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بسم هللا الرحمن الرحیم
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شماره پرونده: 9902976

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواستھ: 1- ابطال بند (ب) تعرفھ شماره 6-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1399 شورای
اسالمی شھر گلبھار تحت عنوان عوارض تمدید پروانھ ساختمان

2- ابطال تعرفھ شماره 12-2 بھ استثناء تبصره 2 آن از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1400 شورای اسالمی شھر
گلبھار تحت عنوان عوارض ارزش اضافھ شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان امالک

3- ابطال تعرفھ شماره 11-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1397 الی 1400 شورای اسالمی شھر گلبھار تحت عنوان
عوارض تأخیر و تخلف در اجرای نمای ساختمان 

4- ابطال تعرفھ شماره 19-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1400 شورای اسالمی شھر گلبھار تحت عنوان
عوارض استفاده از کاربری غیر مرتبط در سال (بھره برداری موقت)

5- ابطال تعرفھ شماره 21-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1393 الی 1399 شورای اسالمی شھر گلبھار تحت عنوان
عوارض توسعھ و احداث و نگھداری فضای سبز

6- ابطال قسمتی از تعرفھ شماره 15-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1400  شورای اسالمی شھر گلبھار تحت
عنوان عوارض تثبیت کاربری

گردش کار: شاکی بھ موجب دادخواستی ابطال تعرفھ ھای شماره 6-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1399، 2-12
از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1400، 18-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1400،
11-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1397 الی 1400، 19-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی
1400، 21-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1393 الی 1399 و 15-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای

1395 الی 1400 ھمگی مصوب شورای اسالمی شھر گلبھار را خواستار شده و در جھت تبیین خواستھ اعالم کرده است کھ:
" شورای اسالمی شھر گلبھار متأسفانھ در سال ھای گذشتھ و جاری بر خالف مقررات آمره و آراء ھیأت عمومی و خارج از صالحیت و اخـتیارات خود نسبت بھ

وضع تعـرفھ ھای عوارض اقدام نموده کھ نھ تنھا موجبات افـزایش ھزینھ ھای مرتبط را فراھم آورده بلکھ باعث ایجاد فشار مضاعف غیر قانونی بر شھروندان کم
برخوردار شھر نیز گردیده و لذا ابطال آنھا و اعمال ماده	92 قانون تشکیالت	و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می نمایم.

ضمن ارائھ تصویر تعرفھ ھای مورد اعتراض بھ پیوست دادخواست، دالیل غیر قانونی بودن تعرفھ ھای مذکور و موجبات شایستگی ابطال آن ھا بھ شرح ذیل بھ
حضور تقدیم می گردد:

الف: تعرفھ 6-2	(با موضوع عوارض تمدید پروانھ ساختمانی)	مربوطھ بھ دفترچھ ھای عوارض	سال ھای	1395 لغایت 1399 شھر گلبھار و تعرفھ 11-2 (با موضوع
تأخیر و تخلف در نمـای ساختمان) مـربوطھ بھ دفترچھ ھـای عوارض	سال ھای 1397لغایت 1400 شھر گلبھار	

در ارتباط با عوارض تمدید پروانھ ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، براساس دادنامھ ھای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ھای متمادی، تعیین و
دریافت این نوع عوارض، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسالمی شھرھا تشخیص داده شده است. باتوجھ بھ اینکھ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در آرایی مشابھ من جملھ آراء 3334 مورخ 28/12/1398-308 مورخ 18/2/1397-1177 مورخ 17/11/1396-1176 مورخ 17/11/1396-408 مورخ

3/5/1396-471 مورخ 13/7/1395-515 مورخ 12/10/1383 و 336 مورخ 23/11/1380 و ... اخذ چنین وجوھی در شھرھای دیگر را خالف قانون قلمداد

کرده است. حفظ حقوق شھروندی واصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بالمرجع بند 14 اصل 3 واصل 20 قانون اساسی و قاعده
«ھماھنگی و اصل وحدت رویھ و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند بھ ماده 14 آئین نامھ وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھرھا سال 1378 نیز
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اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین کھ در مغایرت با قانون شناختھ شده نمی توان اخذ ھمان وجھ را از مردمان شھروندان دیگر
جایز و قانونی قلمداد کرد. از سوی دیگر تعلق عوارض مجدد بھ تمدید پروانھ ساختمان پس از اتمام مھلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده
بابت صدور پروانھ ساختمان کھ نتیجتاً مفھم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خالف حدود اختیارات می باشد. الزم بھ ذکر است در تبصره 3 بند
(ب) دستورالعمل شماره 34/3/1/17-3900/2/1369 وزارت کشور مقرر شده کھ مالکین واحدھای مسکونی (تک واحدی-مجتمع) کھ دارای پروانھ ساختمانی می باشند و

بھ لحاظ اتمام مھلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانھ و یا بنا بھ ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشھ ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانھ ساختمانی
معاف خواھند	بود.	دادنامھ ھای فوق الذکر بھ طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض	مضاعف یا مجدد است کھ می توان از آنھا با قیاس مستنبط العلھ وحدت مالک

گرفت.
مھمتر آن کھ مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال 1347 مقرر شده است کھ: «در پروانھ ھای ساختمانی کھ از طرف شھـرداری
ھا صـادر می شود باید حداکـثر مدتی کھ برای پایان یافتن سـاختمان	ضروری است، قید گردد و کسانی کھ در میدان ھا و معابر اصلی شھر اقدام بھ ساختمان می کنند
باید ظرف مدت مقرر در پروانھ ھا ساختمان خود را بھ اتمام برسانند و در صورتی کھ تا دو سال بعد از مدتی کھ برای اتمام بنا در پروانھ قید شده باز ھم ناتمام
بگذارند، عوارض مقرر در این قانون بھ دو برابر افزایش یافتھ و از آن بھ بعد نیز اگر ساختمان ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی کھ بگذرد عوارض بھ
دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواھد یافت تا بھ 4 درصد بالغ گردد...» نظر بھ اینکھ مقنن بھ شرح تبصره یاد شده در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت
اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ھر نوع مصوبھ شورای اسالمی شھر کھ طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانھ عوارضی

تعیین نماید، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.
ب: تعرفھ 12-2 (با موضوع ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان امالک) مربوطھ بھ دفترچھ ھای عوارض سالھای 1395 لغایت 1400 شھر گلبھار: آراء
218 سال 1387- 459، 492 سال 1389- 275، 621 و 634 سال 1391-39 سال 1392- 1086، 1310 سال 1394-97، 244، 342، 686 الی 695، 697،
698، 753، 773، 1312 و 1313 سال 1395-315 سال 1396-1296 سال 1397 و 1413 سال 1398 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ چنین وجوھی در
شھرھای دیگر را خالف قانون قلمـداد کرده است. از سوی دیگر حقـوق شھـرداری در خصـوص تفکیک در ماده 101 قانون شھرداری ھا تعیین تکلیف گردیده و
اخذ ھرگونھ وجھی مازاد بر وجوه مقرر قانونی بر خالف قوانین آمره می باشد مضافاً این کھ اخذ عوارض مستلزم ارائھ خدمات می باشد کھ در مانحن فیھ ھیچگونھ
خدماتی از سوی شھرداری ارائھ نگردیده و بالتبع مستحق اخذ وجھی بھ عنوان عوارض نیز نمی باشد. مھمتر آن کھ برابر مفاد تعرفھ مورد شکایت اطالق موضوع

بھ کلیھ تفکیک ھا اعم از تفکیک ناشی از مصوبات کمیسیون ماده 5 و غیر آن نیز مفاد تعرفھ را مغایر قوانین جاری ساختھ است.
پ: تعرفھ شماره 15-2 (با موضوع تثبیت کاربری) مربوطھ بھ دفترچھ ھای عوارض سال ھای 1395 لغایت 1400 شھر گلبھار

