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هاي اساسي و  هاي واقع در محدوده قانوني شهر که اصول و مقررات برنامه براي کليه عرصه
قانون ثبت يا آراء دادگاه  ١٤٧  اند و بعضاً از طريق ماده امع شهر را رعايت ننمودهنقشه ج

اند را از جهت اجرا از ابتداي سال جاري  اقدام به اخذ سند مالکيت يا اثبات مالکيت کرده
تصويب نموده است. مصوبه مذکور مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي  ١٣٩٧

  باشد. چرا که: ده مياسالمي شهر ياد ش
 اوالً: دريافت بهاي خدمات مذکور همان عوارض محلي است که مهلت قانوني تصويب

 قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پانزدهم بهمن ماه ٥٠ماده  ١اعالن عمومي آن در تبصره و 
) ٢/٤/١٣٩٧هر سال و اجراي آن در سال بعد است، اما اين مصوبه خارج از مهلت قانوني (

  تجويز گرديده است. ١٣٩٧ه تصويب رسيده و از اول سال ب
) بر کليه اراضي ٧/٩/١٣٤٧قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب  ٢ثانياً: برابر ماده 

و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر، عوارض خاص ساالنه به مأخذ 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ماده  ٢درصد بهاي آنها (پنج در هزار به موجب تبصره يک 

به يک درصد تغيير يافت) تعيين گرديده و شهرداريها مکلفند بر اساس مقررات اين قانون 
عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. در 
ن تبصره ماده مذکور ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتيب تعيي

نسبتي از قيمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي مأخذ 
اي که از طرف وزارت کشور تنظيم و  نامه گيرد به عهده آيين دريافت عوارض قرار مي

نامه ترتيب مميزي و تشخيص و نحوه وصول  تصويب هيأت وزيران رسيده است (آيين به
) ١/٤/١٣٤٨نون نوسازي و عمران شهري مصوب قا ٢ماده  ١عوارض موضوع تبصره 

گذاشته است. بنابراين مبناي قانوني مورد نظر شهرداري و شوراي اسالمي شهر گرگان در 
هاي واقع در محدوده قانوني شهر  براي کليه عرصه  ١٢  p  تصويب بهاي خدمات به ميزان

اند، جهت  ودههاي اساسي و نقشه جامع شهر را رعايت ننم که اصول و مقررات برنامه
اجراي وظايف مقرر در قانون نوسازي و عمران شهري، مغاير با قانون نوسازي و عمران 

  باشد. شهري مي
ثالثاً: دريافت هزينه نيازمنديهاي شهري و احداث و اصالح و توسعه معابر و تأمين 

قانون شهرداري،  ٥٥ماده  ٢٥ساير تأسيسات مورد نياز عمومي از مالکين، مغاير بند 
روهاي  روها و پياده وظايف شهرداري است که ساختن خيابانها و آسفالت کردن سواره در

 هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه معابر و کوچه
  باشد. شهرداري هر محل مي

شوراي اسالمي شهر  ٢/٤/١٣٩٧بنا به مراتب مصوبه هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 
هاي واقع  براي کليه عرصه ١٢  p  گان (مبني بر صدور مجوز دريافت بهاي خدماتي به ميزانگر

در محدوده قانوني شهر مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع بوده و ابطال 
العاده و خارج از نوبت) با رعايت ماده  آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق

  »باشد. انون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد درخواست ميق ١٣
  متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زير است:

  آقاي دادبود«
  شهردار محترم گرگان

  با سالم
در خصوص اخذ بهاي خدماتي  ٢٩/٣/١٣٩٧ـ  ١٠/١٦٤٦٤بازگشت به اليحه شماره 

 اصول و مقررات  دوده قانوني شهر که رعايتهاي واقع در مح عرصه  براي کليه ١٢  p  به ميزان
قانون ثبت  ١٤٧اند و بعضاً از طريق ماده  هاي اساسي و نقشه جامع شهر را ننموده برنامه

يا آراء دادگاه اقدام به اخذ سند مالکيت يا اثبات مالکيت يا اثبات بيع نموده (در صورت 
خذ مجوز ساختماني يا پاسخ وجود سابقه اخذ استعالم نقل و انتقال) و در زمان ا  عدم

  بهاي خدمات به شرح ذيل: ١٣٩٧استعالم اخذ نمايد از ابتداي سال جاري 
S×١٢×p= بهاي خدمات (مساحت عرصه =s  اي مصوب شوراي شهر = قيمت منطقه  p  

تحت عنوان تأمين نيازمنديهاي شهري، احداث و اصالح و توسعه معابر، اخذ گردد 
در  ٢٩/٣/١٣٩٧ـ  ١/١٤٨٥/٩٧نون شوراها، که به شماره قا ٨٠ماده  ٢٦به استناد بند 

دفتر انديکاتور شوراي شهر ثبت و سپس اليحه مذکور در دستور هفتاد و چهارمين جلسه 
شوراي اسالمي شهر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در  ٢/٤/١٣٩٧رسمي مورخ 

رعايت قوانين و با  ٢٩/٣/١٣٩٧ـ  ١٠/١٦٤٦٤جلسه پيشنهاد شهرداري گرگان به شماره 
  و مقررات مربوط مصوب گرديد.

گردد. ضمناً  قانون شوراهاي اسالمي کشور ارسال مي ٩٠مصوبه فوق در اجراي ماده 
الذکر قابل اجرا  قانون شوراهاي کشور پس از مهلت قانوني مصوبه فوق ٩٠برابر مفاد ماده 

  »باشد. ـ  رئيس شوراي اسالمي شهر گرگان مي
سال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان طرف شکايت عليرغم ار

  رسيدگي به پرونده هيچ گونه پاسخي ارسال نکرده است.

