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

۲۰۰

ـ ٢٠٠٠٣٥٦هاي شماره  نامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٠٨رأي شماره   ٤/١٠/١٣٩٥   
   بر اعالم عدم اعتبار دستور موقتبني سازمان ثبت اسناد و امالك كشور م١٢/١٠/١٣٩٥ـ  ٢٠٧٢١و 

  شود وارد تشخيص شده است ابطال ميشعبه بدوي ديوان عدالت اداري غيركه اصل شكايت در  در مواردي
  ١  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  ۲۴/۱۱/۱۳۹۶

  تعرفه عوارض محلي٢٣٧ابطال رديف :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٢١رأي شماره 
  شوراي اسالمي شهر كركوند مبني بر وضع عوارض بر فروش ضايعات و محل فعاليت چدن،١٣٨٩ال س

   درصد٢به ميزان ... آلومينيوم، مواد پالستيكي، كارتن و
  ٣  شوراي اسالمي شهر كركوند  ۲۴/۱۱/۱۳۹۶

  اتگزارشگري و انتشار آمار، اطالعنامه در خصوص تعيين ارز يورو به عنوان ارز مبناي  تصويب
  ۲۹/۱/۱۳۹۷  هاي دولتي و شركت ها، مؤسسات دولتي هاي مالي كليه وزارتخانه و داده

  وزارت امور اقتصادي و دارايي
  سازمان برنامه و بودجه کشور

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
٤  

  ٢٦/١/١٣٩٧  ٠٤٠٧٢١١٠به شماره تعرفه  مرغ خوراكي نامه در خصوص تعيين حقوق ورودي تخم تصويب
 وزارت امور ـت صنعت، معدن و تجارت وزار

کشاورزي  وزارت جهاد ـ اقتصادي و دارايي
   سازمان برنامه و بودجه کشورـوزارت کشور 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
۴  

  ٢٩/١/١٣٩٧  ٢٢/١/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٣٠٠ت/٤٣٥٣نامه شماره  تصويب) ١٥(اصالح بند 

ـ وزارت صنع ت، معدن وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت راه و شهرسازي ـ و تجارت  وزارت اطالعات  

ـ وزارت فرهنگ و  ـ وزارت دادگستري  وزارت کشور
ـ ارشاد اسالمي ـ سازمان   وزارت جهاد کشاورزي 

ـ برنامه و بودجه کشور سازمان ميراث فرهنگي،  
ـ  بانک مرکزي جمهوري  صنايع دستي و گردشگري 

ـ اسالمي ايران اي جمهوري سازمان صدا و سيم 
ـ ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز  اسالمي ايران 

   مناطق آزاددبيرخانه شوراي عالي
  تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

٤  

      
  
  
  

 ٢٢/١٢/١٣٩٦                                                                  ٩٥/١٣٣٦/شماره هـ
 بسمه تعالي

  ورجناب آقاي اكبرپ
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 

  با سالم
 مورخ ١٢٠٨عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٤/١١/١٣٩٦
  سازمان ثبت١٢/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٧٢١ و ٤/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٠٠٣٥٦هاي شماره  نامه«

  كشور مبني بر اعالم عدم اعتبار دستور موقت در مواردي كه اصل شكايتاسناد و امالك

 جهت درج» .شود شعبه بدوي ديوان عدالت اداري غيروارد تشخيص شده است ابطال ميدر 
  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٥/١٣٣٦: کالسه پرونده   ١٢٠٨: شماره دادنامه    ٢٤/١١/١٣٩٦: نامهتاريخ داد
  ديوان عدالت اداري عمومي هيأت :مرجع رسيدگي

   آقاي مسعود پاپي :شاكي
 ٤/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٠٠٣٥٦هاي شماره   ابطال بخشنامه:موضوع شکايت و خواسته

   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور١٢/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٧٢١و 
  : شاکي به موجب دادخواستي اعالم کرده است که:رکا گردش

رساند اداره کل امور حقوقي سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  احتراماً به استحضار مي«
  ت ديوان مبني بر اينکه در صور٣٥ شماره فوق و با استنباط از ماده هاي نامهطي 

 ۱۳۹۷اه ـ مارديبهشت مـهشته ـشنب
 

  ۲۱۲۹۹ ارهشم ارمچهاد و ال هفتس
  

)۱۰۳۹( 
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ش ورود شکايت از سوي صدور قرار اسقاط و يا ابطال يا رد دادخواست اصلي و عدم پذير
گردد و صرفاً در صورت ورود شکايت  شعبه بدوي ديوان دستور موقت صادره نيز لغو مي