نظر بھ اینکھ در آراء شماره 354 الی 358 مورخ 1؍11؍1380- 218 مورخ 9؍4؍1387- 770 مورخ	2؍11؍1391،	350 مورخ 25/3/1394 و 1356 الی 1359

مورخ 17/2/1397 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسالمی شھرھای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تخلفات ساخـتمانی بر خـالف

مندرجات ماده 100 قانون شھرداری ھا و تبصره ھای ذیل آن بھ لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسالمی شھر گلبھار
در تعرفھ فوق الذکر در مورد زیربنای ساختمان ھایی کھ در کمیسیون ماده 100 منجر بھ صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد بر خالف قوانین جاری و تبصره ھای
موضوع ماده 100قانون شھرداری ھا نسبت بھ وضع عوارض اقدام نموده است تصدیق می فرمایید کھ این اقدام نیز برخالف مقررات جاری و معابر با صالحیت

شورا صورت پذیرفتھ و محکوم بھ ابطال است.
ت: تعرفھ 18-2 (با موضوع عوارض سطح شھر) مربوطھ بھ دفترچھ ھای عوارض سال ھای 1395 لغایت 1400 شھرگلبھار

در ارتباط با عوارض سطح شھر، براساس دادنامھ ھای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ھای متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض پس از
صدور گواھی مربوط بھ اجرای قانون نوسازی توسط وزارت کشور، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسالمی شھرھا تشخیص داده شده است.
باتوجھ بھ اینکھ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابھ من جملھ رأی شماره 1268 مورخ 6/1/1397؛ اخذ چنین وجوھی در شھرھای دیگر را خالف

قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شھروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بالمرجع بند	14 اصل 3 و اصل 20	قانون اساسی، و قاعده
ھماھنگی و اصل وحدت رویھ و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند بھ ماده 14 آئین نامھ وضع و وصول عـوارض توسط شـوراھای شھرھـا سـال 1378 نیز
اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین کھ در مغایرت با قانون شناختھ شده نمی توان اخذ ھمان وجھ را از مردمان شھروندان دیگر
جایز و قانونی قلمداد کرد. ھمانگونھ کھ تایید خواھید فرمود برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمـران شھـری، شھر تھـران از اول فـروردین مـاه 1348 و در
سایر شھـرھا از تاریخی کھ وزارت کشـور اجرای مقـررات این ماده را اعالم می کند عـوارض سطح شھـر و سـایر عوارض دریافتی از اراضی و	ساختمان ھای
شھری ملغی می شود. باتوجھ گواھی صادره از سوی وزارت کشور در خصوص اجرای قانون نوسازی از سال 1395 در شھرجدید گلبھار، شورای شھر مذکور در
سال ھای پس از صدور دستور وزارت کشور، نسبت بھ وضع تعرفھ دریافت عوارض سطح شھر اقدام نموده است و وصول این عوارض را تا زمان انجام ممیزی
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ابالغ کرده است. این درحالی است کھ برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی بھ محض اعالم اجرای مقررات توسط وزارت کشور عوارض سطح شھر ملغی گردیده و
دلیل قانونی برای وصول آن وجود ندارد و تأخیر شھرداری در ممیزی و غیره نمی تواند موجبی برای عوارض ملغی شده سطح شھر تلقی گردد. جالبتر آن کھ

شھرداری شھرگلبھار در فاکتور ھای عوارض اصداری عوارض سطح شھر و نوسازی را ھمزمان مورد مطالبھ قرار می دھد.
ث: تعرفھ شماره 19-2 (با موضوع بھره برداری موقت) مربوطھ بھ دفترچھ ھای عوارض سال ھای 1395 لغایت 1400 شھر گلبھار

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعـدد؛ نظر خود مبنی بر غـیر قانونی بودن وضع عـوارض تحت عنوان بھره برداری موقت اعم از تجاری و
غیره و ابطال مصوبات مذکور را صریحاً اعالم فرموده اند کھ از آن جملھ می توان بھ دادنامھ 85 مورخ 12/2/1396 دادنامھ ھای 489 تا 490 مورخ

24؍5؍1396 دادنامھ ھای 103 تا 105 مورخ 3/2/1398 دادنامھ 156 مورخ 10/2/1396 دادنامھ شماره 743 مورخ 4/6/1399 دادنامھ شماره 810

مورخ 25/6/1399 و ... اشاره نمود. حفظ حقوق شھروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بالمرجع (بند 14 اصل 3 و

اصل 20 قانون اساسی) و قاعده «ھماھنگی و اصل وحدت رویھ ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند بھ ماده 14 آئین نامھ وضع و وصول عوارض
توسط شوراھای شھرھا سال 1378 نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین کھ در مغایرت با قانون شناختھ شده نمی
توان اخذ ھمان وجھ را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران،
تغییرات در طرح ھای تفصیلی شھرھا از مسئولیت ھای کمیسیون مـاده 5 قـانون تأسیس شـورای عالی شھرسـازی و معمـاری ایران بوده و ھمچنین

معـیارھـا، ضوابط و آیین نامھ ھای شھرسازی طبق بند 2 ماده 2 قانون مذکور از وظایف شورای عالی شھرسازی و معمـاری ایران است و اعطای تغییر
کاربری چھ موقت و چھ دائم از جملھ اختیارات مندرج در ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراھای اسالمی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال
1375 و اصالحات بعدی نیست. بدین سبب شورای شھر صالحیت تعیین ضوابطی در این زمینھ و وضع عوارض نداشتھ و اقدام صورت گرفتھ محکوم بھ بطالن می
باشد. طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شھرداری کھ مقرر شده است «شھرداری در شھرھایی کھ نقشھ جامع شھر تھیھ شده مکلف است طبق ضوابط نقشھ
مذکور در پروانھ ھای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی کھ بر خالف مندرجات پروانھ ساختمانی در منطقھ غیر تجاری محل کسب یا پیشھ و
یا تجارت دایر شود، شھرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون مطرح می نماید» بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با
تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شھرداری و یا شورای شھر برای آن عوارض یا جریمھ تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری بھ تجاری و .... تعیین
عوارض یا جریمھ نیست بلکھ تعطیل محل کسب و پیشھ و .... است. ضمناً دایر کردن محل کسب در ساختمان ھای فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای
احداثی با کاربری مندرج در پروانھ ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شھرداری نمی تواند از این اماکن بھای خدمات حق بھره برداری وصول نماید. با این وجود
شورای اسالمی شھر گلبھار بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور و قوانین آمره موجود، راسأ بھ شھرداری شھر گلبھار اجازه داده با اخذ وجـوھی طبق روش ھـای
مندرج در مصـوبھ، تخلفات ساختمانی تبدیل کاربری ھا بھ تجاری و غیره صورت پذیرد و با عنایت بھ اینکھ در ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات
شوراھای اسالمی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال 1375 و اصالحات بعدی برای شورای اسالمی شھر اجازه ای مبنی بر تبدیل و تغییر کاربری و وضع

عوارض برای این تخلف پیش بینی نشده است؛ اقدام شورای اسالمی شھر گلبھار مخالف قوانین جاری صورت پذیرفتھ و شایستھ ابطال است.
چ: تعرفھ شماره 21-2 (با موضوع عوارض توسعھ و احداث و نگھداری فضای سبز) مربوط بھ دفترچھ ھای عوارض سال ھای 1393 لغایت 1399 شھر گلبھار

