يم با آخري مستقياتهايقانون مال) ٥٢(مطابق ماده : اوالً

ران پس از کسر ي حقوق خود نسبت به امالک واقع در اي از واگذاري ناشيا حقوقي يقيحق
ن به يهمچن» باشد ميات بر درآمد امالک ين قانون مشمول مالي مقرر در ايتهايمعاف

 و به يارزش معامالت مأخذ  امالک بهينقل و انتقال قطع« قانون مزبور ٥٩موجب ماده 
 مالک يافتيوجوه در مأخذ  محل بهين انتقال حق واگذاريو همچن%) ٥(نرخ پنج درصد 

ا صاحبان ي ينيخ انتقال از طرف مالکان عيدر تار%) ٢(ا صاحب حق و به نرخ دو درصد ي
  .»باشد ميات يحق مشمول مال

 توسط قانون بايست ميز ي نيافتيات دريزان مالي ميمطابق اصول قانون اساس: اًيثان
و %) ٥(زان آن به نرخ يم مي مستقياتهايقانون مال) ٥٩(ه در ماده ف شود کين و تکلييتع

  .ده استيمشخص گرد%) ٢(دو درصد 
که ) ١٧/٢/١٣٨٧مصوب (ات بر ارزش افزوده يقانون مال) ٥٠(برابر مفاد ماده : ثالثاً

 ي و کاالهاي وارداتي انواع کاالهاير وجوه براي هرگونه عوارض و سايبرقرار «دارد ميمقرر 
 و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است يديتول

ات، سود سهام شرکتها، سود يمحاسبه مالي مأخذ  به درآمدهاي عوارضين برقراريو همچن
 ، امکان برقراري»باشد توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي.... اوراق مشارکت، 

ر مراجع ي و ساي اسالميگر از جمله شوراهاي دي توسط نهادهايوارضات و عيهرگونه مال
  .ده استيممنوع گرد

ت وضع عوارض توسط ي بر ممنوع تأکيدع عوارض،يقانون تجم) ٥(به عالوه در ماده 
) در مواردي که قانونگذار نسبت به آن وضع مقرره نموده( اسالمي شهرها و ساير مراجع يشوراها

  .ده استيگرد
 صراحتاً اخذ چنين عوارضي ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره : رابعاً

  .از نقل و انتقال اراضي اشخاص از سوي شهرداريها را مغاير نص صريح قانون دانسته است
 ١٣٩٤دفترچه عوارض سال ) ٢(فصل ) ١٢(بنا به مراتب ابطال عوارض مصوب در بخش 

منقول  غير و معامالتيک اراضيز نقل و انتقال و تفکعوارض ا( شهر کرج، ي اسالميشورا
 شايسته است دستور فرماييد با طرح موضوع در. باشد مورد درخواست مي) و ارزش سرقفلي

قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و ) ٢(ماده ) د(بند ) ٢(در اجراي تبصره (ديوان هيأت 
  ».ا از نتيجه تصميم متخذه مطلع نماينداين سازمان ر) قانون اخيرالذکر) ٦(با لحاظ ماده 

  :ر استيمتن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز
  :٢فصل ـ ١٢بخش «

  :يمنقول و ارزش سرقفل غير و معامالتيک اراضيعوارض نقل و انتقال و تفک
ک يافت و عوارض تفکيره سند دري و غ١٤٨ و ١٤٧ که به استناد مواد يه امالکيکل

  .باشند ميک ي مشمول پرداخت عوارض تفکاند نمودهاخت ن پرديرا به شهردار
  بندي روز دارايي قيمت منطقه% ٣ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازاي هر مترمربع ١
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 قيمت ارزش معامالتي ساختمان% ٣ـ عوارض نقل و انتقال اعياني به ازاي هر مترمربع ٢
  ييمطابق دفترچه دارا

يمت  ق٦/١ هر مترمربع ي به ازاي و صنعتي و اداريک عرصه تجاري عوارض تفکـ٣
  يي روز دارايبند منطقه

بندي  قيمت منطقه% ٣٥ـ عوارض تفکيک عرصه مسکوني به ازاي هر مترمربع ٤
  روز دارايي

بندي  قيمت منطقه% ٣٠ ـ عوارض تفکيک ساير کاربريها به ازاي هر مترمربع ٥
  يي داراروز

 برابر ٥) م سند اجارهيا تنظي ي قطعيدر هنگام واگذار (ي تجاري عوارض سرقفل ـ٦
   هر مترمربعي به ازايي روز دارايبند يمت منطقهق

مت ي برابر ق٥/٢ن و طبقات يرزمي در زيعوارض نقل و انتقال طبقات تجار: تبصره
 ي تجاري و بالکن داخلي تجاريو عوارض نقل و انتقال انبار) يانياع (يي روز دارااي منطقه

  .گردد يي محاسبه و اخذ مي روز دارايا منطقهمت ي برابر ق٢
  قيمتp۵/۱ و باالي همکف و زيرزمين p۳ـ عوارض نقل و انتقال اداري در همکف ٧
  . محاسبه و اخذ گردديي روز دارااي منطقه
  ». محاسبه و اخذ گرددp۲ ي عوارض نقل و انتقال صنعت ـ۸

حه شماره يال شهر کرج به موجب ي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٨/١٠/١٣٩٥ـ ٦٣٤٩/٩٥/٣٠/٤

 از قانون برنامه سوم توسعه ي قانون اصالح مواد٥ ماده ١ به استناد تبصره ـ١«
 و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض

قانون موسوم  (ي وارداتيت و کاالهاخدمادهندگان  دکنندگان کاال، ارائهير وجوه از توليسا
 ١٦نامه اجرايي آن و همچنين بند   آيين٦ و ماده ٢٢/١٠/١٣٨١مصوب ) تجميع عوارضبه 

 کشور و انتخاب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧٧ و ماده ٧١ماده 
 برنامه پنجساله  قانون١٧٤ها و ماده ي قانون شهردار٧٤ و ماده ٥٥ ماده ٦شهرداران و بند 

ب يار وضع و تصوي شهرها اختي اسالميل آن قانونگذار به شوراي ذيپنجم توسعه و بندها
ت مطابق با يافت عوارض مورد شکايلذا در.  داده استيعوارض را تحت عنوان عوارض محل

  .باشد مي فوق يمواد قانون
ت بر ارزش افزوده اي قانون مال٥٠ن است که برابر مفاد ماده ي ايگر شاکي دي ادعاـ٢
 عوارض نقل يم امکان برقراري مستقياتهاي و قانون مال٥٣ و ٥٢ مواد ١٧/٢/١٣٨٧مصوب 

ات و عوارض را به صورت ي ماليشاک. ها وجود ندارديو انتقال امالک توسط شهردار
 و باشد مين دو مقوله کامالً متفاوت يت اي که ماهيدر حال. اند نموده ي واحد تلقيموضوع

 عريف هر کدام در قانون مشخص شده و مسئوليت قانوني شهرداري در اخذ عوارضشرح و ت
  .ده استيحه اعالم گردين الي در ا١به شرح بند 

ن ماده ي که در اباشد ميع عوارض ي قانون تجم٥ ناظر به ماده يگر شاکيراد دي اـ٣
 و يدي توليها وکاالي وارداتي انواع کاالهاير وجوه براي هر کدام از عوارض و سايبرقرار
ن يات و عوارض آنها معيف مالين قانون تکلي ا٤ن آن دسته از خدمات که در ماده يهمچن

ق و موضوعات ي که اخذ عوارض نقل و انتقال از مصاديده در حاليشده است ممنوع گرد
  .باشد مي مذکور ني قانون٤ماده 

رداري  هر شه١٣٤٦نامه مالي شهرداريها مصوب سال   آيين٣٠ـ حسب ماده ٤
اي خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي آن  داراي تعرفه

شود که عوارض  شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و يا تحصيل مي
 قانون ٧١ ماده ١٦مذکور تحت عنوان عوارض محلي اطالق و برقراري آن مطابق بند 

 ١٧٤اهاي اسالمي کشور و انتخابات شهرداران و ماده تشکيالت، وظايف و انتخابات شور
و بندهاي الف و ب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شوراي اسالمي شهر واگذار 

  .گرديده است
ر کشور به عنوان يز وزي مختلف از جمله عوارض نقل و انتقال به تجويها  عوارض ـ٥

 ين و ميزان عوارض به معامالت غيرمنقولمقام انجمن شهر بوده که در آن پيرامون تعي قائم
  .ده استي گردتأکيد

اند   قانون تجميع عوارض استناد نموده٥ ـ سازمان بازرسي صرفاً به صدر ماده ٦
ا يد و ي جديوضع عوارض محل«: دارد مين قانون اشعار يل هميک ذي که تبصره ي حالدر
انزدهم بهمن ماه هر سال  حداکثر تا پبايستي مي يک از عوارض محليش نرخ هر يافزا
لذا استدالل صورت گرفته فاقد » .گردد ميب اعالم عموي اجرا در سال بعد از تصويبرا

  . استي قانونيمبنا

 امالک و يت به مراتب معنونه و از آنجا که وضع عوارض واگذاريهذا با عنايعل
 قانون ٨٤و  ١٢ به استناد مواد باشد مين و مقررات موضوعه يوفق قوان... مستغالت و 

   ».باشد ميت مورد استدعا ي رد شکايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٠/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأي شرح زت آراء بهي با اکثريبحث و بررس

  
  عمومي هيأت رأي

 ي، برقرار١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال٥٠نکه در ماده ينظر به ا
 ياتهايات ممنوع اعالم شده است و در قانون ماليمحاسبه مالي مأخذ عوارض بر درآمدها

 حقوق ي امالک و واگذاري نقل و انتقال قطعي برا٥٢ و ٥٩مواد يم از جمله مستق
 ٢ و ١ ين بندهاين شده است، بنابراييات تعي بر امالک، مالي و حقوقيقياشخاص حق

 شهر همدان با عنوان عوارض ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٤ تعرفه عوارض سال ٤٧ماده 
 ي مصوب شورا١٣٩٥ خدمات سال ي تعرفه عوارض و بها٥منقول و ماده  غيربر معامالت

 و با عنوان عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات) تولم شهر(جقل اسالمي شهر مر
 خدمات ي از تعرفه عوارض و بها٢ فصل ١٢ بخش ٥ و ٤ ،٣ ين بندهاي و همچنيسرقفل
 ١٠١الذکر و ماده   شهر کرج با توجه بـه استدالل فوقي اسالمي مصوب شورا١٣٩٤سال 
ص يب تشخيارات مرجع تصوياز حدود اخت، خالف قانون و خارج ي قانون شهردارياصالح

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شد و مصوبات به شرح مندرج در گردش کار به استناد بند 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديعموم هيأت سي                           رئ
                                                       

  ٣/٥/١٣٩٦                                                                           ٩٤/٣٤٩/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
  مورخ٣٤٥عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هيأت  يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٠/٤/١٣٩٦
 مديرعامل و عضو هيأت مديره صندوق ٥/١/١٣٩٤ـ ٩٤/د/٣٠٩٥نامه شماره  تصميم«

گذاري صنايع كوچك وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغايرت با قانون  ضمانت سرمايه
  .گردد ه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنام» .شود ابطال مي

ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 
  

  ٩٤/٣٣٤: روندهالسه پک      ٣٤٥ :ماره دادنامهش        ٢٠/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

   حامد خادمي آقا:يشاك
 ٥/١/١٣٩٤ـ ٩٤/د/٣٠٩٥م نامه شماره ي ابطال تصم:و خواستهموضوع شکايت 

 گذاري صنايع کوچک وزارت صنعت، مديره صندوق ضمانت سرمايه هيأت مديرعامل و عضو
  معدن و تجارت
ـ ٩٤/د/٣٠٩٥نامه شماره  مي ابطال تصمي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش

ع کوچک ي صنايگذار يهماره صندوق ضمانت سريمد هيأت رعامل و عضوي مد٥/١/١٣٩٤
  :وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

   يوان عدالت ادارياست محترم دير«
 رساند اينجانب حامد خادم از کارمندان قراردادي صندوق ضمانت احتراماً به استحضار مي

 ١٣٨٣ مصوب  تأسيسانت حسب قانونصندوق ضم. باشم گذاري صنايع کوچک مي سرمايه
 اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسالمي، به عنوان يک شرکت دولتي ٣و وفق ماده

هاي  نامه داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه و آيين
نامه   آيين٧٦نامه رفاهي خود که در راستاي ماده  صندوق وفق آيين. شود خود اداره مي

 به تصويب ١٣٨٥تخدامي صندوق و به منظور بهبود رفاه و ايجاد انگيزه در سال اس
مطابق نصابهاي رفاهي ) امور رفاهي(رسيده است اقدام به پرداخت مبلغي تحت عنوان 

 تا ١٣٨٨اين پرداخت به طور مستمر و ماهيانه از سال . نمود نامه مي مندرج در اين آيين
  . ادامه داشت١٣٩٣اسفند ماه 
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 خطاب ٥/١/١٣٩٤ـ ٩٤/د/٣٠٩٥أسفانه مديرعامل صندوق، طي نامه شماره مت
ش از يرعامل صندوق بيم مديجه تصمي را ممنوع نمود در نتيحساب پرداخت رفاهي ذبه

در حال حاضر با . نجانب کسر شدي ايافتي درصد از حقوق در٤٤ال حدوداً يون ريلي م١٢
ده و خالف ي، ناسنجيقدام ناگهانا.  روبرو شدميشتي معيم مذکور با مشکل جديتصم

ه کارکنان ي مستمر کليايرعامل صندوق، حقوق و مزاي مديقانون و مصوبات مجمع عموم
. ن برده استي به مردم را از بيرسان خدمت د به توسعه دريصندوق را کاهش داده و ام

 و يشغلزه ي از جمله انگيم عالوه بر هدر رفت منابع دولت، عواقب اجتماعين تصميجه اينت
» من ال معاش له ال معاد له« آمده است يات اسالمينکه در روايکما ا.  استيرسان خدمت

 دهند و داراي در حالي است که نهادهاي مالي مشابه که خدمات مشابه صندوق ارائه مين يا
 ياي، حقوق و مزاباشند مي مشابه با صندوق ي و استخدامي، ادارين و مقررات ماليقوان

 ١٣٩٤ن يافته در فروردي کاهش ياست دادگاه، با مقررير. دارند ميافت ي دريچند برابر
» ع «ي که در مقام حضرت عليلذا از جنابعال. باشد ميسر ني خانواده مي برايامکان زندگ

نجانب و ي که بر اي از ظلم و ستميري و جلوگي عدالت، دادخواهيد انتظار برقراريقرار دار
 بر ين راستا بدواً دستور موقت مبنيدر ا.  را دارمشود ميشته ر کارمندان صندوق روا دايسا