دستور موقت در مرحله تجديدنظر به اعتبار خود باقي خواهد ماند در حالي که اين معنا 
 قانون تشکيالت ديوان که بر اعتبار دستور موقت ٧٣صراحتاً با تصريح قسمت اخير ماده 

دره از سوي شعبه بدوي مادام که دادگاه تجديدنظر آن را لغو ننموده صراحت دارد و صا
همچنين با عنايت به اينکه اين استنباط و برداشت به واقع اجتهاد در برابر نص و حسب 

 قانون اساسي نيز عنوان داشته در صورت ١٦٧اصول حقوقي مردود بوده و چنانچه ماده 
مضافاً اينکه نظريه . باشد  بر هرگونه استنباط ديگر ميوجود قانون عمل به آن مقدم
 به عنوان درک عقالي علم ١٢/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧٩١/٩٣/٧مشورتي اداره حقوقي به شماره 

حقوق نيز صراحتاً صرف صدور رأي بدوي مبني بر رد شکايت يا صدور قرار اسقاط دعوي 
د و حتي قضات ديوان از دان يا ابطال يا رد دادخواست را موجب لغو دستور موقت نمي

 نيز قائل ٤جمله جناب آقاي بشير آريامنش در مقاله مندرج در سايت قانون در قسمت ب 
 هاي خالف قانون موجب ضرر و زيان ايحال چون عمل به اين نامه باشند علي اين معنا ميبه 

 و منجر ناپذير براي سران دفاتر از جمله اينجانب و تعطيلي دفترخانه خواهد گرديد جبران
هاي مربوطه  به تضييع حقوق سران دفاتر و اينجانب و موجب عسر و حرج براي خانواده

گردد و در اين شرايط اقتصادي عمالً امکان  اعم از خانواده سران دفاتر و کارکنان مي
پرداخت اجاره بهاي دفاتر ـ منازل ـ حقوق پرسنل و مخارج زندگي بدون وجود درآمد 

 خواهشمند است در آستانه سال جديد و با توجه به رکود اقتصادي لذا. باشد ممکن نمي
 رأي قطعي در ديوان به منظور روحاکم بر دفاتر و همچنين امکان تطويل رسيدگي و صد

جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر سران دفاتر و از جمله اينجانب و جلوگيري از ايجاد رويه 
هاي فوق و  ستور موقت مبني بر عدم اجراي نامههاي فوق بدواً د غيرقانوني مبتني بر، نامه

  ».سپس ابطال آن صادر فرماييد
  :هاي مورد اعتراض به قرار زير است متن بخشنامه

  :٤/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٠٠٣٥٦بخشنامه شماره : الف«
  جناب آقاي محسن مرادي

  مديرکل محترم امور اسناد و سردفتران
  با سالم و احترام

هاي مطروحه از سوي سردفتران و دفتر ياران  پروندهپيرو مذاکره حضوري در خصوص 
در ديوان عدالت اداري به طرفيت سازمان در اعتراض به آراء صادره از دادگاههاي انتظامي 

دادرسي ديوان   قانون تشکيالت و آيين٣٥سردفتران از آنجا که به صراحت در تبصره ماده 
 شکايت يا صدور قرار اسقاط يا در صورت رد... « چنين آمده ١٣٩٢عدالت اداري مصوب 

رسد هر چند  لذا به نظر مي» ...گردد ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو مي
رد شکايت  امر ماهيتي و قابليت رسيدگي در مرحله باالتر را دارد، ليکن لغو دستور موقت 

به بدوي دستور قابل اعتراض نبوده و صرفاً در صورت پذيرش به ورود شکايت از سوي شع
، عليهذا ) قانون مذکور٧٣مستنبط از ذيل ماده . (موقت به قوت خود باقي خواهد ماند

مقتضي است به جهت جلوگيري از آثار سوء و تبعات ناشي از تداوم عمل به دستور موقت در 
  ».مواردي که اصل شکايت مردود اعالم گرديده خودداري فرمايند

  :١٢/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٧٢١بخشنامه شماره : ب«
  مديرکل محترم امور اسناد و سردفتران

