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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  هايي  به پروندهبخشنامه قوه قضاييه در خصوص ضرورت تسريع در رسيدگي
  باشد  كه داراي خواهان يا شاكي متعدد مي

  ١  مراجع قضايي سراسر كشور  ١٥/٦/١٣٩٩

، )تفكيك عرصه (١٦ابطال مواد : عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ٦١٨رأي شماره 
از تعرفه عوارض ) كاربري غيرمرتبط (٢٠و ) خدمات عمومي (١٩، )تغيير كاربري (١٧

  ١٣٩٦محلي شوراي اسالمي شهر اردبيل مصوب سال 
  ٢  شوراي اسالمي شهر اردبيل  ٢٠/٥/١٣٩٩

  
  
  
  
  

  ١٥/٦/١٣٩٩                                                          ١٠٠/١٠٧٢٢٠/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست ١٥/٦/١٣٩٩ مورخ ١٠٠/١٠٧١٨٢/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 

هايي كه  ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده«قضاييه در خصوص  محترم قوه
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » باشد واهان يا شاكي متعدد ميداراي خ
  .گردد ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ١٥/٦/١٣٩٩                                                          ١٠٠/١٠٧١٨٢/٩٠٠٠رهشما
  گيبخشنامه قوه قضاييه در خصوص ضرورت تسريع در رسيد

  باشد هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد مي به پرونده
  مراجع قضايي سراسر كشور

هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد  نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده
ها دارايي اهميت و پيچيدگي بوده و  باشد و با توجه به اينكه معموالً اينگونه پرونده مي

باشد، به منظور رسيدگي دقيق و  م فرصت كافي و تخصص الزم ميرسيدگي به آنها مستلز
ها و پيشگيري از وقوع موارد مشابه، موارد زير جهت اقدام الزم  سريع در اين قبيل پرونده

  .گردد ابالغ مي
هايي كه تعداد شاكي يا خواهان آن بيش از حد  ـ براي رسيدگي به پرونده١

 نخستين و تجديدنظر تعيين و امر ارجاع معمول است، شعبي از دادسرا يا دادگاه

اي مديريت شود كه شعب مذكور از فرصت الزم جهت رسيدگي به  به گونه
المقدور  هاي ديگر به شعبه حتي هاي مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده پرونده

  .خودداري شود
هاي   پروندهها مسئول ارجاع و نظارت بر رسيدگي ـ رؤساي دادگستريها و دادستان٢

  .باشند فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه مي
 رسيدگي هاي مختلف داراي پيچيدگي است و ـ در صورتي كه پرونده از جنبه٣

 آن مستلزم اخذ نظر كارشناسان مجرب و متخصص باشد، رؤساي واحدهاي قضايي به
 كننده قضات رسيدگيگيري از تيم اقتصادي و مالي براي  ترتيبي اتخاذ نمايند كه امكان بهره

  .فراهم شود
ها به لحاظ اهميت و كثرت مدعيان و مالباختگان با رعايت  ـ اين قبيل پرونده٤

 العاده هاي فوق هاي حقوقي و قضايي بايد به صورت ويژه و در حداقل زمان و وقت همه دقت
  .مورد رسيدگي قرار گيرد

معاونت پيشگيري نسبت  ـ معاونت منابع انساني با كسب نظر از دادستان كل و ٥
گيري از اساتيد و كارشناسان  هاي آموزشي موردنياز با بهره برگزاري كارگاهها و دوره به

  .هاي مربوط براي قضات شعب خاص اقدام نمايد مجرب حوزه
 ـ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با همكاري مركز آمار و فناوري ٦

هاي مذكور،  ير واحدهاي ذيربط با بررسي پروندهاطالعات، پژوهشگاه قوه قضائيه و سا
شناسي و ارائه راهكارهاي مناسب و مؤثر براي جلوگيري از بروز موارد  نسبت به آسيب

مشابه اقدام و پايان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتايج حاصل را به اينجانب 
  .گزارش نمايد

 با مسئولين در مركز باشد، گيري مستلزم مشورت ـ چنانچه به هر دليل تصميم٧
  .سريعاً مراتب به حوزه معاونت اول اعالم تا پرونده دچار وقفه نگردد

  .باشد معاون اول قوه قضائيه مسئول نظارت بر حسن اجراي بخشنامه مي
  رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي

 ١٣٩٩  ماه شهريورهفدهم شنبهدو 
 

 ٢١٩٨٤ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣١٢( 
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  ٢٧/٥/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠٠٠٠٦رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
، )تفكيك عرصه (١٦ابطال مواد «:  با موضوع٢٠/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦١٨

از تعرفه عوارض ) كاربري غيرمرتبط (٢٠و ) خدمات عمومي (١٩، )تغيير كاربري (١٧
جهت درج در روزنامه رسمي به » ١٣٩٦محلي شوراي اسالمي شهر اردبيل مصوب سال 