م مذکور و الزام اداره طرف يرعامل و متعاقباً حکم به ابطال تصميم مدي تصميتوقف اجرا
 صندوق مانند سنوات ي رفاهنامه آيين مندرج در ي رفاهيت به پرداخت کمکهايشکا

ن و مقررات حاکم يح قوانيمخالف صرم مذکور نه تنها يرا تصميز. گذشته مورد استدعاست
ر با حقوق مکتسبه و مستمر در ي، بلکه مغا)ياساسنامه و مصوبات مجمع عموم(بر صندوق 
نجانب به عنوان کارمند خدوم نظام مقدس ي ايشتير و انتظارات مشروع معيسنوات اخ

  ».باشد ميران ي اي اسالميجمهور
  :ر استيمتن نامه مورد اعتراض به قرار ز

  يقي حقيب آقاجنا«
  حساب محترم صندوقيذ

  با سالم
 مصوب ي رفاهنامه آيين يه کارکنان که بر مبنايانه کليات ماهيلطفاً از پرداخت رفاه

 ١٣٩٤ سال ي از ابتداباشد ميره مستخرجه از اساسنامه يمد هيأت مجمع و مصوبات
  ».يدممانعت به عمل آور

 ين دادرسييالت و آيون تشک قان٨١ ماده ي که در اجراي اخطار رفع نقصيدر پ
اي که   براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  :عمومي شده اعالم کرده است که هيأت  ثبت دفتر انديکاتور٤/٥/١٣٩٤ ـ ٥٢٦به شماره 
 ٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٨٦احتراماً، بازگشت به اخطاريه رفع نقص از پرونده شماره «
رساند مصوبه مورد شکايت مغاير ماده واحده   به استحضار مي٩٤/٣٣٤ه بايگاني به شمار

 مجلس شوراي ١٣٨٣گذاري صنايع کوچک مصوب  قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايه
گذاري صنايع کوچک موضوع   اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه٣اسالمي، ماده 

نامه اداري و   آيين٧٦ و ماده ٢٤/١٠/١٣٨٤ ـ ٣٢٧٣٦ت/٦٣٥٠٩نامه شماره  تصويب
نامه   و آيين٢٥/٩/١٣٨٥گذاري صنايع کوچک مصوب  استخدامي صندوق ضمانت سرمايه

  .باشد  مي٢٥/٩/١٣٨٥گذاري صنايع کوچک مصوب  رفاهي صندوق ضمانت سرمايه
  » .ـ از لحاظ شرعي هيچگونه ادعايي بابت خالف شرع بودن مصوبه مورد شکايت ندارم٢

 گذاري مديره صندوق ضمانت سرمايه هيأت ر، مديرعامل و عضودر پاسخ به شکايت مذکو
  : ح داده است کهيع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت توضيصنا

صدور دستور (ن صندوق يت اي حامد خادم به طرفي خواسته دادخواست آقاـ١«
رعامل و متعاقباً ابطال ي مد٥/١/١٣٩٤ ـ د/٣٠٩٥/٩٤م شماره ي بر توقف تصميموقت مبن

  .باشد مي)  صندوقي رفاهنامه آيين يم و الزام به اجرايتصم
 از ي دولتيها نامه بي و تصونامه آيينت از ي شکايوان عدالت اداري مطابق قانون دـ٢

. باشد مي يوان عدالت اداري ديعموم هيأت تيرت آنها با قانون و شرع در صالحيث مغايح
 به آن در يدگيصندوق بوده و رسرعامل يم مدي خادم ابطال تصميت آقاياما موضوع شکا

 يعموم هيأت تي است حکم به عدم صالحيلذا مقتض. باشد ميوان يت شعب ديصالح
          ».ييد صادر فرماي ماهويدگي جهت رسيوان و استرداد آن به شعبه بدويد

ن يس و معاوني با حضور رئ١٣/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 و ري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت ادا

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  عمومي هيأت رأي
گذاري صنايع کوچک   اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه١٠مطابق ماده 

تي صندوق از هاي مالي، استخدامي و ماليا نامه ، تصويب آيين١٣٨٤مصوب سال 
 ١٣جمله وظايف و اختيارات مجمع عمومي تعيين شده است و به موجب ماده 

اساسنامه مذکور، مديرعامل به عنوان باالترين مقام اجرايي صندوق مجري مصوبات 
نظر به اينکه مفاد مقرره . و تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره خواهد بود

گذاري صنايع کوچک  انت سرمايه مديرعامل صندوق ضم٥/١/١٣٩٤ـ ٩٤/د/٣٠٩٥
 از پرداخت رفاهيات ماهيانه کليه ١٣٩٤ذيحساب از ابتداي سال «مبني بر اينکه 

نامه رفاهي مصوب مجمع و مصوبات هيأت مديره  کارکنان که بر مبناي آيين
خارج از حدود اختيارات » .باشد ممانعت به عمل آورد مستخرجه از اساسنامه مي

 ١گذاري صنايع کوچک است مستند به بند  نت سرمايهمديـرعامل صندوق ضما
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديعموم هيأت سي                           رئ
                                      

  ٣/٥/١٣٩٦                                                                           ٩٤/٣٤٩/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
  مورخ٣٤٨نامه عمومي ديوان عدالت اداري به شماره داد هيأت يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٠/٤/١٣٩٦
جهت » . سازمان امور مالياتي كشور٢٠/٧/١٣٩٣ ـ ٨١/٩٣/٢٠٠ابطال بخشنامه شماره «

  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 

  
  ٩٤/٣٤٩: روندهالسه پک   ٣٤٨ :ماره دادنامهش      ۲۰/۴/۱۳۹۶: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
 ي شرکت مهندسيندگي به نماي و ارسالن مخابريجانيان بهروز فارسي آقا:يشاك

  روياکباتان ن
 سازمان ٢٠/٧/١٣٩٣ ـ ٨١/٩٣/٢٠٠ ابطال بخشنامه :موضوع شکايت و خواسته

   کشورياتيامور مال
 ـ ٨١/٩٣/٢٠٠ ابطال بخشنامه شماره ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش

ن خواسته اعالم يي کشور را خواستار شده و در جهت تبياتي سازمان امور مال٢٠/٧/١٣٩٣
  :کرده است که

  يوان عدالت اداري ديأت محترم عموميه«
احتراماً، به پيوست فتوکپي يک نسخه از رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي 

 ٢٠/٧/١٣٩٣ ـ ٩٣٨١/٢٠٠ و نظريه شماره ١٨/٦/١٣٩٣ مورخ ٢٠١ـ٧ادره به شماره ص
و مفاد ) ١٩(ماده ) ١(دارد و در اجراي مفاد بند  رياست سازمان مالياتي را تقديم مي

ل ـه در ذيـتندات مشروحـدالت اداري به داليل و مسـانون ديوان عـق) ٤٢(ماده 
ي شوراي عالي مالياتي و بخشنامه صادره تقاضاي رسيدگي و ابطال رأي هيأت عموم

  .مذکور را دارد
 ش حقوقي افزا١٨/٦/١٣٩٣ صادره مورخ ي در رأياتي مالي شورايعمومـ هيأت ١

جه ي نموده است و در نتيها را بـه عنوان درآمد تلق صاحبان سهام به جز از محل آورده
 شرکاء درآمد يوسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاريان تتقبل ز

 با ياتي گردد و مطالبه مالييان به عنوان درآمد شناساي در سود و زبايست ميمحسوب و 
م وفق مقررات ي مستقياتهاي قانون مال١٤٨ ماده ١٢ و بند ١٠٥ و ١٤٨ت مفاد مواد يرعا

  . خواهد بوديقانون
اظهار ن ي صادره چنيل رأي در ذياتي مالي عالي شورايعموم هيأت ت اعضاءي اقلـ ٢

ق کاهش مطالبات يه از طري صاحبان سرمايان انباشته از سويتقبل ز«: نظر نموده است
 ي آنها مندرج در حساب جاريرنقدي و غيا آورده نقديا سهامداران و يحال شده شرکاء و 
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نمايد تا به عنوان  شرکاء يا هر حساب ديگر هيچگونه منافعي براي شرکت ايجاد نمي
ه يت عبارت تهاتر را مناسب ندانسته و رويلذا اقل.  شوديرکت تلقات شي مشمول مالدرآمد
  ».داند يات نميالذکر را مشمول مال فوق

 ٢٠/٧/١٣٩٣ ـ ٨١/٩٣/٢٠٠ به موجب نامه شماره ياتياست سازمان امور مالي رـ٣
ان توسط سهامداران شرکت و تهاتر ي تقبل زياتي مالي شورايعمومي هيأت ضمن ابالغ رأ

ات را يدرآمد محسوب و مطالبه مال) طلب سهامداران( شرکاء ياب جارآن از محل حس
  . اعالم نموده استيوفق مقررات قانون

ان ير بيم به شرح زي مستقياتهاي در فصول مختلف قانون مالياتي منابع مالـ٤
  :ده استيگرد

  .ده استيانه امالک که لغو گرديات سالي فصل اول از باب دوم، مال ـالف
  .ده استي که لغو گردي خاليات مستغالت مسکونياز باب دوم، مالفصل دوم  ـ ب
  .ده استير که لغو گردي بايات بر اراضي فصل سوم از باب دوم، مال ـج
  .ات بر ارثي فصل چهارم از باب دوم، مال ـد

  .ات حق تمبري فصل پنجم از باب دوم، مال ـهـ
  .ات بر درآمد امالکي فصل اول از باب سوم، مال ـو
  .يات بر درآمد کشاورزيفصل دوم از باب سوم، مال  ـر
  .ات بر درآمد حقوقي فصل سوم از باب سوم، مال ـح
  .ات بر درآمد مشاغلي فصل چهارم از باب سوم، مال ـط

  .يات اشخاص حقوقي فصل پنجم از باب سوم، مالي ـ
  .يات درآمد اتفاقي فصل ششم از باب سوم، مال ـک
  .ده استيات بر جمع درآمد که لغو گرديال فصل هفتم از باب سوم، م ـل
 ذکر شده در قانون ي که در فصول مختلف منابع درآمديفي با توجه به تعارـ ٥

ان يا زي) طلب سهامداران( شرکاء يچ عنوان موضوع تهاتر حسابهايم به هي مستقياتهايمال
  .گردد مي ني شرکت درآمد تلقيسنوات

م جمع درآمد شرکتها و ي مستقياتهايالقانون م) ١٠٥( به موجب مفاد ماده  ـ٦
 توان باشد، چگونه مي درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي مشمول ماليات مي
باشد با زيان سنواتي  تهاتر طلب سهامداران که همانا آورده نقدي آنان به عناوين مختلف مي

  .تواند فعاليت انتفاعي باشد مي
ي مالياتي و بخشنامه رياست سازمان مالياتي به داليل زير عمومي شورا هيأت ـ رأي٧

  .باشد مي يفاقد مستندات و وجاهت قانون
 ـ درآمد اعالم نمودن تهاتر طلب سهامداران با زيان سنواتي در رأي صادره مستند٧ـ١

  .باشد ميک اظهار نظر ي و صرفاً باشد مي نيک از مفاد قانونيچ يبه ه
  . آنان بوده استي نقديها ي در اثر آورده در حساب جار سهامداراني بستانکارـ٧ـ٢
 سهامداران بوده و ي شرکت در واقع بدهيان سنواتيت امر زي بر اساس واقعـ٧ـ٣

  . داشته باشديت درآمديد ماهتوان ميه آن نيتسو
 به عنوان ياتي مالي عالي شورايعمومي هيأت  از اعضايکي همان طور که ـ٧ـ٤

توسط سهامداران از ) يسنوات(ان انباشته يالم نموده است تقبل ز صادره اعيت در رأياقل
 تا به عنوان نمايد ميجاد ني شرکت اي برايچگونه منافعيق کاهش مطالبات آنان هيطر

  . شوديات تلقيدرآمد مشمول مال
 ١٤ شعبه ١١/٢/١٣٩٣ ـ ٩١٠٩١٦٠٩٠١٤٠٠٦٢٠ شماره يوست رأي به پـ٧ ـ٥

  .دارد ميم يده است تقديشابه صادر گرد را که مورد ميوان عدالت اداريد
 ـ با توجه به داليل و مستندات مشروحه در فوق رأي هيأت عمومي شوراي ٨

عالي مالياتي مذکور بخشنامه صادره از طرف رياست سازمان مالياتي مبني بر تلقي 
درآمد مشمول ماليات تهاتر طلب سهامداران با زيان سنواتي در شرکت فاقد هرگونه 

از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال موارد . باشد  قانوني مياستناد
  ».شکايت را دارد

  :ر استيمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار ز
  بخشنامه«
  

  م  ١٤٨ و ١٢٨، ١٠٥  ٩٣  ٨١
  

  ذينفعان/ مخاطبين 
  امور مالياتي شهر و استان تهران

  ادارات کل امور مالياتي

  موضوع
امداران شرکت و تهاتر از محل تقبل زيان توسط سه
  حساب جاري شرکا

بدين وسيله رأي اکثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص تقبل زيان توسط 
ـ ٢٠١ـ٧سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکا موضوع صورتجلسه شماره 

ادر گرديده است به شرح ذيل  قانون مالياتهاي مستقيم ص٢٥٨ که در اجراي ماده ١٨/٦/١٣٩٣
  :گردد جهت اجراء ابالغ مي

با توجه به تفکيک شخصيت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اينکه افزايش حقوق «
شود، لذا تقبل زيان توسط  به عنوان درآمد تلقي مي) ها به جز از محل آورده(صاحبان سهام 

بايستي در صورت  اء درآمد محسوب و ميسهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرک
از اين رو مطالبه ماليات از اين بابت با رعايت مفاد . سود و زيان به عنوان درآمد شناسايي گردد

 و اصالحات ١٣٦٦ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ١٤٨ ماده ١٢ و بند ١٠٥، ١٢٨مواد 
  .بعدي آن وفق مقررات قانوني خواهد بود

    
حه ي کشور به موجب الياتيرکل سازمان امور ماليت مذکور، مديسخ به شکادر پا

  :ح داده است کهي توض٣١/٥/١٣٩٤  ـد/١٨٨٥٦/٢١٢شماره 
  ن ي دربيجناب آقا«

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت رکل محترميمد
  کميسالم عل

 موضوع ٩٤/٣٤٩ به کالسه ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٨٩احتراماً، در باره پرونده شماره 
 ٨١/٩٣/٢٠٠شماره ) بخشنامه(به خواسته ابطال نظريه » شرکت مهندسي اکباتان نيرو«کايت ش

 »هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي« سازمان امور مالياتي کشور منضم به رأي ٢٠/٧/١٣٩٣مورخ 
 ـ د/٥١٤٩/٢٠١ شماره ير پاسخهايوست تصاوي به پ١٨/٦/١٣٩٣ مورخ ٢٠١ـ٧به شماره 

