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  ٢/٣/١٣٩٧                                                                        ٩٥/۱۱۳۴هـ/ شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت

  با سالم
مـورخ   ٣٠٨ ره دادنامـه عمومي ديوان عدالت اداري بـه شـما   يك نسخه از رأي هيأت

ابطال اصالحيه مصوبه اخذ عـوارض تمديـد پروانـه سـاختمانهاي     «با موضوع:  ١٨/٢/١٣٩۷
مصـوب شـوراي اسـالمي     ١٨/١١/١٣٨٢ــ  ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠نيمه كار ـ ابالغي به شماره  

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» شهر تهران.
  صصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخ مديركل هيأت

  
  ٩٥/١١٣٤: پرونده کالسه       ٣٠٨: دادنامه شماره     ١٨/٢/١٣٩٧: دادنامه تاريخ

  عمومي ديوان عدالت اداري. هيأت مرجع رسيدگي:
  يمحمد ديام يآقا :يشاك

 پروانه ديتمد عوارض اخذ مصوبه هياصالح« ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 مصوب» ١٨/١١/١٣٨٢ـ  ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠ شماره به يابالغـ  کاره مهين يساختمانها

  تهران شهر ياسالم يشورا
 عوارض اخذ مصوبه هياصالح«  ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار ردشگ

ـ  ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠ شماره به يابالغـ  کاره مهين يساختمانها پروانه ديتمد
 نييتب جهت در و شده خواستار ار تهران شهر ياسالم يشورا مصوب» ١٨/١١/١٣٨٢

  :که است کرده اعالم خواسته
  يادار عدالت وانيد محترم استير«
  ريخ يدعا و سالم با

 تهران شهر ياسالم يشورا مصوبه خصوص در يمحمد ديام نجانبيا احتراما،؛
 شماره به يابالغـ  کاره مهين يساختمانها پروانه ديتمد عوارض اخذ مجوز مصوبه«

 موضوع آن هياصالح »ليتطو عوارض عنوان تحت ١٨/۱۱/١٣٨٢ـ  ۱۶۰/۴۳۸/۱۶۵۹۲
 پروانه ديتمد عوارض به راجع ٥/١٢/١٣٩٤ و ١٤/١١/١٣٩٤ـ  ٢٤١ و ٢٣٤ جلسات

 خالف بر مقرره بيتصو و خود ارياخت حدود از شورا خروج علت به کاره مهين يساختمانها
 مقام يعال آن استحضار هب ليذ شرح به را مذکور مصوبه ابطال درخواست يقانون مفاد

  :گردد برطرف شهروندان حق در شده اعمال اجحاف لهيوس نيبد تا دارم مي معروض
 خصوص در تهران شهر يشورا مصوبه اعتراض مورد مصوبه مشخصات: اول بخش

 يمصوبات طي تهران شهر اسالمي شوراي کاره مهين يساختمانها پروانه ديتمد عوارض
 يساختمانها پروانه ديتمد عوارض اخذ آن طي كه نموده اي مقرره تصويب به مبادرت

  :است ذيل شرح به تهران شهر اسالمي شوراي مصوبه متن: است نموده زيتجو را کاره مهين
 با و افزوده ارزش بر اتيمال قانون) ۵۰( پنجاهم ماده) ۱( کمي تبصره استناد به«

 و انيز کاهش منظور به ها،يشهردار قانون ۵۵ ماده) ۱۴( چهاردهم بند مفاد به تيعنا
 نيعابر يمنيا ،يشهر منظر و مايس ست،يز طيمح بر يساختمان اتيعمل از يناش خسارات

 عوارض اخذ مجوز« مصوبه مفاد ياجتماع يبهايآس از يريشگيپ نيهمچن و شهر تيامن و
 ١٨/۱۱/١٣٨٢ـ  ۱۶۰/۴۳۸/۱۶۵۹۲ شماره به يابالغـ  »کاره مهين يساختمانها ديتمد

 ادارات( يساختمانها هيکل يبرا ،١/۷/١٣٩٥ از است موظف تهران يشهردار و اصالح
 پروانه در مندرج يقانون مهلت در که) تهران يشهردار و يخصوص ،يعموم ،يدولت