در خصوص عوارض توسعھ و نگھداری فضای سبز نیز بر اساس دادنامھ ھای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ھـای متمادی، تعیین و دریافت این
نوع عـوارض، خالف قـانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسالمی	شھرھا تشخیص داده شده است. باتوجھ بھ اینکھ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
آرایی مشابھ من جملھ آراء شماره 746 و 1153 سال 1396-101 سال 1398 و ... اخذ چنین وجوھی در شھرھای دیگر را خالف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق
شھروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بالمرجع بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی و قاعده ھماھنگی و اصل وحدت رویھ
و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند بھ ماده 14 آئین نامھ وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھرھا سال 1378 نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی
از شھروندان بخشی از این سرزمین کھ در مغایرت با قانون شناختھ شده نمی توان اخذ ھمان وجھ را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. صرفنظر
از اینکھ ایجاد پارکھا و فضای سبز مستفاد از ماده یک قانون نوسازی و عمران شھری جزو وظایف اساسی و اصلی شھرداری بھ شمار آمده و بھ عنوان دلیل اخذ
عوارض نوسازی قید گردیده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جملھ قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصالحیھ ھای بعدی آن عوارض فضای
سبز شھری پیش بینی نشده است و مستند بھ ماده 174 قانون برنامھ پنجم توسعھ، کاھش ھزینھ ھای مربوطھ از جملھ سیاست ھای حاکمیت تعیین شده و اخذ
عوارض بابت نگھداری فضای سبز موجب لغو سیاست مذکور و افزایش ھزینھ ھای مربوطھ می گردد، تصدیق می فرمایید کھ اقدام شورای شھر گلبھار بر خالف
سیاست ھای حاکمیت بوده و محکوم بھ ابطال می باشد. علیھذا با وجود ایرادات شرعی وارده بر تعرفھ ھای مورد اعتراض؛ از ایرادات شرعی آن صرفنظر نموده و
ً با عنایت بھ موارد معنونھ فوق الذکر باتوجھ بھ اینکھ در خصوص کلیھ موارد فوق الذکر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت بھ اتخاذ تصمیم در آراء صرفا
متعدد اقدام نموده و کلیھ تعرفھ ھای مورد اعتراض برخالف قوانین آمره و سیاستھای حاکمیت در تقلیل ھزینھ مرتبط تصویب گردیده است، اعمال ماده 92 قانون

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت تعرفھ ھای موضوع شکایت مورد استدعاست."
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		در پی اخطار رفع نقصی کھ از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی بھ موجب الیحھ ای کھ بھ شماره 1399-
2976-13 مورخ 23؍8؍1400 ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، بھ طور خالصھ، توضیح داده است کھ:

" تعرفھ 6-2 تحت عنوان عوارض تمدید پروانھ و تعرفھ 12-2 تحت عنوان عوارض ارزش اضافھ شده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان امالک و تعرفھ 15-2 تحت

عنوان عوارض تثبیت کاربری و تعرفھ 18-2 تحت عنوان عوارض سطح شھر ھمگی در جلسھ شماره 359 مورخ 15؍10؍1395 شورای اسالمی شھر گلبھار و طی
مصوبھ شماره 1209 بھ تصویب رسیده اند.

تعرفھ 11-2 تحت عنوان عـوارض تأخـیر و تخلف در نمـای ساخـتمان و تعـرفھ 19-2 تحت عـنوان عـوارض بھره برداری موقت در جلسھ شماره 140 مورخ
18؍10؍1397 شورای اسالمی شھر گلبھار و طی مصوبھ شماره 971337 بھ تصوب رسیده اند.

تعرفھ 21-2 تحت عنوان عوارض توسعھ و احداث و نگھداری فضای سبز در جلسھ شماره 140 مورخ 18؍10؍1397 شورای اسالمی شھر گلبھار و طی مصوبھ
شماره 971334 بھ تصویب رسیده است.

اینجانب صرفاً ابطال آن قسمت از مصوبھ کھ مربوط بھ تعرفھ ھای مورد اعتراض است و عیناً در دفترچھ ھای عوارض سالیانھ آمده است را خواستار ھستم."

		متن مقرره ھای مورد شکایت بھ شرح زیر است: 
"	تعرفھ شماره (6-2) عوارض تمدید پروانھ ساختمانی

شھرداری مکلف است در ھنگام صدور پروانھ ھای ساختمانی عالوه بر اعالم نوع کاربری آن، برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شھری باید حداکثر
مدتی را کھ برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و بھ مالکین اعالم شود در صورتیکھ در مھلت مقرر جھت تمدید پروانھ مراجعھ ننمایند، مشمول
پرداخت تأخیر پروانھ ساختمانی مربوطھ خواھند شد. تمدید مھلت پروانھ ھای ساختمانی تا دوبار و ھر بار بمدت یک سال خواھد بود و این دو مرحلھ عوارض صدور
پروانھ ندارد، بھ شرطی کھ قبل از انقضای مھلت پروانھ ساختمانی مراجعھ شود. کلیھ دارندگان پروانھ ھای ساختمانی چنانچھ قبل از اتمام مدت زمان مندرج در

پروانھ تقاضای تمدید نمایند؛ صرفاً مشمول پرداخت حق کارشناسی و عوارض نوسازی خواھند بود.
مهلت پروانهمساحت اعیان (مترمربع)

12 ماهتا 250

18 ماه01، 250-500

24 ماه01، 500-1000

30 ماه01، 1000-2000

36 ماهبیش از 2000

تبصره 1: مالک تشخیص زمان مراجعھ فرد بھ شھرداری جھت تمدید پروانھ، ثبت درخواست وی در دبیرخانھ شھرداری بوده و مالک میبایست حداکثر ظرف مدت
دو ماه کلیھ مدارک الزم جھت تمدید را بھ شھرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجھ اعتبار ساقط می گردد و مشمول پرداخت ما بھ

التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواھد بود. 
تبصره 2: کلیھ مالکینی کھ پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانھ ساختمانی، جھت تمدید آن و یا جھت انجام اموری کھ مستلزم تمدید پروانھ می باشد بھ

شھرداری مراجعھ می نمایند، مشمول پرداخت عوارض تأخیر تمدید (عوارض پذیره) خواھند شد.
** فرمول تأخیر تمدید پروانھ بھ شرح ذیل می باشد: 		

برای پیشرفت ساختمانی بین 10 تا 30 درصد- معادل 80% رقم فوق
برای پیشرفت ساختمانی بین 31 تا 60 درصد- معادل 60% رقم فوق
برای پیشرفت ساختمانی بین 61 تا 80 درصد- معادل 30% رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین 81 تا 100 درصد- معادل 20% رقم فوق
درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا بشرح ذیل تعیین می گردد:
پی کنی و اجرای فونداسیون	 	 	 	 	 	 	 10 درصد	 	 	 	جمعاً 10 درصد
اتمام اسکلت و ساختمان	 	 	 	 	 	 	 	 	 20 درصد	 	 	 	 	جمعاً 30 درصد
اجرای کامل سقفھا	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	10 درصد	 	 	 	 جمعاً 40 درصد

دیوان کشی و پارتیشن بندی بطور کامل20 درصد	 	 	 	 جمعاً 60 درصد
نازک کاری و نصب تأسیسات ....	 	 	 20 درصد	 	 	 	 	جمعاً 80 درصد
نماسازی	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	20 درصد	 	 	 	 جمعاً 100 درصد

مقررات تجدید و اصالح پروانھ ھای ساختمان:
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برای تجدید پروانھ ھای ساختمانی کھ اعتبار قانونی آنھا با احتساب مدت تمدید بھ اتمام رسیده باشد، بھ شرح ذیل اقدام خواھد شد:
الف: اگر عملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جھت صدور پروانھ جدید، عوارض کلیھ کدھای صدور پروانھ ساختمانی بھ نرخ روز محاسبھ و ما بھ التفاوت آن با

مبلغ پرداختی اولیھ وصول خواھد شد.
ب: اگر عملیات ساختمانی شروع شده باشد، بھ میزان عملیات احداث شده از طریق واحد شھرسازی گواھی احداث صادر، و نسبت بھ محاسبھ کل عوارض بھ نرخ

روز اقدام و بھ میزان درصد عملیات باقی مانده وصول خواھد شد (حداقل ده درصد خواھد بود.)
ج: در صورت عدم ارائھ گواھی عدم خالفی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانھ طبق بند الف محاسبھ و وصول خواھد شد.