با حضور معاونين ديوان   ١/٥/١٣٩٨  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و 

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

  رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي نقل و 
انتقال امالک و اراضي و سرقفلي در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از 

است، بنابراين مصوبه دستور هفتاد و چهارمين جلسه  حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده
شوراي اسالمي شهر گرگان مبني بر بهاي خدمات استعالم نقل و انتقال تحت  ٢/٤/١٣٩٧مورخ 

عنوان تأمين نيازمنديهاي شهري، احداث و اصالح و توسعه معابر شهرداري گرگان، به داليل 
ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج هيأت عمومي  ١/٤/١٣٩٥ـ  ٢٤٣مندرج در رأي شماره 

قانون تشکيالت و   ١٣و  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١بند   از حدود اختيارات قانوني است و مستند به
  شود. ابطال مي  تاريخ تصويب  از  ١٣٩٢  مصوب سال  آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  يوان عدالت اداريرئيس هيأت عمومي د                                              
  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

  
 ١٩/٥/١٣٩٨                                                                          ٩٦٠١٤٥٥شماره

  بسمه تعالي
 جناب آقاي اكبرپور

  انمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي اير رئيس هيأت

يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه 
تعرفه  ٢٢و  ١٥، ٩ابطال بندهاي «با موضوع:  ١/٥/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨٤٢

جهت درج در روزنامه رسمي » شوراي اسالمي شهر دامغان ١٣٩٣عوارض محلي سال 
  گردد. پيوست ارسال مي به

  و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي 
  

  ٩٦/١٤٥٥شماره پرونده:        ٨٤٢شماره دادنامه:         ١/٥/١٣٩٨ تاريخ دادنامه:
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:

  آقاي حيدر رئيسي شاكي:
 ١٣٩٣تعرفه عوارض محلي سال  ٩) ماده ١ابطال  موضوع شکايت و خواسته:

 ١٥) ماده ٢راي اسالمي شهر دامغان در خصوص عوارض حذف و يا کسري پارکينگ شو
شوراي اسالمي شهر دامغان در خصوص محاسبه عوارض  ١٣٩٣تعرفه عوارض محلي سال 

تفکيک اراضي مسکوني ـ  تجاري ـ  اداري ـ  صنعتي و  ... و نرخ خدمات تفکيک اعياني 
 وراي اسالمي شهر دامغان در خصوص بهايش ١٣٩٣تعرفه عوارض محلي سال  ٢٢ماده ) ٣

  خدمات شهرداري در قبال تقسيط بدهي موديان
از تعرفه  ٢٢و  ١٥، ١١، ٩شاکي به موجب دادخواستي ابطال مواد  کار: گردش

شوراي اسالمي شهر دامغان را خواستار شده و در جهت تبيين  ١٣٩٣عوارض محلي سال 
  خواسته اعالم کرده است که:

ـ  ٧٥٢، ١٧/١٢/١٣٩٥ـ  ١٣٥٤ـ  آراء شماره ٢عنه  وبات معترضـ تصوير مص١«
مبني بر  ٧/٢/١٣٩٥ـ  ٥٢و  ١٨/١٠/١٣٩١ـ  ٧٧٠، ٢٩/١٠/١٣٩٤ـ  ١٢١٥، ٣٠/٩/١٣٩٥

غيرقانوني بودن وضع عوارض حذف و کسر پارکينگ همگي صادره از هيأت عمومي ديوان 
 ت کشور خطاب به شهرداريصادره از ديوان محاسبا ١١/٥/١٣٩٥ـ نامه مورخ ٣اداري عدالت 

ـ رأي شماره ٤مبني بر غيرقانوني بودن وضع عوارض حذف و کسر پارکينگ (استعالم آن) 
(در خصوص هزينه تقسيط عوارض و ديرکرد) صادره از هيأت  ٢٢/١٠/١٣٩٣ـ  ١٧٨٩

، ٢٠/٩/١٣٩١ـ  ٦٣٤، ١٠/١٢/١٣٩٥ـ  ١٣١٣ـ آراء شماره  ٥ عمومي ديوان عدالت اداري
مبني بر غير قانوني بودن وضع عوارض تفکيک صادره از هيأت  ١٧/٦/١٣٩٣ـ  ١٠١٨

 ٢٢/٣/١٣٩٥ـ  ٢٢٩و  ٥/٦/١٣٩١ـ  ٢٤٧ـ آراء شماره  ٦عمومي ديوان عدالت اداري 
صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اخذ عوارض ناشي از تغيير 

مطروحه در شعبه  ٩٥٠٥٤٦سه ـ تصوير کارشناسي صورت گرفته در پرونده کال٧کاربري 
دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان دامغان دال بر تعيين مصوبات اخذ عوارض معترض 

ـ نامه شماره  ٨عنه از سوي شوراي اسالمي شهر دامغان (درخواست استعالم آن) 
صادره از سوي شهرداري دامغان (استعالم اصل آن از  ١/٩/١٣٩٥ـ  ٦٢/٧/٠٧١٢١/٩٥

 ـ تصوير کارت ملي٩) شهرداري دامغان

 با عنايت به مدارک پيوستي و باز هم متأسفانه شوراي اسالمي شهر دامغان با تصويب
 ـ ٢٤٧و برخالف آراء شماره  ١٣٩٣تعرفه عوارض محلي شهرداري دامغان در سال  ١١ماده 

صادره از هيأت عمومي  ٢٢/١٠/١٣٩٥ـ  ٧٠٤الي  ٦٩٩، ٢٢/٣/١٣٩٥ـ  ٢٢٩، ٥/٦/١٣٩١
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ت اداري مبادرت به اخذ عوارض افزوده ناشي از ارتقاء کاربري از شهروندان خود ديوان عدال
قانون تاسيس شوراي عالي  ٥نموده در حالي که اين موضوع در صالحيت کميسيون ماده 