  .گردد پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٧٠٠٠٠٦: رونده پشماره     ٦١٨ :ماره دادنامهش     ٨/٥/١٣٩٩ :دنامهخ داتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  اري داور هوشي بهنام پورابوالقاسم با وکالت آقاي آقا:يشاك

، )ير کاربرييتغ (١٧، )ک عرصهيتفک (١٦ ابطال مواد :موضوع شکايت و خواسته
 ي اسالمي شوراياز تعرفه عوارض محل) رمرتبطي غياربرک (٢٠و ) يخدمات عموم (١٩

  ١٣٩٦ل مصوب سال يشهر اردب
 بهنام پورابوالقاسم به موجب يار به وکالت از آقاي داور هوشي آقا:گردش کار

شوراي  ي از تعرفه عوارض محل٤ ماده ٧ و بند ١٧، ٢٠، ١٩، ٥، ١٦ ابطال مواد يدادخواست
 خواسته اعالم  را خواستار شده و در جهت تبيين١٣٩٦اسالمي شهر اردبيل مصوب سال 

  :کرده است که
ملک : رساند  مي به استحضاري اسالمي جمهوري قانون اساس١٧٣ اصول ي در اجرا"

احداث بدون  (ي تخلف ساختماني متعلق به موکل، دارا٦٧/١٥/٧٣٦٢ شماره يپالک ثبت
 ماده صد مطرح که در ونيسيان امر در کمي بوده که جر١٣٨٥، ١٣٥٠در سال ) پروانه

ارد يليمه عبارت از مبلغ دو ميت موکل به پرداخت جريت منجر به صدور حکم محکومينها
 يده است که موکل جهت پرداخت به شهرداريال گرديون ريليست ميست و بيو دو

ارد و ششصد و يليک مي شهر مبلغ يل بر اساس مصوبه شوراي اردبي شهرداريمراجعه ول
 به ي قبض استناديال طين و ششصد و ده هزار و هفتصد و سه رويليک ميهشتاد و 

مه و يز از موکل مطالبه نموده است که از جمع مبالغ جري خدمات نيعنوان عوارض بها
 پرداخت و يال به صورت نقد به حساب شهرداريون ريليعوارض فعالً مبلغ نهصد و نود م

ده ي صادرگردي در وجه شهرداراليون ريليز به مبلغ پانصد و پنجاه ميک فقره چک ني
 خدمات يتحت عنوان تعرفه و عوارض بها لي شهر اردبيحال مصوبات شـوراي ايعل. است
در مورد ) يانيعوارض ابقا اع( ٤ ماده ٧ و بند ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ٥ که در مواد ١٣٩٦سال 

  :بين به ترتياخذ عوارض به عناو
  ک عرصهي از تفکتعرفه عوارض بر ارزش افزوده حاصل: ١٦ماده ـ ١
  يرمسکوني غيانيعوارض ابقا اع: ٤ ماده ٧بند ـ ٢
  ي و خدماتيره تجاريعوارض پذ: ٥ماده ـ ٣
  ي و شهرينه عمومي از هزي قسمت تأمينعوارض بر: ١٩ماده ـ ٤
  رمصوبيغهاي  يعوارض استفاده از کاربر: ٢٠ماده  ـ ٥
  ير کاربرييعوارض ارزش افزوده درخواست تغ: ١٧ماده  ـ ٦
ل اجازه داده شده تحت ي اردبيضع قاعده نموده که بر اساس آن به شهردار و

ن يز به استناد اي نيند شهردارين مذکور اقدام به اخذ عوارض از شهروندان نمايعناو
ل يلذا به استناد دال. دينما  مي را از شهروندان من جمله موکل اخذيمصوبات مبالغ هنگفت

  :ب آن خواستارميخ تصوياز تارل ابطال مصوبات را يو مستندات  ذ
 بر اخذ عوارض به عنوان ارزش افزوده حاصل از ي مبن١٦در خصوص ماده  ـ  الف

 يه قانون شهرداري اصالح١٠١ ماده ٣ست گفت که اساساً وفق تبصره يک عرصه بايتفک
 ي متر فاقد وجهه قانون٥٠٠ر يک از شهروندان در امالک زي اخذ عوارض تفک١٣٩٠مصوب 

ز ي نيکيچ گونه تفکيگر هي متر و از طرف د٢٥٦مساحت ملک موکل عبارت از بوده که 
 از يم بخشيقانون تنظ٤ر با ماده ين خصوص مغايصورت نگرفته است و اخذ عوارض در ا

  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه٦٢ ماده ٣ و تبصره ١٣٨٠ دولت مصوب يمقررات مال
 آراء متعدد اخذ عوارض مذکور را باطل ي طيوان عدالت اداري ديأت عموميباشد و ه مي

، ٢٧/٨/١٣٩٦ ـ٧٣١، ٢٧/٨/١٣٩٦ـ  ٧٣٠هاي  نموده است آراي مورد استناد عبارتند از شماره
 ،٦/١١/١٣٩٣ـ١٨١٨ ،٧/٩/١٣٩٠ـ٣٨١، ٧/١٠/١٣٩٥ـ٧٧٣، ٣٠/٩/١٣٩٥ـ٧٥٣، ٤/١١/١٣٨٩ـ٤٩٢