کلیھ افرادی کھ جھت اصالح پروانھ بھ شھرداری مراجعھ می نمایند و نسبت بھ پروانھ ساختمانی آنھا عدم خالفی یا پایانکار صادر شده باشد درصورت درخواست
اصالح، صرفاً عوارض زیربنای درخواستی براساس جداول مربوط بھ عوارض پروانھ محاسبھ و وصول خواھد شد. در صورتیکھ پس از دریافت پروانھ ھیچگونھ
ساخت و سازی صورت نگرفتھ و پروانھ ساختمانی نیز دارای مھلت قانونی بوده باشد، در صورت درخواست اصالح پروانھ صرفاً عوارض برای طبقھ اضافی یا

افزایش زیربنا، بھ نرخ روز محاسبھ و وصول خواھد شد.
 تعرفھ شماره (11-2) عوارض تأخیر و تخلف در اجرای نمای ساختمان

الف) عوارض تأخیر در اجرای نما: بھ منظور زیباسازی شھر صاحبان کلیھ ساختمانھای احداثی اعم از با پروانھ و یا بدون پروانھ و یا دارای پایان کار، کھ نما
کاری را انجام نداده اند حداکثر تا 6 ماه بعد از تاریخ اخذ پایان کار سفتکاری از ھر نوع کاربری مھلت دارند نسبت بھ اجرای نما اقـدام نمـایند، در غیر اینصورت بھ

ازای ھر ماه تأخیر	در اجرای نماکاری، مشمول عوارض ذیل می گردد.

تبصره1: این ماده شامل ساختمان ھای واقع در گذرھای 12 متری و بیشتر با ھر طبقھ می باشد.
تبصره2: صدور پایانکار بھره برداری برای کلیھ امالک و ساختمان ھا منوط بھ اجرای نما کاری می باشد.

تبصره3: شھرداری موظف است عوارض موضوع این مصوبھ را در ھنگام مراجعھ مالک یا مالکین جھت اخذ ھرگونھ مجوز از شھرداری وصول نماید.
تبصره4: از تاریخ اخطار واحد اجرائیات شھرداری بھ مالک مبنی بر انجام نماکاری و یا اخذ پایان کار سفت کاری براساس تقدم زمانی، مالک 6 ماه مھلت دارد،

نسبت بھ نماکاری اقدام نماید، در غیر اینصورت مشمول این عوارض می گردد.
تبصره5: این عوارض از تاریخ ابالغ بھ شھرداری شامل ساختمان ھایی خواھد شد کھ از سال 1396 از شھرداری پروانھ اخذ نموده و نسبت بھ سنوات گذشتھ فاقد

اعتبار خواھد بود. ضمناً در توضیحات پروانھ موضوع تأخیر و تخلف در نمای ساختمان درج شود.
تبصره6: اخذ عوارض تأخیر بنا بر مبنای فرمول و قیمت منطقھ ای ھمان سال محاسبھ خواھد شد.

ب) عوارض تخلف در اجرای نما:
درخصوص ساختمان ھایی کھ بر خالف ضوابط شھرسازی اقدام بھ اجرای نما نموده اند، با موافقت کمیسیون زیباسازی یا واحد شھرسـازی، نسبت بھ درصد

ضـابطھ انجـام نشده در نمـا مطابق فرمـول ذیل عوارض دریافت می گردد:
 P	× (سطح نمای انجام نشده طبق ضابطھ) × 4 = عوارض تخلف در نمای ساختمان 

تعرفھ شماره (12-2) عوارض ارزش اضافھ شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان امالک:
از تاریخ الزم اجـرا شدن این مصـوبھ عـوارض تفکیک اراضـی و اعیان با مساحت تا 500 متر مربع بھ شرط احـراز	

مالکیت در صورت تقاضای تفکیک اراضی و یا در ھنگام تایید نقشھ ھای تفکیکی با رعایت ضوابط تفکیکی طرح مصوب شھر وصول عوارض توسط شھرداری
بھ شرح ذیل بالمانع تشخیص داده می شود. عوارض فوق بر حسب عرصھ و اعیان و نوع کاربری بھ شرح ذیل خواھد بود.

اعیانعرصهنوع ملکردیف

P 5؍P1مسکونی1

P 5 در معابر 12 متر و باالتر p 5 و 3 در معابر کمتر از 12 مترP 5 و 2تجاري2

P2 Pاداري3

PP %50صنعتی4

PP %25سایر5

P8P 5کسري حد نصاب غیر تجاري6

%30 قیمت کارشناسی روز اعیان %30 قیمت کاشناسی روزکسري حدنصاب تجاري7

P50% P %25افراز عرصه8

25؍0 * ضرایب جدول فوق= عوارض تفکیک اعیان در کاربری (تجاری، اداری، صنعتی، کارگاھی و خدمات انتفاعی)
در محالت 31، 30، 5، 4، 3، 2، 1 عالوه بر ضریب فوق، ضریب کاھشی 7؍0 نیز اعمال خواھد شد

تذکر: حدنصاب تفکیک عرصھ و اعیان براساس طرح ھای جامع و تفصیلی خواھد بود.
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تبصره1: ساختمان ھایی کھ توسط کمیسیون ماده 100 جریمھ و ابقاء میشوند در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری بھ وضع موجود و رعایت سایر
ضوابط عوارض تفکیکی براساس وضع موجود در غیر اینصورت براساس کاربری موجود در طرح ھای شھری محاسبھ می شود.

تبصره2: عوارض تفکیکی در خصوص واحدھایی کھ از یک واحد بھ چند واحد تبدیل شده (در صورت موافقت کمیسیون ماده 100 بھ ابقاء بنا) و پذیرش شھـرداری
باتوجھ بھ مسـاحت زمین برابر ارقـام جدول فـوق محاسبھ می گردد.

تبصره3: عوارض مالکینی کھ بدون اخذ مجوز از شھرداری اقدام بھ تفکیک اراضی و امالک(اعیان) خود نمایند، عوارض آنھا معادل 2 برابر نسبت بھ تعرفھ
محاسبھ و دریافت می گردد.

تبصـره4: اشخاصی کھ با توجھ بھ قـانون اصالح ماده 101 قـانون شھرداری مصوب 28؍1؍1390 زمین ھای باالی
500 مترمربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواھد بود(در صورت اجرای تبصره 3 و 4 ماده 101)

تبصره5: کلیھ امالکی کھ بھ استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و امالک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق و قانونی شھرداری را پرداخت
ننموده اند، مشمول پرداخت عوارض فوق می باشند.

تبصره6: در مورد کسری مساحت واحدھای تجاری موجود، نسبت بھ حد نصاب طرح تفصیلی، ھرگاه اعتبار تفکیک واحدھای تجاری با آرای کمیسیون ماده 100
تأیید گردد، بھ ازای ھر متر مربع کسری مساحت از حد نصاب معدل درصد جدول فوق اخذ خواھد گردید.

تبصره7: عوارض تفکیک اعیان برای واحدھایی کھ از مسکن مھر استفاده می نمایند، عرصھ و اعیان برابر p محاسبھ گردد.

تبصره8: در صورتی کھ مالک مبادرت بھ احداث بنا بر اساس پروانھ (اصالحیھ پروانھ)	نماید، مشمول عوارض فوق در ھنگام اخذ پایانکار نمی گردد.
تعرفھ شماره (19-2) عوارض استفاده از کاربری غیر مرتبط در سال (بھره برداری موقت)

بھ منظور تعیین تکلیف مالکین امالکی کھ قصد بھره برداری موقت از ساختمانھای احداثی در کاربری ھای غیرمرتبط را دارند، عوارضی بھ شرح ذیل تا زمان قطعی
شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده 5 و سایر مراجع ذیصالح، توسط شھرداری قابل وصول است.