از قانون تشکيالت، وظايف و  ١٦و همچنين بند  ٧١شهرسازي بوده و خارج از شمول ماده 
است چرا که اين امر در زمره وظايف  ١/٣/١٣٧٥صوب انتخابات شوراهاي اسالمي کشور م

بيني نشده است. از سوي ديگر شهرداري در تغيير کاربري خدمتي  شوراي اسالمي پيش
نمايد تا مستحق اخذ عوارض ناشي از آن باشد، بنابراين از اين منظر هم برخالف  ارائه نمي

است. نتيجه اينکه وضع  ١٣٤٦نامه مالي شهرداريها مصوب  قانون آيين ٢٩ماده  ٣بند 
چنين عوارضي خارج از حدود اختيارات آن شورا بوده و شهرداري دامغان حق اخذ چنين 
عوارضي را تبعاً نخواهد داشت. علي هذا مستند با استعانت از خداوند متعال و در تحت آن 

دد الذکر با آراء صادره متع با عنايت به مدارک پيوست و به دليل مغايرت مصوبات فوق
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٩٢مارالذکر و با استناد به ماده 

 ١٣ي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال مصوبات مذکور از زمان تصويب با استناد به ماده تقاضا
  از قانون مارالذکر از محضرتان مورد استدعاست.

ضاي اخذ مدارک استنادي و در راستاي خواسته و مستند به ادله پيوست و ضمن تقا
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان از مراجع مربوطه ٢٠ماده  ٢آنها وفق تبصره  استعالم

 رساند: به استحضار آن مقام مي

 مصوبه عوارض محلي شهرداري دامغان ٩الف: شوراي اسالمي شهر دامغان مطابق ماده 
 حذف و کسري پارکينگ از شهروندانمبادرت به تعيين و نهايتاً اخذ عوارض  ١٣٩٣مصوب 

کرده است و اين در حالي است که مستند به آراء متعدد صادره از سوي هيأت عمومي 
قانون شهرداري) و  ١٠٠ماده  ٥ديوان عدالت اداري به دليل مغايرت با قانون (تبصره 

ص خارج بودن تعيين آن از حوزه وظايف و اختيارات شهرداريها و شوراهاي شهر در خصو
 ١٤٨٠، بند و ١٤٧٨، ١٧٧شهرهاي متعدد ابطال شده است. برخي از اين آراء عبارتند از: 

الي  ٩٧، ١٨/٩/١٣٩١ـ  ١٤٧٧، ١٨/١٠/١٣٩١ـ  ٧٧٠، ١٢/١٢/١٣٨٦ـ  ١٤٧٩، ١٤٨١و 
 ٣٠/٩/١٣٩٥ـ  ٧٥٢، ٢٢/١٠/١٣٩٤ـ  ١٢١٥، ٢٣/٢/١٣٩٢ـ  ١١٦، ١٦/١٢/١٣٩٢ـ  ١٠٠
يوست صادره از ديوان محاسبات کشور داير بر و همچنين نامه پ ١٧/١٢/١٣٩٥ـ  ١٣٥٤و 

  غيرقانوني بودن اخذ عوارض حذف و کسري پارکينگ توسط شهرداريهاي استان سمنان.
تعرفه بهاي خدمات شهرداري  ٢٢ب: شوراي مزبور همچنين با استناد به ماده 

از مبادرت به تعيين و نهايتاً اخذ هزينه تقسيط عوارض و ديرکرد  ١٣٩٣دامغان مصوب 
 ٢٢/١٠/١٣٩٣ـ  ١٧٨٩شهروندان کرده است و اين در حالي است که مستند به رأي شماره 

صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دليل عدم وجود مهمل و نص صريح 
قانون برنامه پنجم  ٦٢الحاقي به ماده  ٣قانوني براي اخذ چنين عوارضي با وجود تبصره 

  وظايف و اختيارات شوراهاي شهر ابطال شده است. توسعه و خروج آن از حوزه
 ١٠/١٢/١٣٩٥ـ  ١٣١٣پ: متأسفانه شوراي اسالمي شهر دامغان برخالف رأي شماره 
تعرفه عوارض محلي  ١٥صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با تصويب ماده 

کها نموده هاي تفکيک پال مبادرت به اخذ عوارض و هزينه ١٣٩٣دامغان در سال شهرداري 
  »که با عنايت به رأي مارالذکر اين امر نيز برخالف قوانين موضوعه است.

 هاي مورد اعتراض به قرار زير است: متن تعرفه

 ١٣٩٣: عوارض حذف و يا کسري پارکينگ از تعرفه عوارض محلي سال ٩ـ ماده ١
  شوراي اسالمي شهر دامغان

  : تعرفه عوارض حذف و يا کسري پارکينگ٩ماده «
 ـ اخذ عوارض حذف و يا کسري پارکينگ در زمان صدور پروانه ساختماني، اصالحي،١

پذيرد و فقط در شرايط ذيل  تمديدي، پايان کار و ... صورت مي ـ تبديلي ـ اضافه اشکوب
% پارکينگ با شرايط اعالمي ١٠٠باشد و در ساير موارد مالک مکلف به تأمين  مجاز مي

  ود.ضوابط طرح تفصيلي خواهد ب در
 متر و بيشتر قرار داشته باشد ٤٥الفـ  ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 
  که امکان دسترسي به محل اتومبيل رو وجود نداشته باشد.

متر و  ٢٤متري تقاطع خيابانهاي به عرض  ٥٠ب ـ ساختمان در فاصله کمتر از 
  و وجود نداشته باشد.بيشتر واقع شده باشد که امکان دسترسي به محل اتومبيل ر

ج ـ ساختمان در محلي قرار گيرد که ورودي پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن 
  باشد قرار گيرد. سال که قطع آن ممنوع مي

هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان  د ـ ساختمان در بر کوچه
  عبور اتومبيل نباشد.

ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني هـ ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير 
  نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.

و ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد احداث پارکينگ 
  در آن از نظر فني مقدور نباشد.