 بر ليتطو ماه هر يازا به اند، شده رها کاره مهين و دهينرس اتمام به آنها اتيعمل ،يساختمان
 يساز ساختمان ليتکم در ريتأخ عوارض عنوان تحت يعوارض مصوبه، نيا مفاد اساس

  مطابق فرمول و جداول زير دريافت نمايد:
DE=       PS 

P ارزش معامالتي گرانترين گذر قابل دسترسي ملک براساس آخرين دفترچه :
قانون مالياتهاي مستقيم) که از ابتداي هر  ۶۴ارزش معامالتي امالک مصوب (موضوع ماده 

  .بود دخواه سال مالک عمل
S  :ربنايز کل ناخالص مساحت  

  ):۱( کمي تبصره
 از پس ملک يساختمان مرحله به توجه با يساز ساختمان ليتکم در ريتأخ عوارض

 و گردد مي افتيدر يساختمان پروانه در مندرج مقرر مهلت اتمام از ياضاف سال ۲ گذشت
 پنج زانيم به ريأخت سال هر يازا به بنا، بودن تمام مهين درصورت مذکور مدت از پس

 و داليل به عنايت با.» شد خواهد اضافه فوق جدول در شده محاسبه مبالغ به) ٪۵( درصد
  :است مقررات و قوانين و ضوابط با مغاير مذكور مصوبه ذيل مستندات

 که يقانون مواد( قانوني اختيارات از خروج و قوانين با مصوبه مغايرت: دوم بخش
 با مصوبه رتيمغا ثيح از اعتراض جهات و ليدال و شده نآ با مصوبه رتيمغا يادعا
  ):کننده  بيتصو مرجع اراتياخت از خروج و نيقوان

  ساختمان اتمام ريتأخ اي يساختمان پروانه ديتمد عوارض وصول بودن يرقانونيغ ليدال
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه آراء با رتيمغاـ  ١
 اساس بر ساختمان، اتمام ريتأخ اي يختمانسا پروانه ديتمد عوارض با ارتباط در
 ١٣٩٥ و ١٣٨٣ ،١٣٨٠ يسالها در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعددهاي  دادنامه

 يشوراها اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف عوارض، نوع نيا افتيدر و نييتع
 ييآرا در اداري عدالت ديوان كه اين به توجه با. است شده داده صيتشخ شهرها ياسالم
 حقوق حفظ كرده قلمداد قانون خالف را ديگر شهري در وجوهي چنين اخذ مشابه

 اصل و ٣ اصل ١٤بند{ ياتيمال عدالت اصل و قانون برابر در افراد يبرابر اصل و يشهروند
 نظام در يکنواختي جاديا و هيرو وحدت اصل و يهماهنگ« قاعده و} ياساس قانون ٢٠

 سال شهرها يشوراها توسط عوارض وصول و وضع نامه نييآ ١٤ ماده به مستند »عوارض
 در که سرزمين اين از بخشي شهروندان از عوارضي اخذ وقتي كند مي اقتضاء نيز ١٣٧٨
 جايز ديگر شهروندان مردمان از را وجه همان اخذ توان نمي شده شناخته قانون با مغايرت

  .كرد قلمداد قانوني و
  يعموم أتيه آراء در ساختمان اتمام ريتأخ اي يساختمان نهپروا ديتمد عوارضهاي  يابطال

  
  مرجع تصويب  موضوع  دادنامه  تاريخ

٣٣٦  ٢٣/١١/٨٠  
 مورخ ٨٥٥٦٨,٣,٣٤,٢شماره بخشنامه دوم قسمت ابطال خصوص در

 نظر در بدون يساختمان پروانه ديتمد عوارض کشور وزارت ١٣٧٦,٥,٨
    يساختمان پروانه صدور عوارض گرفتن

  ورکش وزارت

 پروانه ديتمد درخواست هنگام در عوارض التفاوت مابه اخذ به فيتکل«  ٥١٥  ١٣/١٠/٨٣
    »است قانون خالف پروانه در مقرر مهلت اتمام از پس يساختمان

 در شهرضا شهر يمحل عوارض تعرفه از ٢٠٢٤ شماره تعرفه ابطال  ٤٧١  ١٣/٧/٩٥
    ساختمان اتمام در ريتأخ عوارض خصوص در ١٣٩١ سال