 ،٢١/٨/١٣٩٦ ـ ٦٨٦، ٢١/٨/١٣٩٦ـ  ٦٦٢، ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨، ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٥٩
  ٢٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٣٥ يال ٧٣٢

: يرمسکونيغهاي  ياني بر اخذ عوارض ابقا اعي مبن٤ ماده ٧در خصوص بند  ـ  ب
نه يمه معي پس از اخذ جري شهرداريستي باي ماده صد قانون شهردار٤مطابق تبصره 

صره ر با تبيد و اخذ مجدد عوارض مغايا بالمانع نقل و انتقال صادر نمايان کار ي پايگواه
ن ماده اخذ ي دولت که بر اساس اي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤مذکور و ماده 
 ق اکل مال بالباطليز قانون باطل و از مصاديا مال از اشخاص بدون تجويهرگونه وجه و 

وان ي ديأت عمومي هي آراء متعدد صادره از سويگر عوارض مذکور طياز طرف د. باشد مي
 ـ ٨٤٨، ٢٤/٥/١٣٩٦ ـ ٤٥٠، ١٧/٢/١٣٩٥ ـ ١٣٥٩ ي ال١٣٥٦هاي   به شمارهيعدالت ادار

  . و اخذ عوارض مذکور را باطل نموده است١١/١٢/١٣٨٧
مطابق آراء : ي و خدماتيره تجاري بر اخذ عوارض پذي مبن٥در خصوص ماده  ـ  ج

 ـ ١٣٥٩ ي ال١٣٥٦هاي   به شمارهيوان عدالت اداري ديأت عمومي هيصادره از سو
 و ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠، ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨، ١/١١/١٣٨٠ ـ ٣٥٨ ي ال٣٥٤، ١٧/٢/١٣٩٥

  . متعدد را ابطال اعالم نموده استي شهرهاي مصوبات شوراها٢٥/٣/١٣٩٤ ـ ٣٥٠
اساساً :  اخذ عوارض بر تأمين قسمتي از هزينه عمومي و شهري١٩د ـ در خصوص ماده 

  .باشد  ميالذکر فوق قانون ٤ه عوارض مذکور ناشي از ارائه خدمات نبوده و مغاير با ماد
اخذ : مصوب هاي غير  عوارض استفاده از کاربري٢٠هـ ـ در خصوص ماده 

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بوده و ٤عوارض مذکور نيز مغاير با ماده
اي  اساساً در خصوص کاربري و طرح تفصيلي شوراي شهر هيچ گونه اختيار و وظيفه

سازي   قانون شوراي عالي شهر٥ع در صالحيت کميسيون ماده نداشته و اين موضو
و معماري بوده و به طريق اولي شورا حق وضع عوارض را نيز در اين خصوص 

 قانون تشکيالت، وظايف و اختيارات ١٧ ماده ١٦ و از شمول بند نخواهد داشت
 باشد و عوارض مذکور مطابق رأي هيأت عمومي ديوان شوراهاي اسالمي خارج مي

 مصوب شوراي اسالمي شهر اردبيل ١٧/١٠/١٣٩٦ ـ ٩٥٦عدالت اداري به شماره 
  .ابطال گرديده است

در اين مورد نيز :  عوارض ارزش افزوده درخواست تغيير کاربري١٧و ـ در خصوص ماده 
 داشت وظيفه و اختياري نداشته و حق وضع عوارض را نيز نخواهد به شرح فوق شوراي شهر

 به يوان عدالت اداري ديأت عمومي هي آراء صادره از سويز طيکه عوارض مذکور ن
 ـ ٥٧٢، ١٩/٢/١٣٩٦ـ ١٢٥، ٤/١/١٣٩١ـ ١٤، ١٧/٢/١٣٩٥ ـ ١٣٥٩ ي ال١٣٥٦هاي  شماره

 ابطال ٢/٥/١٣٩١ ـ ٢٤٧، ٢٤/٧/١٣٩١ ـ ٥١٧، ٧/١٠/١٣٩٥ـ ٧٧١ و ٧٧٠، ١/٧/١٣٩٦
  .ده استياعالم گرد
 تياالشاره عوارضات موضوع شکا  فوقه توجهاً به مطالب مذکور و مستنداتيالنها

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ بوده که بر اساس ماده يقانون غير
ت ي ابطال شود رعايأت عموميدر هاي  چنانچه مصوبه«:  که مقرر شده١٣٩٢مصوب سال 

 يه مبن به شرح خواستيصدور رأ»  استي الزامي بر مصوبات بعديأت عمومي هيمفاد رأ
ل ي شهر اردبي اسالمي مصوب شورا٤ ماده ٧ و بند ٢٠، ١٩، ١٧، ٥، ١٦بر ابطال مواد 

