
  

  15/11/1399                                                                        9703703شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران أترئيس هي

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
و  2ماده  9و  8ابطال بندهاي «: با موضوع 13/10/1399مورخ  9909970905811328

 27ي و ماده عوارض تفكيك اعيان 21عوارض ابقاي ساختمان و ماده  18و ماده  6ماده 
عوارض كمك به  49عوارض و فضاي سبز و ماده  31عوارض معامله و غيره و ماده 

» شوراي اسالمي شهر تبريز از تاريخ تصويب 1392كتابخانه تعرفه عوارض محلي سال 
  گردد.  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  ـ مهدي دربين مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري
  

  9703703: شماره پرونده   1328شماره دادنامه:     13/10/1399: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

  يزاده علمدار ينعلينادر حس يآقا شاكي:
، 18ماده ، قسمتي از6، ماده 2ماده  9و  8ابطال بندهاي  موضوع شكايت و خواسته:

  زيشهر تبر ياسالم يشورا 1392تعرفه عوارض سال  49و  31، 27، 21مواد 
، 6، ماده 2ماده  9و  8 يابطال بندها يبه موجب دادخواست يشاك گردش كار:

 ياسالم يشورا 1392تعرفه عوارض سال  49و  31، 27، 21، مواد 18از ماده  يقسمت
   :ن خواسته اعالم كرده است كهييرا خواستار شده و در جهت تبز يشهر تبر
  يوان عدالت ادارياست محترم دير "

مالك  يزاده علمدار ينعلينجانب نادر حسيرساند ا مي با عرض سالم، به استحضار
 314ز به شماره قطعات يتبر 9واقع در بخش  536/11ـ 1902/11به پالك  ينيقطعه زم

شروع به احداث  10/10/1384ـ 4/7/18791شماره  يافت پروانه ساختماني، با در315و 
 100 ن نموديم كه در طبقات مقداري اضافه احداثي وجود داشت كه با رأي كميسيون مادهآ

به پرداخت جريمه محكوم شديم و در اثناي پرداخت جريمه با ليستي از عوارض شهرداري 
م و يمزبور شد تبريز مواجه و به سبب تعهدات ضروري، مجبور به پرداخت وجوه 2منطقه 

ارد يليش از ده ميز را كه بيتبر 2منطقه  يشهـردار يوصول وجوه يرادات قانونينك ايا
  است. ن كشور بودهيقوان ار شورا و بدون مراعاتياز مصوبات خارج از اخت يال و ناشير

  : رت مصوبات صدرالذكر با قانون و مقرراتيمغا: اوالً
شهر  ياسالم يشورا 1392فوق از تعرفه عوارض سال  گانه نه مصوبات رتيمغا: الف

  ي: قانون اراتياخت از خروج و نيقوان ز بايرتب
 از ساختماني تخلفات انواع آن هاي تبصره و شهرداري قانون 100 ماده شرح به قانونگذار

 بناي زير مساحت بر زائد بنا اضافه يا بهداشتي يا فني يا شهرسازي اصول رعايت عدم جمله
 نموده مشخص و تبيين را اداري و صنعتي تجاري، مسكوني، از اعم ساختماني پروانه در مندرج

 تعيين يا و مجاز وضع به اعاده و تعطيل تخريب، از اعم ساختماني تخلفات تكليف تعيين و
 به عنايت است. بنابراين با داده قرار مزبور ماده در هاي مقرر كميسيون صالحيت در را جريمه
 شهرداريها قانون 100 ن مادهرا كميسيو ساختماني تخلفات جرايم تعيين مرجع قانونگذار اينكه
 در آمره قاعده وضع متضمن كه تبريز شهر اسالمي شوراي مصوبات بنابراين نموده، تعيين
 اختيارات حدود از است، خارج 100 كميسيون ماده جرايم بر عالوه عوارض وصول خصوص
 ريحاًص شهرداري، قانون فيه، مانحن در كه است حالي در اين. باشد مي شهر شوراي قانوني

و رأي هيأت  كرده صد ماده كميسيون نظر اساس بر فقط جريمه وصول به مكلف را شـهرداري
 بر باشد. مؤيد صحت اين اظهارت مي 2/8/1396 ـ739 عمومي ديوان عدالت اداري به شماره

 از خارج و قانوني وجهه فاقد الذكر) شوراي اسالمي شهر تبريز(فوق گانه نه مصوبات اساس اين
  .باشد مي قانوني موازين از تبريز شهر شوراي عدول و بوده تياراتاخ حيطه
شهر  ياسالم يشورا 1392فوق از تعرفه عوارض سال  گانه نه مصوبات رتيمغا: ب

  : ت شورايدولت و خارج از مسئول يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون 4 ز با مادهيتبر
 4 آن، ماده 2ض و تبصره ع عواريقانون تجم 1ماده  اد شده برخالفيعوارض ـ 1
قانون  50ماده«و )» 8/12/1380دولت(مصوب  يمال مقررات از يبخش ميتنظ« قانون

 افتيدر نيقوان نيرا كه براساس ايباشد. ز ي، م»خدمات و كاالها ارزش افزوده عوارض
 توسط يحقوق و يقيحق اشخاص از عنوان هر تحت خدمات اي و كاال وجه، هرگونه
 اي شده نيمع مربوط نيو قوان مقررات در كه يموارد ازغير يدولترغي يعموم ينهادها

  است. ممنوع شود يم
 م شديتقد گانه نه ياز آنها در بندها يكه بعضاز عوارض تعرفه  ين بعضييتعـ 2