 شهر يراشو
  شهررضا

 وانيد شعب از زين ييآرا يادار عدالت وانيد يعموم أتيه از فوق يآرا بر عالوه
 التفاوت مابه« اي »پروانه ديتمد عوارض اخذ« بودن يرقانونيغ ديمو که دارد وجود عدالت
 ٢٥/١٠/١٣٩١ـ  ٩١٠٩٩٩٧٠٩٠٣٢٠٣١٥١ شماره دادنامه مانند. (باشد مي »پروانه صدور
 وانيد شعب ييقضا يآرا مجموعه ٤٢ صفحه در مندرج يادار عدالت نوايد ٣٢ شعبه
  ) هيقضائ قوه پژوهشگاه يادار عدالت

 عوارض عنوان به ساختمان اتمام ريتأخ اي يساختمان پروانه ديتمد عوارضـ  ٢
  :است قانون خالف مجدد

 آن در مندرج مهلت اتمام از پس ساختمان پروانه ديتمد به مجدد عوارض تعلق
 جتاًينت که ساختمان پروانه صدور بابت شده پرداخت عوارض کسر و احتساب  نبدو

. باشد مي اراتياخت  حدود خالف و قانون ريمغا باشد مي مضاعف عوارض وصول مفهم
ـ  ٣٤/٣/١/٣٩٠٠ شماره دستورالعمل) ب( بند ٣ تبصره در است ذکر به الزم
ـ  يواحد تک( يمسکون يواحدها نيمالک که شده مقرر کشور وزارت ١٧/٢/١٣٦٩

 آن اعتبار مهلت اتمام لحاظ به و باشند مي يساختمان پروانه يدارا که) مجتمع
 يساختمان نقشه رييتغ و ضيتعو خواستار ضرورت به بنا اي و پروانه ديتمد خواستار

هاي  دادنامه. بود خواهند معاف يساختمان پروانه صدور عوارض مجدد پرداخت از بوده
 از توان مي که است مجدد اي مضاعف عوارض وصول امکان عدم ديمو يکل طور به ليذ

  :گرفت مالک وحدت العله مستنبط اسيق با آنها
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٩/١١/١٣٨٦ـ  ١٢٩٩ دادنامه

 ١٥٢٧ يال ١٥٠١ دادنامه شماره به يادار عدالت وانيد يعموم أتيه يرأ موجب به
 مجدد عوارض اخذ ٢/٢/١٣٩٢ـ  ٨٨ يال ٦٦ شماره به يعموم أتيه يرأ و ٢٤/٩/١٣٩٣ـ 

  .است ممنوع مختلف يشوراها يسو از عنوان هر تحت
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه٢٤/٩/١٣٩٣ـ  ١٥٢٨ دادنامه

 وانيد يعموم أتيه ٢٩/١٠/١٣٩٣ـ  ١٨٠٨ و ١٨٠٥ تيلغا ١٧٩٦ شماره يرأ
  يادار عدالت

  يادار عدالت وانيد يمعمو أتيه ١٨/٣/١٣٩٥ـ  ٢١٠ شماره دادنامه
 هنگام در ينوساز قانون مقرر زانيم بر مازاد عوارض، التفاوت مابه اخذ به فيتکل

 مهلت اتمام از پس آن، اتمام در ريتأخ صورت در اي يساختمان پروانه ديتمد درخواست
  :است قانون خالف پروانه در مقرر

 مقرر ١٣٤٧ سال مصوب يشهر عمران و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره مطابق
 حداکثر ديبا شود مي صادر هايشهردار طرف از که يساختمانهاي  پروانه در: «که است شده
 و دانهايم در که يکسان و گردد ديق است، يضرور ساختمان افتني انيپا يبرا که يمدت

 ساختمانها  پروانه  در مقرر مدت ظرف ديبا کنند مي ساختمان به اقدام شهر ياصل معابر
 در بنا اتمام يبرا که يمدت از بعد سال دو تا که يصورت در و برسانند اتمام به را خود