  " . مورد استدعاست
  :ر استيمورد اعتراض به قرار زهاي  متن مقرره

 ک عرصهي عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفک:١٦ماده " 
 قانون ١٠١ن ماده، طبق قانون اصالح ماده يه مناطق شهر عوارض ايدر کلـ ١ 
د يي به تا٧/٢/١٣٩٠خ ي که در تاري اسالمي مجلس شورا٢٨/١/١٣٩٠مصوب ها  يشهردار

ده به شرح ي ابالغ گرد١١/٣/١٣٩٠ ـ ٢٠٨٤٦ نامه شماره يده و طي نگهبان رسيشورا
  :ل محاسبه و اخذ خواهد شديذ

  قانون١٠١ طبق قانون اصالح ماده يا تجاري و ي مسکوني با کاربري اراضيبرا) الف
 عرصه را به شهرداري% ١٥بايست   مجلس شوراي اسالمي، مي٢٨/١/١٣٩٠ها مصوب شهرداري
مت يق% ١٥توانند   مي را ندارندي به شهرداري که امکان واگذاريند و در صورتيواگذار نما
  . روزکل عرصه را بپردازنديکارشناس
 يات ثبتيعملق ي که از طري امالک و اراضيو برا) الف( خارج از بند ي اراضيبرا) ب

 و يا برنامه چهارم توسعه فرهنگي، ) قانون ثبت١٤٧ماده (أت حل اختالف يا هيو 
 مراجعه يک سند به شهرداريده و جهت تفکيسند صادر گرد...  و )اد مسکنيبن( ياقتصاد

مترمربع و  ٥٠٠ که مساحت عرصه آن يه سند احصاء و در صورتيند، ابتدا مساحت اولينما
محاسبه و  P٧  مناطق کم برخورداري هر مترمربع از عرصه و برايرا ب١٤ P کمتر باشد

  .عمل خواهد شد) الف(ن صورت برابر قسمت يا  غيردر. اخذ خواهد شد

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ١٧/٦/١٣٩٩       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٩٨٤شماره 

 ين براي و همچني و عموميمسکون ي غيرهاي با کاربري امالک و اراضيبرا: تبصره
  .اقدام خواهد شد) ب( طبق قسمت ١٣٩٠ک شده قبل از سال ي تفکياراض

ت ماده ي با رعا)يبه صورت زراع(م شهر ي حري عرصه اراضين ماده برايعوارض ا ـ٢
  .ال اخذ خواهد شدي ر٠٠٠/٥ هر مترمربع معادل ي برا١٠١

 ي شهرسازـ در صورت داشتن کسري متراژ قطعات تفکيکي مسکوني طبق ضوابط٣ 
  .اقدام خواهد شد

 ي دسترسراژ بر اساسـ در صورت داشتن عملکرد مختلط مبناي محاسبه کسري مت٤ 
  .به عملکرد خواهد بود

  ـ صدور سند به اراضي کمتر از حد نصاب تفکيک از طريق اداره ثبت رافع عوارض٥ 
  . نخواهد بودالذکر فوق يبندها

ـ تقسيم باغات و مزارع و کاربريهاي عمومي و ٦  با طي مراحل قانوني يا بدون آن، با سند ...  
  .قاء اعيانيها از طريق آراي ماده صد به شرح فوق خواهد بوديا بدون آن و يا در صورت اب

  )انطباق کاربري(عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير کاربري امالک : ١٧ماده
 مصرف در يبرا( امالک ير کاربريي درخواست از تغيعوارض بر ارزش افزوده ناش* 

  :) از جمله احداث بوستانهاياز شهريخدمات مورد ن
و شامل اند  ا شدهي بوده يمسکون ي غير کاربري دارايلي که طبق طرح تفصيالکامـ ١

 مالک به شرح يلي در طرح تفصين ماده نباشد، عوارض انطباق کاربري هم٤تبصره بند 
  .ر خواهد بوديجدول ز
  
  توضيحات  )هر متر مربع(بهاء خدمات   مساحت عرصه  رديف

  .......  P٣٠   مترمربع٥٠٠ الي ١از   ١
  .......  P٢٧   مترمربع١٠٠٠ الي ٥٠١ از  ٢

قيمت کارشناسي کل عرصه با در نظر % ٧٠   مترمربع٣٠٠٠ الي ١٠٠١از   ٣
  گرفتن کاربري جديد تغيير يافته

عرصه را % ٧٠تواند   مياگر مالک بخواهد
  .به شهرداري واگذار نمايد

ربع و بسته به محل وقوع ملک ، سهم  متر م٣٠٠١براي امالک با مساحت بيشتر از    مترمربع به باال٣٠٠١از   ٤
  .خالص مسکوني تعيين و مابقي سهم شهرداري خواهد بود% ٢٧تا % ٢٠مالک از 

   
هاي  ونيسيد کميي که بر اساس درخواست مالک و طبق تايدر صورت: ١  تبصره
 داده ير کاربريي تغيه قسمتهاي مانده و بقي مصوب باقي از ملک در کاربريمربوطه قسمت