 دفتر فني و حسابرسي (٣١/٤/١٣٩٤د ـ /١٤٥٨٠/٢٣٢، )لي مالياتيشوراي عا (٢٩/٤/١٣٩٤
شود و به شرح زير داليل رد شکايت شاکي را  سازمان متبوع فرستاده مي) مالياتي

  :رساند مي استحضار به
 و ي حسابداريم، اصول و استانداردهايت با مفاهيتعارض مفاد شکا: بخش نخست

  :ي حقوقي و اصول کليحسابرس
تفکيک و استقالل شخصيت سهامداران و صاحبان «لي حقوقي اصل ک: الف

کند، که هرگونه درآمد، هزينه، زيان و  ، ايجاب مي»سرمايه از شخصيت حقوقي شرکت
بر همين پايه، . سود سهامداران از فعاليتها و امور مالي شرکت، مستقل و جدا باشد

به » و حسابرسياصول حسابداري «که در واقع » گري مالي مفاهيم نظري گزارش«
آيند و بر پايه آنها استانداردهاي حسابداري و حسابرسي استخراج و تنظيم  شمار مي

بين سهامداران و شرکت را پذيرا » اصل تفکيک و استقالل شخصيت«شود نيز اين  مي
) ٣ـ٤٣(اي در رديف  شده و از درآمد و هزينه دو شخصيت ياد شده، تعريف جداگانه

. مصوب سازمان حسابرسي ايران ارائه گرديده است» ري ماليگ مفاهيم نظري گزارش«
صورتهاي مالي بين تغييرات در حقوق صاحبان سرمايه ناشي از معامالت «که برابر آن 

با صاحبان سرمايه و ديگر تغييرات در حقوق صاحبان سرمايه ناشي از معامالت با 
شود، تغييرات  يز قائل ميصاحبان سرمايه و ديگر تغييرات در حقوق صاحبان سرمايه تما

  :شود که تعريف آنها به شرح زير است ناميده مي» هزينه«و » درآمد«اخير 
 که به آورده يه به جز موارديدرآمد عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرما

  .شود ميه مربوط يصاحبان سرما
تانده س که يه به جز مواردينه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمايهز

» ي ماليگر  گزارشيم نظريمفاه« ٣ـ٤٤ف يدر رد» .شود ميه مربوط يصاحبان سرما
رنده ي هستند که در برگي کلييها نه واژهيدرآمد و هز«ي آمده که مصوب سازمان حسابرس

 همه تغييرات در حقوق صاحبان سرمايه است مگر آن تغييراتي که مرتبط با آورده يا ستانده
 و ي اصليتهاي از فعاليرنده درآمد ناشيدر برگ» درآمد«ين ابرابن. باشد ميه يصاحبان سرما

  ».باشد مير انواع درآمد يو سا) ياتيدرآمد عمل (يمستمر واحد تجار
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 ب ـ برابر مفاهيم ياد شده حسابداري و حسابرسي که از پيامدهاي اصلي کلي حقوقي
 تاندارد حسابدارياس) ٨(باشد، در رديف  تفکيک و استقالل شخصيت سهامداران و شرکت مي

 عبارت است از ياتيدرآمد عمل«: يف شده استن گونه تعري اياتيدرآمد عمل) ٣(شماره 
ه، که از يه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايش در حقوق صاحبان سرمايافزا
  ». شده باشدي ناشي و مستمر واحد تجاري اصليتهايفعال

م، اصول ين، مفاهيه، با موازيي در متن شکواي شاکياد شده، ادعايبا توجه به مطالب 
 باشد، و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و اصل کلي حقوقي ياد شده در تعارض و تناقض مي

 ٦/٤/١٣٨٤ـ ٥٩ه شماره يبه موجب نظر» ي سازمان حسابرسيته فنيکم«ينکه ضمن ا
 شود ت با آنان ناشي ميبين تغييرات در حقوق صاحبان سهام که از معامال«: داشته کهاعالم 

ش حقوق صاحبان سهام يز وجود دارد، افزايرات در حقوق صاحبان سهام تماييگر تغيو د
ان توسط ينکه تقبل زيبا توجه به ا. شود مي يبه جز آورده آنان، به عنوان درآمد تلق

ان يد در صورت سود و زين رو بايست، از ايسهامداران، به منزله آورده صاحبان سهام ن
  ». شودييوره به عنوان درآمد شناساد

 ياد شده، برابر منطوق نظريه فني و تخصصي) شرکت(بنابراين بر خالف ادعاي شاکي 
ان انباشته شرکت را تقبل کنند، ي از زيا بخشياد شده، چنانچه سهامداران پرداخت تمام ي

به عنوان ان شرکت يد در صورت سود و زي است که بااي گونهداد به ين روي ايآثار مال
  .دي مربوط به شرکت به شمار آيدرآمد آن دوره مال

 ١٨/٦/١٣٩٣ـ ٧/٢٠١عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره  هيأت رأي وحدت رويه
 در راستاي اصول، استانداردها، موازين و مفاهيم حقوقي، حسابداري و حسابرسي ياد شدهناً يع

صادر شده و مطالبه » مي مستقيااتهيقانون مال «٢٥٨ي حکم مقرر در ماده و در اجرا
 ي همان قانون وفق مقررات قانون١٤٨ ماده ١٢، بند ١٢٨، ١٠٥ت مواد يات را با رعايمال

  .دانسته است
  عمومي شوراي عالي مالياتي و بخشنامه صادره هيأت قانوني بودن مفاد رأي: بخش دوم

  با توجه١٨/٦/١٣٩٣ـ ٧/٢٠١عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره  هيأت رأي: الف
 مصوب ياصالح» مي مستقياتهايقانون مال«) ٢٥٨( ماده يف قانونيت و تکليبه صالح

 و جهت ايجاد وحدت رويه در بين شعب شوراي عالي مالياتي درباره چگونگي ٢٧/١١/١٣٨٠
 يان انباشته با حساب جاريم در مورد تهاتر حساب سود و زي و اتخاذ تصمياتيبرخورد مال

 و يده و از نظر شکلي صادر گردياتي مالي حسابرسيا گزارشهاي و ي ماليهاشرکاء در صورت
) ١٢( و بند ي و حسابرسيم حسابداريه اصول، استانداردها و مفاهيت کلي با رعايماهو

ت قاطع ي اکثريم و با نظر و رأي مستقياتهاي قانون مال١٠٥، ١٢٨و مواد ) ١٤٨(ماده 
 و تنها با يک نظر مخالف صادر و نظر مخالف عمومي شوراي عالي مالياتي هيأت اعضاي

 صادره از نظر ين رأيبنابرا. ت اعضاء درج شده استي اکثريل رأيت در ذي عنوان نظر اقلبه
 صادر شده، ياتي مالي عاليت شوراي در محدوده صالحي وفق مقررات قانوني و ماهويشکل
  .باشد ميث محکوم به رد ين حي از ايت شاکيشکا

 زيان اشخاص حقيقي«قانون مالياتهاي مستقيم، ) ١٤٨(ماده ) ١٢(بند اگرچه، در : ب
 درآمد يا حقوقي که از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از

ر شناخته شده است، همچنان که دادنامه شماره يپذ ، استهالکي بعد مؤديا سالهايسال 
از اما . ن موضوع داللت دارديز بر اي نيالت اداروان عدي ديعموم هيأت ١١/٦/١٣٨٦ ـ ٤١٠

ت سهامداران و صاحبان يک و استقالل شخصي تفکي حقوقياصل کل«ه ا توجه بآنجا که ب
 اصول يله صاحبان سهام بر مبنايان به وسي، تقبل ز» شرکتيت حقوقيه از شخصيسرما

ده است، مطالبه به شمار آم» درآمد«اد شده، تحت عنوان ي ي حسابداريو استانداردها
 )١٤٨( ماده ١٢ و بند ١٢٨و ) ١٠٥(و مواد ) ١(ماده ) ٤(ماليات از اين بابت مستند به بند 

  .باشد مي» مي مستقياتهايقانون مال«
نکه بخشنامه و يوست، نظر به اير و مستندات پياالشعار و تصاو با توجه به مطالب فوق

 سازمان يت قانونيطه صالحيدر ح و ي موضوع درخواست ابطال، وفق مقررات قانونيرأ
چگونه يده است و در صدور آنها هي صادر گردياتي مالي عالي شورايعموم هيأت متبوع و

  و مخالفت با قانون و شرع و تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات صورت نگرفته است،رتيمغا
 ين دادرسيي آالت ويقانون تشک«) ١٢(ماده ) ١(اد شده و بند ي يمستند به مواد قانون

خواهشمند . نمايد مي را درخواست يت شاکي رد شکا١٣٩٢مصوب » يوان عدالت اداريد
ندگان سازمان ي، از نمايي آن مرجع قضايتخصص هيأت است در هنگام طرح پرونده در

                             »يرکل مد ـ.ديز دعوت به عمل آي کشور نياتيامور مال
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٠/٤/١٣٩٦خ ي در تاريت اداروان عدالي ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  عمومي هيأت رأي
ت بر درآمد اشخاص نظر به اينکه بر مبناي قانون مالياتهاي مستقيم، ماليا

گيرد، بنابراين تقبل زيان انباشته از سوي صاحبان  حقيقي و حقوقي تعلق مي
سرمايه از طريق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و يا آورده نقدي و غيرنقدي 
آنها مندرج در حساب جاري شرکاء يا حساب ديگر هيچ گونه منافعي براي شرکت 

مد مشمول ماليات اتفاقي شود، بنابراين رأي مورخ کند تا به عنوان درآ ايجاد نمي
 ١ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي خالف قانون است و به استناد بند ٣/٦/١٣٩٣

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ ان عدالت اداروي ديعموم هيأت سي                           رئ
                                                       

  ٣/٥/١٣٩٦                                                                         ٩٥/١١٥٠/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
   ايرانمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي

  با سالم
  مورخ٣٥٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  هيأت يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٠/٤/١٣٩٦
  مديريت كل مقررات، مجوزهاي٩/٤/١٣٩٥ـ  ١٠٩٩٢٦/٩٥ بخشنامه شماره ٢ابطال بند «

مي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسال
» . قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري٩٢ايران در اجراي مقررات ماده 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 

  
  ٩٥/١١٥٠: روندهالسه پک     ٣٥٢ :ماره دادنامهش       ٢٠/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  يد باراني حمي با وکالت آقايد صبري سعي آقا:يشاك

  مديريت٩/٤/١٣٩٥ ـ ١٠٩٩٢٦/٩٥ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  بانکي اداره مطالعات و مقررات بانکيي و مبارزه با پولشوي بانکيکل مقررات، مجوزها

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٩٢مرکزي جمهوري اسالمي ايران در اجراي مقررات ماده 
   يوان عدالت اداريد

 اداره کل ۹/۴/۱۳۹۵ ـ ۱۰۹۹۲۶/۹۵ـ به موجب نامه شماره ۱ :کار گردش
مقررات، مجوزهاي بانک و مبارزه با پولشوئي اداره مطالعات و مقررات بانکي، مقرر 

  :شده است که
ان ي در مورد مشتريربانکي غين بخشنامه، بانکها و مؤسسات اعتباريابالغ ابا : الف

) ٢٩( از ارائه خدمات مذکور در ماده ي برخورداري مبنيفي، تکلي سابقه چک برگشتيدارا
ن يا عدم ارائه خدمات مزبور به ايم در خصوص ارائه ياد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمي

 قانون صدور چک ٢١ن و مقررات مربوط از جمله ماده ينت قوايان، با رعايل مشتريقب
سک مترتب بر يزان رين مي و در نظر گرفتن صرفه و صالح و همچن١٣٨٢ سال ياصالح

مؤسسه /  به عمل آمده، رأسا بر عهده بانکيسنجها و اعتبار ي بررسيموضوع بر مبنا
  .باشد مي مربوط يربانکي غياعتبار

  :عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير استهيأت  ٧/٢/١٣٩٥ ـ ٥٥ شماره  ـ رأي۲
ه ياند کل ، بانکها مکلف شده١٣٨١ي سال  قانون صدور چک اصالح٢١مطابق ماده «

حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يک بار چک بالمحل صادر کرده و تعقيب آنها 
 ياب جار شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حسيفرخواست منتهي صدور کبه
ت نشده بلکه دامنه شمول ي و ماده  رعا١٨ ماده ٦نکه در بند ينظر به ا.  باز نکننديگريد

 از مصوبه مورد اعتراض مستند ٢٩ و ماده ١٨ ماده ٦د ين بنافته است، بنابرايآنها توسعه 
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

  ».شود مي ابطال ١٣٩٢سال 
 ين دادرسييالت و آي قانون تشک۹۲  ماده ي در اجرايوان عدالت اداريس ديرئ ـ٣

  .دکن مي ارجاع يعموم هيأت  به موضوع را بهيدگي رسيوان عدالت اداريد
 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ ماده يدر اجرا

 ندگان خود را به جلسهيران خواسته شد نماي ايم اسالي جمهوري از بانک مرکز١٣٩٢
  . کنندي معرفيعمومهيأت 
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ن يس و معاوني با حضور رئ٢٠/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ندگان يز با حضور نمايوان و ني و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

ل شد و پس از بحث و يران تشکي ايالم اسي جمهوري شده از طرف بانک مرکزيمعرف
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  عمومي هيأت رأي

 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ق ماده مطاب
  :  مقرر شده است که١٣٩٢

 در يعمومي هيأت رأت مفاد ي ابطال شود، رعايعموم هيأت  دراي مصوبهچنانچه «
 يعمومي هيأت ر رأي مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي الزاميمصوبات بعد

ون ان ق٨٣يت مفـاد مـاده وان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـايس ديب کنند، رئيتصو
» .نمايد مي مطرح يعموم هيأت کننده در نده مرجع تصوبيا دعوت نمامذکور و فقط ب

 ١٨ ماده ٦عمومي ديوان عدالت اداري بند  هيأت ٧/٢/١٣٩٥ ـ ٥٥ينکه در رأي شماره به انظر 
 به شماره ي پول و اعتبار ابالغي مصوب شوراي دستورالعمل حساب جار٢٩و ماده 
 و مبارزه ي بانکيرکل مقررات، مجوزهاي، ابطال شده است و مد٦/٣/١٣٩١ـ ٥٩٩١٢/٩١
 ١٠٩٩٢٦/٩٥ بخشنامه شماره ٢ب بند ي در تصوينک اداره مطالعات و مقررات باييبا پولشو

ت نکرده است و در ي را رعايوان عدالت اداري ديعموم هيأت  مفاد دادنامه٩/٤/١٣٩٥ـ 
  دستورالعمل ابطال شده٢٩ مورد اعتراض ارائه و عدم ارائه خدمات مذکور در ماده بخشنامه