قیمت منطقھ ای×ضریب استفاده×مساحت بنای ساختمان (اعیان)= عوارض بھره برداری موقت
جدول ضریب استفاده

نوع استفاده از هر کاربري:
ضریب استفاده در محدوده

قانونی شهر
توضیحضریب استفاده در حریم شهر

 55و1استفاده مسکونی

 615استفاده تجاري از همکف

 310استفاده تجاري از زیرزمین و طبقات

 310استفاده اداري؍صنعتی؍خدمات انتفاعی از همکف

 27استفاده اداري؍صنعتی؍خدمات انتفاعی از زیرزمین و طبقات

به شرط آن که عدد حاصل از مساحت عرصه در 5p کمتر شود.27استفاده جهانگردي، پذیرایی یا توریستی، تفریحی

 	17استفاده بعنوان سایر کاربري ها

ً در عوارض کاربری غیر مرتبط چنانچھ کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب 05/0 ضرب خواھد شد (صرفا

محدوده قانونی شھر)
تبصره1: عوارض این ردیف بھ صورت سالیانھ است و مشمول امالک با کاربری غیر مرتبط می باشد. اخذ این عوارض ھیچگونھ امتیازی برای ملک محسوب نمی

شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواھد شد. این امتیاز حداکثر تا سھ دوره برای ملک قابل تمدید خواھد بود.
تبصره2: در صورتی کھ محل کسب دایر باشد و نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور و با ادامھ فعالیت مطرح نشده باشد شھرداری، با وصول عوارض

مزبور مانع ادامھ فعالیت نمی شود.
تبصره3: در خصوص مواردی کھ درخواست مجوز از شھرداری جھت فعالیت بصورت موقت (تا پایان سال تقویمی) می شود، صدور مجوز با رعایت ضوابط

شھرسازی(سازگاری، ظرفیت) صورت می گیرد.
تبصره4: مالک محاسبھ بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جھانگردی، پذیرایی کھ مطابق توضیحات جدول فوق، اعمال خواھد شد.

تبصره5: حداقل فضا در کاربری تجاری می بایست 20 مترمربع باشد.
تبصره 6: برای آن دستھ از امالکی کھ پس از ساخت بنای تجاری بھ کمیسیون ماده 100 ارجاع می گردد و کمیسیون رأی بھ ابقای بنا بھ صورت موجود می دھد،
می بایست بھ منظور جلوگیری از ساخت و سازھای بی رویھ واحدھای تجاری متخلف، مقدار فضایی کھ ساختھ شده، در کاربری اصلی باقی می ماند و می بایست از

طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شھرداری بھ فعالیت خود ادامھ دھد.
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تبصره7: فرم ھای مربوط بھ اجرای صحیح این الیحھ از قبیل درخواست متن تعھد محضری توسط واحد حقوقی شھرداری تھیھ و مالک موظف بھ تکمیل و ارائھ آنھا
می باشد.

تبصره8: موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمی باشند:
پارکینگ ھای عمـومی جھت تشـویق مالکین بھ احـداث چنین فضـاھایی فضـاھای ورزشی عمـومی و دولتی بھ جز	

سالن ھای بیلیارد، بدنسازی و کلیھ فضاھایی کھ فروش خدمات دارند.
بخش ھای اداری، آموزش دولتی و مؤسسات خیریھ (در داخل مجموعھ جھت بھره برداری خصوصی)

تعرفھ شماره (21-2) عوارض توسعھ و احداث و نگھداری فضای سبز
تبصره1: جھت توسعھ و احداث فضای سبز، عوارض فوق ھنگام صدور پروانھ ساختمانی و یا ھر نوع استعالم و گواھی دیگر، طبق جدول ذیل برای یک بار بھ

ازای ھر متر مربع اعیان محاسبھ و دریافت گردیده، و صرفاً میبایستی در ارتباط با توسعھ و احداث فضای سبز ھزینھ گردد.
عوارض (ریال)کاربري

2500مسکونی

14500تجاري-خدمات انتفاعی

30000اداري

3000سایر کاربریها

تبصره2: مالکین کھ اقدام بھ آبیاری فضای سبز محلھ محل سکونت خویش نمایند، از پاداش 20 درصدی تخفیف عوارض سطح شھر برخوردار می شوند(بھ
تشخیص و تأیید واحد فضای سبز)

تعرفھ شماره (15-2) عوارض تثبیت کاربری:
درصورت درخواست مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده و حریم شھر، بھ شرط تصویب در کمیسیون ماده 5 یا سایر مراجع قانونی بھ شرح ذیل خواھد بود:

تجاري%15 ما به التفاوت کاربري ثانویه (درخواستی) کاربري اولیه (موجود)

اداري%10 ما به التفاوت کاربري ثانویه (درخواستی کاربري اولیه (موجود)

مسکونی%5 ما به التفاوت کاربري ثانویه (درخواستی کاربري اولیه (موجود)

خدمات انتفاعی: طبق دستورالعمل شورایعالی معماري و شهرسازي شامل دفاتر پست، دفتر وکالت و مهندسی، ثبت%10 ما به التفاوت کاربري ثانویه (درخواستی کاربري اولیه (موجود)

اسناد، شرکت هاي مشاور و پیمانکاري، مطب پزشکان	 و....

صنعتی%10 ما به التفاوت کاربري ثانویه (درخواستی کاربري اولیه (موجود)

-عمومی شامل آموزشی، ادارات و نهادهاي دولتی و عمومی غیر دولتی، پارکینگ، مذهبی

- تجهیزات شهري، زمین ذخیره

- فضاي سبز، زراعت، باغات و سایر

توضیح: در محاسبھ تبدیل کاربری ھا، ابتدا مجموع درصد تبدیل بین کاربری اولیھ و ثانویھ (نھایی)مشخص و سپس درصد حاصل در ما بھ التفاوت ارزش روز
کاربری درخواستی(نھایی) و کاربری اولیھ ضرب می شود.

  در پاسخ بھ شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شھر گلبھار بھ موجب الیحھ شماره 02 مورخ 2؍1؍1400 بھ طور خالصھ توضیح داده است کھ:
"	شورای اسالمی شھر گلبھار در جھت تصویب مصوبات مورد شکایت کلیھ قوانین حاکم بر موضوع از جملھ اختیارات قانونی موضوع بند 16 ذیل ماده 80 قانون
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراھای اسالمی کشور و انتخاب شھرداران مصوب 1375 کھ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و
میزان آن با در نظر گرفتن سیاست ھای عمومی دولت کھ از سوی وزارت کشور اعالم می شود را از جملھ وظایف و مسئولیت ھای شورای اسالمی شھرھا تلقی
نموده است و ھمین طور بند 26 ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراھای اسالمی کشور و انتخاب شھرداران مصوب 1375 و اصالحیھ ھای بعدی کھ
تصویب نرخ خدمات ارائھ شده توسط شھرداری و سازمان ھای وابستھ بھ آن با رعایت آئین نامھ مالی و معامالت شھرداری ھا با رعایت مقررات مربوط را از جملھ
وظایف شوراھای اسالمی شھر تلقی نموده است. ھمچنین با مالحظھ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کھ محدودیت اختیارات شوراھای اسالمی شھرھا را دقیقاً
مشخص نموده و مفاد تبصره ذیل ماده موصوف کھ حق تصویب عوارض محلی جدید توسط شوراھای اسالمی شھرھا را تجویز نموده است، مد نظر داشتھ است و
سپس با مالحظھ اختیارات و موانع قانونی نسبت بھ تصویب این مصوبات اقدام نموده است ضمن آنکھ در جھت تصویب این مصوبات، محتویات آراء صادره از
ناحیھ ھیأت تخصصی و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجھ قرار داده و پس از بررسی کلیھ جوانب موضوع اقدام بھ تصویب این مصوبات نموده
است و متعاقباً پیگیری شده تا مراحل شکلی طرح موضوع در کمیتھ تطبیق نیز بھ درستی طی گردد و بعد از احراز این موضوع کھ شرایط شکلی طرح موضوع در
فرمانداری نیز بھ صورت صحیح طی شده است سپس مصوبات را بھ شھرداری ابالغ نموده است کھ نتیجتاً مالحظھ می فرمایند مصوبات مورد نظر با رعایت ضوابط