  موضوع آقاي مسعود پاپي٤/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٠٢٤٧/٩٥احتراماً بازگشت به نامه شماره 
  ـ٢٠٠٢٤٧/٩٥ کرج ضمن ارسال تصوير نامه شماره ٧٥سردفتر سلب صالحيت شده دفتر 

ند مستنبط رسا  اين دفتر در خصوص دستور موقتهاي صادره به استحضار مي٤/١٠/١٣٩٥
 دادرسي ديوان عدالت اداري صرفاً در صورت پذيرش  قانون تشکيالت و آيين٧٣از ذيل ماده 

باقيست و مقتضي است به ورود شکايت از سوي شعبه بدوي دستور موقت به قوت خود 
 جهت جلوگيري از آثار سوء و تبعات ناشي از تداوم عمل به دستور موقت در مواردي کهبه 

  ».دود اعالم گرديده خودداري فرماييداصل شکايت  مر
سازمان ثبت اسناد (در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس 

 ٢٥/١٢/١٣٩٥ ـ ١٣٩٥٥٥٧٣٢١٠٣٠٠٠٢٠١به موجب اليحه شماره ) و امالک کشور
  :توضيح داده است که

  جناب آقاي بهرامي«
  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  م و احترامبا سال
 درخصوص شکايت آقاي مسعود پاپي به خواسته ٩٥/١٣٣٦بازگشت به کالسه پرونده 

ـ ٢٠٠٠٣٥٦/٩٥هاي شماره  دستور موقت و ابطال نامه ـ ٢٠٧٢١/٩٥ و ٤/١٠/١٣٩٥   ١٢/١٠/١٣٩٥ 

رساند نظر اين  دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به استحضار مي
الذکر اعالم گرديده و در دادخواست شاکي به آن اشاره  هاي فوق ت که در نامهدفتر همان اس

اي که  ضمناً در صورت نياز به توضيح حضوري اين دفتر آمادگي حضور در جلسه. شده است
  ».گردد را دارد به همين منظور در آن مرجع تشکيل مي

 داري مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ا٨٤در اجراي ماده 
شود   پرونده به هيأت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي١٣٩٢سال 

  ـ٢٠٠٠٣٥٦هاي شماره  ، بخشنامه٢٩/٦/١٣٩٦ ـ ١٢٤و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 
 شکايت  را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد١٢/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٧٢١ و ٤/١٠/١٣٩٥

  .صادر کرد
 متن اعتراض.  نفر از قضات ديوان عدالت اداري قرار گرفت١٢مذکور مورد اعتراض رأي 

  :به شرح زير است
  حضور گرامي و ارجمند رياست محترم ديوان عدالت اداري«

  با سالم و تحيت
رساند که آقاي مسعود پاپي به طرفيت سازمان ثبت  احترماً به استحضار مي

شکايتي مبني بر اينکه اداره کل حقوقي ) حقوقياداره کل دفتر (اسناد و امالک کشور 
 ٤/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٠٠٣٥٦هايي به شماره  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور طي نامه

به جهت جلوگيري از آثار سوء و « اعالم کرده که ١٢/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٧٢١و شماره 
الم تبعات ناشي از تداوم عملي به دستور موقت در مواردي که اصل شکايت مردود اع

به همين منظور ابطال آنها را به لحاظ اينکه مغاير » گرديده است خودداري نمايند
کرده  دادرسي ديوان عدالت اداري است درخواست  قانون تشکيالت و آيين٧٣ماده 

است، ليکن کميسيون تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري طي دادنامه 
 اينجانبان امضاءکنندگان. کايت نموده است مبادرت به رد ش٢٩/٦/١٣٩٦ ـ ١٢٤شماره 

ذيل ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري در مهلت مقرر قانوني بنا به داليل ذيل مراتب 
 دادرسي  قانون تشکيالت و آيين٨٤ماده » ب«اعتراض خود را با اجازه حاصل از بند 

ر هيأت ديوان عدالت اداري نسبت به رأي صادر شده اعالم و تقاضاي طرح آن د
  .عمومي ديوان عدالت اداري داريم

  :داليل اعتراض
هرگاه «دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر داشته   قانون تشکيالت و آيين٧٣ـ ماده ١

 مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر استدر 
ط مرجع تجديدنظر لغو نگردد اجراي دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادام که توس

  ».به قوت خود باقي است
هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي «رسد که منظور مقنن از عبارت  به نظر مي