  عامل ويده است که بانکهاقت اذن داين بخشنامه قرار داده و در حقيرا بر عهده مخاطب
 که چک ي کسي قانون چک را برا٢١از ماده ي غير بتوانند ضمانت اجراهايات مالمؤسس

ي ر رأياد شده مغاي بخشنامه ٢ن بند ي صادر کرده است اعمال کنند، بنابرايپرداخت نشدن
ن ييالت و آي قانون تشک٨٨ و ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١ است و با استناد به بند يعمومهيأت 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديعموم هيأت سي                           رئ
                                                         

  ٣/٥/١٣٩٦                                                                           ٩٣/٧٨٩/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
  مورخ٣٥٣عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  هيأت يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٠/٤/١٣٩٦
بار و   به ميادين ميوه و تره ذيل تعرفه عوارض ورودي٢ ـ ٥ جدول شماره ١٣رديف «

فروش و ذبح احشام در ميادين و كشتارگاه و ورودي به پاركينگ مصالح و باسكولهاي 
آباد به لحاظ   شوراي اسالمي شهر خرم١٣٩٣توزين سازمان ميادين از تعرفه عوارض سال 

  .ددگر جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .شود مغايرت با قانون ابطال مي
ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 

  
  ٩٣/٧٨٩: روندهالسه پک      ٣٥٣ :ماره دادنامهش        ٢٠/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
   شرکت ره آوران سالمت لرستان:يشاك

  ذيل تعرفه عوارض٢ـ ٥ جدول شماره ١٣ رديف  ابطال:موضوع شکايت و خواسته
ورودي به ميادين ميوه وتره بار و فروش و ذبح احشام در ميادين و کشتارگاه و ورودي 

 ١٣٩٣ن از تعرفه عوارض سال يادين سازمان مي توزينگ مصالح و باسکولهاي پارکبه
  آباد  شهر خرمي اسالميشورا

ت ره آوران سالمت لرستان به موجب رعامل شرکي مدي احمد عادلي آقا:کار گردش
ن يادي به ميل تعرفه عوارض ورودي ذ٢ ـ٥ جدول شماره ١٣ف ي ابطال رديدادخواست

نگ مصالح و ي به پارکين و کشتارگاه و ورودياديوه وتره بار و فروش و ذبح احشام در ميم
 آباد خرم شوراي اسالمي شهر ١٣٩٣باسکولهاي توزين سازمان ميادين از تعرفه عوارض سال 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييرا خواستار شده و در جهت تب
   يوان عدالت اداريد«

 عنه به استناد ي انحو االختصار آنست که سازمان مشتکيت عليراً شرح شکايتوق
 قانوني عالوه بر آن که وجوه کالن متنابهي تحت عنوان درصد حق شهرداري غيراي مصوبه

نه ين مرکز معاي از ادامه کار ايف اصول و ضوابط و مقررات قانونافت داشته است، برخاليدر

وست ينکه طبق دالئل و مستندات پيز ممانعت به عمل آورده است با توجه به اي نيفن
 از ين سراسر کشور از اخذ هر نوع وجه و وجوهياديا سازمان ميها و يدادخواست شهردار

اي مربوط به بخشهاي خصوصي ممنوع شده  درآمد حاصله از مراکز معاينه فني خودروهمحل
 ارتکاب چنين عملي با موازين قانوني در تباين و تعارض و تغاير تشخيص گرديده و بخشنامهو 

ه قابل اجرا نبوده و ين آمره موضوعه، جارين با قوانير و مباي مغايها نامه آيينح و يو لوا
 يه در فرضيت مدارک مثبته ابرازجواز اخذ وجه به صراح: اًيثان. زاالبطال خواهند بوديجا

 مشارکت ينات فنيجاد مراکز معاي و ا تأسيسها دريز و سائغ بوده که شهرداريموجه و جا
 اين صورت اخذ هر نوع از مصاديق بارز اکل مال بباطل و استيفاء بالجهت غيرداشته باشد و در

. مل شده استح قانون عيخ برخالف نص صرين تاريمحسوب خواهد شد و حال آن که تا ا
 قانون ٣٤تاً به ادله و مستندات قائمه و مستنداً به ماده ياد شده و عنايلذا توجهاً جهات 

 ي ماهويدگي صدور حکم را به شرح خواسته تقاضا دارد و قبل از رسيوان عدالت اداريد
 بر رفع ي قانون مارالذکر صدور دستور موقت مبتن١٠ز ماده يت به تجويان شکايبه جر

  ».ي مورد استدعاستنه فنين مرکز معايت اي از ادامه فعالممانعت
 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨١ ماده ي که در اجراي اخطار رفع نقصيدر پ

 ارسال ي شاکي برايعموم هيأت  از طرف دفتر١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
 کاتوريدفتر اند ثبت ٣٠/١٠/١٣٩٣ ـ ١٤٩٧ که به شماره اي اليحه به موجب يشده بود، و

  : شده اعالم کرده است کهيعمومهيأت 
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت است محترمير«

  تيبا عرض سالم وتح
  

احتراماً اينجانب احمد عادلي مديرعامل شرکت ره آوران سالمت لرستان در پاسخ 
 که در ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٣٨ـ ٩٣/٧٨٩ه رفع نقص موضوع پرونده کالسه ي اخطاربه
  :رسانم يده است به استحضار ميل گردي تحوي توسط واحد پست١٨/١٠/١٣٩٣ خيتار

 ١٣٩٣ع عوارض سال يحه تجمي تعرفه عوارض در ال١٣ت بند ي مصوبه مورد شکاـ١
 ١٥ح که ين توضيده است با ايب گردي تصوآباد خرم شهر ي اسالميبوده که توسط شورا

ز گردد کما ي واريحساب شهردار به بايست ميدرصد از درآمد حاصله به عنوان عوارض 
 آباد ي خرم شهردارياري درصد بابت مشارکت سازمان هم٣٠نکه از درآمد حاصله يا

  .گردد ميپرداخت 
 ي اداره حقوق٨/٢/١٣٨٩ ـ ٠١/١٢٣/٦٤٩٠ نامه شماره يت طي مصوبه مورد شکاـ٢

به  که ينه فني کشور در خصوص حق مشارکت از مراکز معايهاي شهردارياريسازمان هم
 آن را قانون يحات الزم را ارائه و مفاد قانوني به صراحت توضگردد ميم يز تقديوست نيپ

 وصول برخي از درآمدهاي دولت اعالم که در آن در خصوص مقررات مربوط به معاينه فني
 بر اخذ وجوه ي مبنيچ گونه مستند قانونيل مراکز مربوط به آن هيخودرو و نحوه تشک

 خودرو موجود نبوده و هر ينه فني درآمد حاصله از مراکز معا از محليتوسط شهردار
ف يالت وظاي قانون تشک٧١ ماده ٢٦ز بند ي و نباشد مي يگونه اخذ وجه فاقد وجاهت قانون

  .باشد ميو انتخابات شوراها 
مستند خالف شرع بودن مصوبه موصوف » عادالنه غيردارا شدن «ي قاعده فقهـ٣

  ».گردد ر و هرگونه اقدام مقتضي به حضور آن عاليجنابان ايفاد ميمراتب جهت استحضا. باشد مي
 بر ي مبنيعموم هيأت  در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از طرف دفتريشاک

  ثبت دفتر انديکاتور٣١/٣/١٣٩٤ـ  ٣٣٨اي که به شماره  اعالم صريح حکم شرعي، طي اليحه
  : شده اعالم کرده است کهيعمومهيأت 

  يوان عدالت اداري دي عمومأت محترميه«
  با سالم

 با عنوان ٩٣/٧٨٩ بر رفع نقص پرونده کالسه ي مبنياحتراماً عطف به اخطار ارسال
  :رساند مين به استحضار يشيرو رفع نقص پيت و پياعالم خالف شرع مصوبه مورد شکا

 ٨/٢/١٣٨٩ ـ ٠١/١٢٣/٦٤٩٠به جهت اينکه مصوبه مورد شکايت طي نامه شماره 
وقي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور در خصوص مراکز معاينه فني اعالم اداره حق

دريافت وجوه توسط شهرداري از مراکز معاينه فني خودرو خارج از مفاد قانون وصول : داشته
باشد که طي اليحه قبلي توضيحات الزم اعالم شد و مستند  برخي از درآمدهاي دولت مي

الک يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز فقهي آن خارج شدن مال از يد م
باشد و عدم رضاي مالک يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع  قانوني مي

ـ غصب استيال بر حق غيراست به ٣٠٨ماده ( قانون مدني بيان شده ٣٠٨تصرف در ماده 
و مفاد اين ماده از حديث ) غصب استنحو عدوان اثبات يد بر مال بدون مجوز هم در حکم 

  ».گردد گرفته شده است مراتب به حضور ايفاد مي» علي اليد ما اخذت حتي توديه«
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  :ر استيمتن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز
  آباد خرم ي شهردار١٣٩٣حه عوارض سال يال«

 ميادين و بار و فروش و ذبح احشام در تعرفه عوارض ورودي به ميادين ميوه و تره
  )٢ ـ٥(جدول ) سازمان ميادين( کشتارگاه و ورودي به پارکينگ مصالح و باسکولهاي توزين
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ورودي به پارکينگ مصالح عوارض ـ ١٢تبصره
براي هر سرويس بر اساس بارنامه به شرح جدول و 

  .وصول گردد
هرگونه فعاليت درآمدزا اعم از افزايش ـ ١٣تبصره

غرفه و نصب هر نوع دکل به هر نوعي در محدوده 
بارفروشي و هرگونه کار تبليغاتي به هر نوع با توجه 

ات به اينکه مديريت بارفروشيها در حيطه اختيار
سازمان ميادين است صرفاً بايستي با مجوز سازمان 

  .ميادين صورت گيرد
سازمان ميادين (آباد  به شهرداري خرمـ ١٤تبصره

مکلف است کليه وجوه ماخوذه از ) بار ميوه و تره
 مکاني  تأمينعوارض پارکينگ مصالح را صرف

الزاماً محصور و ترجيحاً با (جهت پارکينگ مصالح 
هزينه نمايد بديهي ) اسکولسيستم توزين و ب

است اين آيتم جهت رفع سد معبر و همچنين 
  .باشد آلودگيهاي بصري و غيره مي

  
 ١٣٩٣حه عوارض سال ي ال١٣ خالف شرع بودن موضوع بند يدر پاسخ به ادعا

 مقام دبير شوراي نگهبان به موجب رع مقدس اسالم، قائمآباد با ش شوراي اسالمي شهر خرم
  : اعالم کرده است که١٩/٥/١٣٩٥  ـ١٨٥١/١٠٢/٩٥نامه شماره 

، ١ت به مواد ي و با عنا٢٧/٢/١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب يبا توجه به قانون مال«
صوبه ن مي قانون مذکور شوراها حق جعل عوارض بر خدمات مذکور را ندارند بنابرا٥٠ و ٥

  ».يوان محترم استت آن ديمزبور خالف قانون بوده و ابطال آن در صالح
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٠/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استيور رأر به صديت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  عمومي هيأت رأي

 ير شورايمقام دب  قائم١٩/٥/١٣٩٥ ـ ١٨٥١/١٠٢/٩٥ماره با توجه به نامه ش: اوالً
 ي شورا١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ١٣ نگهبان بند ي شوراينکه فقهاي بر اينگهبان مبن

 ٢در تبصره  حکم مقرر ياند، در اجرا ص ندادهير شرع تشخي را مغاآباد خرم شهر ياسالم
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٧ و ماده ٨٤ماده 
رت با ي مغاي بر ابطال مصوبه از بعد ادعاي نگهبان، موجبي شورايت از نظر فقهايو تبع

  .شرع وجود ندارد
کاال ، عرضه ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال١به موجب ماده : اًيثان

 شدن قانون االجراء الزمخ ين واردات و صادرات آنها از تاريران و همچنيو ارائه خدمات در ا
  قانون ياد شده،٣٨ مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده ١٣٨٨ابتداي سال از 

 عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کاال و خدمات مشمول قانون تعيين شده استنرخ 
 و ي وارداتي انواع کاالهايراي هرگونه عوارض ب قانون مذکور، برقرار٥٠و مطابق ماده 

ن شده ييات و عوارض آنها تعيف مالين قانون تکلين ارائه خدمات که در اي و همچنيديتول
 و يز برقرارين قانون ني ا٥٢ر مراجع ممنوع است و در ماده ي و ساي اسالميتوسط شوراها

دکنندگان و واردکنندگان کاال و يگر از توليم و عوارض ديمستق غيراتيلافت هرگونه مايدر
ق ي خودروها از مصادينه فنينکه معاينظر به ا. خدمات ممنوع شده استدهندگان  ارائه

ح شده است، يالذکر تصر  قانون فوق٣٨ که نرخ عوارض آن در ماده باشد ميارائه خدمت 
بار  وه و ترهين ميادي به ميتعرفه عوارض ورودل ي ذ٢ ـ٥ جدول شماره ١٣ف ين رديبنابرا

 ينگ مصالح و باسکولهاي به پارکين و کشتارگاه و ورودياديو فروش و ذبح احشام در م
ر قانون و ي، مغاآباد خرم ي اسالمي شورا١٣٩٣ن از تعرفه عوارض سال ياديع سازمان ميتوز

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ ب آن است و به استناد بنديارات مرجع تصويخارج از حدود اخت
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

  قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقيعاون م                           

  ٣/٥/١٣٩٦                                                                           ٩٤/٤٩٧/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
  مورخ٣٤٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  هيأت يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٠/٤/١٣٩٦
امور  مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي ٣١/٦/١٣٩٣د ـ ١٢٢١٤/٤٠٢نامه شماره «

درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه به متخصصين گوش و حلق و بيني و 
سنجي را در مطب  جراحي سر و گردن و طب كار اجازه نصب و استفاده از تجهيزات شنوايي

جهت » .شود ابطال ميداده است به لحاظ مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات 
  .گردد  به پيوست ارسال ميدرج در روزنامه رسمي

ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 
  

  ٩٤/٤٩٧: روندهالسه پک      ٣٤٩ :ماره دادنامهش        ٢٠/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

ران با وکالت ي اي شناسيي شنواي علمران و انجمني شناسان ايي انجمن شنوا:يشاك
  يه السادات معصومي و خانم سميدهاشم معصومي سيآقا

  مديرکل٣١/٦/١٣٩٣د ـ ١٢٢١٤/٤٠٢ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
 و نامه ي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيدفتر نظارت و اعتباربخش

 بير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت، د٢٣/٦/١٣٩٣د ـ /١٦١٣/٥٠٥شماره 
   يدرمان و آموزش پزشک