و مقررات مربوطھ بھ تصویب رسیده است و از این لحاظ دلیلی جھت ابطال این مصوبات وجود نخواھد داشت.
اما در جھت احراز عدم مغایرت مصوبات مورد تنازع با قانون دفاعیات ماھیتی بھ تفکیک ھر مصوبھ بھ شرح زیر تقدیم حضور می گردد.
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الف: مصوبھ عوارض تمدید پروانھ ساختمانی و عوارض تخلف در نمای ساختمان
	شھر گلبھار از جملھ شھرھای جدیدی است کھ در راستای اجرای قانون ایجاد و احداث شھرھای جدید، در فاصلھ	بسیار نزدیکی از شھر مقدس مشھد شکل گرفتھ و
در طی چند سال اخیر، شھرداری گلبھار در این شھر تشکیل شده است و پر واضح است کھ بھ استناد ماده 2 قانون نوسازی، حاکمیت این قانون در شھرھای جدید
مستلزم طی نمودن مراحل شکلی خاص خود می باشد از جملھ ممیزی امالک شھر بوده است و تا زمانی کھ امالک واقع شده در محدوده این شھر ممیزی نشود و

وزارت کشور نیز موضوع را تایید و اعالم نکند، قانون موصوف نسبت بھ شھر گلبھار حاکم نبوده است.
بنابراین شورای اسالمی شھر گلبھار با علم بھ اینکھ شھر گلبھار ھنوز مشمول قانون نوسازی نمی باشد و با مالحظھ مفاد آراء صادره از ناحیھ ھیأت تخصصی و
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد مشابھ، مصوبھ مورد نظر را در سال 1395 تصویب نموده است کھ نتیحتاً دلیلی جھت ابطال آن وجود ندارد. اما
در خصوص درخواست خواھان مبنی بر ابطال مصوبھ موصوف نسبت بھ موضوع تأخیر و تخلف در نمای ساختمان نیز معروض می دارد یا این موضوع را مشابھ
بحث تجدید پروانھ تلقی می فرمایند کھ در اینصورت دفاعیات معنونھ صدرالذکر در این خصوص نیز جاری و ساری خواھد بود و یا اینکھ این موضوع را ماھیتاً
متفاوت از بحث تجدید پروانھ ھا در نظر گرفتھ می شود کھ در این حالت چون خواھان در جھت ابطال این مصوبھ دلیل یا مستندی را ارائھ نکرده اند و شورای
اسالمی شھر گلبھار در این خصوص بر مبنای اختیارات قانونی صدراالشاره اقدام بھ تصویب این مصوبھ نموده است از این رو دلیلی جھت ابطال آن نیز وجود

نخواھد داشت کھ صدور حکم بھ رد شکایت نسبت بھ این موضوع را نیز تقاضا دارد.
ب: ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان امالک

اوالً: کلیھ آراء استنادی خواھان در خصوص ابطال عوارض تفکیک می باشد حال آنکھ مصوبھ شورای اسالمی شھر گلبھار در خصوص اخذ عوارض تفکیک
نبوده، بلکھ این مصوبھ در بردارنده اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیان و عرصھ ھای زیر 500 متر مربع می باشد و با عنایت بھ اینکھ اصل
دریافت عوارض ارزش افزوده بھ موجب بند (الف) ماده 174 قانون برنامھ	پنجم توسعھ جمھوری اسالمی ایران	مورد تأیید قرار گرفتھ است و ھمینطور بر اساس
آراء متعدد صادره از ناحیھ ھیأت عمومی و	ھیأت	تخصصی	دیوان عدالت اداری از جملھ بند6 دادنامھ	شماره 1847 مورخ 20؍9؍1397 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

اخذ این نوع عوارض مورد تأیید و تصدیق قرار گرفتھ است و ماھیتاً نیز اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از یک فعل با اخذ عوارض مرتبط با خود آن فعل دو
مقولھ متفاوت می باشند و وجود تفاوت این دو مقولھ در خصوص بحث حق مشرفیت، مورد تأیید فقھای شورای نگھبان نیز قرار گرفتھ است. از این رو تصویب
مصوبھ شورای اسالمی شھر گلبھار مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیان و عرصھ زیر 500 متر مربع مطابق قانون صورت گرفتھ و کلیھ
ً اینکھ آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری کھ توسط خواھان مراحل کلی آن نیز بھ درستی طی شده است کھ نتیجتاً دلیلی جھت ابطال آن وجود ندارد. خصوصا

مورد استناد قرار گرفتھ است جملگی در خصوص اخذ عوارض تفکیک بوده و ارتباطی بھ عوارض ناشی از ارزش افزوده تفکیک ندارد.
ثانیاً: بھ موجب تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی کھ تکلیف یک موضوع در قانون روشن نشده باشد، شوراھای اسالمی شھرھا حق
وضع عوارض را خواھند داشت و چون تاکنون در ھیچ قانونی تکلیف ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصھ و اعیان روشن نشده است از این لحاظ صالحیت
شورای اسالمی شھر جھت تصویب چنین عوارضی امری مسلم و قطعی بوده و از این رو نیز مصوبھ شورای اسالمی شھر گلبھار در این خصوص با مانع قانونی

مواجھ نخواھد بود.
ثالثاً: قانونگذار در تبصره سھ ماده 101 قانون شھرداری ھا، تکلیف تفکیک اراضی باالی 500 متر مربع را روشن و مالکان را مکلف بھ پرداخت 75؍43 درصد از
زمین شان بھ شھرداری ھا نموده است اما در خصوص اراضی زیر 500 متر صرفاً دریافت سھم سرانھ را ممنوع نموده است و این قانون بھ ھیچ عنوان بھ منزلھ
منع اخذ عوارض مرتبط با تفکیک نمی باشد و بھ طریق اولی بھ منزلھ ممنوعیت اخذ عوارض ناشی از ارزش افزوده ناشی از تفکیک این نوع اراضی نیز نخواھد
بود و بدین لحاظ نیز وضع عوارض ناشی از ارزش افزوده تفکیک اراضی زیر پانصد متر مربع موضوع مصوبھ شورای اسالمی شھر گلبھار با مانع قانونی مواجھ
نمی باشد. خصوصاً اینکھ در متن این مصوبھ تصریح شده کھ عرصھ امالک باالی 500 متر مربع کھ مشمول ماده 101 قانون شھرداری ھا ھستند، مشمول مفاد این

مصوبھ نمی باشد و بدین ترتیب مصوبھ موصوف مغـایرتی با ماده 101 اصـالحی قانون شھرداری ھا نخواھد داشت.
رابعاً: تاکنون در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اعیان خصوصاً در مورد تبدیل یک واحد مسکونی بھ چند واحد ساختمانی و بھ طریق اولی در خصوص اخذ
عوارض ناشی از تفکیک این واحدھای ساختمانی نیز ھیچ گونھ رأیی از ناحیھ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است. اما در مقابل آراء متعدد صادره
از ناحیھ ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مؤید صحت عمـلکرد شـوراھای اسالمی شھـرھا در مـورد دریافت عوارض در این خصوص می باشد کھ از جملھ می
توان بھ قسمت انتھایی بند 3 از رأی ھیأت تخصصی شوراھای اسالمی دیوان عدالت اداری بھ شماره 9109970906011111 مورخ 7 آبان ماه 1399 کھ دقیقاً در
خصوص ھمین موضوع مشابھ صادر شده است و ھمین طور قسمت انتھایی دادنامھ شماره 9909970906010761 مورخ 7 مرداد ماه 1399 ھیأت تخصصی