ناظر به جايي است که در مرحله بدوي تقاضاي دستور موقت » دستور موقت شود
اما شق دوم ماده اطالق . نشده است يا دستور موقت تقاضا شده ولي رد شده است

هم شامل موردي خواهد بود که پس از صدور دستور موقت در ماهيت حکم به (دارد 
حکم به (به عبارت ديگر در هر دو مورد ). رد شکايت يا ورود شکايت صادر شده است

 مادام که دستور موقت از ناحيه شعبه تجديدنظر لغو اثر نشده است) يا ورود شکايترد 
  .به قوت خود باقي است

 داشته دادرسي ديوان عدالت اداري که مقرر  قانون تشکيالت و آيين٣٥ه ـ تبصره ماد٢
در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور ... «

 آمده ناظر ٣٥ قانون مذکور بعد از ماده ٧٣با توجه به اينکه ماده » .گردد موقت نيز لغو مي
شکايت رأيي است که يا در مرحله تجديدنظر قطعي شود  است و منظور از رد ٧٣به ماده 

رأي غيرقطعي . يا به دليل عدم اعتراض در مهلت مقرر قانوني به مرحله قطعيت برسد
تواند موجب لغو اثر از دستور موقت شود چون ممکن است تالي فاسد داشته باشد و  نمي

 شعبه بدوي در خصوص ضرري جبران ناپذير به اشخاص وارد کند به عنوان مثال چنانچه
 و  شهرداري داير بر تخريب بنا دستور موقت صادر کرده باشد١٠٠صادره از کميسيون ماده حکم 

 سپس حکم به رد شکايت صادر شود اگر قائل به لغو دستور موقت يا صدور حکم غيرقطعي
تواند در فاصله بين صدور حکم به رد تا تجديدنظرخواهي شاکي  باشيم شهرداري مي

اين  به اجراي حکم تخريب اقدام و موضوع تجديدنظرخواهي را منتفي سازد که در نسبت
 در صورت تجديدنظرخواهي از حکم صادر شده حتي در صورت نقض رأي شعبه بدوي

  . خواهد بودهفايد مرحله تجديدنظر بي
ـ بر فرض که ترديد داشته باشيم با صدور حکم به رد شکايت در مرحله بدوي ٣

 توان حکم به بقاء اعتبار و خواهد شد يا نه، با تمسک به اصل استصحاب ميدستور موقت لغ
  ».دستور موقت صادر نمود
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 با حضور رئيس و معاونين ٢٤/١١/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .ت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبررسي با اکثري
  

  رأي هيأت عمومي
دادرسي ديوان عدالت اداري   قانون تشکيالت و آيين٣٥به موجب تبصره ماده 

ي در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا تأثير دستور موقت ١٣٩٢مصوب سال 
شود و مطابق  موقت نيز لغو ميصدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور 

الذکر دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادام که   قانون فوق٧٣قسمت اخير ماده 
 ٦٥نظر به اينکه بر اساس ماده. توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است

 قانون ياد شده کليه آراء شعب بدوي ديوان قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر
است، بنابراين دستور موقت صادره از شعبه بدوي تا قطعيت رأي به قوت خود باقي است 

ناپذير در فاصله زماني صدور رأي غيرقطعي  و به لحاظ احتمال بروز خسارت و ضرر جبران
. شعبه ديوان بر رد شکايت تا صدور رأي قطعي در شعبه تجديدنظر کماکان معتبر است

 ـ ١٢٤هيأت تخصصي اداري و استخدامي به شماره دادنامه بنا به جهات ياد شده رأي 
 ١٢/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٧٢١ و ٤/١٠/١٣٩٥ ـ ٢٠٠٠٣٥٦هاي شماره   نقض و نامه٢٩/٦/١٣٩٦

 مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبني بر اعالم
يوان عدالت اداري عدم اعتبار دستور موقت در مواردي که اصل شکايت در شعبه بدوي د

غيروارد تشخيص شده است، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و به استناد 
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
 ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                       ٩٦/٥٢٤/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
  با سالم