  آقاي سيدهاشم معصومي و خانم سميه سادات معصومي به موجب دادخواستي:کار گردش
 امور يرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي مد٣١/٦/١٣٩٣ ـ د١٢٢١٤/٤٠٢ابطال نامه شماره 

 ٢٣/٦/١٣٩٣د ـ /١٦١٣/٥٠٥نامه شماره درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و 
 را ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تخصصي آموزش پزشکير شورايدب

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييخواستار شده و در جهت تب
  کمي عل سالميوان عدالت ادارياست محترم دير: تيشرح شکا«

  ؛رساند مين به استحضار ياحتراماً به وکالت از موکل
ـ اداره کل ۱:  و ابطال دو فقره نامه صادره ازي بررسيتقاضا: تيموضوع شکا: الف

 نامه ـ۲ ي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيبخشدفتر نظارت و اعتبار
 دبير شوراي پزشکي و تخصصي وزارت مذکور که مجوز نصب و استفاده از تجهيزات شنوايي

 و  و بيني و جراحي سر و گردنهاي متخصصين گوش و حلق  ارزيابي شنوايي در مطبيبرا
  .اند نمودهطب کار بدون حق صادر 

 مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: شرح شکايت: ب
ـ ۳۳۰۶ـ ۵۹۲۳ـ معاونت بهداشت طي شماره   استعالمي از مدير کل دفتر نظارت و ۳۱/۴/۱۳۹۲ 

 سالمت برخي از پزشکان داراي مجوز معاينات«به شرح آتي نموده است اعتباربخشي امور درمان 
، سنجي مانند اتاقک اکوستيک شغل در قالب مطب، متقاضي و استفاده از تجهيزات شنوايي

  . باشند مي در مطب خود يي شنوايابيجهت ارز...  و يومتري اديدستگاهها
 و ين آن معاونت بررسيانن موضوع از نظر قويد ايخواهشمند است دستور فرمائ

رکل ي مديد سجاد رضوي دکتر سيجناب آقا» .ن مرکز اعالم گرددي به اينظرات ارشاد
 در پاسخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ ـ د۱۲۲۱۴/۴۰۲ شماره ي امور درمان طيدفتر نظارت و اعتباربخش

ر ي صادره از دب۲۳/۶/۱۳۹۳  ـد/۱۶۲۳/۵۰۵الذکر با استناد به نامه شماره  به نامه فوق
 با توجه به توان علمي« آموزش پزشکي و تخصصي وزارت مذکور مرقوم داشته است شوراي
ن طب کار، نصب ي سر و گردن و همچني، جراحيني گوش و حلق و بي تخصصيها رشته

 يابيالذکر به منظور ارز ن فوقي در مطب متخصصيسنج ييزات شنوايو استفاده از تجه
نصب و «ن نامه به استانها مجوز يا ارسال ان راستا بي بالمانع است و در اي سنجييشنوا

 شود ميداده »  سنجي جهت ارزيابي شنوايي در مطب پزشکان استفاده از تجهيزات شنوايي
   ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ـ ۸۶۰۰/۹/۲۴نامه شماره  

يرکل  به مديط کار در نامه ارسالياست مرکز سالمت محير: رسد يبه عرض م: ج
 از پزشکان به شرح  نامه ي خواسته برخي در راستا امور درمانيبخشدفتر نظارت و اعتبار

 مذکور خواستار بررسي و نظرات ارشادي از منظر قوانين مربوطه شده است ليکن متاسفانه،
 يها نامه آيينن و مقررات و ي قواني درمان بدون بررسيرکل دفتر نظارت و اعتباربخشيمـد

 ي و تخصصي پزشکي شوراريمه دب صرفاً با استناد به نا،يپزشک حرفه بر حاکم و موجود
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 ني در مطب متخصصيسنج يي شنوازاتياز تجه بالمانع بودن استفاده از نصب و استفاده
 است ي در حالني و انديفرما ي سر و گردن، طب کار را صادر مي جراح،ينيو حلق و ب گوش
با مقررات ها و  نامه آيين ن،ي قوانيبررس  بدوني تخصصي آموزش پزشکي شوراريکه دب

 طي شرا تخصص در خصوصيها  رشتههي کلي آموزشيها  که در برنامهنيا کردن مطرح 
 اراتيصادر کرده است که از اخت  است مجوزنشده درج ي مطلبازي مورد نزاتيمطب و تجه

  . خارج استهيمشارال
  دفاتر کار ارزيابي شنوايي که بر اساس و مستند به پنج تأسيسنامه با عنايت به آيين: د

 در يده است مستندات قانونين و ابالغ گردي تدوي پزشکيها  حرفهون مهم مربوط بهقان
که شرايط، ضوابط، فضاي فيزيکي و تجهيزات . نامه ذکر شده است مقدمه اين آيين

  .نياز، وظايف و حدود اختيارات تخلفات دفاتر کار ارزيابي شنوايي را احصاء کرده است مورد
 با صراحت و وضوح کامل نامه آيينن يک ماده پنج اي ل شقيک ذيدر تبصره :    هـ

 توسط افراد بايد مي منحصراً يي شنواي و توانبخشيابيارائه خدمات ارز«مقرر داشته است 
رد و ي صورت پذنامه آيينن يک همي مطابق ماده ي شناسيي مدارک معتبر شنوايدارا

 خدمات مذکور ي براي شناسيي شنوايافزارها ا نرميت ياستفاده از نام  اشخاص فاقد صالح
بنابراين مجوز صادره مديرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان » مجاز نيست

  دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي۲۳/۶/۱۳۹۲ د ـ ۱۶۲۲/۵۰۵بر نامه شماره  مبتني
 است و ي و فاقد وجاهت قانوننامه آيينقاً با تبصره مارالذکر در تعارض کامل و خالف يدق
ن، ي اساساً قوانين مجوز قانوني مذکور در خصوص صدور اير شورايرسد دب يه نظر مب

نامه  آيين ۵را منطوق تبصره ماده يز.  ننموده استير مقررات را بررسي و سانامه آيين
» منحصراً« با صراحت و بدون هرگونه ابهام از لفظ يي شنوايابي دفاتر کار ارزتأسيس

با مرقوم . باشد مير موسع نيا تفسي و رير، تعبي قابل تفساستفاده نموده که لفظ مذکور
بسته  اس کامالًيا قير و ير، تعبيدر تبصره مرقوم راه بر هر گونه تفس» منحصراً«داشتن واژه 

، ي کارشناسيها  دورهي مستلزم طيسنج ييافت پروانه شنواين که دريضمن ا. است
 خالف مقررات و يها ين اجازهر چنن تخصص است، با صدوي ايا دکتري ارشد و يکارشناس

 در جامعه ي پزشکي مدارک علمياعتبار ي و بي در امور پزشکي نظمياساس مقدمات ب يب
تجربه . ز دچار تزلزل خواهد شدي نيافت و مقررات حاکم بر امور پزشکيرواج خواهد 

مانها سالهاي اخير اثبات کرده است انجام امور و تغييرات بدون بررسي در نهادها و ساز
رات يين تغيار روشن ايمثال بس.  به دنبال نداشته استيزي چي و معنوي خسارت مادجز

 مجدد آن، انحالل سازمان برنامه و بودجه و ياي و انقالب و احي عموميدادسراهاانحالل 
  . باشد مي .... ۲ و ۱ يفري کي مجدد آن و دادگاههايايسپس اح

ر اثبات اين که منحصراً افراد داراي مدرک معتبر عالوه بر عمومات داليل مذکوره فوق د: و
  .گردد باشند ذيالً چند دليل ديگر احصاء مي شنوايي شناسي داراي اين صالحيت خطير مي

 يها  از رشتهيکي ي شناسييشنوا: ي شناسيي رشته شنوا تأسيسل مربوط بهيدال: ز
ن يا. گذرد يل م سا۴۲ش از يران بي آن در ا تأسيس است که از قدمتيعلوم توانبخش

 يص و توانبخشي، تشخي غربالگريها نهي در زمييف خدمات شنوايرشته با هدف ارائه ط
ن و يد، متخصصي گذشته، اساتيدر طول سالها.  شده است تأسيس به افراد جامعه،ييشنوا

 مقاطع مختلف يريگ  مختلف، در جهت شکلي در سمتها و نقشهايارين بسيمسئول
ن ي و در بي پزشکين رشته در جامعه تخصصي اي کار براي فضاجاديف و اي، تعريليتحص

 يابيزات ارزيه بر ابزار و تجهين رشته به واسطه تکيا. اند دهي جامعه، زحمت کشيافراد عاد
 است و ابالغ يزات، متمرکز و متکي و تجهي و تعادل، اساساً بر استفاده از فناورييشنوا

ن يت دانشجو در اي و تربي آموزشيها برنامهين حاضر بدون در نظر گرفتن آنچه در تدو
 يها  و برنامهنامه آيينف شده در ي شده است، استقالل و حقوق تعريرشته گنجانده و ط

 دهي را ناد)يسنج ييشنوا(ن رشته يا آموختگان  دانشيلي مقاطع مختلف تحصيآموزش
 باًيد که تقر دارليالتحص  فارغ۳۰۰۰ از شي بيشناس ييدر حال حاضر، شنوا. استگرفته 
  شاملي ارشد و دکتريکارشناس  درصد را مدارج۲۰ و يگروه کارشناس  درصد آنها را۸۰

جمله دو تخصص   مني پزشکني متخصصي که براي تأمل است در حالستهيشا .شوند يم
 ي تعدد خدمات تخصصشان،ي ايطب کار به استناد برنامه آموزش  وينيگوش حلق و ب

کننده کسب درآمد  ني وجود دارد و تضمي و جراحصي تشخ،نهيمعا يها طهيح  دريپزشک
 ي تخصصطهي ح،يشناس ييدر رشته شنوا  در حد مطلوب است،نيصصخ متنيامرار معاش او 

  . استييشنوا  ستمي محدود به س،يا حرفه تي فعاليمورد انتظار برا
ز شود  حرفه بانيها در ا  رشتهري دخالت ساني مسئوليتوجه ي اساس، اگر با بنيبر ا

 ي معاش اعضا تأميندرآمد و  صورت گرفته است، کسبي امرنيکه در حال حاضر چن
 با داًي شدست،ي نسري گروه مني اي برايگري دقي امر از طرني رشته را که امکان انيا

 توسط يي شنوايابي است که ارائه خدمات ارزي امر در حالنيا .سازد يمشکل مواجه م

 را يباالتر نهي داشته و هزي شناسييبه کارشناسان شنوا نسبت يپزشکان، تعرفه باالتر
  .دکن مي لي، تحمني مراجعبه

 ني ارجاع متخصصقي از طريي شنوايابي به دفاتر ارزني که اکثر مراجعيياز آن جاـ ۳
انتظار  توان مي توسط پزشکان، نييشنوا يابي، در صورت ارائه خدمات ارزباشند مي يپزشک

 رشته ني مراجعه به ازاني را داشت و عمالً مي شناسيين شنواکارشناسا به ماريارجاع ب
   .يابد مي کاهش اريبس

 ل،ي در دوران تحصيني سالها کسب دانش و تجربه بالي همچنان که پزشکان طـ۴
 ني متخصصري قابل انتقال به ساهيابالغ  نامه وقياند که از طر  را کسب کردهييمهارتها

 کار نهي در زمژهي خود به وي در رشته تخصصزي نيس شناييشنوا  دانش آموختگانست،ين
اند که   را اندوختهييها  آنها، مهارتجي نتاري و تفسافتي و دريي شنوايابي ارزيبا دستگاهها

 ني، که غالباً در موارد از ادارد ري تأثمارانيو ارائه خدمات به ب يابي ارزتيفي و کتيبر کم
  .شود مي انگاشته دهي ناديراتي تأثنيدست، چن
تر شدن  ي همواره به سمت تخصصي علوم پزشکيها  گذشته، رشتهيها  دههي در ط ـ۵

 شده و في تعريليمقاطع باالتر تحص اي ي آموزشيها رشته اند و به تبع آن  رفتهشيپ
 عقب گرد به چند دهه قبل ي که نوعنيابالغ فوق عالوه بر ا.  استشده رشي پذ دانشجو

 سوال بردن سالها ري ضمن زشود مي محسوب راني در ايشناس يي رشته شنوا تأسيساز
 يليمقاطع مختلف تحص  دانشجو دررشي و پذيانداز  راهدر  و مسئوالننيتالش متخصص

المال  تي بي و ماليآموختگان و منابع انسان  حقوق دست اندرکاران، دانشعيي رشته تضنيا
 مبذول داشته و با اصدار ي کاف امر مهم توجهنيا  بهشود مي استدعا  را به همراه دارد که

 و يريگشيموضوعات پ  بودني و بر هم زدن اصل تخصصينظم ي بني از اي مقتضيرأ
 و ممانعت يريگشيموضوعات پ لي به استناد داليي شناسايي انجمن شنواديممانعت فرمائ

 يا  حرفهفي را از جمله وظانيمراجع لياستناد دال  به ييشناساـ  يي انجمن شنواديفرمائ
موارد ذکر شده و ابطال  ي درخواست بررسوانيداند و از آن د ي شناسان ميي شنواينيو بال
 امور يبخشاعتبارکل دفتر نظارت و ري مد۳۱/۶/۱۳۹۳ ـ  د۱۲۲۱۴/۴۰۲ شماره هيابالغ

  . را داردي درمان و آموزش پزشک،درمان وزارت محترم بهداشت
 يي شنوايابي ارزي برايي شنوازاتياده از تجه هر گونه استفيي شناساييانجمن شنوا

و با توجه به صراحت . داند ي شناسان مييشنواي نيبال  ويا حرفه فيرا از جمله وظا نيمراجع
 ،يشناس ييمدرک معتبر شنواي  توسط افراد داراييشنواي و توانبخشي ابيانحصار ارائه خدمات ارز

  از اعماليريجلوگ و دار تيصوب مراجع صالح ميها نامه  و مقررات و آييننياحترام به قوان
 ي شغلي ناامنجاديا  ازيريگشيها و پ نامه آيين و مقررات و ني قوانيخودسرانه و بدون بررس

 باشند  ميلي جوان که در حال تحصانيخصوص دانشجوه  رشته، بني ايها  کردهليتحصدر 
کننده  يبررس ير قاضکننده از محض  مراجعهماراني حق و حقوق بعيي از تضيريو جلوگ

بر بطالن دو فقره نامه شماره  حکم  و اصداريدگي رسي استدعاي عدالت اداروانيد
  امور درمانيو اعتباربخش  صادره از اداره کل دفتر نظارت۳۱/۶/۱۳۹۳ ـ د/ ۱۲۲۱۴/۴۰۲

 وزارت ي و تخصصيآموزش پزشک ري صادره از دب۲۳/۶/۱۳۹۳ ـ د/۱۶۲۳/۵۰۵و شماره 
  ». را دارميشکز آموزش پ درمان و،بهداشت

