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بسم اهللا الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 23؍2؍1399

شماره پرونده: 9601020

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

شاکی: خانم خدیجه حسنوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدولهاي 2-3، 2-17، 2-21، 2-22، 3-12 و 3-25 از تعرفه عوارض بهاي خدمات و سایر منابع درآمدي سال 1396

شهرداري خرم آباد
 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدولهاي 2-3، 2-17، 2-21، 2-22، 3-12 و 3-25  از تعرفه عوارض بهاي خدمات و سایر منابع درآمدي سال

1396 شهرداري خرم آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
 " 1- وفق مـاده 100 قانون شهرداري و تبصـره هاي آن، قانونگـذار، تخلفات سـاختمانی را تعیین کـرده و مـرجع ذي صالح تعیین جریمه، کمیسیون مقرر در ماده 100

قانون مزبور است و وضع چنین عوارضی خارج از حدود اختیارات مرجع واضع ( شوراي اسالمی شهر خرم آباد ) می باشد.
2- هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در آرایی متعدد از جمله دادنامه هاي شماره 242-1؍4؍1395  و 1355-17؍12؍1395 و آراي وحدت رویه 354 الی 358-
14؍11؍1380، در خصوص موضوع مشابه، قسمت هایی از دفترچه الیحه تعرفه عوارض شوراهاي اسالمی شهرهاي مختلف را به دلیل نقض مفاد قانون هاي مرتبط، ابطال
کرده است. لذا مستنداً به مواد 13 بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداري [ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392] ابطال

جداول فوق را از زمان صدور خواستارم. "
 متن مقرره هاي مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض، بهاي خدمات و سایر منابع درآمدي سال 1396 شهرداري خرم آباد
 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی جدول (3-2)

نوع عوارضردیف
ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض
توضیحاتمنشاء قانونی

1

نحوه محاسبه عوارض بر ارزش افزوده ناشی از

افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی (

واحد مسکونی)
50K1P

بند 16 ماده 71

قانون موسوم به

شوراها و تبصره 1

ماده 50 قانون

مالیات بر ارزش

افزوده

تبصره 1 : رعایت ارتفاع مجاز و تراکم در سطح برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی توسط شهرداري الزامی است.

تبصره 2 : ساختمانهایی که عوارض افزایش واحد یا تغییر بناي خود را نسبت به مندرجات پروانه ساخت یا پایان کار به حساب شهرداري واریز نکرده باشند و در صورت عدم

ضرورت قلع بنا توسط کمیسیون ماده صد مشمول عوارض جدول (2-3) می گردند.

تبصره 3 : مالکینی کـه بدون اخـذ پروانه ساختمان یا مجوزات قانونی از شهرداري اقدام به احداث طبق جدید می نمایند نظر به اینکه در صورت راي به عدم ضرورت قلع بنا

توسط کمیسیون ماده صد جریمه می شوند مشمول عوارضات جدول فوق الذکر نمی گردند.

الف : در امالك مسکونی در صورتی که احداث واحدهاي اجرا شده حد نصاب حداقل مساحت الزم ( مسکونی 60 متر مربع خالص بدون احتساب مشاعات و امالك تجاري خالص

20 مترمربع سایر کاربریها طبق ضوابط و مقررات طرح جامع بازنگري شهر خرم آباد و یا طرح تفصیلی احداث شده باشند ) را رعایت کرده باشد 70 درصد جدول 2ـ3 محاسبه و

وصول می گردد.

ب : در امالك مسکونی در صورتیکه احداث واحدهاي اجرا شده حد نصاب حداقل مساحت الزم ( مسکونی 60 متر مربع خالص بدون احتساب مشاعات و تجاري خالص 20

مترمربع ) را رعایت نکرده باشد 100 درصد جدول 2-3 محاسبه و وصول می گردد.

تبصره 4 : دبیرخانه کمیسیون ماده صد با پیشنهاد رییس اداره فنی و شهرسازي شهرداري مناطق مکلف است نسبت به درخواست اعمال تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و

تبدیل به حالت پروانه ساختمان اقدام نماید.