 مورخ ١٢٢١عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٢٤/١١/١٣٩٦

 شوراي اسالمي شهر كركوند ١٣٨٩ تعرفه عوارض محلي سال ٢٣٧ابطال رديف «
مبني بر وضع عوارض بر فروش ضايعات و محل فعاليت چدن، آلومينيوم، مواد پالستيكي، 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .درصد٢به ميزان ... كارتن و
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٦/٥٢٤: کالسه پرونده        ١٢٢١: شماره دادنامه     ٢٤/١١/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   شرکت احيا فوالد زاگرس:شاكي

 سالمي شهر کرکوند در خصوص ابطال مصوبه شوراي ا:موضوع شکايت و خواسته
  ...عوارض بر فروش و محل فعاليت چدن، آلومينيوم، مواد پالستيکي و 

 ـ ٤٦٤٧٠اي که به شماره   شرکت احياء فوالد زاگرس به موجب اليحه:گردش کار
  : ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده، اعالم کرده است که١٧/٣/١٣٩٦

  لت اداريرياست محترم ديوان عدا«
  با عرض سالم

رساند اين شرکت در امر تأمين آهن قراضه مصرفي  احتراماً به استحضار مي
 براساس قانون ماليات بر ١٣٨٧باشد و از سال  کارخانجات فوالدسازي کشور مشغول مي

ارزش افزوده مشمول بوده و نسبت به تکليف قانوني خود و پرداخت ماليات بر ارزش 
ست ليکن شوراي اسالمي شهر کرکوند از توابع شهرستان مبارکه افزوده عمل نموده ا

 مبادرت به وضع عوارض محلي جديد با عنوان عوارض بر ١٣٩٢استان اصفهان در سال 
 ٢ به ميزان ٢٣٧با شماره ... و محل فعاليت فلزات چدن و آلومينيوم و) ضايعات(فروش 

 قانون اصالح موادي از برنامه ٥ ماده ١درصد عوارض فروش نموده که با توجه به تبصره 
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تا تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده 

 قانون ماليات بر ٥٠ ماده ١ قابليت اجرا داشته و نيز به موجب تبصره ١٣٨٧مصوب 
 شوراهاي اسالمي شهر نسبت به وضع هر يک از عوارض ١٣٨٧ارزش افزوده مصوب 

 بهمن ماه ١٥ه تکليف آنها در قانون گفته شده مشخص نشده موظفند تا محلي جديد ک
هر سال براي سال بعد تصويب و اعالم عمومي نمايند که شوراي اسالمي خوانده اين 
اقدام را معمول ننموده است در صورتي که با توجه به شرايط بد اقتصادي و رکود 

که اين امر باعث ... الد بناب وفوکارخانجات فوالدسازي از جمله ذوب آهن اصفهان  و 
خير در پرداخت وجه و بعضاً عدم پرداخت گرديده است، پرداخت عوارض مضاعف أت

باشد حال با عنايت به شرح گفته شده تقاضاي ابطال مصوبه مزبور به دليل  ميسر نمي
مغايرت با قانون و همچنين به دليل خروج از حوزه حدود و صالحيتهاي قانوني را 

  ».دارد
  :متن مصوبه شوراي اسالمي شهر کرکوند به شرح زير است

  
 ...عوارض بر فروش و محل فعاليت چدن، آلومينيوم، مواد پالستيکي، کارتن و : عنوان

   ـ : کننده قبل تاريخ و مرجع تصويب
٢٣٧ 

  درصد عوارض فروش٢   شرح محاسبه عوارض محلي

 .شوند فعاليت فوق را  دارند مشمول عوارض ميشرکتها و انبارهايي که در حريم شهر : توضيحات

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر کرکوند به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٢٤/٧/١٣٩٦ ـ ٥/٩٦ ـ ٨١شماره 
  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: به«

 محلي جديد را شرکت احيا فوالد در دادخواست خود به صراحت حق وضع عوارض
اند لکن نسبت به تشريفات قانوني آن معترض و مدعي  براي شوراي اسالمي شهر پذيرفته

اي با  ضمن ذکر مقدمه. هستند مراتب قانوني جهت تصويب و اجرا رعايت نگرديده است
داليل و مستندات قاطع خود نسبت به موارد مطروحه دردادخواست شرکت موصوفـه 

شود که اختيار برقراري، وضع و  عوارض محلي به عوارضي اطالق مي. پاسخ داده خواهد شد
 قانون ماليات بر ارزش ٥٠ ماده ١ قانون شوراها و تبصره ٧١ ماده ١٦يا لغو آن به استناد بند 