، ين عوارض به امور شهرسازييستند از جمله، تعي) نيفعل 80( 71ماده  16مشمول بند 
ن ين چنييكه تعشهر و..  يها و كتابخانه يقطار شهر سبز، ين عوارض به توسعه فضاييتع

 ياسالم يراد محرز مصوبات شورايشهر نبوده و ا ياسالم يت شورايدر مسئول يعوارض
  ز هستند.يشهر تبر
شهر  ياسالم يشورا 1392گانه فوق از تعرفه عوارض سال  مصوبات نه رتيمغا: ج
  : رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس ز بايتبر

: دارد يكه مقرر م رانيا ياسالم يجمهور يپنجم قانون اساس و كصدي  اصلستناد به ا
كه يدر صورت» .كشور باشد  نيقوان و  اسالم  نيمواز  مخالف دينبا شوراها  ماتيتصم«

يز، شهر تبر ياسالم يشورا 1392فوق در تعرفه عوارض سال  گانه نه يمصوبات اعتراض
 قانون ر بايح داده خواهد شد، مغايز توضيعاقباً ند و متيكه به استحضار رس يشرح به

  بوده است. ين كشور و قانون اساسيشوراها، قوان
كه مصوبات كشور: در صورتي  قوانين و  اسالم  موازين با شوراها  دوماً: مغايرت تصميمات

كه به  شوراي اسالمي شهر تبريز، به شرحي 1392فوق در تعرفه عوارض سال  گانه نه اعتراضي
  شوراها، قوانين كشور و قانون اساسي بوده است. قانون ستحضار رسيد، مغاير باا

شهر  ياسالم يشورا 1392فوق از تعرفه عوارض سال  گانه نه مصوبات رتيمغا: د
  : يادار عدالت وانيد يعموم أتيه آراء ز بايتبر

 هاي جريمه بر فوق، عالوه ذكر شده گانه نه تحت عناوين مواردخالف  عوارض وصول
 عمومي هيأت و آراي متعدد بوده قضايي هاي با رويه ، مغاير100 ماده هاي تبصره در مندرج
 اسالمي ساير كه مربوطه به شوراي مصوباتي با چنين عناويني  قاطعيت با اداري عدالت ديوان

گانه دادخواست، شماره و تاريخ  9كه در بندهاي  نموده اند، را ابطال شهرهاي كشور بوده
   هيأت عمومي مربوط به هر يك از موارد مورد اعتراض، تقديم گرديده است.آراي 

  ي: رت مصوبات با مواد متعدد قانونيمغا: سوماً
  : )8/12/1380دولت (مصوب  يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون 4ماده ـ 1
  : توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 62ماده ـ 2

  د؛يفرمائ يهمانگونه كه مالحظه م
 يمجاز، شهردارغير مصوب نمون تعرفه عوارض با زيتبر شهر ياسالم يالً شورااو
ن ضمن ممنوع بودن، يحق، نموده كه به استناد قوانغير افت وجوه منيز را وادار به دريتبر

 است. يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ييقضا  هيو بر خالف رو ن متعدديتخلف از قوان

ـ  90/30/42620 شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب مقام اً قائميثان
 18/7/1383ـ  ش/2/3106 شماره مصوبه موضوع«: كه است كرده اعالم 29/3/1390
 وجود يقانون مجوز چنانچه نشد و شناخته شرع نيمواز شهر...، خالف ياسالم يشورا
 نيهم بر زين يادار عدالت وانيد يعموم أتيه .»باشد يم شرع نيمواز خالف باشد نداشته
 از يكيامر  نيا در. نموده است ابطال را آن و اعالم شرع نيمواز برخالف را مصوبه اساس
 كه يمصوبه ا نكهيا بر يصورت گرفته مبن نگهبان يشورا يها ن استدالليتر ياصول

در  يديه بارقه امين نظريو ا »است شرع خالف« كشور باشد، يجار قانون برخالف
 يين كشور، در عموم مردم بوجود آورده تا مراجع قضاير با قوانيمغا يها به پرونده  يدگيرس

ند. يمعمول نما يو فور يناصواب برخورد جد ياز عملكردها يبا تخلفات و اجحافات بعض
 گانه نه در مورد موارد ز رايشهر تبر ياسالم يشورا مصوبات توان يم علت نيهم به

ز دانست و يشرع مقدس اسالم ن ر باي، مغايل فقدان استناد قانونيصدرالذكر به دل ياعتراض
قاطع به  يصدور رأ با عنوان عوارض، مستلزم يقانونغير وجوه اخذ از يريجلوگ منظور به

، 1392 مصوب سال يادار عدالت وانيد قانون 88 و ماده12 ماده 1 بند ،13 هماد استناد
است. لذا  ياراد عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشك قانون 92 الخصوص ماده يعل

وان عدالت يد يأت عموميتوسط ه الذكر فوقنجانب به مصوبات ياستدعا دارد اعتراض ا
 يمصوبات خالف قانون ابطال به يو نسبت به صدور را يدگيرس نوبت از بطور خارج يادار

  " .نديم فرمايز اتخاذ تصميتبر شهر ياسالم يشورا1392تعرفه عوارض سال 
  : ر استيض به شرح زمورد اعتراهاي  متن مقرره

د پروانه اقدام يتجد يبرا يساختمانهاي  كه صاحبان پروانه يدر صورت: 8بند  "
درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه و هر نوبت به مدت  10ند، در دو نوبت با اخذ ينما
ژه) ير وي(غ يعاد يمسكونغير و   يمسكونهاي  شود. ضمناً اعتبار پروانه مي ديسال تجد 2
سال خواهد بود و  8د يد و تجديبا احتساب مدت اعتبار تمد 1389ره قبل از سال صاد