ـ عرض زمين کم باشد به نحوي که امکان گردش ماشين داخل پارکينگ مقدور نباشد.   ز 
 خدماتي در معابر اصلي ـ هاي تجاري اي و مجتمع واحدهاي تجاري خطي ـ محله ح ـ

  باشد. که امکان تأمين پارکينگ آنها مقدور نمي
 ط ـ عرض معبر کم باشد به نحوي که امکان گردش ماشين مقدور نباشد.

  مترمربع باشد. ١٠٠ي ـ امالکي که مساحت عرصه آنها (عرصه بعد از تعريض) کمتر از 
 اي باشد که امکان تأمين در صورتي که ملک به غير از حاالت ذکر شده و به گونهک ـ 

  پارکينگ مقدور نباشد. (...)
  ـ عوارض حذف و يا کسري پارکينگ:٢
 ـ تعداد پارکينگ مورد نياز واحدهاي تجاري، اداري، خدماتي، صنعتي و مسکوني١ـ٢

  گردد. و ... مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر تعيين مي
مترمربع  ٢٥ـ مساحت هر پارکينگ با توجه به ضوابط طرح تفصيلي شهر ٢ـ٢

  باشد. مي
ـ کليه مالکين اعم از حقيقي و حقوقي موظفند در زمان اخذ مجوز ساخت و يا ٣ـ٢

تبديل واحدها نسبت به تأمين پارکينگ مورد نياز واحدهاي تبديلي و يا مورد احداث 
  يند.مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر اقدام نما

اي باشد که امکان تأمين پارکينگ مورد نياز  ـ چنانچه موقعيت ملک به گونه٤ـ٢
هاي مشخص شده  باشد ليکن مالک از اجراي آن خودداري و يا نسبت به حذف پارکينگميسر 

هاي  در نقشه و پروانه اقدام نمايد موظف به پرداخت عوارض کسري و يا حذف پارکينگ
  باشد. تعيين شده از سوي کميسيون ماده صد ميمورد نياز عالوه بر جريمه 

 : عوارض کسري و يا حذف اينگونه پارکينگها معادل دو برابر عوارض پارکينگ١تبصره
  باشد. معمولي مي
: اين بند مشمول کليه امالکي که مساحت آن کمتر از يکصد مترمربع بوده ٢تبصره

  گردد. باشد نيز مي و امکان تأمين پارکينگ مقدور مي
 ـ مالکين کليه امالکي که مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر و يا مصوبه کميسيون ٥ ـ٢

ماده پنج و همچنين موارد تعيين شده در اين ماده مجاز به پرداخت عوارض کسري 
اضافه  ـباشند و يا بدون اخذ مجوز قانوني اقدام به احداث بنا  پارکينگ مورد نياز مي

نمايند در صورت عدم امکان  يا چند واحد اقدام مياشکوب و يا تبديل يک واحد به دو 
برابر عوارض  ٥/١تأمين پارکينگ در محل ملک، عوارض کسري پارکينگ آنها معادل 

  گردد. پارکينگ معمولي تعيين مي
تبصره: کليه واحدهاي مسکوني موجود که مالکين آن تقاضاي اضافه اشکوب و يا تبديل 

ند و امکان تأمين پارکينگ با توجه به ضوابط جاري و يک واحد به دو يا چند واحد را دار
پذير نباشد عوارض کسري پارکينگ اين گونه امالک تا دو واحد  وضعيت بناي موجود امکان

 گردد. برابر و مازاد بر دو واحد معادل دو برابر پارکينگ معمولي تعيين مي ٥/١معادل 

بر افزايش تراکم و يا تغيير  ـ امالکي که مجوز کميسيون ماده پنج آنها مبني ٦ـ ٢
) ٣١/١/١٣٨٩کاربري مربوط به قبل از تاريخ تصويب طرح تفصيلي تجديدنظر شهر (

اند کسري پارکينگ اين  باشد و تاکنون نسبت به اخذ مجوز احداث بنا اقدام ننموده مي
  گردد. ـ  تعيين مي ٥ـ ٢واحدها مطابق بند 

 واحد ٢در کاربريهاي مذهبي حداکثر تا ـ عوارض پارکينگ واحدهاي تجاري واقع  ٦ـ٣
  گردد. % عوارض پارکينگ مناطق مربوطه تعيين مي١مترمربع ) به ميزان  ٥٠(معادل 
  P=  ٧٠) A( →تجاري ×  ٣٥/١ـ  نحوه محاسبه عوارض پارکينگ:         ٣

 برابر قيمت تراکم مشخص شده در هر يک از مناطق ٧٠عوارض هر پارکينگ معادل 
  گردد. ) تعيين مي١٠مطابق ماده مختلف شهر (

 

 ) = عوارض حذف و يا کسري هر واحد پارکينگ ١٠مشخص شده در هر يک از مناطق مختلف شهر (مطابق ماده  هفتاد برابر قيمت تراکم

  
: عوارض بر تغيير کاربريها [حق ارزش افزوده حاصله از تغيير کاربريها] ١١) ماده ٢

  راي اسالمي شهر دامغان:شو ١٣٩٣تعرفه عوارض محلي سال  از
  : عوارض بر تغيير کاربريها (حق ارزش افزوده حاصله از تغيير کاربريها ):١١ماده «

نظر به اينکه رعايت کليه کاربريهاي مصوب طرح تجديد نظر تفصيلي شهر و يا 
 مصوبات کميسيونهاي ماده پنج شوراي شهرسازي استان از سوي مالکين حقيقي و حقوقي

باشد و تغيير کاربريهاي  گانها، نهادها و مؤسسات دولتي و خصوصي الزامي ميو ادارات، ار
در  مصوب مستلزم برخي اقدامات از سوي شهرداري از جمله موافقت با طرح موضوع