 فرآيند تصويب عوارض توسط شوراي اسالمي شهر. افزوده با شوراي اسالمي شهر باشد
  :باشد به شرح ذيل مي

ها ابتدا پس از بررسي   قانون شهرداري٥٥ ماده ٢٦ به استناد بند ها الف ـ شهرداري
را به شوراي اسالمي » پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن«

  .نمايند شهر پيشنهاد مي
ب ـ اليحه يا طرح پيشنهادي شهرداري در جلسه يا جلسات شورا مطرح، بررسي و 

  .گردد  قانون شوراها تصويب مي٧١ ماده ١٦د نهايتاً به استناد بن
 ٣ج ـ مصوبات شوراي اسالمي شهر پس از تصويب به مراجع قانوني موضوع تبصره 

الزم به ذکر است که چنانچه مصوبات آن شورا . گردد  قانون شوراها ارسال مي٨٠ماده 
 مسئولين االجراء است و در صورتي که  هفته مورد اعتراض قرار نگيرد الزم٢ظرف مدت 

ذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات کشور و يا خارج از حدود وظايف شورا تشخيص دهند 
توانند به صورت مستدل اعتراض خود را به اطالع شوراي اسالمي شهر رسانده و شوراي  مي

  .نظر نمايند  روز اعالم١٠اسالمي شهر نيز بايد پس از ابالغ تشکيل جلسه داده و ظرف مدت 
 پس از طي تشريفات فوق و چنانچه نسبت به مصوبات شوراي اسالمي شهر در د ـ

 قانون شوراها ٧٧خصوص عوارض محلي تصويبي اعتراضي صورت نپذيرد با توجه به ماده 
و با عنايت به تفويض اختيار وزير کشور مصوبه جهت بررسي و اظهار نظر به استانداري 

  .گردد استان ارسال مي
 ٥٠ ماده ١ استاندار و طي کردن فرآيند فوق به موجب تبصره هـ ـ پس از تأييد

شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از «قانون ماليات بر ارزش افزوده 
موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا ... عوارض محلي جديد 

  ».در سال بعد تصويب و اعالم عمومي نمايند
  . مصوبات قانوني شوراي اسالمي شهر استءدي ابالغ به شهرداري جهت اجراو ـ گام بع

 در ادامه مقدمه همان گونه که آن واال مقامان به خوبي واقف هستند موارد ممنوعيت
  :باشد وضع عوارض توسط شوراي اسالمي شهر به شرح ذيل مي

  ـ انواع کاالهاي وارداتي و توليدي ١
ماليات بر ارزش افزوده تکليف ماليات و عوارض آنها ـ ارائه خدماتي که در قانون ٢

  .معين شده است
  خذ محاسبه مالياتأـ درآمدهاي م٣
  ـ سود سرمايه شرکتها٤
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   ـ سود اوراق مشارکت٥
 ـ سود سپرده گذاريها و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري ٦

  غيربانکي مجاز
  ـ بيمه تجاري٧

 ٧١ ماده ١٦اسالمي شهر کرکوند با اختيارات حاصله از بند عاليجنابان، شوراي 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده که در آن ٥٠ ماده ١قانون شوراها و در اجراي تبصره 

 شوراي اسالمي شهر حق وضع هر يک از عوارض محلي جديد که در قانون تکليف آنها به
  محلي جديد تحت عنوان فروشباشند مبادرت به وضع عوارض مشخص نشده است را دارا مي

آالت قراضه نموده است و تمامي فرآيندهاي قانوني از جمله بررسي، پيشنهاد شهرداري،  آهن
تصويب شوراي اسالمي شهر، تأييد در کميته انطباق فرمانداري، تأييد و تصويب توسط 

رايد محلي استانداري استان اصفهان به جانشيني از وزارت کشور و اعالم عمومي و درج در ج
آالت قراضه در اثر حمل و نقل  ضمناً با توجه به اينکه شرکتهاي فعال در زمينه آهن.  استرسيده

 سازند هاي سنگيني به تأسيسات زيربنايي شهر وارد و محيط زيست را آلوده مي خسارات و هزينه
  توجه به طيشهرداري با. اند آورند وضع گرديده اي را براي شهر به وجود مي مشکالت عديدهو 