 و افتهي شيافزا برابر دو به قانون نيا در مقرر عوارض بگذارند، ناتمام هم باز شده ديق پروانه
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 بگذرد که يسال دو هر يبرا بماند يباق ناتمام همچنان ساختمان اگر زين بعد به آن از
 نظر...» گردد بالغ درصد ٤ به تا افتي خواهد شيافزا قبل سال دو ماخذ برابر دو به عوارض

 ضمانت و ساختمان اتمام مهلت خصوص در شده ادي تبصره شرح به مقنن که نيا به
 ياسالم يشورا مصوبه نوع هر نيبنابرا است، کرده فيتکل نييتع آن تيرعا عدم ياجرا
 عوارض سال ٥ از بعد پروانه ديتمد اي مانساخت اتمام در ريتاخ يبرا آن يط که شهر

. است خارج آن وضع مرجع اراتياخت حدود از و بوده قانون ريمغا مصوبه نيا د،ينما نييتع
 مورد و شده نوشته که يا گونه به ديبا قانون{که است نيا قانون بر حاکم اصول از يکي

 عوارض انيمود صوصخ در امر نيا چرا که ستين مشخص و معلوم.} شود اجرا بوده نظر
  !گردد نمي تيرعا

 قانون زيتجو به ديبا عوارض اخذ و نييتع که افزود را نيا ديبا فوق مطلب ادامه در
 ماده ٣ تبصره و ۱۳۸۰ مصوب دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون ۴ ماده. (باشد
 نظام يارتقا و ريپذ رقابت ديتول موانع رفع قانون ٥٩ ماده) توسعه پنجم برنامه قانون ٦٢
        مقرر ٣٠/٢/١٣٩٤ـ  ٧٧٧ يرسم روزنامه در مندرج ١/٢/١٣٩٤ مصوب کشور يمال
 از بعد اي پروانه صدور هنگام يقانون عوارض بر مازاد وجه افتيدر اي درخواست: «...دارد مي

 يشورا يفقها نظر موجب به نيهمچن.» است ممنوع هايشهردار توسط پروانه صدور
 که يامر لذا. است شرع ريمغا دستورالعمل و نامه نييآ زيتجو با وجه افتيدر نگهبان،
 شماره نامه در نگهبان يشورا نيهمچن. هست زين شرع برخالف باشد قانون برخالف
 يقانون مجوز مصوبه موضوع چنانچه: که است کرده اعالم ٢٩/٣/١٣٩٠ـ  ٤٢٦٢٠/٣٠/٩٠

 ٥٦٢١/٢١/٧٨ شماره هينظر گريد يوس از. باشد مي شرع نيمواز خالف باشد نداشته وجود
 يقانون استناد چنانچه يوجه هرگونه اخذ داشته مشعر نگهبان يشورا ١٣/٨/١٣٧٨ـ 

 از مأخوذه عوارض رتيمغا توان مي علت نيهم به. شود مي يتلق شرع خالف باشد نداشته
 باننگه يشورا ياستدالل بعد نيا از شرع، با يشهر عمران و ينوساز قانون برخالف يمود
 يادعا نه باشد مي قضات اذهان ذيتشح باب از امر نيا نييتب البته. داد قرار توجه مورد

 با. باشد نگهبان يشورا به مصوبه ارسال مراحل يط به ازين که مصوبه بودن شرع خالف
 عنوان به گانيرا نحو به اشخاص ياراض از يبخش اي وجه افتيدر فوق مراتب به تيعنا

...  و مشارکت عوارض مانند گريد عنوان هر اي و يساختمان پروانه ديتمد اي صدور عوارض
  . است يقانون مهمل فاقد

 مبني اداري عدالت ديوان عمومي هيأت از شده ذكر يآرا به عنايت با گريد يسو از
 قانون ٤ ماده خالف بر مذكور وجوه اخذ واحد، ليتبد عوارض اخذ بودن غيرقانوني بر

 حکم به توجه با نيهمچن. باشد مي نيز ١٣٨٠ سال دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم
 رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ٦٢ ماده ٣ تبصره در مقرر

