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مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

شاکی: آقاي امید محمدي
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 (کد 3110-301010) عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسالمی شهر اسالمشهر با موضوع عوارض

پنج درصد مجموع عوارض (صدور- اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی 
     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 16 (کد3110-301010) عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسالمی شهر اسالمشهر با موضوع

عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور- اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداري
    با سالم و دعاي خیر

  احترامًا اینجانب امید محمدي در خصوص مصوبه شوراي شهر اسالمشهر راجع به عوارض «حق النظاره» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره  اي بر
خالف مقررات و قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می  دارم. 

   بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شوراي شهر اسالمشهر راجع به عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسی مندرج در بند 16 با کد 3110 -
0301010 عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شهرداري اسالمشهر 

  شوراي اسالمی شهر اسالمشهر، در خصوص تصویب عوارض محلی براي سال 1397، براي خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان 5% عوارض حق النظارة خدمات
مهندسی وضع نموده و شهرداري اسالمشهر نیز در مقام اجراي مصوبه مذکور می باشد و در بند 16 تعرفه عوارض سال 1397 به اخذ اینگونه عوارض تصریح نموده است.
متن بند 16 به قرار زیر است: « کد 3110 – 0301010 بهاي خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسی: معادل 5% مجموع عوارض (صدور – اختصاصی و مازاد بر تراکم)

در هر پروانه ساختمانی»
      بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعاي مغایرت مصوبه با آن شده و دالیل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه

با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب  کننده):
  یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداریها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند عوارض حق النظاره  هاي خدمات مهندسی
می باشد. عمده دالیل غیرقانونی بودن این نوع عوارض عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387، لزوم اخذ
عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوي شهرداري، اخذ عوارض از مودیان ارائه دهنده خدمات یا تولید کننده  کاال، ممنوعیت اخذ عوارض نسبت به درآمدهاي
مأخذ محاسبه مالیات، عدم امکان اخذ عوارض مجدد، خالف قانون بودن اخذ عوارض حق النظاره  هاي مهندسی، خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود. مویّد

غیرقانونی بودن اخذ عوارض حق النظاره  هاي خدمات مهندسی آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداري است.
  1-  مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده: 

   الف) وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد: برابر
مواد 8، 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شوراي اسالمی، ارائه هر گونه خدمات و کاال از جمله خدمات مهندسی، غیر از کاال و خدمات
معاف، که مندرج در ماده 12 قانون یاد شده است، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراري هر گونه
عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کاالها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، که تکلیف مالیات و عوارض آن ها معین شده
توسط شوراهاي اسالمی، ممنوع می باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده،

تعیین تکلیف نشده باشد. ضمنًا در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان 5؍1 درصد عوارض شهرداري به تصویب رسیده است.
می باشد. طبق قانون   ب) وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که مأخذ محاسبه مالیات است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع 
مالیاتهاي مستقیم، مهندسان ناظر و دفاتر خدماتی آنها، مبالغی را به عنوان مالیات به دولت می پردازند و پرداخت مبالغی به عنوان عوارض به شهرداري توسط کسانی که
نقش نظارتی بر ساخت و سازهاي شهري دارند، قانونی نیست چرا که به صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمدهاي مأخذ مالیات از پرداخت عوارض

معاف است لذا درآمدهاي مهندسان ناظر، هم طبق قانون مالیاتهاي مستقیم دریافت می شود و شوراهاي اسالمی از اخذ عوارضی دیگر ممنوع می  باشند.
    اخذ حق النظاره هاي مهندسی عالوه بر مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خالف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون
دریافت هرگونه وجه، کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهاي عمومی غیردولتی غیر از مواردي که در مقررات قانونی مربوط معین
شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان حق النظاره هاي مهندسی خالف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی براي اخذ این
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وجوه پذیرفته نیست. حال از آنجا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شوراي اسالمی شهر اسالمشهر در وضع عوارض حق النظاره مهندسین، بر خالف مقررات
قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می باشد و به موجب اطالق مواد 50 و 52 مذکور، برقراري هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده

است، لذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض مورد اعتراض از سوي دیوان عدالت اداري مستدعی است.
    2- مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و مجراي ماده 92 قانون دیوان عدالت اداري هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در آراء متعددي
به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسالمی شهر اسالمشهر جهت وضع و تعیین عوارض ساالنه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی
رغم اعالن آراي مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعالم مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به
موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطالح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، موجبات دور زدن

قوانین و آراي آن دیوان را فراهم می  نماید.
مرجع تصویب کنندهموضوعدادنامهتاریخردیف

27664؍9؍191.
ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239؍ش؍ق- 14؍11؍1387 شوراي اسالمی شهر قم مبنی بر وضع 3

درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسی براي سال هاي 1387 و 1388
شوراي اسالمی شهر قم

171018؍6؍293.

ابطال قسمت هایی از تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراك مورد عمل از 1؍1؍1393مصوب شوراي

اسالمی شهر

- عوارض حق النظاره خدمات مهندسی

شوراي اسالمی شهر

اراك

11273؍3؍394.
دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده

شد. (وضع 3 درصد عوارض)

شوراي اسالمی شهر

دولت آباد

61228؍11؍494.
ابطال کد تعرفه شماره 2402 موضوع عوارض حق النظاره هاي مهندسین ناظر شوراي اسالمی شهر

شاهین شهر ابالغی به شماره 3139؍ش – 13؍11؍1390 (سه درصد)

شوراي اسالمی شاهین

شهر

61229؍11؍594.
ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حق النظاره  ( ساختمان ) مهندسین ناظر شوراي

اسالمی شهر همدان در سال 1392 (سه درصد)

شوراي اسالمی شهر

همدان

.6139598

ابطال تعرفه شماره 4، فصل 3، جدول عوارض شهرداري اراك در سال 1391 موضوع مصوبه

شماره 370- 26؍10؍1390 شوراي اسالمی شهر اراك مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و

ناظر ساختمان (5 درصد)

شوراي اسالمی شهر

اراك

.7139599
ابطال مصوبه 461؍91؍3؍ش-9؍2؍1391 شوراي اسالمی شهر مشهد در خصوص اصالح عوارض

مهندسان مرتبط با امور ساختمان

شوراي اسالمی شهر

مشهد

28100؍2؍895.
ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135-14؍11؍1391 شوراي اسالمی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض

مهندسان طراح و ناظر ساختمان {عوارضی تحت عنوان سه درصد عوارض خدمات مهندسی}
شوراي اسالمی شهر قم

8228؍4؍995.

مندرج در ویژه نامه روزنامه رسمی به شماره 882 مورخ 23 تیر 1395 از سوي هیأت عمومی

دیوان عدالت اداري رسیدگی و با موضوع ابطال عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسی مصوب

شوراي اسالمی شهر کرج» مندرج در بند 6 از بخش 13 فصل 2 عوارض و بهاي خدمات سال

1394شهرداري کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب گردید.  

شوراي اسالمی شهر

کرج

18؍8؍1095.
546 الی

549

ابطال مصوبات شوراي اسالمی شهرهاي مختلف، درخصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسین از

تاریخ تصویب

شهرهاي صفادشت،شهر

قدس، شهریار، هشتگرد

171355؍12؍1195.

{ابطال مواد 6، 7، 8، 9 و بندهاي (9ـ1) الی (9ـ 15) و مواد 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18،

19، 21، 23، 28، 36، 37 و 50 و تبصره هاي آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394

شوراي اسالمی شهر مالیر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم

اجراي نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی،

تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهاي پیمانکاري و حق النظاره و

طراحی مهندسین طرح و اصالح حد در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکیالت و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداري }

مالیر

1284؍2؍1296.
«ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 6؍10؍1391 شوراي اسالمی شهر

ماهدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی»
ماهدشت

2184؍3؍1396.