و دادن رأي مثبت به عنوان عضو کميسيون و تالش وي در جهت اخذ  ٥کميسيون ماده 
ا تحقق کامل آن را دارد و از طرفي بر موافقت ساير اعضاء کميسيون و پيگيري موضوع ت

اثر برخي از تغيير کاربريها موجبات تبديل به احسن ملک مورد نظر و افزايش قيمت آن را 
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نمايد که در نتيجه اين افزايش قيمت با تالش و پيگيري شهرداري تحقـق  فراهم مي
که مالکين  يابد. لذا بابت حق تالش شهرداري در جهت تغيير کاربري امالک موصوف مي
 باشد گردند دستورالعمل ذيل تعيين و شهرداري مجاز مي از ارزش افزوده حاصله منتفع ميآن 

جهت آن دسته از مالکين امالک بخش حقيقي و حقوقي که تقاضاي تغيير کاربري ملک 
 باشند را دارند و حاضر به پرداخت حق و حقوق شهرداري (حق تالش ) به شرح ذيل ميخود 

م صورتجلسه توافق اقدام نمايد. در اين صورت مالکين موظف به پرداخت حق پس از تنظي
 باشند. ارزش افزوده تعيين شده جهت مناطق مختلف شهر مي

 ـ حق ارزش افزوده حاصل از تغيير کاربري هر مترمربع از اراضي مسکوني به تجاري١
اي  چه قيمت منطقهاز دفتر ٢٦ـ  ٢٣ـ  ٢٢ـ  ٢٠ـ  ١١ـ  ١٠ـ  ٩ـ  ٨ـ  ٧ـ  ٦در بلوکهاي 

  )A٢٢دارائي برابر است با بيست و دو برابر قيمت فروش تراکم در مناطق مذکور (
 ـ حق ارزش افزوده حاصل از تغيير کاربري هر مترمربع از اراضي مسکوني به تجاري٢

از دفترچه  ٢٩ـ  ٢٨ـ  ٢٧ـ  ٢٥ـ  ٢١ـ  ١٩ـ  ١٨ـ  ١٧ـ  ١٣ـ  ١٢ـ  ٤ـ  ٣ـ  ٢بلوکهاي در 
  )A٢٠اي دارائي برابر است با بيست برابر قيمت فروش تراکم در مناطق مذکور ( قيمت منطقه

 ـ حق ارزش افزوده حاصل از تغيير کاربري هر مترمربع از اراضي مسکوني به تجاري٣
ـ  از دفترچه قيمت  ٣٣ـ  ٣٢ـ  ٣١ـ  ٣٠ـ  ٢٤ـ  ١٦ـ  ١٥ـ  ١٤ـ  ٥ـ  ١در بلوکهاي 

  ) A١٨برابر قيمت فروش تراکم در مناطق مذکور (اي دارائي برابر است با هجده  منطقه
فقط در بر بلوار صد دروازه  ٣٠و  ١٤: توضيح اينکه حق ارزش افزوده بلوک ١تبصره

معادل هجده برابر قيمت فروش تراکم و مابقي امالک واقع در همين بلوک معادل شانزده 
  باشد. برابر قيمت فروش تراکم در منطقه مي

متر تجاوز نمايد، به  ٢٠مساحت واحد تجاري مورد نظر از : در صورتي که ٢تبصره
% ارزش افزوده جهت هر مترمربع مساحت ١٠شرط رعايت دهانه مجاز مشمول پرداخت 

 اضافي خواهد بود.

% افزايش نسبت به ارزش ٧٥: حق ارزش افزوده خيابانهاي ذيل الذکر با ٣تبصره
  د.گرد افزوده مشخص شده در بلوکهاي مربوطه تعيين مي

الف ـ بر خيابان امام خميني از ميدان شهداء تا ميدان امام خميني و ميدان شهداء و 
  )  ٢٢–٢٠–١١–٨ميدان امام (بلوکهاي 

ب ـ بر خيابان شهيد بهشتي از ميدان امام تا تقاطع زرجوي شمالي و جنوبي 
  )٢٦ـ  ١١(بلوکهاي 

  )١١ج ـ بر خيابان خندق (بلوک 
  وني ..........د ـ بر خيابان ابوريحان بير

  )٢٠هـ ـ بر خيابان شهداء از ميدان شهداء تا تقاطع باغ جنت غربي (بلوک 
و ـ  بر خيابان باغ جنت از تقاطع خيابان شهداء تا ميدان فرهنگ و ميدان فرهنگ 

  )٢٣ـ  ٢٢ـ  ٢٠(بلوکهاي 
  )٢٠ز ـ بر خيابان محله نو از خيابان امام خميني تا تقاطع باغ جنت (بلوک 

  )٢٢و  ٢٠بلوار جنوبي از خيابان امام تا تقاطع خيابان باغ جنت (بلوکهاي  ح ـ بر
  )٢٢ط ـ بر خيابان فرهنگ از ميدان امام تا ميدان فرهنگ (بلوک 
  )١١ـ  ٨ي ـ بر بلوار شمالي از خيابان امام تا تقاطع ابوريحان (بلوکهاي 

 ـ تي و حمام ـ اداريبهداش ـ ـ حق ارزش افزوده حاصله از تغيير کاربري ـ  انباري ٤
درماني و ساير کاربريها مشابه عمومي به  ـ ورزشي ـ مذهبي ـ فرهنگي ـ نظامي و انتظامي
گردد و چنانچه  % حق ارزش افزوده مسکوني به تجاري تعيين مي٦٠تجاري معادل 

% حق ارزش افزوده ٤٠کاربريهاي مذکور به کاربري صنايع و کارگاه تبديل گردد معادل 
  گردد. ه تجاري تعيين ميمسکوني ب
ـ عوارض تبديل کاربري هر مترمربع از باغات و اراضي مزروعي به مسکوني  ٥