مراحل قانوني وضع و تصويب عوارض مذکور، در اجراي اين عوارض نسبت به ابالغ اخطاريه 
  مبني بر ارائه دفاتر حسابداري به شرکت مذکور اقدام نموده که٤/٧/١٣٩٢ ـ ٣٩٣١شماره به 

 بارکهاي ارائه نداده است و شهرداري با استعالم از شرکت فوالد م  مذکور هيچ گونه جوابيهشرکت
  را دريافت نموده١٣٩٢الي١٣٨٩احيا فوالد زاگرس از سالهاي آالت قراضه شرکت  ميزان فروش آهن

 بر اساس آن نسبت به صدور پيش آگهي جهت پرداخت عوارض اقدام نموده است، که به دليلو 
 ٧٧عدم پرداخت از طرف شرکت مراتب را با دعوت نماينده شرکت در کميسيون ماده 

 شرکت مذکور.  گرديده است٢٨/٢/١٣٩٣ـ ١٠٣٣مطرح و منجر به رأي شماره اين شهرداري 
در ادامه با طرح دعوي در ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع تظلم خواهي در پي نقض رأي 

 ٠١٠٠٢/٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦ اين شهرداري بوده که طي دادنامه شماره ٧٧کميسيون ماده 
  .ري دادخواست تقديمي آنها رد گرديده است تجديدنظر ديوان عدالت ادا١١صادره از شعبه 

ها و   قانون شهرداري٥٥ ماده ٢٦لذا با عنايت به مراتب قانوني فوق و مستنداً به بند 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ ماده ١ قانون شوراها و تبصره ٨٠ و ماده ٧١ ماده ١٦بند 

راي نگهبان از بابت خالف که توسط مجلس شوراي اسالمي از باب مغايرت با قانون و شو
 قانون مدني جمهوري اسالمي ١ و ٢، ٣، ٤بين شرع رسيدگي گرديده و به استناد ماده 

هاي شوراي اسالمي شهر کرکوند به استناد قوانين اشاره  ايران تقاضاي استواري مصوبه
  ».گردد قبالً از همکاري به عمل آمده سپاسگزاري مي. باشد شده مورد استدعا مي

 با حضور رئيس و معاونين ٢٤/١١/١٣٩٦عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٣٨ و ١٦، ٥، ١نظر به اين که به موجب مواد 

، ماليات و عوارض انواع کاالهاي وارداتي، توليدي و همچنين ارائه خدمات تعيين ١٣٨٧سال 
 قانون ياد شده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي کاالهاي ٥٠شده است و در ماده 

 تعرفه عوارض محلي ٢٣٧ديف توليدي توسط شوراهاي اسالمي ممنوع شده است، بنابراين ر
 شوراي اسالمي شهر کرکوند مبني بر وضع عوارض بر فروش ضايعات و محل ١٣٨٩سال 

به ميزان دو درصد خالف قانون و خارج ... فعاليت چدن، آلومينيوم، مواد پالستيکي، کارتن و
يالت و  قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  از حدود اختيارات تشخيص مي

  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  آيين
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ١/٢/١٣٩٧                                                                 هـ٥٥٣٠٢ت/٨١٣١رهشما

  ز مبناي گزارشگرينامه در خصوص تعيين ارز يورو به عنوان ار ويبتص
  ها، مؤسسات دولتي هاي مالي كليه وزارتخانه و انتشار آمار، اطالعات و داده

  هاي دولتي و شركت
  برنامه و بودجه کشورسازمان  ـ يي و دارايوزارت امور اقتصاد

   راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 راني ايالم اسي جمهوريشنهاد بانک مرکزي به پ٢٩/١/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 ـ١٣٩٢ مصوب ـقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ) ٧(ماده ) ٣(و به استناد تبصره 

  :ب کرديتصو

خ ابالغ ي موظفند از تاري دولتيها و شرکتيات دولتمؤسسها، ه وزارتخانهي کلـ۱
 و انتشار آمار، اطالعات و ي گزارشگريورو را به عنوان ارز مبناينامه ارز بين تصويا

 که تاکنون يها، آمار و اطالعات ه گزارشي خود مورد استفاده قرار دهند و کلي ماليها هداد
کا و يورو و دالر آمريشد، به مدت دو سال به هر دو ارز يه ميکا اراي ارز دالر آمريبر مبنا

 . ه خواهد شديورو ارايپس از آن فقط به ارز 
 يها  و شرکتيات دولتمؤسسها،   وزارتخانهيها و اطالعات آمارليها، تحل گزارشـ۲