تبصره 5 : در صورت افزایش تعداد واحدهاي ساخته شده غیر مجاز نسبت به تعداد واحد مجاز بر پروانه که از یک واحد بیشتر باشد براي هر واحد اضافه مسکونی 20 درصد ردیف

1 همین جدول، واحد تجاري و سایر کاربریها 50 درصد ردیف 2 همین جدول به ضریب افزوده می شود.

2

نحوه محاسبه عوارض بر ارزش افزوده ناشی از

افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی (

واحد تجاري ، اداري و سایر کاربریها به استثناي

انبار و پارکینگ)

80K2P

توضیح :pبرابر با قیمت منطقه اي

(k1 =60)

( k2 =100)

سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه هاي خدمات عمومی شهري جدول (22-2)

نوع عوارضردیف
ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض
توضیحاتمنشاء قانونی
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1

سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه

هاي خدمات عمومی شهري به ازاي هر

متر مربع اعیانی

P

بند 16 ماده 71

قانون موسوم به

شوراها و تبصره 1

ماده 50 قانون

مالیات بر ارزش

افزوده

تبصره (1) : عوارض تأمین سرانه هاي خدمات عمومی شهري در اجراي بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه

ساختمانی یا پایانکار یا اخذ هرگونه استعالم توسط شهرداري محاسبه و به حساب جداگانه به نام اداره امالك شهرداري معرفی شده از طرف

شهرداري توسط مؤدي فقط براي یکبار واریز می گردد.

تبصره (2) : هرگونه هزینه از این محل به جز تملک سرانه هاي عمومی مرتبط با وظایف شهرداري ممنـوع و در حکم تصرف در اموال عمومی

دولت است. بدیهی است رییس اداره امالك شهرداري خرم آباد مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از هزینه کرد وجوه ماخوذه از این محل را

به شهردار خرم آباد و شوراي اسالمی شهر منعکس نماید.

تبصره (3) : عوارض فوق صرفًا شامل محاسبه کل اعیان احداثی یا موجود می گردد در صورتیکه ملکی در مسیر تعریض قرار داشته باشد مبناي

محاسبه حق سرانه مساحت اعیانی باقی مانده بعد از رعایت بر اصالحی می باشد.

تبصره (4) : امالك ساخته شده که فاقد هرگونه سابقه در شهرداري یا پروانه احداثی در سنوات گذشته می باشند و براي اولین بار به شهرداري

مراجعه می نمایند مشمول عوارض فوق می گردد.

تبصره (5) : در صورتی که متقاضیان درخواست عدم خالف یا پایان کار بر خالف مندرجات پروانه ساختمان اضافه بنا احداث نموده باشند و توسط

کمیسیون ماده صد راي ابقا صادر شده باشد کل اضافه بنا مشمول پرداخت عوارض تأمین سرانه هاي خدمات عمومی می گردد.

تبصره (6) : وصول این آیتم ماهیت کامال ًعمرانی داشته و شهرداري حق هزینه آن در بخشهاي جاري را ندارد بدیهی است وجوه ماخـوذه صرفًا

جهـت تأمین سرانه هاي عمومی و یا تعریض و یا تملک سرانه هاي عمومی هزینه می گردد.

سازمان فرهنگی ورزشی جدول (25-3)

توضیحاتمنشاء قانونیماخذ ون حوه محاسبه عوارض (ریال)نوع عوارضردیف

1
بهره برداري از سالنهاي ورزشی چند منظوره شهید حشمت اله بیرانوند / شهرداري مرکزي و زمینهاي ورزشی محالت و سایر

سالنهاي الحاقی

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شوراي

اسالمی شهر

بند 16 ماده 71

قانون موسوم به

شوراها و تبصره 1

ماده 50 قانون مالیات

بر ارزش افزوده

تبصره 1: عوارضات توسعه فعالیتهاي فرهنگی و ورزشی

شامل عوارض صدور پروانه، عوارض پذیره می باشد

که در هنگام صدور پروانه ساختمانی و پایان کار قابل

وصول است.

تبصره 2 : در صورتیکه ملکی داراي تخلف ساختمانی

باشد کل اضافه بنا مشمول عوارضات شهرداري و

عوارضات توسعه فرهنگی و ورزشـی می گردد.

تبصره 3 : با توجه به ممنوعیت دیوار نویسی تعیین مبلغ

مربوط به دیوار نویسی با توجه به هزینه هاي پاکسازي

امحا زیرسازي و ترمیم دیوار و با هدف بازدارندگی

تعیین گردیده است.