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨١ ماده ي که در اجراي اخطار رفع نقصيدر پ
 به موجب ي ارسال شده بود، وي شاکي برا١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد

 شده اعالم يعموم هيأت کاتوري ثبت دفتر اند١٥/٦/١٣٩٤ـ ٧٤٢/ که به شماره هـاي اليحه
  :کرده است که

 به شماره ۹۴/۴۹۷ اخطار رفع نقص صادره از آن دفتر موضوع کالسه پرونده يپدر «
 اينجانبان.  ابالغ گرديده۲۶/۵/۱۳۹۴ که در تاريخ ۹۴۰۹۹۸۰۹۹۰۵۸۰۰۲۴پرونده 

 و يشناس يي شنواي انجمن علمي وکاليه سادات معصومي و سمي معصومسيد هاشم
   :رساند ه سئواالت آن مرجع به عرض ميشناسان ايران در اين پرونده در پاسخ ب شنواييانجمن 

ر با کدام قانون است با ذکر نام يت مغايد مصوبه مورد شکايياعالم نما: سئوال اول
 ۳۱/۶/۱۳۹۳ د ـ ۱۲۲۱۴/۴۰۲بخشنامه ابالغ شده به شماره نامه : و ماده قانوني مربوطقانون 
ر ي وزي که از سو۱۳۹۲ مصوب يي شنوايابي دفاتر کار ارزنامه تأسيس آيينرت با يدر مغا

قت منفرد ابالغ ي محمد حسن طري وقت جناب آقايبهداشت، درمان و آموزش پزشک
  .باشد ميده، يگرد

 يي شنواي و توانبخشيابي ارائه خدمات ارزنامه آيينن ي ا۵ ماده ۱ شق ۱طبق تبصره 
 نامه يين همين آ۱شناسي مطابق ماده  بايد توسط افراد داراي مدرک معتبر شنوايي ميمنحصراً 

  .» مورد اشارهي و ماده قانوننامه آيين«. رديصورت پذ
حاً اعالم يد صريباش يارات مي خروج از حدود اختي که مدعيدر صورت:   سئوال دوم

  :دين نمائييارات را تبيو حدود اخت

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


 ١٧ه صفح    WWW.RRK.IR                         ۴/۶/۱۳۹۶       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۱۰۶شماره

ر بهداشت، درمان و ين وزي که به تدويي شنوايابي دفاتر کار ارزنامه تأسيس آيين
 ابالغ ۱۳۹۲قت منفرد در سال ي دکتر محمد حسن طريجناب آقا وقت يآموزش پزشک

 بوده و االجراء الزم خود صادر شده، يح و قانوني صحينکه از مجرايده به لحاظ ايگرد
ن تنها ي بوده و همچنيوان عدالت اداري دنامه آيينن ي و تنها مرجع ابطال اباشد مي

ن مقام ي صادر کند همانا باالترنامه ينآين ير با اي مغايي انامه آييند توان مي که يمرجع
  . استير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که وزباشد ميوزارت مربوط 

 ي جناب آقاي امور درمانيرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشيه مديکن در مانحن فيل
ر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش ي که خود احد از زيد سجاد رضويدکتر س

ن عمل ي مذکور نموده که انامه آيين بر خالف يا ت اقدام به صدور بخشنامه اسيپزشک
رکل يشان که صرفاً عنوان مدي ايف شده براي تعريارات قانونيطه اختيقاً خارج از حيدق

  .باشد مير مجموعه وزارت بهداشت دارند ي امور درمان را در زيدفتر نظارت و اعتباربخش
  :هن پرونديح مختصر در خصوص ايتوض

ط کار از يس مرکز سالمت و محي رئ۳۱/۴/۱۳۹۳ـ  د ۳۰۶/ ۵۹۲۳ نامه شماره يط
 ي امور درمان درخواست نمودند که به علت تقاضايرکل دفتر نظارت و اعتباربخشيمد
 خواهشمند يسنج ييزات شنواي از پزشکان جهت اخذ مجوز نصب و استفاده از تجهيبرخ

  .ددن مرکز اعالم گري به اياست نظرات ارشاد
 يد سجاد رضوي دکتر سي امور درمان جناب آقايرکل دفتر نظارت و اعتباربخشيمد

ا در خصوص ينکه آي بر اي استعالم گرفته مبني و تخصصي آموزش پزشکير شوراياز دب
 ي براييزات شنوايده و استفاده تجهي درج نگردياز مطلبيزات مورد نيط مطب و تجهيشرا
  ر است؟يپذ ها امکان ر رشتهيسا

 نامه ي طي و تخصصي آموزش پزشکير شوراين استعالم دبيمتأسفانه در پاسخ به ا
ن اعالم ي قواني کافيل عدم تفحص و جستجوي به دل۲۳/۶/۱۳۹۳ ـ د/۱۶۲۳/۵۰۵شماره 

 که قانون خاصي جهت شرايط مطب و تجهيزات شنوايي درج نگرديده و بر اساس نمايد مي
را صادر نموده و عنه  معترضمور درمان بخشنامه  ايرکل نظارت و اعتباربخشين نامه مديا

 شبکه بهداشت و ين بخشنامه را به رؤساي ا۱۳/۱۰/۱۳۹۳ـ ۸۶۰۰/۹/۲۴ نامه شماره يط
 يابي دفاتر کار ارزنامه تأسيس آيين است که ين در حاليا. نمايد ميدرمان شهرستانها ابالغ 

 ي را در انحصار افراد دارايخش و توانبيابيح و روشن ارائه خدمات ارزي به طور صرييشنوا
ش گفته با يرت بخشنامه از پي قرار داده لذا به علت مغايشناس ييمدرک معتبر شنوا

  ».ين بخشنامه از مرجع را دارد ابطال اي استدعاالذکر نامه فوق آيين
 وزارت بهداشت، درمان و يت  مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقيدر پاسخ به شکا

  : توضيح داده است که٣٠/١٠/١٣٩٤ ـ ٣٨١١/١٠٧ب اليحه شماره  پزشکي به موجآموزش
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت است محترمير«

   سالميبا اهدا
 شناسان ييت انجمن شنواي موضوع شکا٩٤/٤٩٧احتراماً، در خصوص پرونده کالسه 

را  و خانم دکتر زهي دکتر خسرو گورابيآقا(ران ي اي شناسيي شنوايران و انجمن علميا
 دفتر نظارت و ٣١/٦/١٣٩٣ـ ١٢٢١٤/٤٠٢ شماره يها به خواسته ابطال نامه) يجعفر

 و ي آموزش پزشکيرخانه شوراي دب٢٣/٦/١٣٩٣  ـد١٦٢٣/٥٠٥ امور درمان و ياعتباربخش
  :رسد يل به استحضار مي مراتب ذيتخصص
 باربخشياند که دفتر نظارت و اعت ـ شاکيان برابر مفاد دادخواست تقديمي ادعا نموده١

 با استناد به نامه ٣١/٦/١٣٩٣ـ ١٢٢١٤/٤٠٢ن وزارتخانه در نامه شماره يامور درمان ا
، نصب و ي و تخصصي آموزش پزشکيرخانه شوراي دب٢٣/٦/١٣٩٣  ـد١٦٢٣/٥٠٥شماره 

 ي، جراحينين گوش و حلق و بي را در مطب متخصصيسنج ييزات شنواياستفاده از تجه
اند برابر  دهي گردين مدعيان همچنيشاک. اعالم نموده استسر و گردن و طب کار بالمانع 

 شناسي  دفاتر کار ارزيابي شنوايي، صرفاً دارندگان مدرک و پروانه شنوايي تأسيسنامه مفاد آيين
 نامه آيين، لذا مفاد نامه مذکور برخالف باشند مي يي شنوايابيمجاز به ارائه خدمات ارز

  .باشند مي ابطال آن ين اساس متقاضيده و بر ايصادر گرد
 نامه تأسيس آيينت مطروحه در ابتدا الزم به ذکر است، در ي در خصوص شکاـ٢

 التحصيالن  دفتر کار ارزيابي شنوايي براي فارغ تأسيسدفاتر کار ارزيابي شنوايي صرفاً شرايط
ف و ياز و وظايزات مورد ني و تجهيکيزي في و فضا تأسيسضوابط (يشناس ييرشته شنوا

 هاي اعالم شده و در آن هيچگونه ممنوعيتي جهت فعاليت متخصصين رشته) اختياراتحدود 
  .دي در مطلب مشاهده نگرديي و طب کار جهت سنجش شنوايني گوش و گلو و بيتخصص
 مرکز سالمت محيط و کار وزارت متبوع طي استعالمي از دفتر ٣١/٤/١٣٩٤ـ در تاريخ ٣

امکان استفاده پزشکان داراي مجوز ) ٥٩٢٣/٣٠٦ شماره(نظارت و اعتباربخشي امور درمان 
شود که در  سنجي در مطب مربوطه را جويا مي معاينات سالمت شغلي از تجهيزات شنوايي

هاي تخصصي گوش و حلق و بيني و طب کار  گردد با توجه به توان علمي رشته پاسخ اعالم مي
بنابراين . ر بالمانع استسنجي در مطلب تخصصي مذکو نصب و استفاده از تجهيزات شنوايي

فرماييد برخالف ادعاي شکات در ضميمه دادخواست تقديمي، نامه  همان گونه که مشاهده مي
 دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان اين وزارتخانه ٣١/٦/١٣٩٣ـ ١٢٢١٤/٤٠٢شماره 
 که به اي عادي بوده و در پاسخ به استعالم رئيس مرکز سالمت و محيط کار تهيه شده مکاتبه

ضمن اينکه در نامه مذکور صرفاً در خصوص فعاليت . گردد هر حال بخشنامه محسوب نمي
هاي گوش و حلق و بيني و طب کار در مطب مربوطه اعالم نظر گرديده و  متخصصين رشته

  .سنجي براي اين متخصصين صادر نشده است مجوزي جهت تأسيس دفتر کار شنوايي
 گوش، گلو، ي رشته تخصصي مصوب آموزشيها امه، مطابق برننمايد مي اشاره ـ٤

 از يکي يي شنوايابي طب کار، برنامه ارزي سر و گردن و رشته تخصصي و جراحينيب
 و ينين گوش و حلق و بين اساس متخصصي مذکور بوده و بر ايها دروس مصوب رشته
  .باشند ميز ي نيي شنوايابيطب کار قادر به ارز
يت  فعالي براي منعيي شنوايابي دفتر کار ارزمه تأسيسنا آييننکه در يبا توجه به ا

 در مطب يسنج يينه شنواي و طب کار در زميني گوش و حلق و بي تخصصيها رشته
 يي شنوايابي دفتر کار ارزش تأسيس جهتيتيز ممنوعيده و در حال حاضر نياعالم نگرد
ند در چارچوب توان مين گروه ي وجود ندارد و ايشناس ييالن رشته شنوايالتحص جهت فارغ

 مطروحه يند، دعوايت نماي دفاتر کار فعالنامه تأسيس آيين رشته مربوطه و يبرنامه آموزش
  ».باشد ميت مزبور از آن مقام مورد تقاضا ي نداشته و رد شکايوجاهت

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٠/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکيسا و مستشاران و دادرسان شعب د و رؤيوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

  عمومي هيأت رأي
 مصرح يوان عدالت اداري ديعموم هيأت فيت و وظاي با توجه به حدود صالح ـالف
، نظر ١٣٩٢ مصوب سال ياداروان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٢در ماده 

 ي و تخصصي آموزش پزشکير شوراي دب٢٣/٦/١٣٩٣ ـ د/١٦٢٣/٥٠٥نکه نامه شماره يبه ا
 يعموم هيأت م دري و اتخاذ تصميدگين قابل رسيست، بنابرايمتضمن وضع قاعده آمره ن

  .ص نشدي تشخيوان عدالت اداريد
هاي  حيت شاغالن حرفهب ـ به موجب ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صال

هاي پزشکي و  وظايف و صالحيت شاغالن حرفه«پزشکي و وابسته به آن مقرر شده است 
وابسته به آن بر اساس قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و قانون تشکيل 

زمان هايي خواهد بود که توسط سا نامه سازمان نظام پزشکي و ساير قوانين مربوطه مطابق آيين
نظر به اينکه » .رسد نظام پزشکي تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي

نامه تأسيس دفاتر کار ارزيابي شنوايي با استناد به قانون ياد شده به تصويب رسيده است و  آيين
منحصراً نامه اخيرالذکر، ارائه خدمات ارزيابي و توانبخشي شنوايي   آيين٥ ماده ١مطابق تبصره 

شناسي صورت پذيرد، بنابراين نامه شماره  بايست توسط افراد داراي مدرک معتبر شنوايي مي
 مديرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت، ٣١/٦/١٣٩٣د ـ ١٢٢١٤/٤٠٢

درمان و آموزش پزشکي که به متخصصين گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن و طب 
سنجي را در مطب داده است خالف قانون و   نصب و استفاده از تجهيزات شنواييکار نيز اجازه

 و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي                                 
  

  ٣/٥/١٣٩٦                                                                         ٩٥/١٣٧٨/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
  مورخ٣٥٠عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  هيأت يك نسخه از رأي

  : با موضوع٢٠/٤/١٣٩٦
 ١٣٩٥ تعرفه عوارض بهاي خدمات صدور استعالم شهرداري لواسان در سال ١٦بند «

جهت درج در » .شود مصوب شوراي اسالمي شهر لواسان به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 
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  ٩٥/١٣٧٨: روندهالسه پک      ٣٥٠ :ماره دادنامهش       ٢٠/٤/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  ي اشکذري غالمرضا دهقاني آقا:يشاك
 خدمات ي دفترچه تعرفه عوارض بها١٦  ابطال بند:موضوع شکايت و خواسته

   شهر لواساني اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ لواسان در سال يصدور استعالم شهردار
 شوراي اسالمي شهر ۱۳۹۵به موجب تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  :کار گردش

  :منقول وضع عوارض شده که به شرح زير است غيرلواسان در خصوص نقل و انتقال اموال
  : خدمات صدور استعالميرض و بها عواـ١٦«

 هر بار انجام معامله يان به ازايعوارض نقل و انتقال شامل نقل و انتقال عرصه و اع
  :گردد ميل  محاسبه و وصول يبه صورت ذ

  ۵/۳%×P×S1×K           عرصه  
 ۵/۳%×A×S2×K           اني اع  
 کرده است که در تعرفه ـ آقاي غالمرضا دهقاني اشکذري به موجب دادخواستي اعالم٢

 و ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ و ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩ و ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٣هاي  ياد شده، مفاد دادنامه
 ـ ٣٢٠ الي ٣١٨ و ٢٦/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧٠ و ١٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠ و ١٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٠٦