 شوديه ميز ارايسه به ارز دالر ني فراهم ساختن امکان مقاينده براي و سال آيسال جار  دريدولت
 .  عملکردها وجود داشته باشديابيق و ارزيتا امکان تطب

نامه، بين تصويخ ابالغ ايران موظف است از تاري اي اسالمي جمهوري بانک مرکزـ۳
 . ديت نمايريورو را به صورت مستمر اعالم و مديال در مقابل ي رينرخ برابر
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  ١/٢/١٣٩٧                                                  هـ               ٥٥٢٩٤ت/٨١٣٣رهشما
  مرغ خوراكي نامه در خصوص تعيين حقوق ورودي تخم ويبتص

  ٠٤٠٧٢١١٠فه به شماره تعر
  يي و داراي وزارت امور اقتصادـوزارت صنعت، معدن و تجارت 

   سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت کشور ـ يکشاورز وزارت جهاد
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 ١٦/١/١٣٩٧ مورخ ٢٤٨/٠٢٠شنهاد شماره ي به پ٢٦/١/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت
 ي اسالميجمهور ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيستناد اصل  و به ايکشاورز وزارت جهاد

 :ران تصويب کرديا
ن يخ ابالغ اي از تار۰۴۰۷۲۱۱۰ به شماره تعرفه يمرغ خوراک تخميحقوق ورود ـ۱

 .گرددين مييزان پنج درصد تعي به م۲۵/۳/۱۳۹۷خ ينامه تا تار بيتصو
فه پنج درصد حداکثر تا  با تعريمرغ خوراک  واردات تخميمهلت ثبت سفارش برا ـ۲

 درصد  با تعرفه پنجيمرغ خوراک  تخمي وارداتيها ص محمولهي و مهلت ترخ۲۵/۳/۱۳۹۷خ يتار
  . باشد ي م۲۶/۴/۱۳۹۷خ يحداکثر تا تار
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  ٢/٢/١٣٩٧                                                  هـ               ٥٥٣٠٠ت/٨٩٨٧رهشما
 هـ ٥٥٣٠٠ت/٤٣٥٣نامه شماره  تصويب) ١٥(بند اصالح 

  ٢٢/١/١٣٩٧مورخ 
ـ  وزارت صنعت، معدن و تجارتييـ  و دارايوزارت امور اقتصاد   يوزارت راه و شهرساز 
  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـ  ي وزارت دادگسترـ وزارت کشورـ وزارت اطالعات

   برنامه و بودجه کشور سازمانـ يکشاورز وزارت جهاد
 ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م
  راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

  راني اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س
  مبارزه با قاچاق کاال و ارزيستاد مرکز

 يژه اقتصادي و وي صنعتـ ي مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب
 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سي به استناد اصل ٢٩/١/١٣٩٧ وزيران در جلسه هيأت

 ـ١٣٩٢ مصوبـقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ) ٧(ماده ) ٣(ران و تبصره ي اي اسالميجمهور
 :ب کرديت بازار ارز تصويري و مديو به منظور سامانده

 ۲۲/۱/۱۳۹۷هـ مورخ ۵۵۳۰۰ت/۴۳۵۳نامه شماره بيتصو) ۱۵(ن بند يگزير جايمتن ز
 :شوديم

 اردـيلي هزار ميغ سـور مکلف است مبلـه کشـه و بودجـ سازمان برنامـ۱۵
گردان در حساب ص تنخواهيق تخصيج و از طريال به تدرير) ۳۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(
وزارت صنعت، . ديز نمايشود، واريران افتتاح مي اي اسالمي جمهورينزد بانک مرکز  کهياژهيو

ران مکلف است سازوکار ثبت ي اي اسالمي جمهوريانک مرکز بيمعدن و تجارت با هماهنگ
ارانه به صورت خودکار در برگ يافت ي مشمول دريد که کاالهايم نمايتنظ يسفارش را به نحو

 به بانک مذکور يستميارانه به صورت سيص يثبت سفارش مشخص و جهت تخص) فرم(
 هر دالر چهار هزار ياقالم را به ازان يارانه ايران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز. ارسال گردد

افته از حساب يص يش اعتبار به بانک عامل از محل اعتبار تخصيال در زمان گشاير) ۴ر۰۰۰(
 .کنديژه مذکور پرداخت ميو
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