  ك سال خواهد بود.ي 1389قبل از سال  يساختمانهاي  د پروانهياعتبار تمد
ش يب يمسكونغير و يمسكونهاي  مه تمام ساختمانينهاي  د پروانهيتجد يبرا: 9بند 

تعرفه،  6در مراجعه طبق ماده  ي تأخيرانونسال اعتبار پروانه عالوه بر اخذ عوارض ق 8از 
هر سال محاسبه و  يزمان صدور پروانه به ازا يدرصد از كل عوارض پرداخت 10معادل 

  د خواهد شد.يسال پروانه تجد 2وصول و حداكثر به مدت 
  يدر مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختمان تأخير عوارضـ  6ماده 

ه، يبعد از اتمام مدت اعتبار پروانه، اصالح يساختمان كه صاحب پروانه يدر صورت
ك درصد عوارض يد به ازاء هر ماه يمراجعه نما يد جهت اخذ هر گونه گواهيد و تجديتمد

الزم صادر  يدر مراجعه اخذ و گواه تأخير عوارض عنوان بهمتعلقه زمان صدور پروانه 



ه، ياعتبار پروانه، اصالح يخ انقضاين ماده از تاريخواهد شد. ضمناً مبدأ احتساب عوارض ا
  صادره خواهد بود. يدهايدها و تجديتمد

  گردد. نمي 1375صادره قبل از سال هاي  ن ماده مشمول پروانهيا: 1تبصره 
ه، يقبل از اتمام مهلت پروانه، اصالح يكه درخواست گواه يدر صورت: 2تبصره 

نكه تا شش ماه نسبت يشرط ا ثبت شده باشد به يون شهرسازيد در اتوماسيد و تجديتمد
  ن ماده شامل نخواهد بود.يد عوارض اياقدام نما يبه اخذ گواه
  % عوارض متعلقه زمان پروانه بيشتر نخواهد بود.34ـ حداكثر عوارض اين ماده از 3تبصره
  ها يانياع يعوارض ابقاـ  18ماده 
  يـ مسكون1

احداث  ين اضافه واحـدهايمچنو ه يا مازاد بر پروانه ساختمانيبدون پروانه  ييبناها
مشمول عوارض اند  ابقاء شده 100ماده هاي  ونيسيكم يل شده كه مـطابق آرايو تبد

ل محاسبه خواهد شد. يب عوارض ابقاء آنها مطابق جدول ذيمترتب بر پروانه بوده و ضرا
باشد كه  مي مناطق  يص شهرسازيأت تشخيههاي  يانيص سال احداث اعي(مرجع تشخ

ه ياقدام نموده و نظر يق فنينه دقيو معا يروز نسبت به بررس 10اكثر ظرف مدت د حديبا
  ند.)يخود را در پرونده ثبت نما يو قطع يكارشناس
  

  رديف
سال احداث يا 

  تبديل
  نحوه محاسبه عوارض  شرح

1  
قبل از سال 
1383  

  كليه احداثي ها
يك برابر عوارض ضوابط زمان احداث با ارزش 

  زمعامالتي اراضي رو

2  
  

از اول سال 
1383  

  مطابق ضوابط و كاربري
برابر كليه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش  5/1

  معامالتي اراضي روز

خالف ضوابط و مطابق 
  كاربري ها

برابر كليه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش  2
  معامالتي اراضي روز

خالف ضوابط و خالف 
  كاربري ها

ضوابط و ارزش برابر كليه عوارض مرتبط با  3
  معامالتي اراضي روز

م يقـد يليضـوابط و مقررات طرح تفص 1374قبل از سال هاي  ياحداث يمبناـ 1ـ 1
  باشد. مي ديجـد يليو بعد از آن طرح جامع و تفص

شود  ي ميشامل موارد يتخلف ساختمانهاي  پرونده يبرا يعوارض احتسابـ 1ـ 2
  و حكم بر ابقاء آنها صادر شده است. مطرح 100ماده هاي  ونيسيكه صرفاً در كم

ر ينسبت به پروانه و سا 1374كه مالك ساختمان بعد از سال  يدر مواردـ 1ـ 3
ش واحدها و دوبلكس و ياز افزا يناش يمسكون يل واحدهايصادره اقدام به تبد يمجوزها

 يد راماده صهاي  ونيسيد و در كميشتر نمايب يك واحد به واحدهاير استفاده از ييا تغي
ش تعداد واحدها نسبت يك و افزاياز تفك يعوارض ارزش اضافه شده ناش ،ابقاء صادر گردد

ا طبقات (پس از كسر مساحت يآن طبقه  مترمربعهر  ير مجوزها به ازايا سايبه پروانه 
  عوارض محاسبه خواهد شد. عنوان به P5آسانسور و راه پله) 

 سبز ينگ و فضايپارك تأمين بدون يانمجاز به صدور پروانه ساختم يشهردارـ 1ـ 4
از  ياحداثهاي  يانيباز و ابقاء اع يفضا تأمين بدون يباشد، در صورت تخلف ساختمان نمي
ن رفته به شرح فرمول (مقدار يباز از ب يفضا مترمربعماده صد از هر هاي  ونيسيق كميطر
  ) عوارض آن محاسبه خواهد شد.P75× باز  يفضا يكسر

ابقاء شده كه سال احـداث آنها  يمسكونهاي  يانيمازاد بر تراكم اععـوارض ـ 1ـ  5
  گردد. نمي شامل باشد مي 1374قبل از سال 