 عرصه ي الباق) جدول مذکور٤ و ٣هاي  فيرد(س از کسر سهم مالک از کل عرصه شود، پ
 جدول ٤ و ٣ ي مربوطه طبق ضوابط بندهاي کاربريز پس از کسر مساحت سهم متولين

  .فوق اقدام خواهد شد
ه عوارضات مربوط ي جدول مذکور از بابت کل٤ و ٣هاي  فيدر خصوص رد: ٢تبصره 

... ک و يت و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکيحق مشرفبه عرصه از جمله عوارض بر 
  .اخذ نخواهد شد

و در % ٧ باشد، يا صنعتي و ي ملک به صورت کارگاهي که کاربريدر صورت: ٣تبصره 
  . جدول فوق اضافه خواهد شد٤به بند % ١٠ باشد ي آن گردشگري که کاربريصورت

 يوان عدالت اداري از جمله دينونق مراجع قاي که از طريه امالکي کليبرا: ٤تبصره 
 صادر شده باشد، در صورت يمسکون  غيراي و يعمومهاي  ي در کاربريپروانه ساختمان

د عوارض مربوطه مطابق ي جديليا طرح تفصي و ٥ون ماده يسيق کمي از طرير کاربرييتغ
  . جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد٣ف يرد

ش از يربط بيون ذيسي جدول در کم٤ و ٣هاي  في ردي که برايدر صورت: ٥تبصره 
 شهر يتواند با اخذ مجوز از شورا ي مي شود شهرداريريم گين شده فوق تصمييدرصد تع
  .دياقدام نما
 م که درخواست پروانهي خارج از محدوده و داخل حريه امالک و اراضي کليبراـ ٢

وصول نموده و ...  و رهيه، پذي، مازاد بر تراکم پايند عوارضات احداثي نمايمسکون غير
ف مربوطه ثبت گردد و عوارضات مربوط به عرصه از جمله عوارض بر يمجموعاً در کد و رد

اخذ نشده و ... و سازي  ک و آمادهيت و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکيحق مشرف
  .افت خواهد شديدر صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه در

  ي و شهريخدمات عمومهاي  نهي از هزيقسمت أمين تعوارض بر: ١٩ماده 
ت ير مالکيي قانون برنامه پنجم توسعه در زمان تغ١٧٤ماده ) ب( به استناد بند 

  .ن ماده محاسبه و اخذ خواهد شديعوارض ا تير مالکييان در هر بار تغيعرصه و اع
  :ري و باي امالک مسکونيبرا) الف

ر يي در موقع تغيشهربندي  زش منطقهان طبق اريمت عرصه و اعيق% ٦به صورت 
  .ت اخذ خواهد شديمالک

 در ها، ن ماده با توجه به ضوابط اداره ثبت و دفترخانهيعوارض مربوط به ا: تبصره
  .اخذ خواهد شد...  و يانيک اعيا تفي يان کار ساختماني پايزمان صدور گواه

  :يمسکون  غير امالکيبرا) ب
که در دفاتر رسمي يا به صورت مبايعه نامه و قولنامه مسکوني  هاي غير ـ براي احداثي١

، براي قسمت اعياني آن نيز )الف(دهند ضمن اخذ عوارض عرصه طبق بند  معامله انجام مي
  .نسبت به زمان مراجعه وصول خواهد شد» از قيمت کارشناسي سرقفلي«% ٢عوارضي معادل 

ره يبت به پرداخت عوارض پذ که برابر مقررات نسياني مؤدين مراجعه برايدر اولـ ٢
 ي اخذ نموده ولي که پروانه تجاري اراضين بند اخذ نشده و براياقدام نموده اند، عوارض ا

  .ت محسوب نخواهد شدير مالکيين تغياحداث نکرده باشد اول
 از طرف سازمانها به اشخاص به صورت ي واگذاري که قراردادهايدر صورت: ١تبصره 

ت محسوب نخواهد شد و عوارض مربوطه برابر بند ير مالکيين تغي اولابد،ير انتقال ين بايزم
  .ن ماده اخذ خواهد شديا) الف(

ا ي ي به صورت وکالت)شتر از دو باريا بيدو بار (که هايي   انتقاليبرا: ٢تبصره 
 يمت گذاريق% ٣ن ماده پرداخت نشده باشد يافته و عوارض اي انجام )يعاد(اي  قولنامه

  .ت اخذ خواهد شدير مالکييز بابت عوارض تغزمان مراجعه ا
دهند با  معامله انجام مي...) سهم يا دانگ يا شعير خردل و (ـ در معامالتي که به صورت ٣

  .عوارض بر مبناي مقدار معامله تعيين و اخذ خواهد شد% ٢رعايت بند يک معادل 
داشته باشد  ير غان ملک را بهيت عرصه و اعير مالکيي که مالک قصد تغيدر صورتـ ٤