موصوف کھ در خصوص موضوع مشابھ می باشد، اشاره نمود.
از طرفی تبدیل ھر واحد ساختمانی بھ چند واحد دیگر عمالً خالف ضوابط شھرسازی می باشد کھ طبیعتاً کمیسیون ماده صد وظیفھ رسیدگی بھ این موضوع را خواھد
داشت. از این رو در متن مصوبھ تصریح شده کھ اگر کمیسیون ماده صد رأی بھ ابقای واحدھای اضافھ صادر نماید. در این حالت عوارض ارزش افزوده ناشی از
این نوع تبدیل و تفکیک واحدھای ساختمانی دریافت خواھد شد کھ این امر بھ موجب دادنامھ شماره 79 مورخ 21 اردیبھشت ماه 1395 ھیأت عمومی دیوان عدالت
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اداری و ھمینطور بھ موجب بند (ب) رأی شماره 79-21؍2؍1395 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 315- 13؍6؍1391 ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری نیز مورد تأیید و تصدیق قرار گرفتھ است و نتیجتاً بھ جھت اینکھ کلیھ شرایط شکلی و قانونی حاکم در این خصوص رعایت شده و دلیلی جھت ابطال آن وجود

ندارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم بھ رد شکایت پیرامون این مصوبھ را دارد.
پ: عوارض تثبیت کاربری

ھیچ دلیلی جھت ابطال مصوبھ موصوف وجود ندارد بلکھ دریافت این عوارض بھ موجب بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال
1380 با اصالحات و الحاقات بعدی آن و بند (الف) ماده 174 قانون برنامھ پنجم توسعھ جمھوری اسالمی ایران کھ در زمان تصویب این مصوبھ حاکمیت داشتھ است
	تحت شماره نیز مورد تجویز قانون گذار قرار گـرفتھ است و عالوه بر آن، ھمین موضـوع بر اسـاس مفاد رأی ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری
9809970906011020 مورخ 9؍5؍1397 و مفاد رأی شماره 1308-9؍5؍1397 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامھ شماره 9909970906011450-
28؍11؍1399 ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید تعـرفھ ردیف 2-15 شـورای اسـالمی شھـر آمل کھ عیناً مشابھ مصوبھ شـورای شھر گلبھار می
ً با توجھ بھ مطالب معنونھ مذکور باشد تصویب این عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شھرھا تشخیص داده نشده است کھ نتیجتا

درخواست رسیدگی و صدور حکم بھ رد شکایت شاکی در این خصوص را دارد.
ت: عوارض بھره برداری موقت

اوالً: مصوبھ شورای اسالمی شھر گلبھار با مصوبات ابطالی از ناحیھ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارای تفاوت ماھیتی می باشد با این توضیح کھ در سایر
شھرھا کھ مصوباتشان باطل شده است اصل مجوز تغییر بھره برداری در طرح ھای باالدستی از قبیل طرح تفصیلی و طرح جامع پیش بینی نشده است اما در شھر
گلبھار طرح تفصیلی اجازه داده کھ در کاربری ھای غیر تجاری اجازه بھره برداری تجاری تا مساحت معین اعطا شده است و بدین ترتیب اصل و اساس اعطای
مجوز بھره برداری توسط کمیسیون ماده پنج وجود دارد اما بھ جھت اینکھ در این موارد فقط مجوز بھره برداری اعطا می شود و کاربری ملک تغییر نمی کند از
این 	لحاظ بابت این نوع بھره برداری کھ مصوب کمیسیون ماده پنج در طرح تفصیلی بوده است، عوارض دریافت می شود کھ تحت عنوان عوارض بھره برداری

مصوب شده است و بدین ترتیب مصوبھ شورای اسالمی شھر گلبھار با اتکا بر مصوبھ کمیسیون ماده پنج تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد.
دوماً: نکتھ قابل توجھ این است کھ در زمان تقدیم دادخواست موضوع پرونده حاضر این مصوبھ توسط شورای اسالمی شھر گلبھار ملغی گردیده بود بھ عبارت دیگر
این مصوبھ بھ موجب تصمیم جلسھ شماره 336- 30؍10؍1399 شورای اسالمی شھر گلبھار، لغو گردیده است کھ نتیجتاً چون خواھان درخواست ابطال این مصوبھ
را نموده اند و اثر ابطال در این خصوص از تاریخ تصویب بھ بعد وجود خواھد داشت حال آنکھ قبل از صدور رأی از ناحیھ آن مـرجع این مصـوبھ توسط شـورای

اسالمی شھـر ملغی گـردیده است نتیجتاً موضـوع خواستھ دیگر وجود	خارجی نداشتھ و تبعاً صدور حکم بھ ابطال آن نیز وجاھتی نخواھد داشت.
ث: عوارض توسعھ و احداث و نگھداری فضای سبز

اوالً: اگر مبنای صدور آرای استنادی خواھان عدم رعایت سیاست کالن حاکمیت در برنامھ پنج توسعھ می باشد و ھم اینک برنامھ پنجم توسعھ کھ خاتمھ یافتھ است
ناگزیر باید سیاست ھای حاکمیت بھ شرح برنامھ ششم توسعھ مورد توجھ قرار گیرد و چون بھ موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامھ ششم توسعھ ارتقای دسترسی
بھ خدمات و بھبود زیرساخت ھا جزئی از تکالیف شھرداری ھا اعالم شده است و ھمین طور بر اساس بند (ت) از ماده 62 قانون موصوف نیز ایجاد کمربند سبز در
شھرھا بر عھده شھرداری ھا قرار داده شده است حال چنانکھ مستحضرید شھرداری ھا نھادی خودکفا ھستند کھ منابع پایدار و مستقلی برای آن پیش بینی نشده
است و مطابق قانون شھرداری حق دارد بھای خدماتی را کھ بھ شھروندان ارائھ می دھد را از آنھا دریافت نماید و ھمین طور حق دریافت عوارض از شھروندان
نیز مورد تجویز قانون گذار قرار گرفتھ است و شھرداری ھا از محل ھمین منابع نسبت بھ اداره شھر و اجرای سیاست ھای کالن حاکمیت اقدام می کنند و بدین

ترتیب سیاست ھای فعلی حاکمیت خود مؤید صحت اقدام شھرداری در این موضوع بھ خصوص می باشد.
ثانیاً: طرح این ادعا کھ چون در قوانین مربوطھ نسبت بھ تعیین عوارض مرتبط با توسعھ و احداث فضای سبز تعیین تکلیف نشده است و نتیجتاً شورای اسالمی
شھرھا اجازه تصویب عوارض در این خصوص را نخواھند داشت نیز وجاھت قانونی نخواھد داشت چرا کھ این استدالل خالف صراحت تبصره ذیل ماده 50 قانون
مالیات بر ارزش افزوده خواھد بود و چنانکھ در متن آراء متعدد ھیأت عمومی و ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است اصوالً تبصره ذیل ماده
50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در مواردی کھ قانونگذار تکلیف عوارض را مشخص نکرده است، حق تصویب عوارض را بھ شوراھای اسالمی اعطا
نموده است و بدین ترتیب نمی توان از یک طرف استدالل نمود کھ شوراھای اسالمی فقط در مواردی کھ قانونگذار تکلیف عوارضی در قانون را روشن نکرده باشد
حق وضع عوارض خواھند داشت و از طرف دیگر استدالل نمود کھ چون در قانون نسبت بھ این موضوع خاص تعیین تکلیف نشده است بنابراین	شوراھای

اسالمی	حق وضع عوارض	را نخواھند داشت؟! فلذا این استدالل در تضـاد	قطعی با قوانین موضوعھ می باشد.