ن تعرفه يا 18ب ماده يشامل ضرا 16ل ماده يذ 12عوارض ذكر شده در بند ـ 1 ـ 6
) در ي(خارج از ضوابط شهرساز يش آمدگيكه اضافه پ ين در صورتيباشد و همچن مي زين
اختصاص  يتجار يو انبار يو خدمات ياز تجارهاي غير استفاده ين و همكف براير زميز
 12د شده در بند يمعادل عوارض ق يون ماده صد ابقاء شود عوارضيسيق كميابد و از طري

  باشد. مي ر عوارض مشمول محاسبهياز ساغير به 18ب ماده يبا اعمال ضرا 16ماده 
بوده، در صورت  1374خ احداث آنها قبل از سال هاي مسكوني كه تاري ـ كليه احداثي1ـ 7

هاي  بال مانع بودن از نظر طرح و گذربندي، كاربري و ضوابط شهرسازي و ابقاء از طرف كميسيون
  درصد عوارض زير بناء محاسبه خواهد شد. 50صرفاً با اخذ جرايم و معادل  100ماده 

  ير مسكونيغ
ل و احداث شده و يتبد يپروانه ساختمان ا مازاد بريكه بدون اخذ پروانه و  ييبناها
ل يگردد برابر جدول ذ مي حكم ابقاء آنها صادر 100ماده هاي  ونيسيكم يطبق آرا
    شود. مي محاسبه
  نحوه محاسبه عوارض  شرح  سال احداث و تبديل  رديف

  ضوابط زمان سال احداث با ارزش معامالتي اراضي روز  كليه احداثي ها  1370قبل از سال   1

2  

  

تا  1370از اول سال 
  1382آخر سال 

  مطابق ضوابط و كاربري
(عوارض پذيره و ساير عوارض مرتبط با ضوابط زمان 

  وقوع)

  خالف ضوابط و مطابق كاربري
% ارزش تقويم روز و ساير عوارض مرتبط با ضوابط  20

  زمان وقوع

  خالف ضوابط و خالف كاربري
تبط با ضوابط % ارزش تقويم روز و ساير عوارض مر 20

  زمان وقوع

3  
به  1383از اول سال 
  بعد

  برابر ساير عوارض پذيره و ساير عوارض مرتبط 5/1  مطابق ضوابط و مطابق كاربري

  برابر ساير عوارض مرتبط 2% ارزش تقويم روز و  20  خالف ضوابط و مطابق كاربري

  اير عوارض مرتبطبرابر س3% ارزش تقويم روز و  20  خالف ضوابط و خالف كاربري
  
 هاي ـ در صورت افزايش عرض دهنه و ارتفاع واحدهاي غيرمسكوني به جزء كاربري1ـ 2
ابقاء از  يو صدور را يحيتفري ـ ستي، توري، ورزشيدرمان ي، بهداشتي، آموزشيفرهنگ
درصد ارزش اضافه شده روز طبق  20ها  عوارض آن 100ماده هاي  ونيسيكم يسو

  شود. مي شهر محاسبه ياسالم يشورا 1389 دستورالعمل مصوب سال
ش سطح بالكن به يا افزايدر صورت احداث و توسعه بالكن داخل مغازه و ـ 2ـ 2

درصد ارزش اضافه شده مطابق دستورالعمل مصوب  20ش از نصف مساحت مغازه، يب
  باشد. مي عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه عنوان بهشهر  ياسالم يشورا 1389
) و مطابق 16بر اساس ماده ( يمسكوني غيرر بنايرض مازاد بر تراكم زعواـ 2ـ 3
ن ارزش يين ماده محاسبه و وصول خواهد شد. رابطه تعيهم 2ف يب جداول رديضرا

  100م ماده ياعمال جرا يبرا يانياع يمعامالت
  
20 %P (ارزش روز) + ارزش معامالتي ساختمان طبق جدول ذيل = ارزش معامالتي اعياني ها  

  
  ها يقانون شهردار 100ماده  11موضوع تبصره 

  

