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موضوع شکایت و خواستھ: ابطال تعرفھ شماره 38-2 از عوارض و بھای خدمات سال ھای 1399 و 1400 شھرداری لشت نشا مصوب شورای

اسالمی شھر لشت نشا تحت عنوان «عوارض سالیانھ خودپرداز بانک ھا»
     گردش کار: شاکی بھ موجب دادخواستی ابطال تعرفھ شماره 38-2 از عوارض و بھای خدمات سال ھای 1399 و 1400 شھرداری لشت نشا

مصوب شورای اسالمی شھر لشت نشا را خواستار شده و در جھت تبیین خواستھ اعالم کرده است کھ:
  " شوراي اسالمی شهر لشت نشا به موجب تعرفه شماره 38-2 عوارض و بهاي خدمات سال 1399 و تعرفه شماره 38-2 عوارض و بهاي خدمات سال 1400 اقدام

به وضع عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها نموده است در حالی که:

 1- مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانک ها بابت درآمد خود مالیات می

پردازند. 

 2- شوراهاي اسالمی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده براي تصویب عوارض محلی صالحیت دارند در حالی که حوزه فعالیت

بانک ها محلی نبوده و کشوري می باشد.
3- مطابق رأي شماره 1299-6؍3؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهاي

بانک، شهرداري ها عالوه بر اینکه هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند بلکه شوراي اسالمی شهر و شهرداري و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط

بانک ارائه می شود بهره مند می شوند.

 4- هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در موارد مشابه به موجب دادنامه هاي 551-20؍8؍1392 و 879-21؍7؍1394 مصوبات شوراي اسالمی سایر شهرها در این

خصوص را ابطال نموده است.

 بنا به مراتب ابطال تعرفه هاي شماره 38-2 عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 شوراي اسالمی شهر لشت نشا در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب

مورد تقاضا می باشد." 

 متن مصوبه هاي مورد شکایت به شرح زیر است:

 تعرفه شماره 38-2 عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها در سال هاي 1399 و 1400 مصوب شوراي اسالمی شهر لشت نشا:
 A=	Z	×	S	×	P "  

Z: ضریب مصوب 	 	 		P: ارزش منطقه اي 	 	 	 	 	 		S: مساحت خودپرداز " 

 علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 ھیأت عمومی 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.

رأي هیأت عمومی
هرچند براساس رأي شماره 476 الی 479-13؍3؍1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري اخذ عوارض سالیانه و کسب و پیشه از بانک ها داراي مبناي

قانونی است، ولی با توجه به نصب خودپرداز در داخل بانک ها و اخذ عوارض شغلی از بانک ها، دریافت عوارض از بابت خودپردازهاي داخل بانک از مصادیق

عوارض مضاعف بوده و برمبناي رأي شماره 320-20؍2؍1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري اخذ عوارض از خودپردازها غیرقانونی تشخیص و ابطال
شده است. بنا به مراتب فوق، اطالق تعرفه شماره (38-2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 شهرداري لشت نشا که تحت عنوان
عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد

13 و 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
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