 حکم بر مازاد خدمات، اي کاال وجه، هرگونه افتيدر تيممنوع بر يمبن ١٣٨٩ سال مصوب
 ليتبد عوارض اخذ شده، ادي نيقوان در مذکور مراجع توسط خدمات ارائه قبال در مقنن
 حال هر در. نيست پذيرفته وجوه اين اخذ براي توجيهي هيچ لذا. است قانون خالف واحد
 از استفاده قبال در وجه هرگونه پرداخت به اشخاص الزام بر مشعر آمره قاعده وضع
 يکل ورط به. دارد قانونگذار قبل از ماذون اي و مقننه قوه به اختصاص خدمات، و التيتسه
ـ  ٤١ـ  د/١٨١٧٥ شماره نامه به پاسخ در نگهبان يشورا که است الزم نکته نيا ذکر
 ٧/١١/١٣٨٣ـ  ٩٤٨٦/٣٠/٨٣ شماره هينظر يط يادار عدالت وانيد استير ٢٦/٩/١٣٨٣
 همان با يا مصوبه بيتصو زين و شده ابطال مصوبه ياجرا« کند مي نظر اظهار نيچن

 و يقانون مجوز وجود عدم مانند است ابطال موجب که يکمال همان بر يمبتن اي و مضمون
ـ  ١٢٧٩/٢١/٨٠ شماره يريتفس هينظر خالف بر و بوده ديجد مجوز اخذ بدون
 نگهبان يشورا گردد، مي   مالحظه که طور همان.» باشد مي نگهبان يشورا ١٨/٢/١٣٨٠

 يمبتن اي يقبل شده ابطال مصوبه مضمون همان با که يديجد مصوبه نموده اعالم صراحتاً
 مگر. باشد مي اثر فاقد و بوده باطل بيتصو خيتار از شده ابطال موجب که يمالک همان بر
 مصوبه چنانچه ١٣٩٢ سال يادار عدالت وانيد قانون ٩٢ ماده صدر وفق که است نيا نه
 يالزام ،يبعد مصوبات در يعموم أتيه يرأ مفاد تيرعا شود، ابطال يعموم أتيه در يا

 از »باطل به مال أکل« قاعده و يمدن قانون ٣٠٣ و ٣٠٢ و ٣٠١ مواد گريد يسو از. است
  .است حاکم موضوع بر شوراها و هايشهردار يسو

 ديوان عمومي هيات اعضاي اقدام مستلزم يرقانونيغ وجوه نيا اخذ از يريجلوگ لذا
 ابطال بر مبني ١٣٩٢ سال اداري عدالت ديوان قانون ١٣ ماده اساس بر اداري عدالت
 يادار عدالت وانيد قانون ٩٢ ماده اعمال نکهيا ضمن. باشد مي تصويب زمان از مصوبه

 ١٧٤ ماده به مستنداً عالوه به. گردد تهران يشهردار و شهر يشورا يتجر از مانع تواند مي
 يذ مراجع ريسا و هايشهردار و ياسالم يشوراها ١٣٨٩ ماه يد توسعه پنجم برنامه قانون
 با هايشهردار داريپا يدرآمدها نظام نيتدو قيطر از برنامه اول سال انيپا تا موظفند ربط

 عوارض از هايشهردار درآمد موضوع عوارض ليتبد ـ ج: دينما اقدام ليذ ياستهايس اعمال
 نامه نييآ ٥ ماده استناد به نيهمچن خدمات و مصرف از يناش عوارض به امالک بر

 جاديا ١٣٧٨ سال شهرها ياسالم يشوراها طتوس عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا
 يشهرهاهاي  يابطال به عمل نيبنابرا است الزم کشور سراسر عوارض نظام در يکنواختي

 قرار توجه مورد ديبا عوارض بيتصو شنهاديپ اي و مصوبات در آنها داشتن نظر در و گريد
 در هيرو وحدت و ينگهماه« مذکور نامه نييآ ١٤ ماده) ج( بند استناد به نيهمچن. رديبگ

 ميتصم هنگام به مکلفند شوراها که است دولت يعموم ياستهايس جمله از »عوارض نظام
 ٣ اصل اساس بر عوارض ضيتبع بدون وضع. «ندينما مراعات را آن عوارض به راجع يريگ