  شرح  رديف
هاي  ارزش معامالتي اعياني

  (ريال) مترمربعيك 

ـ اسكلت اعياني   ـ انواع ساختمان      الف 

ـ هر  طبقه سازه 5اسكلت بتوني با هر نوع سقف تا   1   253000  مترمربعاي 

ـ هر طبقه سازه 5اسكلت بتوني با هر نوع سقف بيش از   2   319000  مترمربع اي 

ـ هر  طبقه سازه 5اسكلت فلزي با هر نوع سقف تا   3   231000  مترمربعاي 

ـ هر متر مبع طبقه سازه 5اسكلت فلزي با هر نوع سقف بيش از   4   291000  اي 

5  
هاي فلزي يا بتوني كه معموالً در وسط  اسكلت مختلط بنايي با ستون

  شود. ساختمان اجرا مي
210000  

  132000  ر (سقف فلزي)اسكلت آج  6

  86000  اسكلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب)  7

  99000  اسكلت آجري (فقط سقف چوبي)  8

9  
هاي صنعتي و  ساختمان تمام صنعتي (پيش ساخته شده از چوب

  اشباع شده)
308000  

ـ انبارها با دهنه بيش از        متر طول 4ب 

  132000  اسكلت آجر يا بتوني يا سنگي با هر نوع سقف  1

  192000  اسكلت فلزي يا سوله پيش ساخته با هر نوع سقف  2

  14500  اسكلت نيمه فلزي يا نيمه بتوني پيش ساخته با هر نوع سقف  3

ـ سالن       ها يا توقفگاه ها ج 

  148000  با مصالح بنايي سنگ، آجر، بلوك سيماني  1

  198000  هاي بتون آرمه يا فلزي اسكلت فلزي با ستون  2

  157000  كلت نيمه فلزي يا نيمه بتونياس  3

  39500  گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف  4

ـ آشيانه       ها و سايه بان ها د 

  48500  هاي چوبي و مصالح بنايي با هر نوع سقف با پايه  1

  65000  هاي فلزي يا بتون آرمه با هر نوع سقف با پايه  2

ـ تأسيسات   ـ      ه

ـ سانترالهاي حرارتي م دستگاه  1   11000  ركزي شوفاژ 

  19500  تهويه مطبوع (گرمايشي و خنك كننده)  2

  46000  مترمربعآسانسور براي هر   3

ـ ساير موارد       و 

  29500  متر مكعب باالتر 6انواع مخزن اعم از زير زميني هوايي از   1



  شرح  رديف
هاي  ارزش معامالتي اعياني

  (ريال) مترمربعيك 

  38500  مترمربعسكوها و باراندازها هر   2

  31500  ديوار كشي با هر نوع مصالح  3

به  نفع ذي يم از سويدرصد از عوارض و جرا 30در صورت پرداخت حداقل ـ 2ـ 4
ماه از  3تا  حساب تسويه يش پرداخت در سنوات قبل و در هنگام مراجعه برايصورت پ
ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ  3شدن  يش و پس از سپريبدون افزا يزيزمان وار

  خواهد شد. يم كارسازيسب مستقمنظور و به صورت تنا نفع ذي يزيوار
 ي، خدماتيتجار يانياع ير بر ابقايون ماده صد دايسيكه آراء كم يدر صورتـ 2ـ  5

ساختمان (موضوع جدول  ي) بر اساس ارزش معامالت100) ماده (3و با استناد تبصره (
) صادر شده باشد عوارض آن بر اساس دستورالعمل مصوب يمندرج در تعرفه عوارض محل

درصد ارزش روز محاسبه و عمل خواهد شد و  35 يشهر بر مبنا ياسالم يشورا 1389
  گردد. مي ره منظوريم و عوارض پذيجرا يخدمات ي،تجار يمساحت مشاعات واحدها يبرا

در  يده به شارع خالف ضوابط شهرسازيدر صورت احداث بالكن روپوشـ 2ـ  6
 يو ابقاء از سو ياد بر پروانه ساختمانا مازيو بدون پروانه،  يمسكونغير و يمسكون يكاربر
خواهد بود.  20 مترمربعهر  يبه ازا ،نحوه محاسبه عوارض آن 100ماده هاي  ونيسيكم

  گردد.) مي ن ماده محاسبهيبرابر جدول هم يضوابط شهرسازهاي  (ضمناً بالكن
ـ در صورت تجديد بناي بدون مجوز واحدهاي غيرمسكوني مجاز ابقاء شده عوارض 2ـ 7

آن سه برابر عوارض پذيره محاسبه و در صورت تبديل انباري تجاري مجاز به تجاري ابقاء آن 
  عنوان عوارض قابل احتساب است. درصد ارزش اضافه شده به 20هاي ماده صد  در كميسوين

درصد ارزش اضافه شده مطابق  15 يمسكوني غيرانيك اعيدر صورت تفكـ 2ـ  8
عوارض  عنوان بهك يشهر حاصل از تفك ياسالم ياشور 1389دستورالعمل مصوب سال 
  باشد. مي پس از ابقاء قابل وصول

  ـ عوارض تفكيك اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي (مسكوني و غيرمسكوني) 21ماده
 و يمسكون يمساحت ناخالص واحدها يبرا يك طبقاتينحوه محاسبه عوارض تفك

 ين جبهه ملك (در مقابل ارائه خدماتيگران تر ياراض يكه با ارزش معامالت يمسكونغير
) محاسبه خواهد شد به شرح يشهر يو واقع شدن ملك در طرحها يمانند اعالم كاربر
  باشد. مي ليفرمول و جدول ذ

  يك طبقاتيتفك مترمربعرابطه عوارض هر 
  

 ρ ) σ+ x(   
  

  يك طبقاتيجدول تفك
  

  (ضريب)   تعداد طبقات  رديف

  10/0  واحد 25تا   1

  09/0  واحد 50واحد الي  26از   2

  08/0  واحد 100واحد تا  51از   3

  07/0  واحد 200واحد الي  101از   4
  
x قانون  64ساختمان موضوع ماده  يدفترچه ارزش معامالت 4و  1ن بند يانگي= م

  آن يه بعديو اصالح 1366م مصوب يمستقهاي  اتيمال
P ياراض يامالت= ارزش مع  
σ ب ي= ضر  
و  يان كار الزاميافت پايدر يبرا يعوارض موصوف در زمان درخواست متقاضـ 1

  قابل محاسبه است. 
از  يو پرداخت عوارض مذكور، به هر نحو يشهردار يكه بدون گواه يدر صورتـ 2
ك يتفك ياك از واحدهيك صورت گرفته باشد، در هنگام مراجعه مالك هر يانحاء تفك

  شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.
 يك از سويدر صورت عدم درخواست تفك ين ماده تا سه واحد مسكونيعوارض اـ 3

  مالك مطالبه نخواهد شد.
ـ در مورد كسري مساحت واحدهاي تجاري موجود، حدنصاب حداقل تفكيك 4

باشد. (در صورت ابالغ طرح  ميمترمربع  20واحدهاي تجاري در ضوابط طرح جامع جديد 
تفصيلي جديد مالك عملكرد تابع ضوابط مربوطه خواهد بود.) هر گاه اعتبار تفكيك واحدهاي 

هاي ماده صد تائيد گردد به ازاي هر مترمربع كسري مساحت از  تجاري با آراي كميسيون
  د. برابر ارزش معامالتي اراضي محاسبه خواهد ش 8مترمربع) معادل  20حدنصاب (