ثالثاً: اما در پاسخ بھ این ادعا کھ در قانون حفظ و گسترش فضای سبز مستندی کھ حکایت از اجازه اخذ عوارض باشد، وجود ندارد نیز معروض می دارد، چون
قانونگذار علم داشتھ کھ ھزینھ ھای اداری و نگھداری فضاھای سبز شھرھا باید از شھروندان اخذ گردد از این رو در تبصره 5 ذیل ماده چھار قانون موصوف پیش
بینی الزم را معمول داشتھ و اجازه تخصیص اعتبار از ناحیھ دولت بھ شھروندان جھت ایجاد و توسعھ فضای سبز را داده است کھ این خود مؤید اجازه شھرداری در

دریافت عوارض خواھد بود.
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رابعاً: از طرف دیگر این استدالل کھ دریافت عوارض مذکور مغایر ماده 174 قانون برنامھ پنجم توسعھ می باشد نیز در شرایط حاضر کھ قانون موصوف نسخ شده
است، قابلیت استماع را نخواھد داشت و ھمانگونھ کھ صدور پروانھ ساختمانی جزئی از وظایف قانونی شھرداری ھا می باشد و علیرغم اینکھ اخذ عوارض زیربنا یا
عوارض پذیره در قوانین تصریح نشده اما اعضای ھیأت عمومی بھ موجب آراء متعدد صادره از ناحیھ آن مرجع اخذ این عوارض را مغایر قانون تشخیص نداده اند
طبیعتاً نمی توان استدالل مغایر با مفاد آراء صادر موصوف اینگونھ استدالل نمود کھ «چون اخذ این عوارض در قانون تجویز نشده است پس شوراھای اسالمی حق
وضع چنین عوارضی را نخواھند داشت.» و بدین ترتیب مشخص است کھ اساس استدالل مطروحھ بھ شرح موصوف نسبت بھ تعرفھ اخذ عوارض احداث و
نگھداری فضای سبز با ماھیت آراء صادره از ناحیھ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز اخذ سایر عوارض در تضاد خواھد بود کھ بدین لحاظ

درخواست رسیدگی و صدور رأی بھ رد شکایت شاکی در این خصوص را نیز دارد."

	 در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیـالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده بھ ھیأت تخصصی شوراھای اسالمی دیـوان
عـدالت اداری ارجـاع می شود و ھیأت مذکور بھ موجب دادنامھ شماره 140109970906010358 مورخ 2؍6؍1401، تعرفھ شماره 18-2 از
دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1400، تبصره 2 تعرفھ شماره 12-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال
ھای 1395 الی 1400، تعرفھ شماره 6-2 بھ استثناء بند (ب) آن از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1399 و قسمت
تصویب در کمیسیون ماده 5 تعرفھ شماره 15-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1400 مصوب شورای اسالمی شھر
گلبھار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی بھ رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور بھ علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر

از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی بھ بند (ب)	تعرفھ شماره 6-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1399، تعرفھ شماره 12-2 بھ استثناء تبصره 2 آن از دفترچھ عوارض
و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1400، تعرفھ شماره 11-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1397 الی 1400، تعرفھ شماره 19-2 از دفترچھ
عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1400، تعرفھ شماره 21-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1393 الی 1399 و قسمتی از تعرفھ شماره

15-2 از دفترچھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ھای 1395 الی 1400 ھمگی مصوب شورای اسالمی شھر گلبھار در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

   ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بھ شرح زیر بھ صدور رأی مبادرت کرده است.
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الف. با توجھ بھ اینکھ براساس آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جملھ رأی اخیرالصدور شماره 140109970905811117 مـورخ
15؍6؍1401 این ھیأت، وضـع عـوارض تفکیک عرصھ اراضی و اعیان ساختمان ھا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده
است، بنابراین تعرفھ شماره 12-2 عوارض محلی سال ھای 1395 الی 1400 شھرداری گلبھار کھ تحت عنوان عوارض ارزش اضافھ شده ناشی از
عوارض تفکیک اراضی و اعیان امالک بھ تصویب شورای اسالمی این شھر رسیده، جز تبصره 2 آن بـھ دالیل مندرج در آرای مذکور ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند بھ بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت

اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. براساس بند 24 ماده 55 قانون شھرداری (الحاقی 17؍5؍1352) : «شھرداری در شھرھایی کھ نقشھ جامع شھر تھیھ شده مکلّف است طبق ضوابـط
مـذکور در پروانـھ ھای ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی کھ برخالف مندرجات پروانھ ساختمانی در منطقھ غیرتجاری،
محل کسب یا پیشھ یا تجارت دایر شود، شھرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می نماید...» با توجھ بھ اینکھ سازوکار
قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشھ یا تجارتی کھ برخالف مندرجات پروانھ ساختمانی در منطقھ غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان
شده و اعطاء مجوز برخالف کاربری و اخذ وجھ در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شھرداری است و در آرای
متعدد ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جملھ آرای شماره 489 مورخ 24؍5؍1396 و شماره 85 مورخ 12؍2؍1396 این ھیأت نیز اخذ عوارض
سالیانھ بھره برداری موقت از ساختمان ھا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفھ شماره 19-2 از تعرفھ
عوارض محلی سال ھای 1395 الی 1400 شھرداری گلبھار کھ تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بھره برداری موقت) بھ
تصویب شورای اسالمی این شھر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند بھ بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیالت و آیین

دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
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ج. ھرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراھای اسالمی کشور و انتخاب شھرداران	مصوب سال 1375 با اصالحات بعدی، تعیین
نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسالمی شھر ذکر شده است، ولی با توجھ بھ اینکھ در قوانین مرتبط با فضای سبز از جملھ قانون حفظ و
گسترش فضای سبز در شھرھا و اصالحیھ ھای بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آرای مختلف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جملھ

رأی اخیرالصدور شماره 140109970905810858 مورخ 4؍5؍1401 این ھیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود
اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفھ شماره 21-2 از تعرفھ عوارض محلی شھرداری گلبھار در سال ھای 1395 الی 1400 کھ تحت
عنوان عوارض توسعھ و احداث و نگھداری فضای سبز بھ تصویب شورای اسالمی این شھر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و

مستند بھ بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
د. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانھ
ساختمان ھای نیمھ  تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جملھ رأی اخیرالصدور شماره
140109970905811127  مورخ 15؍6؍1401 این ھیأت وضع عوارض تمدید پروانھ ساختمانی توسط شوراھای اسالمی شھر مغایر با قانون و
خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا بھ مراتب فوق، بند (ب) تعرفھ شماره 6-2 از تعرفھ عوارض محلی شھرداری گلبھار در سال ھای
1395 الی 1400 کھ تحت عنوان عوارض تمدید پروانھ ساختمانی بھ تصویب شورای اسالمی این شھر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و

مستند بھ بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قـانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری	مصـوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

ھـ. براساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران (اصالحی مصوب 7؍4؍1389) بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری
و تغییرات آنھا در ھر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای امالک یا اراضی قبل از طرح در
کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است. بنا بھ مراتب فوق، تعرفھ شماره 15-2 از تعرفھ عوارض محلی
سال ھای 1395 الی 1400 شھرداری گلبھار کھ تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری بھ تصویب شورای اسالمی این شھر رسیده و متضمن جواز
تصویب موارد مزبور در سایر مراجع قانونی است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند بھ بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
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