 نظر در. است شده مستند الذکر فوق نامه نييآ ١٤ ماده) ش( بند در »ياساس قانون
 توجه« و »محل اقتصاد بر عوارض وضع يتبع اثرات به توجه« در دولت ياستهايس داشتن
 بر عوارض وضع هنگام به منطقه در يديتول يواحدها گسترش و ديتول رشد به داشتن

 سال شوراها توسط عوارض وصول و وضع نامه نييآ ١٤ ماده يبندها موضوع »ديتول
 اي درخواست« دارد مي مقرر که ١٣٩٤ سال ديتول موانع رفع قانون ٥٩ ماده و ١٣٧٨

.» است ممنوع هايشهردار توسط پروانه صدور از بعد يقانون عوارض بر مازاد وجه افتيدر
  .باشد پروانه ديتمد مانند يعوارض وصول و وضع از مانع ديبا

 خصوص در تهران شهر ياسالم يشوراهاي  مصوبه که نيا به نظر و مراتب به بنا
 مستنداً لذا باشد، مي شورا آن اراتياخت حدود از خارج و قانون فخال پروانه ديتمد عوارض

 ياستدعا ١٣٩٢ سال يادار عدالت وانيد قانون ٩٢ و  ٨٨ ،١٢ ماده ١ بند ،١٣ مواد به
 يشهردار يرقانونيغ عوارض اخذ از يريجلوگ و تهران شهر ياسالم يشورا مصوبات ابطال
  . " رمدا نوبت از خارج و بيتصو زمان از را تهران

  :است ريز قرار به اعتراض مورد مصوبه متن
  : مصوبه عنوان«
 يابالغ ، کاره مهينهاي  ساختمان پروانه ديتمد عوارض اخذ مجوز مصوبه هياصالح «

  » ١٨/١١/١٣٨٢ مورخ ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠ شماره به
  )آن يبعد اصالحات با تبصره) ١٤( چهارده و واحده ماده بر مشتمل( 

: شماره به يابالغ ،)چهارم دوره( تهران شهر ياسالم ياشور ٢٣٤ جلسه مصوب
 ياسالم يشورا ٢٤١ جلسه مصوب آن هياصالح و ١٤/١١/١٣٩٤ـ  ٣٠٢٥٧/٢١٥٨/١٦٠

  ) چهارم دوره(  تهران شهر
   ٥/١٢/١٣٩٤ـ  ٣٢٨٩٨/٢١٦٧/١٦٠:  شماره به يابالغ 

 به يالغاب ،)چهار دوره( جلسه نيکمي و چهل و ستيدو مطابق ياصالح موارد: توجه
  .است شده اعمال مصوبه متن در ٥/١٢/١٣٩٤ـ  ٣٢٨٩٨/٢١٦٧/١٦٠ شماره

  :واحده ماده
 با و افزوده ارزش بر اتيمال قانون) ٥٠( پنجاهم ماده) ١( کمي تبصره استناد به

 و انيز کاهش منظور به ها،يشهردار قانون ٥٥ ماده) ١٤( چهاردهم بند مفاد به تيعنا
 نيعابر يمنيا ،يشهر منظر و مايس ست،يز طيمح بر يختمانسا اتيعمل از يناش خسارات

 اخذ مجوز«  مصوبه مفاد ياجتماعهاي  بيآس از يريشگيپ نيهمچن و شهر نتيام و
ـ  ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠ شماره به يابالغ ،» کاره مهين يساختمانها ديتمد عوارض

 هيکل يبرا ،١/٧/١٣٩٥ از است موظف تهران يشهردار و اصالح ١٨/١١/١٣٨٢
 يقانون مهلت در که) تهران يشهردار و يخصوص ،يعموم ،يدولت ادارات(  يساختمانها

 يازا به اند، شده رها کاره مهين و دهينرس اتمام به آنها اتيعمل ،يساختمان پروانه در مندرج
 ليتکم در ريتأخ عوارض عنوان تحت يعوارض مصوبه، نيا مفاد اساس بر ليتطو ماه هر

  : دينما افتيدر ريز جدول و فرمول مطابق يساز ساختمان
 

DE=       PS 
                       

P  ارزش مـعامالتي گرانترين گـذر قابل دسترسي ملک بر اسـاس آخرين دفترچه :
قانون مالياتهاي مستقيم ) که از  ٦٤ارزش معامالتي امـالک مـصوب ( موضوع ماده 