 آنها را به مستأجر منتقل کرده و يد سرقفليمستند ثابت نما مالک با ارائه اسناد و مدارک
ن بماند عوارض آن اخذ نخواهد شد و يد مستاجري کماکان در يمسکون هاي غير ياحداث

.  اخذ خواهد شدي و عوارض نوساز)انيعوارض عرصه و اع() الف(فقط با اخذ عوارض بند 
  .ت ملک مورد استعالم بالمانع استير مالکييه دفترخانه اعالم گردد که فقط تغضمناً ب

م شهر و در صورت مشخص نبودن ي در داخل محدوده و حريديتولهاي  کارگاه ـ ٥
 در صورت انتقال يواقع در پارک صنعتهاي   و کارگاهيم شهر داخل حوزه استحفاظيحر
ان انتقال صورت ي که با عرصه و اعيورت را پرداخت و در صياني اعيمت کارشناسيق% ٢
  .ز خواهد بودين) الف( عوارض بند ياني اعيمت کارشناسيق% ٢رد عالوه بر يگ

 شامل يمسکون هاي غير يشه احداثي و حق کسب و پيمسکون  غيرتير مالکييتغ ـ ٦
ه ، عالويان همراه با سرقفلين ماده بوده و در صورت انتقال عرصه و اعيعوارض مربوط به ا

  .ز خواهد بودين) الف( شامل اخذ بند يمسکون  غيررييبر عوارض تغ
 آن به ارث برسد در ي بوده و تنها سرقفليگري که ملک متعلق به ديدر صورتـ ٧

ن قسمت اخذ ير مواد ذکر شده ايمطابق سا  غير وراث بهي از سوي سرقفليصورت واگذار
  .....ن قسمت از يافت عوارض ايخواهد شد و در خصوص در

  )مصوب ي غيراستفاده از کاربر(مرتبط  ي غير در کاربربرداري بهرهعوارض : ٢٠ماده 
 ينکه رأيمصوب با توجه به ا ي غيردر خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربرـ ١

 يي محل باشد، از آنجايليا تعطي از بنا يا قسمتيون ماده صد بر اساس قلع تمام يسيکم
ا ين موضوع باعث شده و يباشد و ا ي ميه صورت موقت بي استفاده خالف کاربريکه گاه

 منافع و حق و حقوق  تأمينن جهتي نباشد، بنابراي بنا عمليليا تعطيخواهد شد تا قلع و 
 ين گونه امالک بر مبناي مجاز بابت استفاده موقت از ايکاربر  غير عوارض دريشهردار

در ادامه خواهد آمد ها  ه تبصري که طيطيحات و شراين توضيرابطه و فرمول و همچن
  .محاسبه و اخذ گردد

K  × P × C ×  اني اعيکاربر  غيرعوارض ساالنه استفاده موقت = ٥  
P × C ×  باز وي عرصه و فضايکاربر  غيرعوارض ساالنه استفاده موقت = ٥  

  مساحت هر واحد به مترمربع=  S انيمسقف و اع غير
 صورت ات يک واحد در رابطه فوق بههاي چند طبقه، مساحت کل طبق در ساختمان(

  ). اعمال خواهد شديي محاسبه مبلغ نهايب طبقات برايهمکف منظور و سپس ضر
C  =ب مربوط به نوع استفاده استيضر.    

  C ضريب  نوع استفاده

  ٣  سنگ فروشي ـ سفره خانه ـ نمايشگاه ـ تجاري
  ٥/١  مطب پزشکان

  ١  آموزشي ـ دفتري ـ ادارري
  ١  ساير موارد ـ مسکوني ـ خوابگاه ـ کارگاه ـ انبار ـ صنعتي

  ٥/٠  خياطي زنانه ـ آرايشگاه زنانه ـ هتل ـ مهمانسرا
  ٢٥/٠  روزنامه و مجالت
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K  =ليب طبقات به شرح ذيضر:  
  

  بالکن  دو و بالتر  اول  زيرزمين  همکف  طبقه
  ٢/٠  ١  ١  ٥/٠  ٥٠/١  K ضريب

  
  " . بند کسر خواهد شدنياز عوارض ا% ٦٠تا % ٢ هر سال يبه ازا: تبصره

حه شماره يل به موجب الي شهر اردبي اسالميت مذکور، شورايدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٢/٧/١٣٩٨ ـ ٣٨٠١٨

ده که منظور از عوارض ابقاء در مصوبه يدر پاسخ به سوال اول که مطرح گردـ ١  " 
 و يوانه ساختمان بدون پري که شخصيزمان: رساند  ميست؟ به عرضيت چيمورد شکا
 ١٠٠ون ماده يسيد موضوع به کمينما  مين و مقررات اقدام به احداث بنايت قوانيبدون رعا

ن حال يگردد و در ع  ميمه صادريا جريب يالزم حکم بر تخرهاي  يارجاع و پس از بررس
 مکلف به صدور يمه شهرداريپس از اخذ جرها  ي قانون شهردار١٠٠ ماده ٥برابر تبصره 