وان ي ديعموم هيأت ١٦/٩/١٣٩٥ـ ٦٧٩ و ١٨/٨/١٣٩٥ ـ ٥٤٥ ي ال٥٣٥ و ٥/٥/١٣٩٥
يت نشده است و با لحاظ اين مطلب ابطال تعرفه مورد اعتراض را به استناد اداري رعاعدالت 

  . قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده است۹۲ماده 
  : ر استي به شرح زيوان عدالت اداري ديعموم هيأت ي آراـ۳

   ١/٤/١٣٩٥ـ ٣٢٤دادنامه شماره ) الف
 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييت و آالي قانون تشک٩٢مطابق ماده 

ي ت مفاد رأي ابطال شود، رعايعموم هيأت  دراي مصوبهچنانچه «:  مقرر شده است١٣٩٢
ر ي مغايديهر گاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي الزامي در مصوبات بعديعمومهيأت 

ت مفاد يدون رعاوان موضوع را خارج از نوبت بيس ديب کنند، رئي تصويعمومي هيأت رأ
 يعموم هيأت کننده در بينده مرجع تصوي قانون مذکور و فقط با دعوت نما٨٣ماده 

وان ي ديعموم هيأت ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩ شماره ين که در رأينظر به ا» .نمايد ميمطرح 
معامله  ن عوارض بريي شهر رشت در خصوص تعي اسالمي، مصوبه شورايعدالت ادار

ابطال شده است و  رت با قانوني به لحاظ مغايت و سرقفلامالک، مستغالت، مستحدثا
 فصل دوم تعرفه ١٢ بخش ١ و ٢، ٦، ٧، ٨ يب بندهاي شهر کرج در تصوي اسالميشورا

 مذکور يت مفاد رأي بدون رعا١٣٩٤ کرج در سال ي خدمات شهرداريعوارض و بها
ـاري، اداري و صنعتي ر ا وضع کرده است، عوارض نقل و انتقال عرصه، اعياني، سرقفلي تج

 قانون تشکيالت ٩٢ و ٨٨ و مواد ١٣ و ماده ١٢ ماده ١بنابراين بندهاي مذکور با استناد به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

    ٢/١١/١٣٩١ـ ٩٧٩دادنامه شماره ) ب
 ١٣٨٦ خدمات کشوري مصوب سال  قانون مديريت١٠٧نظر به اين که به موجب ماده 

ک ماه ي هر سال خدمت يشوند به ازا يبه کارمندان مشمول قانون مذکور که بازنشسته م
به اضافه وجوه مربوط به مرخصيهاي ذخيره شده ) تا سي سال(حقوق و مزاياي مستمر ن يآخر

رت  ساالنه کارکنان وزاي استحقاقي مقررات مرخص٧ن بند يپرداخت خواهد شد، بنابرا
ت ثابت پس از اشتغال در يره شده در مأموري ذخيهايامور خارجه که استفاده از مرخص

 مقرر داشته است خالف گيرد مي که در مرکز به کارمند تعلق ييايمرکز را با حقوق و مزا
  .شود ميص نيست و قابل ابطال تشخي نيش گفته و مقررات مورد استناد شاکيقانون پ
     ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨دادنامه شماره  ) ج

 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢مطابق ماده 
ي ت مفاد رأي ابطال شود، رعايعموم هيأت  دراي مصوبهچنانچه «: ، مقرر شده است١٣٩٢
ر ي مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي، الزامي در مصوبات بعديعمومهيأت 

ت مفاد يوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايس ديب کنند، رئي تصويعمومي هيأت رأ
 مطرح يعموم هيأت کننده در بينده مرجع تصوين قانون و فقط با دعوت نماي ا٨٣ماده 

هاي   عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هيأت نظر به اين که» .نمايد مي
 ،٢٠/١/١٣٨٩ـ ٤٥٩، ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣، ٩/٤/١٣٨٧ـ  ٢١٨، ١١/٩/١٣٨٦ـ ٩٦٤ شماره
ـ ٦٣٤ ،٢٠/٩/١٣٩١ـ  ٦٢٧، ١٣/٩/١٣٩١ـ ٦٢١، ١٦/٥/١٣٩١ـ  ٢٧٥، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢
ـ ٥٥١، ٢٧/٩/١٣٩١ـ ٦٦٤، ١٦/٢/١٣٨٩ـ ٦٠٤، ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩، ٢٠/٩/١٣٩١
  مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف در١٨/٩/١٣٩٢ـ ٦٤٤، ٢٠/٨/١٣٩٢

 هاي ل و انتقال امالک، عوارض از بارنامهخصوص وضع عوارض تفکيک عرصه، عوارض نق
 ساختمان را يحمل کاال، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معامالت

 ي خدمات شهرداري صدرالذکر، تعرفه بهاي حکم قانونين در اجرايابطال کرده است، بنابرا
 مندرج در يشاکت ي شهر اراک به شرح شکاي اسالمي مصوب شورا١٣٩٣اراک در سال 

ک عرصه، تعرفه ي با عنوان عوارض تفک٢ فصل ١، تعرفه شماره يکار که در قسمتها گردش
 با عنوان ٣ فصل ٤ با عنوان عوارض نقل و انتقال امالک، تعرفه شماره ٢ فصل ٣شماره 

 ي با موضوع اخذ بها٦ تعرفه شماره ٧ف ين، ردي مهندسيالنظاره و طراح عوارض حق
ک ي يها و بندها الحسنه  و قرضيات اعتبار مؤسس خودپرداز بانکها ويخدمات دستگاهها

 يق ماده قانوني ساختمان از مصادي با عنوان جدول ارزش معامالت١٥ تعرفه شماره ٢و 
الت و ي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ و بند ين ماده قانونيالذکر است، به استناد ا فوق

  .شود مي به ابطال آنها صادر  حکميوان عدالت اداري دين دادرسييآ
                                                    ١٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٠٦دادنامه شماره ) د

، ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٥٠نظر به اين که در ماده 
 محاسبه ماليات ممنوع اعالم شده است و در قانون مأخذ برقراري عوارض بر درآمدهاي

 براي نقل و انتقال قطعي امالک و واگذاري ٥٢ و ٥٩مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 
 از ١٣حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر امالک ماليات تعيين شده است، بنابراين ماده 

 مصوب ١٣٩٢ خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه سال يتعرفه عوارض و بها
ين عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات و شوراي اسالمي شهر اروميه در تعي

 قانون ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١سرقفلي، مغاير قانون تشخيص و به استناد بند 
 حکم بر ابطال آن از ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  .شود ميتاريخ تصويب صادر و اعالم 
                                                    ١٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠دادنامه شماره ) هـ

، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال٥٠ن که در ماده ينظر به ا
ات ممنوع اعالم شده است و در قانون يمحاسبه مالي مأخذ  عوارض بر درآمدهايبرقرار

 ي امالک و واگذاريطع نقل و انتقال قي برا٥٢ و ٥٩م از جمله مواد ي مستقياتهايمال
 ٢ و ١ اشخاص حقيقي و حقوقي بر امالک ماليات تعيين شده است، بنابراين بندهاي حقوق
 ١٣٩٢منقول از تعرفه عوارض سال  غير با عنوان عوارض بر معامالت٣٠ ماده ٧ فصل ٥بخش 
ن عوارض بر معامله امالک، يي شهر همدان در تعي اسالمي همدان مصوب شورايشهردار
 و مواد ١٢ ماده ١ص و به استناد بند ير قانون تشخي، مغايت، مستحدثات و سرقفلمستغال

، حکم ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ١٣
  .شود ميب صادر و اعالم يخ تصويبه ابطال آن از تار

     ٢٦/٧/١٣٩٤  ـ٨٧٠دادنامه شماره ) و
، ١٧/٢/١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب يقانون مال ٥٠ن که در ماده ينظر به ا

 ٥٩ات ممنوع اعالم شده است و در مواد يمحاسبه مالي مأخذ  عوارض بر درآمدهايبرقرار
 حقوق اشخاص يالک و واگذاري ام نقل و انتقال قطعيم، براي مستقياتهاي قانون مال٥٢و 

 ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩ماره  شين شده است و در رأييات تعي بر امالک، مالي و حقوقيقيحق
ن يي شهر رشت که ناظر بر تعي اسالمي مصوبه شورايوان عدالت اداري ديعمومهيأت 

 اماکن واقع ي و سرقفلي، تجاريتجار غيرعوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات
ات ي قانون مال٤٢ در ماده يم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفي حريدر محدوده قانون

ات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، يش افزوده، مالبر ارز
 ١٣٩٣ سال ي شهر مرند، در تعرفه عوارض محلي اسالمي مصوبه شورا٢٤ن ماده يبنابرا

 ي صدرالذکر و رأير مواد قانونيدر قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال امالک، مغا
 که ناظر ي است و در قسمتيوان عدالت اداري ديعموم هيأت ٢/١١/١٣٩٢ـ ٧٩٩شماره 

ات بر ارزش افزوده ي قانون مال٤٢ر ماده ي مغاباشد ميبر عوارض نقل و انتقال خودروها 
وان عدالت ين دادرس دييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١است و مستند به بند 

  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يادار
    ٥/٥/١٣٩٥ـ  ٣٢٠ي ال٣١٨دادنامه شماره ) ز

 مقرر شده است ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال٥٠به موجب ماده 
ن ي و همچنيدي و تولي وارداتي انواع کاالهاير وجوه براي هر گونه عوارض و سايبرقرار«

ن ين شده است، همچنيات و عوارض آنها معيف مالين قانون، تکليارائه خدمات که در ا
ات، سود سهام شرکتها، سود اوراق يمحاسبه مالي مأخذ ض به درآمدها عواريبرقرار

 يات اعتبار مؤسس اشخاص نزد بانکها ويات مالير عمليو ساگذاري  مشارکت، سود سپرده
ت ينظر به ممنوع» .باشد مير مراجع ممنوع ي و ساي اسالمي مجاز، توسط شوراهايربانکيغ

ن که ياد شده و اي قانون ٥٠ات در ماده يالمحاسبه مي مأخذ  عوارض بر درآمدهايبرقرار
 ي براي با اصالحات بعد١٣٦٦م مصوب سال ي مستقياتهاي قانون مال٥٩ و ٥٢در مواد 

ات ي بر امالک، مالي و حقوقيقي حقوق اشخاص حقي امالک و واگذارينقل و انتقال قطع
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قال امالک، ن عوارض نقل و انتييت در تعين مصوبات مورد شکاين شده است، بنابراييتع
ت به شرح ي و موارد شکاشود ميص ير قانون تشخي مغايمستغالت، مستحدثات و سرقفل

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مندرج در گردشکار به استناد بند 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد

  ١٨/٨/١٣٩٥ ـ ٥٤٥ ي ال٥٣٥دادنامه شماره ) ح
ي مصوب سـال وان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ماده مطابق 

ي ت مفاد رأي ابطال شود، رعايعموم هيأت  دراي مصوبهچنانچه «: ده است، مقرر ش١٣٩٢
ر ي مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي الزامي در مصوبات بعديعمومهيأت 

ت مفاد يضوع را خارج از نوبت، بدون رعاوان مويس ديب کنند، رئي تصويعمومي هيأت رأ
 يعموم هيأت کننده در يبنده مرجع تصوي قانون مذکور و فقط بـا دعوت نما٨٣ماده 

 ١٧/٦/١٣٩٣ ـ  ١٠١٨ و ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩نظر به اين که در آراء شماره » .نمايد ميمطرح 
  خصوصعمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف درهيأت 

رت با قانون ي به لحاظ مغاين عوارض معامله امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفلييتع
 گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، ي شهرهاي اسالميابطال شده است و شورا

عمومي، عوارض نقل و انتقال  هيأت  صفادشت، تهران بدون رعايت مفاد آراء مذکورار،يشهر
ن موارد مذکور بـا ياند، بنابرا کار وضع کرده ندرج در گردشامالک را به شرح مصوبات م

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت٩٢ و ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١استناد بند 
  .شود ميب ابطال يخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يادار

   ١٦/٩/١٣٩٥ـ ٩٦٧دادنامه شماره ) ط
، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال٥٠نکه مطابق ماده ينظر به ا

 و ٥٢ات ممنوع اعالم شده و مطابق ماده يمحاسبه مالي مأخذ  عوارض به درآمدهايبرقرار
 از ي، درآمد اشخاص ناشي با اصالحات بعد١٣٦٦م مصوب ي مستقياتهاي قانون مال٥٩

ز ين نزان آيات است و ميران مشمول مالي حقوق خود نسبت به امالک واقع در ايواگذار
 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات ٢٤توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين بند 

 در ١٣٩٣ تعرفه عوارض و بهاي خدمات در سال ١٩ و بند ١٣٩٢شهرداري يزد در سال 
 منقول اعم از عرصه و اعيان خالف قانون است و به استناد غيرتعيين عوارض انجام معامالت

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢سال 

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک۹۲  ماده ي در اجرايوان عدالت اداريس دي رئـ٤
  .دکن مي ارجاع يعموم هيأت  به موضوع ر ا بهيدگي،  رسيوان عدالت اداريد

 مصوب سال يوان عدالت اداري ديادرسن دييالت و آي قانون تشک٩٢ ماده يدر اجرا
 يعموم هيأت نده خود را به جلسهي شهر لواسان خواسته شد نماي اسالمي از شورا١٣٩٢

 .                 کننديمعرف
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٠/٤/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

نده يز با حضور نمايوان و نيب د و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعيوان عدالت اداريد
  .ل شدي شهر لواسان تشکي اسالمي شده از طرف شورايمعرف

 ير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثري پس از بحث و بررسيأت عموميه
  . مبادرت کرده است

  
  عمومي هيأت رأي

 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢مطابق ماده 
ت مفاد ي ابطال شود، رعايعموم هيأت  دراي مصوبهچنانچه «: مقرر شده است که ١٣٩٢

 يديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي الزامي در مصوبات بعديعمومي هيأت رأ
ت يوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايس ديب کنند، رئي تصويعمومي هيأت ر رأيمغا

 يعموم هيأت کننده در بينده مرجع تصويعوت نما قانون مذکور و فقط با د٨٣مفاد ماده 
 و ١٩١٠ و ١٩٠٦، ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨نکه در آراء شماره ينظر به ا» .نمايد ميمطرح 
 مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي شهرهاي ٢٦/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧٠، ١٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٠٦

 سرقفلي به لحاظ کشور مبني بر تعيين عوارض نقل و انتقال امالک، مستغالت، مستحدثات و
مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسالمي شهر لواسان در 

 بدون رعايت مفاد آراء هيأت عمومي عوارض بهاي ١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ١٦تصويب بند 
ت  تعرفه عوارض مذکور به لحاظ مغاير١٦خدمات صدور استعالم وضع کرده است، بنابراين بند 