اين تعرفه  ٢٠صورتي که با عمل تفکيک به صورت توامان صورت پذيرد (موضوع ماده  در
برابر قيمت  ٥/٣قانون شهرداريها نيز اعمال شد) معادل  ١٠١يعني قانون اصالح ماده 

) و در صورتي که صرفاً تبديل کاربري به تنهايي صورت پذيرد A٥/٣اي ( تراکم منطقه
 گردد. ) محاسبه و وصول ميA٥/٤اي ( برابر قيمت تراکم منطقه ٥/٤معادل 

 ـ نظامي و انتظامي ـ اداري ـ حمام ـ بهداشتي ـ : در رابطه با کاربريهاي انباري١تبصره
يهاي مشابه عمومي که به مسکوني درماني و ساير کاربر ـ ورزشي ـ مذهبي ـ فرهنگي

شوند چنانچه در رابطه با تبديل کاربري وجهي دريافت نشده باشد عوارض  تبديل مي
گردد. در غير اين صورت چنانچه  محاسبه و اخذ مي ٥تبديل کاربري با همان ضرايب بند 
  گردد. محاسبه و وصول مي ٧٥/٠وجهي دريافت شده باشد با ضريب 

 طرح تفصيلي کاربري مسکوني به فرهنگي و غيره تبديل شده باشد : چنانچه در٢تبصره
  شود. و به هر دليل به حالت اوليه آن برگردد هيچ وجهي از مالک دريافت نمي

 ـ حق ارزش افزوده حاصل از تغيير کاربري تأسيسات و تجهيزات شهري و جهانگردي ٦
  گردد. تجاري تعيين مي% حق ارزش افزوده مسکوني به ٣٠و پذيرايي به تجاري معادل 

 ـ تغيير کاربري از مسکوني و ساير کاربريهاي عمومي به تأسيسات و تجهيزات شهري٧
  گردد. % حق ارزش افزوده مسکوني به تجاري تعيين مي٥٠معادل 
ـ تغيير کاربري هر مترمربع زيرزمين واحدهاي مسکوني از انباري و يا مسکوني  ٨

  گردد. ده مسکوني به تجاري در همکف تعيين مي% حق ارزش افزو٧٠تجاري معادل  به
% حق ١٠ـ تغيير کاربري هر مترمربع از فضاهاي عمومي و اداري به مسکوني معادل ٩

  گردد. ارزش افزوده مسکوني به تجاري محاسبه مي
ـ عوارض حق ارزش افزوده حاصل از تغيير کاربري باغات، اراضي مزروعي، فضاي ١٠

 % تغيير کاربري١٣٠ير موارد کاربريهاي مشابه به تجاري معادل سبز و پارکينگ عمومي و سا
 گردد. مسکوني به تجاري محاسبه و وصول مي

ـ عوارض حق ارزش افزوده تغيير کاربري قسمتي از فضاي مذهبي به تجاري ١١
% عوارض ارزش افزوده ١مترمربع) به ميزان  ٥٠حداکثر تا دو واحد (مجموعاً معادل 

  گردد. ه تعيين ميتجاري مناطق مربوط
% حق ارزش افزوده مسکوني ٧٠ـ تغيير کاربري طبقه اول از مسکوني به تجاري معادل ١٢

  گردد. به تجاري در همکف تعيين مي
% حق ارزش افزوده ٤٠ـ تغيير کاربري طبقه دوم از مسکوني به تجاري معادل ١٣

ارزش افزوده طبقه % حق ٣٠مسکوني به تجاري در همکف و از طبقات دوم به باال معادل 
  گردد. همکف تعيين مي

ـ تبديل بخشي از زيرزمين و يا همکف به آرايشگاه زنانه مشروط به سپردن تعهد ١٤
باشد و  محضري و با حفظ کاربري موجود و در صورت وجود دسترسي مستقل بالمانع مي

 % حق ارزش افزوده تبديل مسکوني به تجاري جهت هر٣٠حق ارزش افزوده آن معادل 
گردد بديهي است اين گونه واحدها مشمول  مترمربع فضاي مورد تبديل تعيين مي

  گردند. پرداخت عوارض پذيره و حذف پارکينگ نمي
ـ تبديل بخشي از زيرزمين و يا همکف به خياطي زنانه مشروط به سپردن تعهد ١٥

% ٢٠دل باشد ليکن حق ارزش افزوده آن معا محضري و با حفظ کاربري موجود بالمانع مي
حق ارزش افزوده تبديل مسکوني به تجاري جهت هر مترمربع فضاي مورد تبديل تعيين 

  گردد. مي
بيني نشده است و  ـ در خصوص تغيير کاربري ساير موارد که در اين تعرفه پيش١٦

 احياناً با تغييرات ايجاد شده در طرح تفصيلي جديد با آن مواجه خواهيم شد بر اساس توافق
  گردد.  هرداري و مالک و اخذ مجوز از شوراي شهر عمل ميفي مابين ش
  N × A  =Eشود.  ـ در محاسبه حق ارزش افزوده از فرمول زير استفاده مي١٧

= ضريب  N= قيمت يک مترمربع تراکم و  A= حق ارزش افزوده و  Eکه در اينجا 
 گردد. ضرب مي Aدر نظر گرفته شده جهت ارزش افزوده منطقه که در 

 : امالک واقع در بر معابر و شوارع عمومي چنانچه با واسطه فضاي سبز پارکينگ١تبصره
و يا هر نوع عارضه طبيعي و غير طبيعي ديگري به خيابانهاي اصلي که داراي قيمت 

اي باالتري هستند مشرف شوند در محاسبات ارزش افزوده و ساير عوارض آنها  منطقه
صلي) محاسبه و دريافت خواهد شد. مشروط % کاهش نسبت به معبر مورد نظر (ا١٠ با

اي  در صورت چند بر بودن ملک پس از اعمال کاهش مذکور از قيمت منطقه به آن که
  »معابر مجاور ديگر همين ملک کمتر نگردد.