مجاز به چند واحد در صورت بال  يو خدمات يك واحد تجاريك يعوارض تفكـ  5
% ارزش افزوده  15نگ معادل يپارك تأمين و يمانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرساز

  گردد.  مي نييك تعيحاصل از تفك
كلت، يموتور سگذاري  ، شمارهيه موتوريط نقليعوارض معامله امالك، وساـ 27ماده 

، ي، مسكونياعم از تجار يه معامالت رسميالف) عوارض كل كلتيوارض ساالنه موتور سع
ز در دفاتر يتبر يشهردار يمعامله از سو يره كه پس از صدور گواهيو غ ي، اداريخدمات

ن آن يگردد و همچن مي ر در سهم مالكانهييا تغيت و ير مالكييمنجر به تغ ياسناد رسم
سند  يو موارد مشابه كه دارا يتجار ي، انباري، خدماتيجارت يدسته از معامالت واحدها

ا صدور وكالت يم قولنامه و يق تنظيو از طر يرسمغير هستند و به صورت يت رسميمالك
ابد به شرح ي مي معامله انجام يصدور گواه يبرا يعزل بدون ارجاع موضوع به شهرداربال

 قيمت معامالت اراضي و ساختماني درصد 5باشد. براي امالك و مستحدثات معادل  ذيل مي
و  1366م مصوب يمستقهاي  اتيقانون مال 64ك ماده ياساس دفترچه موضوع تبصره بر

 يدرصد معامله تجار 5/2معادل  يو خدمات يامالك تجار يآن و برا ياصالحات بعد
 يادارات و نهادها يشهر و برا ياسالم يشورا 1389مطابق دستورالعمل مصوب سال 

مت كارشناس عوارض منظور خواهد شد و عوارض معامله يبراساس ق يدولتري غيعموم
و  1391ال در سال يست هزار ريمبلغ ب مترمربعقطعات در شهرك خاوران به ازاء هر 

ا يباشد كه با اخذ مبلغ مذكور قرارداد به نام شخص  مي بعدهاي  درصد در سال 20ش يافزا
  ض نام خواهد شد.يدار تعوياشخاص خر
  يه موتوريط نقليارض معامله وساب) عو
بوس و  ينيل انواع اتوبوس، مياز قب يه موتوريط نقليهر نوبت نقل و انتقال وسا يبرا

 نييل تعي، عوارض معامله به شرح ذيدر دفاتر اسناد رسم يم سند رسميونت با تنظيكام
الزم اي ه يدات و هماهنگيشود. اداره كل ثبت و اسناد و امالك استان مكلف است تمه مي

م هر نوع سند يبه عمل آورد، تا تنظ ين عوارض با دفاتر اسناد رسميرا جهت وصول ا
  منوط به پرداخت عوارض موصوف باشد.

 000/120بوس ينيال و انواع مير 000/150عوارض نقل و انتقال انواع اتوبوس ـ 1
  شود. مي نييال تعير

ال ير 000/100چرخ مبلغ شش هاي  ونيو كامها  ونتيعوارض نقل و انتقال كامـ 2
   شود مي نييال تعير 000/200ال و ده چرخ به باال ير 000/150چرخ مبلغ  10و 

  گردد. مي نييل تعيكلت طبق شرح ذيانواع موتورسگذاري  ج) عوارض شماره
   ال ير 000/40لندر يك سـ ي 
   ال       ير 000/60لندر يدو سـ 
  الير 000/80لندر يچهار سـ 
  گردد. مي نييل تعيكلت به شرح بند ذيالنه انواع موتور سعوارض ساـ  د)
   ال ير 000/15لندر يتك سـ  
   ال       ير 000/20لندر يدو سـ 
  الير 000/30لندر يچهار سـ 

تبصره ـ در صورت نقل و انتقال هرگونه سند بدون مراجعه به شهرداري براي اخذ گواهي 
  صول خواهد شد.ن ماده محاسبه وعوارض اياولين مراجعه اشخاص به شهرداري  عامله، در
  سبز يعوارض فضاـ 31ماده 

ر بنا، مازاد ي(عوارض ز يدرصد عوارض پروانه ساختمان 5سبز معادل  يعوارض فضا
 يتخلف ساختمانهاي  درصد از عوارض پرونده 2و  يك اراضيره) و تفكيبر تراكم و پذ

  نه شود.يز و هزيضا سبز وارژه توسعه فيد به حساب وين عوارض بايشود ا مي نييتع
  زيشهر تبر يعمومهاي  عوارض كمك به كتابخانهـ 49ماده 

و  يساختمانهاي  ره پروانهيمازاد بر تراكم مجاز و پذ ير بناياز مجموع عوارض ز
 هاي عنوان كمك به كتابخانه هاي كميسيون ماده صد نيم درصد به عوارض مربوط به پرونده

  "ز وصول خواهد شد.يشهر تبر
ـ  4018حه شماره يال يز طيشهر تبر ياسالم يت مذكور، شورايدر پاسخ به شكا  

  : ح داده است كهيتوض 6/9/1398ـ  /ش/ت5
  يوان عدالت اداريد ياست محترم ر عمومير "

  كميسالم عل
ز از تعرفه يشهر تبر ياسالم يمورد از مصوبات شورا 15ف كردن يبا رد يشاك
 يدر برگ دادخواست، اعالم كرده است شهردار 1392در سال  يشهردار يعوارض محل

ه (مجبور به يمطالبه كرده و مشارال ابطال را يز عوارض موضوع مصوبات مورد تقاضايتبر
عوارض  عنوان به يهر آنچه كه شهردار يپرداخت وجوه مزبور) شده است. به زعم شاك