  ابتداي هر سال مالک عمل خواهد بود.
S حت ناخالص کل زيربنا: مسا  

  درصد عوارض دريافتي  مرحله ساختماني
 ٤/١ DE  تا مرحله اتمام فونداسيون

  ٣/١ DE  از اتمام فونداسيون تا اتمام مرحله اسکلت و سقف
  ١/١ DE  از اتمام اسکلت و سقف تا اتمام مرحله سفت کاري

  DE  از مرحله اتمام سفت کاري تا مرحله اجراي نازک کاري بدون نما
 يساختمان مرحله به توجه با يساز ساختمان ليتکم در ريتأخ عوارض): ١( کمي تبصره

 افتيدر يساختمان پروانه در مندرج مقرر مهلت اتمام از ياضاف سال ٢ گذشت از پس ملک
 زانيم به ريتأخ سال هر يازا به بنا، بودن تمام مهين صورت در مذکور مدت از پس و گردد مي
  .شد خواهد اضافه فوق جدول در شده محاسبه بالغم به%) ٥( درصد پنج

 شده، اجرا و ليتکم سطوح هيکل در آنها ينماساز که ييساختمانها): ٢( دوم تبصره
 و ورود جهت الزم موانع و دهيگرد يآور جمع ساختمان به متصل ياساس ريغ ضمائم يتمام

 باشد، شده نصب يعموم ينما در ها پنجره و درب ژهيو به ساختمان به متفرقه افراد خروج
  .باشد نمي يساز ساختمان ليتکم در ريتأخ عوارض مشمول و محسوب شده تمام ساختمان
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 ساخت، هنگام در ١/١/١٣٩٥ خيتار از که ييساختمانها خصوص در): ٣( سوم تبصره
 زمان مصوبه نيا موضوع عوارض محاسبه مالک ند،ينما مي اخذ»  نقشه رييتغ پروانه« 

  .باشد مي هياول هپروان در مندرج
 ساختمان، پروانه مهلت اتمام زمان تا که يصورت در): ياصالح) (٤( چهارم تبصره

 مذکور ملک نشود، شروع يساختمان اتيعمل و نگردد اخذ يساختمان اتيعمل شروع مجوز
 حقوق حفظ با ساختمانها گونه نيا پروانه ديتمد. گردد نمي مصوبه نيا عوارض مشمول

 عوارض«  مـحاسبه مـالک ها، پروانه گونه نيا يبرا. است ريپذ امکان بار کي صرفاً ،يقبل
  .باشد مي شده ديتمد پروانه در مندرج زمان از»  يساز ساختمان ليتکم در ريتأخ

 يساختمانها هيکل يبرا يساز ساختمان ليتکم در ريتأخ عوارض): ٥( پنجم تبصره
صادر شده است، تا تاريخ  ١٣٧٩سال  از دبع اي قبل آنها يساختمان پروانه که کاره مهين

به ازاي هر ماه تطويل) و  PS       ( بر مبناي ١٣٨٢مطابق با مصوبه سال  ٣١/٦/١٣٩٥
  گردند. مشمول اين مصوبه مي ١/٧/١٣٩٥در صورت عدم اتمام ساختمان، از تاريخ 

 ١٣٧٩ سال از بعد آنها الف ـ براي ساختمانهاي نيمه تمامي که پروانه ساختماني
 به يازين صادره يساختمان پروانه در اتيعمل اتمام مهلت درج به توجه با است، شده صادر
 عوارض اخذ شمول جهت يساختمان پروانه ليذ يرسان اطالع و نبوده اخطار صدور

  .دينما مي تيکفا کاره مهين يساختمانها
 که يتمام مهين يساختمانها ييشناسا ضمن است مکلف تهران يشهردارـ  ب

 جهت اخطار صدور به نسبت است، شده صادر ١٣٧٩ سال از قبل آنها يساختمان روانهپ
  .دينما اقدام ساله) ١( کي مهلت با ساختمان اتمام