 شود اند که متاسفانه در خصوص عوارض ابقاء بنا چنين برداشت مي  پايان کار گرديدهگواهي
 ١٠٠ که منظور از اين عوارض دريافت مبلغي عالوه بر جريمه تعيين شده در کميسيون ماده

 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٨٠حال آن که برابر ماده . باشد مي
 ي شوراها١٣٨٢ با اصالحات مصوب ١٣٧٥ران مصوب سال کشور و انتخاب شهردا

  به منظوري اهاليدات و درآمدهايتواند نسبت به وضع عوارض متناسب باتول ي مياسالم
أت ي مصوب هنامه آييناز شهر طبق ي مورد ني و عمرانيخدماتهاي  نهي از هزي بخشتأمين

 ٥٠  ماده١ن تجميع عوارض و تبصره  قانو٥عالوه بر اين طبق تبصره ماده . وزيران اقدام نمايد
ز شده ي تجوي اسالميب شوراهاي با تصويات بر ارزش افزوده اخذ عوارض محليقانون مال

ده و تا زمان ينکه ملک بدون مجوز احداث گرديز با توجه به اين مورد نياست که در ا
ارض  که عويده در حالي پرداخت نگرديچ گونه عوارضي ه١٠٠ون ماده يسي کميصدور رأ

ق ي و توفي ارائه خدمات شهريالزم براهاي  نهي هز تأميناخذ شده از شهروندان در جهت
ت يبا رعاها  ي قانون شهردار٥٥مقرر در ماده هاي  تيف و مسئولي در انجام وظايشهردار

در واقع . شود  مي شهر برقراري صالح از جمله شورايمقررات مربوط توسط مرجع ذ
تا کننده   است که مراجعهياء شده عبارت است از عوارض قانونمنظور از عوارض بناء ابق

از جمله ( ي و ملکيل انجام تخلفات ساختماني به دل١٠٠ون ماده يسي کميزمان صدور رأ
...) و سازي   خدمات آمادهيو بهاها  ي قانون شهردار١٠١ت ماده يک عرصه بدون رعايتفک

 مهيب و اخذ جري به عدم تخر١٠٠اده ون ميسي کميپرداخت نکرده و با توجه به صدور رأ
  .ديست مالک پرداخت نمايبا مي

 ي اشخاصي است که براين عوارض همان عوارضيا ايدر پاسخ به سوال دوم که آـ ٢
 شود؟ به استحضار  ميکنند اخذ  ميکه مرتکب تخلف نشده و مبادرت به اخذ پروانه

 ين عوارض برايد اير گردر بلکه همان گونه که در پاسخ سوال اول ذکيخ: رساند مي
چ گونه عوارض ي نموده و هي و ملکيباشد که اقدام به انجام تخلفات ساختمان ي مياشخاص

ده که عدم يوضع گرداند   پرداخت نکردهي از خدمات عموممندي بهره با وجوده يقانون
ض ناروا بوده که با وجود تخلف ي تبعين عوارض توسط اشخاص متخلف نوعيپرداخت ا

ن يکه ااند  مند بوده  بهرهي بدون پرداخت عوارض از خدمات عمومي و ملکينساختما
 ي قانون اساس٣ اصل ٩ بند ي عموم در مقابل قانون و اجراي تساويعوارض در راستا

 و يمادهاي  نهي همه، در تمام زميجاد امکانات عادالنه برايضات ناروا و اي رفع تبعيعني
  . ده استي، وضع گرديمعنو

ا عوارض دارندگان پروانه يره ينکه عوارض پذي بر ايسخ به سوال سوم مبندر پاـ ٣
چرا که طبق . دارد بله در نرخ تفاوت دارد  مير؟ معروضيا خي متفاوت است يساختمان

ل جدول ي ذ٦ل و تبصره ي شهر اردبي شورا١٣٩٦ تعرفه عوارض سال ٥جدول ماده 
 درخواست ي که برايه است به طورن شدييف هر کدام به صورت جداگانه تعيمربوطه تکل

بدون پروانه هاي  ي احداثي و براp٤٨ب ي با ضري تجاريکنندگان پروانه ساختمان
. گردد  مي محاسبهp٨ها  ين شهرداريون ماده صد قوانيسيمه کمي باتوجه به جريساختمان

 مربوطه ي خارج از ضوابط و خارج از کاربري که اقدام به احداث تجاريان مؤديرايز
 که يان مؤديره آنان بايعوارض پذاند   شدهيمه نقديون ماده صد جريسيو در کماند  مودهن

ف شده دارند مطابق جدول ي تعري در خارج از کاربري تجاريدرخواست پروانه ساختمان
  .باشند  ميره متفاوتيعوارض پذ
 ي عوارض وضع شده توسط شوراي شاکينکه برخالف ادعايان با توجه به ايدر پا

الت، ين موارد صراحتاً در قانون تشکين و مقررات بوده که ايل برابر قواني شهر اردبيماسال