تبصـره 4 : اخذ هرگونه وجهـی از حسینه ها و اماکن

مذهبی جهت مراسمات عزاداري و جشن هاي ائمه

اطهار و معصومین (ع) ممنوع می باشد.

بهره برداري از شهربازي سطح شهر کیو ، معلم ، پارك دانشجو ، بهشت2
با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شوراي

اسالمی شهر

 3درصد بهاي بلیطشهربازي و لونا پارکهاي خصوصی (رنگین کمان و ...)3

دریاچه کیو ، بهشت ، ماهی ( جهت قایقرانی و ورزشهاي تفریحي)4
با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شوراي

اسالمی شهر

باغ وحش و باغ پرندگان و... 5
با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شوراي

اسالمی شهر

6
با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شوراياجاره کلیه سازه ها و امکانات تبلیغاتی (استندها ، بیلبوردها و تلویزیونهاي شهري ، تبلیغات الکترونیکي)

اسالمی شهر

 1درصدتأمین و توسعه فعالیتهاي فرهنگی ، ورزشی7

خانه هاي فرهنگ و هنر ( خالقیت ، اسباب بازي و ...)8

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شوراي

اسالمی شهر

9
با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورايبرگزاري کارگاهها، دوره ها، تورها کالسهاي آموزشی ، فرهنگی، آموزشی ، مهارتی و ...

اسالمی شهر

10
با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شورايحق کارشناسی و حق التدریس کارشناسان ، مدرسان و مربیان سازمان برگزاري کارگاهها، کالسها ، مسابقات

اسالمی شهر

 10درصد قرارداد منعقد شدهآگهی هاي تبلیغاتی شبکه استانی11

12
عوارض سازه هاي تبلیغاتی و بیلبوردهاي ادارات و نهادها و ارگانهاي دولتی و وابسته به دولت و مجتمع رنگین کمان و سازمان

میراث فرهنگی به استثناء واحدهاي تجاري

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شوراي

اسالمی شهر

13
عوارض سالنها ، صحن ها ، هتل ها ( تاالرها خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر)، باغچه و اماکنی که جهت پذیرایی و ... از

آن استفاده می شود.

یک درصد درآمد یا قراردادیا اجاره بها

اجاره بهاي اماکن و فضاهاي ورزشی که در اختیار سازمان فرهنگی ورزشی می باشد.14

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شوراي

اسالمی شهر

 10درصد کل بهاي بلیط یا قراردادعوارض فروش بلیط نگارخانه و موزه هاي خصوصی و دولتی و اماکن میراث ملی15

نمایشگاه و فروشگاه هاي فصلی و مناسبتی (بهار مالگه و ...)16

با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تایید شوراي

اسالمی شهر

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرداري منطقه 3 خرم آباد به موجب الیحه شماره 119025-12؍11؍1396 توضیح داده است که:
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" برابر بند 8 مفاد ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 1334 تصویب لوایح و برقراري یا الغا عوارض شهرداري (تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر بوده ) نیز بند
1 ماده 35 قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشور مصوب 1361 (مادامی که شوراي شهر می تواند با تنفیذ ولی امر براي تأمین هزینه هاي شهرداري عوارضی متناسب با
امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید) و یا بند 4 آن (که تصویب آیین نامه پیشنهادي شهرداري از وظایف شوراست) نیز اصل هفتم قانون اساسی
جمهوري اسالمی در اشاره به ( وامرهم شوري بینهم ) و (شاورهم فی االمر ) که شوراي استان و شهر از ارکان تصمیم گیري و اداره امور کشورند یا اصل 100 آن که در
جهت پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محل اداره امور هر شهر و ... شورایی به نام شهر و ...
انتخاب می گردند و یا بند 16 ماده 71 قانون تشکیالت ( وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که تصویب لوایح و برقراري یا لغو
عوارض شهرداري همچنین تغییر نوع کاربري و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است ) و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب 1387 (که شوراهاي اسالمی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدیدي که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف بوده موارد
را حداکثر تا پانزدهم هر سال براي اجرا در سال بعد تصویب و اعالم نمایند) نیز ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهر اسالمی شهر،
بخش و شهرك موضوع قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1378 ( که شوراي اسالمی شهر می توانند براي تأمین
بخشی از هزینه هاي شهر و ... اعم از هزینه هاي خدماتی، اداري، عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاست هاي موضوع این آیین نامه، عوارض وضع نمایند و یا
ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 که هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله
شهرداري و سازمانهاي تابعه وصول و تحصیل می شود درج و هرنوع عوارض بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب می گردد یا هر نوع تغییر که در نوع و میزان نرخ
آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکـور منعکـس می شود و یا بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصوب 1369
(در صورتـی که درآمـدهاي وصولی ناشی از عوارض تکافوي هزینه هاي شهرداري را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفًا با پیشنهاد وزیر کشور و
تصویب رئیس جمهور خواهد بود و یا تبصره 1 ماده 5 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 1381
که وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایست حداکثر تا 15 بهمن هر سال براي اجراء در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد. لذا
عنوان عدم اختیارات شورا در امور معنونه با هیچ یک از قوانین فوق و دستورات قانونگذار همخوانی نخواهد داشت. حالیه توجه به جمیع جهات مبسوط تقاضاي صدور حکم