: محاسبه عوارض تفکيک اراضي مسکوني ـ تجاري ـ اداري و صنعتي و ... ١٥) ماده ٣
  شوراي اسالمي شهر دامغان: ١٣٩٣وارض محلي سال نرخ خدمات تفکيک اعياني از تعرفه ع

  :١٥ماده«
صنعتي و ... و  ـ اداري ـ تجاري ـ تعرفه محاسبه عوارض تفکيک اراضي مسکوني

  نرخ خدمات تفکيک اعياني
 ـ آموزش عالي ـ آموزشي ـ ـ عوارض هر مترمربع تفکيک اراضي با کاربري مسکوني١

تاسيسات و  ـ انبار و تأسيسات حمل و نقل ـ شيورز ـ فرهنگي ـ مذهبي ـ بهداشتي درماني
  گردد. اي زمين تعيين مي % قيمت منطقه١٠٠تجهيزات شهري و پارکينگ معادل 

و  جهانگرديـ  صنعتي ـ اداريـ  ـ عوارض هر مترمربع تفکيک اراضي با کاربري تجاري٢
  د.گرد اي زمين تعيين مي % قيمت منطقه٤٠٠پذيرايي و نظامي و انتظامي معادل 

شود و يا به نوعي تابع  ـ عوارض تفکيک اراضي که کالً با اصول بازرگاني اداره مي٣
  گردد. اي زمين تعيين مي % قيمت منطقه٤٠٠باشد معادل  شرايط صنفي خاصي مي

عوارض تفکيک اراضي با ساير کاربريها که در اين قسمت قيد نگرديده است  ـتبصره 
  گردد. محاسبه مي ١مطابق بند  به استثناء کاربري کشاورزي و باغات

% ٥٠ـ نرخ خدمات هر مترمربع تفکيک اعياني (آپارتماني) با کاربري مسکوني معادل ٤
 اي اعياني قيمت منطقه

صنعتي و ... ـ  اداريـ  ـ نرخ خدمات هر مترمربع تفکيک اعياني با کاربري تجاري ٥
  اي اعياني % قيمت منطقه٧٠معادل 
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ها با کاربري مسکوني کمتر از  ع تفکيک اراضي و اعيانيـ نرخ خدمات هر مترمرب ٦
متر زير حد نصاب) معادل  ٢٠حد نصاب تعيين شده در ضوابط طرح تفصيلي شهر (تا 

برابر قيمت  ١٥مترمربع زير حد نصاب معادل  ٢٠اي و بيشتر از  بر قيمت منطقهابر ١٢
  گردد. اي تعيين مي منطقه
ها با کاربري تجاري کمتر از حد نصاب  اضي و اعيانيـ نرخ خدمات هر مترمربع تفکيک ار٧

برابر قيمت  ١٨متر زير حد نصاب ) معادل  ٥٠تعيين شده در ضوابط طرح تفصيلي شهر (تا 
  گردد. اي تعيين مي برابر قيمت منطقه ٢٨متر زير حد نصاب معادل  ٥اي و بيشتر از  منطقه
ز سوي اداره امور اقتصادي و اي اعياني عبارتست از قيمتي که ا ـ قيمت منطقه ٨ 

  گردد. دارايي جهت ساختمانها تعيين مي
قانون  ١٤٨و  ١٤٧تبصره: عوارض تفکيک کليه اراضي و امالکي که از طريق مواد 

پذيرد مطابق  اصالحي ثبت اسناد و امالک (صدور سند مالکيت ششدانگي) صورت مي
  گردد. رديفهاي ذکر شده در اين ماده محاسبه مي

  گردد. در تفکيک اعيانيها فضاهاي مشاعي مشمول پرداخت عوارض تفکيک نمي :٢تبصره
  گردد. : عوارض تفکيک اعياني در هنگام صدور پايانکار وصول مي٣تبصره
 ١٣٩٢اي و ارزش معامالتي اعياني مصوب سال  : در اينجا قيمت منطقه٤تبصره

رزش معامالتي توسط اي و يا ا باشد ضمناً در صورت تغيير قيمت منطقه مالک عمل مي
  تواند در قالب اليحه جديد تغييرات را پيشنهاد نمايد. کميسيون مربوطه شهرداري مي

ـ تفکيک اراضي با کاربري کشاورزي و باغات واقع در محدوده شهر که طبق بند ١٠
و  ١٠٠٠(ج) قانون حفظ باغات و اراضي مزروعي پس از طي مراحل قانوني به قطعات 

هاي  % قيمت٢٥گردد معادل  بري باغ و زمين مزروعي تفکيک ميمتري با کار ٢٠٠٠
 »گردد. تعيين مي ١٥ماده  ١مشخص شده در بند 

ديان از تعرفه عوارض ؤ: بهاي خدمات شهرداري در قبال تقسيط بدهي م٢٢) ماده٤
  شوراي اسالمي شهر دامغان ١٣٩٣محلي سال 

  
  ١٣٩٣خدمات شهرداري دامغان در سال  يتعرفه بها

    نابعشرح م

وضعيت 
کنوني 
    (ريال)

پيشنهادي 
١٣٩٣ 
    (ريال)

مصوب سال 
    (ريال) ١٣٩٣

    بهاي خدمات شهرداري در قبال تقسيط بدهي مؤديان

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات  ٧١از ماده  ٢٦به استناد بند 
هاي مرتبط با امر  شوراهاي اسالمي کشور، و به جهت جبران هزينه

  گردد: فه ذيل تعيين ميتقسيط بدهي مؤديان تعر

 ريال از پرداخت اين هزينه معاف ٠٠٠/٠٠٠/١٠هاي تا سقف  بدهي
  باشند. مي

% و از طريق فرمول ذيل محاسبه ١٥وصول اين هزينه با نرخ 
  خواهد شد.