 قانون تشکيالت و آيين ١٣ و ٨٨ و ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١با آراء هيأت عمومي با استناد به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي                                 

  ٩/٥/١٣٩٦                                                                ـه٥٤٥٤٢ت/٥٥٦٧٨رهشما
   ١٣٩٦ تعطيلي روز شنبه چهاردهم مردادماه  درخصوصنامه تصويب

   به مناسبت برگزاري مراسم تحليف دوازدهمين دوره شهر تهران
  رياست جمهوري اسالمي ايران

  سازمان اداري و استخدامي كشور 
  وزارت كشور
 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ٨/٥/١٣٩٦ در جلسه وزيرانهيأت 

  :جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
هاي خارجي در مراسم تحليف دوازدهمين دوره  با توجه به شركت گسترده هيأت

رياست جمهوري اسالمي ايران و به منظور برگزاري مناسب و شايسته مراسم مذكور و 
هاي خارجي و رفاه حال شهروندان تهراني، كليه  رفت و آمد هيأتايجاد تسهيالت الزم در 

در روز شنبه ) غير از اورژانس و نهادهاي امدادي(هاي دولتي و نهادهاي عمومي  دستگاه
  . در شهر تهران تعطيل است١٣٩٦چهاردهم مرداد ماه 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٣/٣/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٣٢١ت/٣٣٣٨٦رهشما
ـ مورخ ٥١٦١٠ت/١٥٦٧٤٣نامه شماره  اصالح تصويب    ٢٠/١٢/١٣٩٣ه

  هيأت وزيران
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

 مورخ ٥٥١/١٠/٩٦٢ به پيشنهاد شماره ٢١/٣/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 
 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به ٢٤/٢/١٣٩٦

قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ) ١(ماده ) ١(استناد تبصره 
  :ـ تصويب كرد١٣٨٤ايران ـ مصوب

هـ مورخ ٥١٦١٠ت/١٥٦٧٤٣نامه شماره  در ستون گرايش جدول موضوع تصويب
  .شود اضافه مي» هاي فعاليت«، بعد از واژه »تجاري « عبارت٢٠/١٢/١٣٩٣

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٣٢١٦ت/٦٢٩٢٢رهشما
   ٧/٦/١٣٨٧ك مورخ ٤٠٥٨٦ت/٩٢٣٠٥نامه شماره  اصالح تصويب

  هيأت وزيران
  شهرسازيراه و وزارت 

 مورخ ٠٢/١٠٠/١١٤٢٩شنهاد شماره ي به پ١٨/٥/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل ي وزارت راه و شهرساز٢٢/٣/١٣٩٥

 :ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور
 :شود به شرح زير اصالح مي٧/٦/١٣٨٧ک مورخ ٤٠٥٨٦ت/٩٢٣٠٥نامه شماره ـ تصويب١

ن ماده ي اييوزارت کشور موظف است دستورالعمل اجرا«عبارت ) ٢(در ماده ـ  الف
 .شودي حذف م».ديه نمايب به ستاد اراي جهت تصو١/٧/١٣٨٧خ يرا تا تار

 با هماهنگي کارگروه موضوع«به عبارت » با هماهنگي ستاد«عبارت ) ٧(ب ـ در ماده 
گاه يزات و احداث جاين تجهي، تأم ناوگانيتوسعه و نوساز(« اصالح و عبارت »)٢٢(ماده 

 »مديريت مصرف سوخت«پس از عبارت » )عرضه گاز طبيعي فشرده، احداث توقفگاه و غيره
 .شوديحذف م

وزارت راه و «ارت ـبه عب» وزارت کشور«ارت ـعب) ١٣(اده ـپ ـ در م
» .ه نمايدـاد ارايـ جهت تصويب به ست١/٧/١٣٨٧تا تاريخ «و عبارت » شهرسازي

» .اري ايران برساندـتدوين و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معم«رت به عبا
  .شوداصالح مي

  :شودير اصالح ميبه شرح ز) ٢٢(ماده  ـ ت
ها و  به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي زمانبندي شده طرحـ٢٢ماده

هاي مرتبط با اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف پروژه
و با عضويت معاونين ) رييس(ارگروهي متشکل از وزارت راه و شهرسازي سوخت، ک

 و هاي کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و داراييوزارتخانهربط ذي
کارگروه . شود حفاظت محيط زيست و برنامه و بودجه کشور تشکيل ميهاي سازمان

هاي اجرايي در راستاي مفاد يادشده موظف است هر سه ماه يک بار عملکرد دستگاه
 وده ـ قانون يادش)٣(را بررسي و گزارش پيشرفت کار موضوع ماده   مذكورقانون

  . هيأت وزيران ارايه نمايدهبپيشنهادهاي الزم را 
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  و مسئوليت آن برعهده دبيرخانه کارگروه در وزارت راه و شهرسازي مستقرتبصره ـ
  . استيربط وزارت راه و شهرسازيمعاون ذ
  .شودي حذف م» هيأتو مصوبات«عبارت ) ٢٤(در ماده  ـ ث
  .شوديحذف م) ٢١(و ) ١٥(، )١٤(، )١٢(، )١١(، )١٠(، )٩(، )٨(، )٤(مواد  ـ ج
ر اصالح ي به شرح ز٧/٦/١٣٨٧ک مورخ ٤٠٥٨٧ت/٩٢٣٠٨نامه شماره بيتصو ـ ٢

  :شوديم
  :شودير اصالح مي آن به شرح زيهاو تبصره) ٥(بند  ـ الف

 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ضمن صدور تأييديه فک پالک وسيله نقليه ٥
اسقاط شده، ظرف پنج روز کاري، اقدامات پيشگيرانه الزم را براي عدم استفاده از وسايل نقليه 

  .به عمل آورد) رسانييزات سوختشاسي، موتور، تجه(اسقاط شده و قطعات آنها 
هاي اجرايي به اشخاص  فروش يا واگذاري وسايل نقليه فرسوده دستگاه تبصره ـ

  . باشد حقيقي و حقوقي ممنوع مي
  .شوديحذف م) ٢٢(و ) ٢١(، )٢٠(، )١٩(، )٩ (يو بندها) ٣(بند ) ب(جزء  ـ ب
 يحات بعد و اصال٢٠/٣/١٣٨٨ک مورخ ٤٢٥٩٦ت/٦١٥٧٢نامه شماره بيتصو ـ ٣

  :شودير اصالح ميآن به شرح ز
  .شوديحذف م) ٤(ماده  ـ الف

 الحاق و تبصره قبلي به عنوان) ١٠(به ماده ) ٢(ب ـ متن زير به عنوان تبصره 
  :شودي ميتلق) ١(تبصره 

ه يله نقلي وسيدر صورت احراز تخلف مراکز اسقاط درخصوص واگذار ـ٢تبصره
رسان و دستگاه ، اتاق، دستگاه سوختيور، شاسموت( آن يا قطعات اصلياسقاط شده 

، موضوع اعزام کارشناس به مرکز اسقاط مذکور به ي انتظاميرويص نيبه تشخ) رويانتقال ن
 به کارگروه يريگميشود و مراتب به همراه مستندات جهت تصميمدت سه ماه متوقف م

  .گردديمنعکس م) ١٨(موضوع ماده 
  :شوديح مر اصاليبه شرح ز) ١٢(ماده  ـ پ

المي ايران موظف است دسترسي بروز ـروي انتظامي جمهوري اسـ نيـ۱۲ماده
 ي برايشوند، به نحو ي را که برابر مقررات فرسوده محسوب ميي مشخصات خودروهابه

 ي اسناد و مدارک با مشخصات ثبت شده خودروها برايد که امکان بررسيا نمايستاد مه
  .ستاد فراهم گردد

  :شودير اصالح مي به شرح ز)١٨(ماده  ـ ت
، کشور، يراه و شهرسازهاي  كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه ـ۱۸ماده

گمرك جمهوري اسالمي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، پليس راهور ناجا، وزارت 
 يصنعت، معدن و تجارت يا نماينده خودروسازان و مراكز اسقاط در وزارت راه و شهرساز

  .نمايد ها را بررسي و رسيدگي مي ملكرد ماهانه استانتشكيل و ع
ت، نظارت و لغو پروانه مراکز اسقاط به موجب يس، فعالينحوه تأس تبصره ـ

 يادشده توسط وزارت راه و شهرسازيد کارگروه يي خواهد بود که پس از تأيدستورالعمل
  . شودين و مقررات مربوط ابالغ ميدر چارچوب قوان

  :شوديالحاق م) ٢١(عنوان ماده ر به يمتن ز ـ ث
 فرسوده آن دسته از اشخاص ي اسقاط خودروهايهاياستفاده از گواه ـ٢١ماده

ده و تاکنون يت حمل و نقل و سوخت صادر گرديري که توسط ستاد مدي و حقوقيقيحق
 ي گمرک جمهورواردات قطعات يا خودرو دربه صورت تخفيفات ترجيحي حقوق ورودي 

 ي خودروهايگذارن شمارهي استفاده در اولياند براران مورد استفاده قرار نگرفتهي اياسالم
ک ٤٠٥٨٧ت/٩٢٣٠٨نامه شماره بيتصو) ٣(ه حساب آنها برابر بند ي جهت تسويواردات

  . مجاز است٧/٦/١٣٨٧مورخ 
) ٤٢(و ) ٣٩(، )٣٨(آن و مواد ) ١(و تبصره ) ١٠(، ماده )٩(ماده ) ٢(تبصره  ـ ٤

نامه شماره ميتصم) ٣(، بند ٣١/٤/١٣٨٦ن مورخ ٣٧٤٥٦ت/٦٨٠٨٤نامه شماره ميتصم
ن ٤٠٨٢٥ت/١٢١٩٤١نامه شماره تصميم) ١٤(، بند ١٩/٦/١٣٨٧ن مورخ ٤٠٥٨٩ت/١٠٠٠٨٨

 ،١٢/٤/١٣٨٩ن مورخ ٤٤٦٤٨ت/٨٠٥٢٣نامه شماره تصميم) ١٢(، ماده ٢٠/٧/١٣٨٧مورخ 
، ٦/١٠/١٣٨٩ن مورخ ٤٥٩٢٥ت/٢٢٢٩٩٨نامه شماره تصميم) ٨(و ) ٧(ندهاي ـب

نامه شماره بي، تصو١٤/٧/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٢٠٨ت/١٢٦٦٥٣نامه شماره بي تصو)٦(بند 
ن ٤٣٠١١ت/٧٩٣٦٢ شماره يهانامهمي و تصم١/٢/١٣٨٨ک مورخ ٤٢٢٨١ت/١٩١٢٢
  و شماره٤/١٢/١٣٨٨ن مورخ ٤٣٩٢٣ت/٢٣٩٥٥٩، شماره ٢٠/٤/١٣٨٨مورخ 

  .شوندي م لغو٩/٥/١٣٨٩ مورخ ١٠٠٩٥١/٤٣٩٢٣
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٢٤/٥/١٣٩٦                                                      ـ     ه٥٤٥٢٢ت/٦٢٩٢٤رهشما
  نامه تصويب) ٣(بند ) د(هاي جزء  اصالح جدول و تبصره

   و اصالحيه آن٧/٦/١٣٨٧ك مورخ ٤٠٥٨٧ت/٩٢٣٠٨ شماره 
 وزارت كشور  ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي

  يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت نفت
 سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

   ٠٢/١٠٠/١١٤٢٩شنهاد شماره ي به پ١٨/٥/١٣٩٦ران در جلسه مورخ يوزهيأت 
سي و هشتم قانون  و به استناد اصل يكصد و ي وزارت راه و شهرساز٢٢/٣/١٣٩٥مورخ 

 : ب کردياساسي جمهوري اسالمي ايران تصو
ک ٤٠٥٨٧ت/٩٢٣٠٨نامه شماره بيتصو) ٣(بند ) د( جزء يهاجدول و تبصرهـ ١
هـ مورخ ٤٩٢٠٨ت/١٢٦٦٥٣نامه شماره بيه آن موضوع تصوي و اصالح٧/٦/١٣٨٧مورخ 

 :شودير اصالح مي به شرح ز١٤/٧/١٣٩٢
 

 گذاري شرايط شماره
 نوع

 كيلومتر ١٠٠مصرف در 
پرداخت عوارض براي   تعداد اسقاط خودروي فرسوده  تركيبيچرخه

  خودروهاي بنزين سوز
  ٠   ليتر٥كمتر از 

    ٢  ليتر٦ تا ٥ ليتر و بين ٥
   ٤   ليتر ٧ تا ٦ ليتر و بين ٦

   ٦  ليتر ٨ تا ٧ ليتر و بين ٧

 سواري و وانت وارداتي

  ٨  و بيشتر  ليتر٨

  درصد ارزش گمركي١٠

  ليتر٥/٨ تا ٨ ليتر و بين ٨
١  

 سواري توليد داخل )١/١/١٣٩٧اجرا از (

  ١   ليتر و بيشتر٥/٨

  معاف

 
 يشن و سواري استي، سواري معمولي در جدول فوق شامل سواريسوار ـ١تبصره

ه نامه شماربي موضوع تصوي و رانندگيينامه راهنمانييآ) ١(ف ماده يکار مطابق با تعار
)  نفر١٥ت با راننده تا يظرف( آن ي و اصالحات بعد٨/٤/١٣٨٤هـ مورخ ٢٩١٦٩ت/٢٠٨٧٣

  . شوديم
 موضوع جدول فوق، توسط واردکنندگان يارزش گمرک%) ١٠(ده درصد   ـ٢تبصره

ت يري و مدي قانون توسعه حمل و نقل عموميانه در اجرايدر چارچوب قانون بودجه سال
نه ي ناوگان حمل و نقل بار و مسافر کشور هزينوسازمصرف سوخت به منظور توسعه و 

ف و ساز و کار ي ردينيبشيسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ضمن پ. شوديم
افته يص يتخص%) ١٠٠(ن وجوه را به صورت صددرصد ي ايح بودجه سنواتيمربوط در لوا

 عوارض يانکد بيران موظف است رسي اي اسالمي جمهوري انتظاميروين. دي نمايتلق
 . ديمذکور را اخذ نما

 .باشندي مين بند مستثني از شمول اي و انتظامي نظاميخودروها ـ٣تبصره
تعداد  (يگذارط شمارهي به مناطق آزاد مشمول شراي وارداتيخودروها ـ٤تبصره
 . گردندين بند ميا)  فرسودهياسقاط خودرو

هـ مورخ ٥١٦٣٤ت/١٥٢٩٤٨نامه شماره بيتصو) ٢(جدول موضوع بند  ـ ٢
  : شودير اصالح مي به شرح ز١٣/١٢/١٣٩٣
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