ع عوارض و ي و قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تجمي اسالميف و انتخابات شوراهايوظا
د قرار گرفته است و عوارض وضع شده ييد و تايات بر ارزش افزوده مورد تاکيقانون مال

  " .باشد  مي مورد استدعايت شاکي رد شکايتقاضا. باشد  مين و مقرراتيکامالً برابر قوان
 عدالت  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان٩٢موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 

 ي اسالمي شوراهايأت تخصصي به ه٨٤ ماده يص نشد و پرونده در اجراي تشخيادار
  . ارجاع شديوان عدالت اداريد

ون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قان٨٤در اجراي ماده 
شود و   مي پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع١٣٩٢سال 

 تحت عنوان ٤ ماده ٧ بند ١٥/٢/١٣٩٩ـ ١٨أت مذکور به موجب دادنامه شماره يه
 يرمسکونيره غي تحت عنوان عوارض پذ٥ وماده ي مسکونيعوارض صدور پروانه ساختمان

ل را ي شهر اردبي اسالمي مصوب شورا١٣٩٦ سال يل براي اردبياز تعرفه عوارض شهردار
 مذکور به علت عدم اعتراض يرأ. ت صادر کردي به رد شکايص نداد و رأيقابل ابطال تشخ

  . افتيت ي قطعيوان عدالت اداريا ده نفر از قضات دي و يوان عدالت اداريس دي رئياز سو
و ) يخدمات عموم (١٩، )ير کاربرييتغ (١٧، )ک عرصهيتفک (١٦به مواد  يدگيرس

ل مصوب سال ي شهر اردبي اسالمي شوراياز تعرفه عوارض محل) رمرتبطي غيکاربر (٢٠
  . قرار گرفتيأت عمومي در دستور کار ه١٣٩٦

ن يس و معاوني با حضور رئ٨/٥/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديلت اداروان عدايد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 وضع عوارض يوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا

ر ي شهرها مغاي اسالميمصوبات شوراها در ياني و اعيک در اشکال مختلف اراضيتفک
 از تعرفه ١٦ن ماده يص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيقانون و خارج از حدود اخت

 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ١٣٩٦ اجرا در سال يل براي اردبيعوارض شهردار
 يل مندرج در رأيل به دالي شهر اردبي اسالميک عرصه مصوب شورايحاصل از تفک

ر قانون و خارج از حدود ي مغايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥شماره 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند  شهر است و مستند به ي اسالمي شورايارات قانونياخت

  . شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
 امالک به ير کاربريي از درخواست تغي ناش تحت عنوان عوارض١٧ن ماده يهمچن

ر قانون و خارج ي مغا١١/١٠/١٣٩١ ـ ٧١٧ و ٢/١٢/١٣٩١ ـ٤ل مندرج در آراء شماره يدال
 تحت ١٩باشد و در خصوص ماده   ميص داده شده و قابل ابطاليارات تشخياز حدود اخت

واقع همان  که در ي و شهريخدمات عمومهاي  نهي از هزي قسمت تأمينعنوان عوارض بر
أت ي ه١/٤/١٣٩٥ ـ٢٤٣ شماره يل مندرج در رأيباشد به دال  ميعوارض نقل و انتقال

 اعتراض  از تعرفه مورد١٧ و ١٩بنابراين مواد . عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون است
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند مستند به 

 .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال 
 که نقشه يي و شهرهايشهردار( مقرر شده ي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٤طبق بند 
 نوع يساختمانهاي  ه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانهيجامع شهر ته

استفاده از ساختمان را قيد کرده و در صورتي که برخالف مندرجات پروانه ساختماني در 
 ل کسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در کميسيونتجاري، مح منطقه غير

 و ينکه اعطاء مجوز بر خالف کاربرينظر به ا.) دينما  مي مطرح١٠٠ ماده ١مقر در تبصره 
 قانون مذکور است و ٥٥ ماده ٢٤ و بند ي قانون شهردار١٠٠ر ماده ياخذ وجه مغا

 ـ ٤٨٩ از جمله آراء شماره ي اداروان عدالتي ديأت عمومين در آراء متعدد هيهمچن
 موقت از ساختمانها برداري بهرهانه ي اخذ عوارض سال١٢/٢/١٣٩٦ ـ ٨٥ و ٢٤/٥/١٣٩٦
. ص و ابطال شده استي شهر تشخـي اسالميارات شوراير قانون و خارج از حدود اختيمغا

مرتبط  غيري  در کاربربرداري بهره تعرفه مورد اعتراض تحت عنوان عوارض ٢٠ن مادهيبنابرا
ر قانون است و يارات و مغايل خارج از حدود اختي اردبي شهردار١٣٩٦از تعرفه سال 

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند مستند به 
 ين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣با اعمال ماده . شود ي ابطال م١٣٩٢مصوب سال 

يب آن  ابطال شده از مصوبه به زمان تصوي ابطال بندهاي تسر ويوان عدالت اداريد
  .موافقت نشد
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