است،  يون شهردارقان 100ون ماده يسين شده در كمييمه تعيوصول كرده و عالوه از جر
ست ابطال شود. يبا مي شهر در آن موارد ياسالم يخالف قانون بوده و مصوبات شورا

م كه در يشروع به احداث نمود يافت پروانه ساختمانينكه (با دريبا اذعان به ا يشاك



به پرداخت  100ون ماده يسيكم يوجود داشت كه با رأ ياضافه احداث يطبقات مقدار
داند.  مي پس از آن را خالف قانون ي) عوارض مورد مطالبه شهردارميمه محكوم شديجر

در ارتباط با عوارض  ينسبت به مطالبات شهردار يرسد عمده اعتراض شاك ميلذا به نظر 
  باشد. ي ميقانون شهردار 100ون ماده يسين شده در كمييمه تعيمتعلقه عالوه بر جر

 16است. مطابق بند  يراد شاكيد از كه موريشهر تبر ياسالم يمصوبات شورا: اوالً
كشور و انتخاب شهرداران  ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشك 80ماده 

ر نوع و يين تغيو همچن يا لغو عوارض شهري يح، برقراريب لوايبوده كه به موجب آن تصو
 عالموزارت كشور ا يدولت كه از سو يعمومهاي  استيزان آن با در نظر گرفتن سيم
شهرهاست و به موجب تبصره  ياسالم يشوراهاي  تيف و مسئوليشود، از جمله وظا مي
د يجد يوضع عوارض محل يبرا ياسالم يات بر ارزش افزوده شورايقانون مال 50ك ماده ي

  اند. موظف شده
ثانياً: عالوه از اينكه به موجب آراي متعدد صادره از هيأت عمومي و هيأت تخصصي 

اداري، عدم مغايرت مصوبات مورد شكايت شاكي با قانون، مورد حكم قرار ديوان عدالت 
قانون  100هاي ماده  گرفته است پرداخت جريمه تخلف ساختماني در اجاي آراي كميسيون

گردد. بلكه  شهرداري به تنهايي موجب تغيير عنوان بناي غيرمجاز به بناي مجاز    نمي
قانون مذكور صرفاً مالك متخلف را در شرايطي  100هاي ماده  پرداخت جريمه مطابق تبصره

دهد و  برابر با مالك غيرمتخلف در زمينه برخورداري از حق اخذ پروانه ساختمان قرار مي
هيأت عمومي ديوان  10/5/1390ـ 199و  25/11/1383ـ 587همانطور كه در آراي شماره 

قانون شهرداري در  100ماده عدالت اداري مورد تأكيد قرار گرفته است: (جرايم مندرج در 
نظر مقنن بوده و انواع مختلف  واقع و نفس االمر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد

شود  عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي
ت از جهت بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذكور از يكديگر، مصوبه مورد شكاي
  اينكه مفيد لزوم استيفاي عوارض قانوني مربوط است مغايرتي با قانون ندارد)

به موجب دادنامه شماره 1/4/1359ـ 242ثالثاً: آراي مورد استناد شاكي به شماره دادنامه 
 91در اجراي ماده  25/11/1383ـ 587به جهت تعارض با رأي شماره  9/8/1396ـ  786

دادرسي ديوان عدالت اداري نقض شده و در دادنامه مذكور تصريح  قانون تشكيالت و آئين
گرديده است (مصوبه شوراي اسالمي در وضع عوارض قانوني عالوه بر جرائم كميسيون ماده 

ـ  358الي  354گردد) و همچنين آراي  قانون شهرداري قابل ابطال تشخيص نمي 100
أت عمومي ديان عدالت اداري از اين مورد استناد شاكي به موجب دادنامه هي 4/11/1380

جهت كه (هيأت عمومي در ماهيت مصوبه تصميمي اتخاذ نكرده) قابل استناد نبوده است و 
به  17/12/1395ـ 1359الي  1356هاي  هاي ديگر مورد استناد شاكي به شماره ايضاً دادنامه

داري كه اخيراً هيأت عمومي ديوان عدالت ا 24/2/1398ـ 284الي  282موجب آراي شماره 
قانون تشكيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض  91اصدار يافته است با اعمال ماده 

الي  1356شده و هيأت عمومي در آراي اخيرالذكر تصريح نموده (مصوباتي كه در آراي شماره 
از ناظر به تجويز اخذ عوارض احداث بنا براي تخلفات ساختماني بعد  17/12/1395ـ 1359

قانون شهرداري در اين رأي ابطال شده بود منطبق با قانون است  100جريمه كميسيون ماده 
و موجبي براي ابطال آنها وجود نداشته و در نهايت مصوبات مذكور از اعتبار الزم برخوردار بوده 

باشد. نتيجتاً  موجه نمي 92رسد درخواست شاكي داير بر اعمال ماده  است) فلذا به نظر مي
  "قاضاي رد شكايت را دارد. ت

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  92رسيدگي به موضوع از مصاديق ماده 
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  84اداري تشخيص نشد و در اجراي ماده 

شد ، پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع 1392 مصوب سال
و  14و  13، 12، 10بندهاي ، 6/5/1399ـ  766و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 

را قابل ابطال  شوراي اسالمي شهر تبريز 1392تعرفه سال  28و  18، مواد 16قسمت آخر ماده 
تشخيص نداد و رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از 

  عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. سوي رئيس ديوان
 49و  31، 27، 21، مواد 18، قسمتي از ماده 6، ماده 2ماده  9و  8بندهاي رسيدگي به «

  »در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. شوراي اسالمي شهر تبريز 1392تعرفه عوارض سال 
 با حضور رئيس و معاونين 13/10/1399اريخ هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در ت