  

  

نامه مالي  آيين ٣٢: اخذ اين هزينه بر اساس ماده ١تبصره
  شهرداريهاست.

 م بخشي از مقررات ماليقانون تنظي ٧٣: در اجراي ماده ٢تبصره
نامه مالي شهرداريها، شهرداري  آيين ٣٢دولت و اصالح ماده 

مجاز است مطالبات خود را پس از دريافت يک سوم مبلغ مورد 
  مطالبه تقسيط نمايد.

: در صورت تأخير در پرداخت هر يک از اقساط توسط ٣تبصره
أخير درصد به عنوان خسارت ت ٣بدهکاران به ازاي هر ماه تأخير 

  تعلق گرفته و به صورت روز شمار محاسبه و اخذ خواهد شد.

: معافيت يا تخفيف در خصوص اين هزينه منوط به پيشنهاد ٤تبصره
  باشد. شهرداري و تصويب شوراي شهر و يا راساً توسط شوراي شهر مي

هاي ساالنه خود را در مهلت مقرر  : مؤدياني که بدهي٥تبصره
هر ريمه تأخير يا ديرکرد به ازاي % ج٢پرداخت نمايند مشمول 

 ماه نسبت به مدت تأخير خواهند بود. اين جريمه شامل هر
 باشد. نوع بدهي اعم از عوارض يا بهاي خدمات مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عين تعرفه و 
هاي  تبصره

مربوطه اجرا 
 شود. مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عين تعرفه و
هاي  تبصره
مربوطه 
پيشنهاد 

 شود. مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عين تعرفه و 
هاي  تبصره
مربوطه 

 تصويب شد.

  
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 

  تشخيص نشد. ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٤پرونده در اجراي ماده 

شود و هيأت مذکور  ي شوراهاي اسالمي ارجاع ميبه هيأت تخصص ١٣٩٢مصوب سال 
تحت عنوان عوارض تغيير کاربري (حق ارزش افزوده  ١١خصوص خواسته شاکي، ماده  در

را مغاير قانون  ١٣٩٣حاصله از تغيير کاربري) مصوب شوراي اسالمي شهر دامغان در سال 
قانون تشکيالت و  ٨٤و  ١٢و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد 
رأي به رد  ٨/٣/١٣٩٨ـ  ٧٤آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

شکايت شاکي صادر کرده است. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان 
 عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.

شوراي اسالمي  ١٣٩٣تعرفه عوارض محلي سال  ٢٢ و ١٥، ٩رسيدگي به بندهاي 
  شهر دامغان در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت.

 با حضور معاونين ديوان عدالت ١/٥/١٣٩٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ا اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي ب

  اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
  

  رأي هيأت عمومي
ـ با توجه به آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض بر کسري، ١

حذف يا عدم تأمين پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها، مغاير قانون و خارج 
تعرفه عوارض حذف و يا  ٩ت بنابراين ماده حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده اس از

مصوب شوراي اسالمي شهر دامغان به دالئل مندرج در رأي  ١٣٩٣کسري پارکينگ سال 
هيأت عمومي ديوان  ١٩/٦/١٣٩٦ـ  ٥٧٣و رأي شماره  ١٦/٢/١٣٩٣ـ  ١٠٠الي  ٩٧شماره 

و  ١٢اده م ١عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 
 ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ١٣و   ٨٨مواد 

  .شود تاريخ تصويب ابطال مي از
ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ٢

براي تفکيک عرصه و اعيان و کسري حد نصاب در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها، 
 ١٥مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 

صنعتي و ... و نرخ  ـاداري  ـتجاري  ـتعرفه محاسبه عوارض تفکيک اراضي مسکوني 
 به دالئل مندرج ١٣٩٣خدمات تفکيک اعياني مصوب شوراي اسالمي شهر دامغان در سال 

هيأت عمومي ديوان عدالت  ١٦/١٠/١٣٩٥ـ  ٩٦٩و  ٢٨/٢/١٣٩٥ـ  ٩٧در رأي شماره 
 ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 

از تاريخ  ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ١٣ و
 .شود ابطال مي تصويب
مي تجويز اخذ مبلغ اضافي تحت عنوان ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمو٣

پذير مصوب  کارمزد و غيره در تقسيط عوارض قبل از تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت
در مصوبات شوراهاي اسالمي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص  ٩/٢/١٣٩٤

 ١٣٩٣ر سال تعرفه بهاي خدمات شهرداري دامغان د ٢٢و ابطال شده است بنابراين ماده 
 عنوان بهاي خدمات شهرداري در قبال تقسيط بدهي مؤديان مصوب شوراي اسالميتحت 

مغاير قانون و خارج از  ٢٢/١٠/١٣٩٣ـ  ١٧٨٩شهر دامغان به دالئل مندرج در رأي شماره 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١اختيارات است و مستند به بند 

  .شود از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢اداري مصوب سال ديوان عدالت 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                            

  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي                                   
  

 ١٦/٥/١٣٩٨                                                                          ٩٨٠١٩٨٦شماره
  بسمه تعالي

 جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه 
قانون تشكيالت و  ٩١اعمال ماده «ع: با موضو ١/٥/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨٤٦

هيأت  ٢٧/١٠/١٣٨٩ـ  ٤٧٥آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 
بانك تجارت در زماني  ٧٠٩:١٧)٧عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال بند ب بخشنامه (

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» كه دولتي بوده است
  أت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هي

  
  ٩٨/١٩٨٦شماره پرونده:        ٨٤٦شماره دادنامه:         ١/٥/١٣٩٨ تاريخ دادنامه:

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:
  آقاي رحيم بنايي بابازاده شاكي:

 ت و آيين دادرسي ديوانقانون تشکيال ٩١اعمال ماده  موضوع شکايت و خواسته:
  هيأت عمومي ٢٧/١٠/١٣٨٩ـ  ٤٧٥عدالت اداري نسبت به رأي شماره 