بر رد خواسته نامبرده طبق مفاد آیین دادرسی و تشکیالت آن مرجع مورد استدعاست." 
 در اجراي ماده 84 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهاي اسالمی دیوان عدالت
اداري ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1004-26؍11؍1395، جداول 2-17 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی، 2-
21 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی، 3-12 تحت عنوان عوارض آتش نشانی، 3-25 تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی به [استثناء ردیفهاي 3، 7 و
15 و تبصره هاي «یک» و «دو»] از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر منابع درآمدي سال 1396 شهرداري خرم آباد از مصوبات شوراي اسالمی

شهر خرم آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأي به رد شکایت صادر کرد. 
 رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئیس دیوان عدالت اداري و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداري قطعیت یافت.

 رسیدگی بھ جداول 2-3 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافھ و مازاد بر مجوزات قانونی، 2-22 تحت عنوان عوارض تأمین سرانھ ھای
خدمات عمومی شھری و ردیفھای 3، 7 و 15 و تبصره ھای «یک» و «دو»، از 3-25 تحت عنوان سازمان فرھنگی ورزشی از تعرفھ عوارض و بھای خدمات و سایر منابع

درآمدی سال 1396 شھرداری خرم آباد از مصوبات شورای اسالمی شھر خرم آباد در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیأت عمومی

الف- هر چند عنوان عوارض عنوان صحیحی انتخاب نشده است لکن واقع امر تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بوده و طبق آراء هیأت عمومی دیوان
عدالت اداري وضع عوارض براي چنین امري موضوع بند 2-3 مصوبه شوراي اسالمی شهر خّرم آباد براي اجرا در سال 1396طبق دالئل مندرج در رأي

شماره 26-9؍1؍1392 مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست لذا مصوبه مورد شکایت ابطال نشد.
ب- هرچند قانونگذار طبق ماده 101 اصالحی قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت
بیشتر از 500 مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمین سرانه فضاي عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و براي
تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد
شده از عمل تفکیک براي مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم
مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك و
اراضی واقع در طرحهاي دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر براي استفاده از مزایاي محدوده خدماتی شهر موظف شده اند
تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمین واگذاري سطوح الزم براي تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن براي تأمین سرانه ها
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عوارضی پیش بینی نکرده است، بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت وضع عوارض براي تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی برخالف قوانین مذکور است و
بند 2-32 مصوبه شوراي اسالمی شهر خّرم آباد براي اجرا در سال 1396 مغایر قانون وضع شده و مستند بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیالت

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداري وضع عوارض یا بهاي خدمات بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی،
استخرها، شهربازي، سیرك، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنري و برپایی نمایشگاه ها در مصوبات شوراهاي اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شوراي اسالمی خرم آباد در ردیف هاي 3، 7 و 15 از جدول 3-25 تحت عنوان سازمان فرهنگی
ورزشی و تبصره هاي یک و دو آن از مصوبه مورد شکایت به دالئل مندرج در رأي شماره 564 الی 569 مورخ 25؍8؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداري مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت

اداري مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
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