ل شد و پس از يوان تشكيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد
  مبادرت كرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اكثر يبحث و بررس

  
  هيأت عمومي رأي

در  تأخير عوارض 6و ماده  ينحوه صدور پروانه ساختمان 2ماده  9و  8بند ـ 1
      : مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه

، روش 1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال  29ماده  2قانونگذار در تبصره 
بيني كرده است  پيشهاي نيمه تمام  خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان

ارض تمديد پروانه ساختمان در و در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عو
مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال 

عوارض تأخير در  6نحوه صدور پروانه ساختماني و ماده  2ماده  9و  8بند  شده است. بنابراين
شهرداري تبريز براي مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختماني از تعرفه عوارض محـلي 

ـ  308 و شماره 13/7/1395ـ 417اره ـدرج در دادنامه شمـبه داليل من 1392سـال 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني  18/2/1397

قانون تشكيالت و آيين  13و  88و مواد  12ماده  1است و مستند به بند  شوراي اسالمي شهر
  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي 1392دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  : ساختمان يعوارض ابقا 18ماده ـ 2  
ش يوضع عوارض ب يروان عدالت ادايد يأت عمومينكه در آراء متعدد هيبا توجه به ا

 ماده صدهاي  ونيسيابقا شده در كمهاي  م برابر جهت ساختمانيك و نيك برابر مثل ياز 
ص و يارات تشخير قانون و خارج از حدود اختيشهرها، مغا ياسالم يدر مصوبات شوراها

 يشورا 1392سال  يتعرفه عوارض كل 18آن قسمت از ماده  نيابطال شده است، بنابرا
برابر در نظر گرفته  3و  2م برابر و يك و نيك برابر، يز كه نحوه محاسبه يشهر تبر ياسالم

وان يد يأت عموميه 12/10/1396ـ  1030شماره  يج در رأل مندريبـه دالشده است 
شهر است و مستند به  ياسالم يشوراارات ير قانون و خارج از حدود اختيمغا يعدالت ادار

 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشك 13و  88و مواد  12ماده  1بند 
  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار 1392مصوب سال 

  ي: انيك اعيعوارض تفك 21ماده ـ 3
 يوضع عوارض برا يوان عدالت اداريد يأت عمومينكه در آراء متعدد هيبا توجه به ا

ر قانون و خارج از يشهرها مغا ياسالم يك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهايتفك
 يانيك اعيعوارض تفك 21ماده  نيبنابرا اند، شده  ص و ابطاليتشخ يقانون اراتيحدود اخت

 يشهردار 1392) از تعرفـه سال يمسكونغير و ي(مسكون يا طبقاتي يبه صورت واحد
وان عدالت يد يعموم أتيه 13/4/1396ـ  315شماره  يل مندرج در رأيدال ز بهيتبر
شهر است و مستند به  ياسالم يشورا يارات قانونير قانون و خارج از حدود اختيمغا يادار
 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيانون تشكق 13و  88و مواد  12ماده  1بند 

  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار 1392مصوب سال 
  : رهيعوارض معامله و غ 27ماده ـ 4

 يوضع عوارض برا يوان عدالت اداريد يأت عمومينكه در آراء متعدد هيبا توجه به ا
در تمام اشكال آن ره يو غ يسرقفل يتجار يمسكون يبا كاربر ينقل و انتقال امالك و اراض

و  تشخيص قانوني در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات
 گذاري عوارض معامله امالك، وسايل نقليه موتوري، شماره 27ماده بنابراين است، شده  ابطال

 به 1392سال  يز برايتبر يكلت از تعرفه شهرداريكلت، عوارض ساالنه موتورسيموتور س
ر يمغا يوان عدالت اداريد يأت عموميه 1/4/1395ـ 243شماره  يل مندرج در رأيدال

 و 12ماده  1شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني 
از  1392مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشك 13و  88مواد 
  شود. مي طالب ابيخ تصويتار

  : سبز يعوارض فضا 31ماده ـ  5
قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  80ماده  16هرچند در بند 

، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات 1375كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
جم توسعه قانون برنامه پن 174شوراهاي اسالمي ذكر شده است، لكن طبق بند (الف) ماده 

عنوان يك سياست كلي، كاهش نرخ عوارض  به 1390جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
هاي مختلف مورد تأكيد قرار داده و از سوي ديگر در  صدور پروانه ساختماني را در كاربري

هاي  قـوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصالحيـه
عوارض فضاي  31بيني نشده است. بنابراين ماده اي سبز شهري پيشعوارض فض بعدي آن،

شهرداري تبريز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني  1392سبز از تعرفه سال 
قانون تشكيالت و  13و  88و مواد  12ماده  1شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند 

  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي 1392آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  : عوارض كمك به كتابخانه 49ماده ـ  6  

كشور مصوب  يعمومهاي  و نحوه اداره كتابخانه تأسيس قانون 6طبق ماده 
 منظور بهم درصد از درآمد خود را يمكلفند همه ساله حداقل نها  يشهردار 17/12/1382

شهر مربوطه قرار دهند.  يعمومهاي  تابخانهكهاي  ار انجمنيدر اختها  اداره امور كتابخانه
ر قانون و ين منظور مغايبه ا يساختمانهاي  درصد از عوارض پروانه مين وصول نيبنابرا

 يشورا 1392از تعرفه عوارض سال  49شهر است و ماده  ياسالم يار شورايخارج از اخت
ن ييالت و آيتشكقانون  13و  88و مواد  12ماده  1ز مستند به بند يشهر تبر ياسالم
  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار 1392مصوب سال  يوان عدالت اداريد يدادرس

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي



 