ابطال ماده 21 تعرفه ساالنه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهر رشت در خصوص دریافت

عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکیالت

وآیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب1392

رشت

13323؍4؍1496.

موضوع رأي: ابطال مصوبه شماره 687؍4؍92-13؍11؍1392 در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء

خدمات از بانکهاي دولتی و خصوصی، صندوقهاي قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض

نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسري فضاي باز

شوراي اسالمی شهر

صدرا
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میبدعوارض حق النظاره هاي مهندسین (3 درصد) 9750؍8؍1596.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در دادنامه شماره 664 با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239؍ش؍ق-14؍11؍1387 شوراي اسالمی شهر قم مبنی بر وضع %3
عوارض حق النظاره خدمات مهندسی براي سال هاي 1388 و 1387 اقدام به ابطال مصوبه یاد شده نموده است، این صحیح است که این رأي و آراي دیگر ذکر شده در
فوق در مقام ایجاد وحدت رویه نیست اما با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداري به عنوان مرجع باالتر نسبت به تصمیمات شوراهاي اسالمی می باشد باید در موارد مشابه
نسبت به تصمیمات دیوان تمکین گرددتا از هرج ومرج جلوگیري به عمل آید. الزم به ذکر است که در رأي مذکور هیأت دیوان عدالت اداري صراحتًا به خالف قانون
بودن اخذ این وجوه  اشاره کرده به همین علت ابطال مصوبه از زمان تصویب آن از سوي آن مقام می تواند نسبت به این اقدامات خالف قانون جنبه بازدارندگی داشته
باشد. اصل عدالت اقتضاء نمی کند که از مهندسان شهري مانند قم 3 درصد و از شهر دیگر 4 یا 5 درصد عوارض حق النظاره دریافت گردد. به طور کلی ذکر این نکته
الزم است که شوراي نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175؍د-41 مورخ 26؍9؍1383 ریاست دیوان عدالت اداري طی نظریه شماره 9486؍30؍83-7؍11؍1383 چنین
اظهارنظر می کند « اجراي مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه اي با همان مضمون و یا مبتنی بر همان مالکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و
بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخالف نظریه تفسیر شماره 1279؍21؍80-18؍2؍1380 شوراي نگهبان می باشد.» همان طور که مالحظه می گردد شوراي نگهبان صراحتًا
اعالم نموده مصوبه جدیدي که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان مالکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد. مگر
نه این است که وفق صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداري سال 1392 چنانچه مصوبه اي در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هیأت عمومی در مصوبات

بعدي الزامی است. از سوي دیگر مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل» از سوي شهرداري ها و شوراها بر موضوع حاکم است.

   بخش سوم: نتیجه خواسته

 نتیجه اینکه نظر به اینکه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 برقراري هرگونه عوارض و سایر وجوه براي انواع کاالهاي وارداتی و تولیدي و
همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است و مطابق
ماده 52 قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کاال، تولیدکنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد لذا وضع عوارض بردرآمد حق النظاره
مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خالف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق
به منظور پیشگیري از این این امر تقاضاي اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداري سال 1392 که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه اي در هیأت عمومی ابطال شود،

رعایت مفاد رأي هیأت عمومی در مصوبات بعدي الزامی است. 
هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدي مغایر رأي هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با
دعوت نماینده مرجع   تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شوراي اسالمی شهر اسالمشهر در
خصوص عوارض «حق النظاره هاي مهندسی» به میزان 5 درصد با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شوراهاي اسالمی شهر اسالمشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور
از سوي شهرداري اسالمشهر خالف قانون وخارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد، مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداري سال

1392 استدعاي ابطال مصوبه مذکور وجلوگیري از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداري اسالمشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."
 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  "  در اجـراي تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادي شهرداري جهت تصویب اعالم می گردد.
مستند قانونیبهاي خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسیشرحکدردیف

163110-0301010
معادل 5% مجموع عوارض (صدور-اختصاصی و مازاد بر تراکم)بهاي خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسی

در هر پروانه ساختمانی

بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50

قانونمالیات بر ارزش افزوده

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شوراي اسالمی شهر اسالمشهر به موجب الیحه شماره 3093؍2؍5-4؍3؍1398 توضیح داده است که:
  " احترامًا بازگشت به ابالغ نامه در خصوص کالسه پرونده 9709980905800686-4؍2؍1398 و در پاسخ به دادخواست آقاي امید محمدي به خواسته ابطال عوارض

حق النظاره هاي خدمات مهندسی، مطالب ذیل در دفاع از حقوق این شورا و شهروندان اسالمشهري و رد ادعاي شاکی به استحضار می رساند: 
    1- شاکی قبًال ابطال همین مصوبـه را از آن هیأت عمومی تقاضا نموده و این شـورا دفاعیات و مطالب خود را در جلسه مورخ 27؍1؍1398 مطرح نمود، سپس با نظر
آن هیأت موضوع جهت بررسی به هیأت تخصصی ارجاع گردید و هم اینک در حال بررسی است. بنابراین شاکی نمی تواند مجدداً بدون اینکه خواسته قبلی تعیین تکلیف

شده باشد همان خواسته را مجدداً مطرح نماید.
 2- برخالف اظهارات شاکی بند 16 عوارض شهرداري با کد 3110-0301010 وضع عوارض بردرآمد حق النظاره مهندسان کانون مهندسی ساختمان و تاسیسات نمی
باشد و شاکی جهت استناد نادرست به آراي دیوان عدالت اداري که در خصوص ابطال حق النظاره می باشد این عنوان را اضافه نموده اند و عوارض موضوع بند 16 در
خصوص بهاي خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسان شهرداري بوده که معادل 5 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض اختصاص و عوارض مازاد بر
تراکم از مودیان بابت ارائه خدمات مهندسی کارشناسان و مهندسان شهرسازي اعم از بررسی نقشه هاي سازه و معماري و ... به هنگام صدور پروانه و انطباق ساختمان
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باپروانه و نقشه صادره در خاتمه کار اخذ می گردد و ارتباطی به تعرفه خدمات طراحی و نظارت مهندسی که  توسط سازمان نظام مهندسی ابالغ می گردد ندارد، بنابراین
ماهیت این عوارض با عوارض ادعایی شاکی و عوارض ابطال شده در آراي متعدد دیوان متفاوت است زیرا عوارض موضوع بند 16 تعرفه عوارض شهرداري در اجراي بند

16 ماده 80 و 85 اصالحی قانون شوراهاي اسالمی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 3- وضع عوارض موضوع شکایت از مصادیق عوارض منع شده   در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد برابر این ماده «برقراري هرگونه عوارض و سایر
وجوه براي انواع کاالهاي وارداتی و تولیدي و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهاي اسالمی و سایر مراجع

ممنوع می باشد.
اما همان گونه که استحضار دارید در خصوص عوارض موضوع کدهاي 3110-0301010 در قانون مذکور تعیین تکلیف نشده است از همین رو مطابق تبصره 1 همان

مـاده شوراي اسالمی شهر جهت وضـع عـوارض محلی در این خصوص صالح می باشد. بنابراین استدعاي رد دعوا و دادخواست شاکی را دارد." 

  رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري تشخیص نشد.
     هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ 18؍9؍1399 با حضور رئیس و 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

با توجه به اینکه شهرداري براي ارائه خدمات صدور پروانه، عوارض صدور پروانه را بر اساس مصوبات شوراي اسالمی دریافت می کند، حتی در بند
(الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک سیاست کلی شهرداري ها ملزم شده اند عوارض صدور پروانه را
کاهش دهند افزایش 5 درصدي صدور پروانه تحت عنوان بهاي خدمات ناشی از ارائه خدمات مهندسی عالوه بر عوارض صدور پروانه مغایر قانون است،
بنابراین مصوبه مورد اعتراض 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./ 

 
                                                             محمدکاظم بهرامی

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
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