 موضوع عوارض ،يقانون باتيترت تيرعا با است موظف يشهردار): ٦( ششم تبصره
 يشهردار بحسا به ماه) ٣( سه مدت ظرف را آن تا دينما ابالغ يمؤد به را مصوبه نيا

 عوارض نکند، اعتراض ياعالم عوارض به مقرر مهلت در يمؤد چنانچه. کند پرداخت
 و يدگيرس جهت مراتب ،يو اعتراض صورت در و بود خواهد االجراء الزم و شده يقطع

  .شود مي ارسال يشهردار قانون ٧٧ ماده ونيسيکم به ميتصم اتخاذ
 لحاظ از که يساتيتأس و بناها وصخص در يريگ ميتصم منظور به): ٧( هفتم تبصره

 که يطور  به باشد پروانه در مندرج مشخصات خالف ،يبهداشت اي يفن ،يشهرساز اصول
 احداث به شروع اي و دهيگرد احداث يشهردار پروانه بدون بنا اي و ابدي ضرورت آن قطع
 دهما) ١( کمي تبصره در مقرر ونيسيکم در را موضوع است مکلف يشهردار باشد، شده
  .دهد قرار يريگيپ مورد هايشهردار قانون صد

 قانون ٥٥ ماده ١٤ بند موجب به است مکلف تهران يشهردار): ٨( هشتم تبصره
 ادارات(  کاره مهين يساختمانها لهيک ينماساز و يساز منيا خطر، رفع منظور به و هايشهردار

 انهيسال بودجه در جزام بودجه فيرد اختصاص با) تهران يشهردار و يخصوص ،يعموم ،يدولت
 بنا و شده يمنقض يساختمان اتيعمل اتمام مهلت چنانچه. دينما ينيب شيپ را الزم اعتبارات
 مأمور نظر کسب از پس است مکلف تهران يشهردار است، نموده نيساکن متوجه را يمخاطرات

 ٧ مدت فظر تا نموده ابالغ منصوب ادوات صاحبان اي اماکن صاحبان اي نيمالک به خود يفن
 به يدسترس عدم اي و مالک اقدام عدم صورت در. دينما اقدام ياحتمال خطر رفع به نسبت روز
 به اقدام خود نيمأمور مراقبت با رأساً کند جابيا امر تيفور و ضرورت که يموارد در اي و يو

 تافيدر طرف از خسارت پانزده يصد اضافه به را مصروف نهيهز و دينما مزاحمت اي خطر رفع
 و اعالم ييقضا صالح مرجع به مراتب ،يشهردار فهيوظ انجام از مالک ممانعت صورت در. دينما

  .شد خواهد معمول الزم اقدامات ييقضا مقام دستور برابر
 صالح مراجع طرف از کـاره مهين يساختمانهـا خصـوص در چـنانچه): ٩( نهم تبصره

 دستور شروع از مذکور زمان مدت باشد، شده صادر يياجرا اتيعمل توقف دستور ييقضا
  .باشد نمي مصوبه نيا موضوع عوارض مشمول آن، شدن اثر بال تا ياجرائ اتيعمل توقف

 پرداخت مشمول ،يکارگر و يکارمند مسکنهاي  يتعاون هيکـل): ١٠( دهم تبصره
  .باشند مي مصوبه نيا مـوضوع عـوارض%) ٥٠( درصد پنجاه

 يساختمان پروانه صدور از قبل ساختمان يگودبردار ههرگون انجام): ١١( ازدهمي تبصره
هاي  يگودبردار از الزم ريتداب اتخاذ با است مکلف تهران يشهردار و باشد مي ممنوع

  .آورد عمل به يريجلوگ رمجازيغ
 در شده رها يساختمانها هيکل است مکلف تهران يشهردار): ١٢( دوازدهم تبصره

 صالح مرجع به فيتکل نييتع جهت را موضوع راتمقر برابر و ييشناسا را تهران شهر
  .دينما معمول را الزمهاي  يريگيپ و ارسال ييقضا

 يساختمان پروانه صدور شدن يا مرحله دو بيتصو صورت در): ١٣( زدهميس تبصره
  .بود خواهد ياصل پروانه صدور زمان مصوبه نيا موضوع عوارض اخذ يمبنا

 حوادث بروز از يناش يساختمان اتيعمل ريتأخ زمان مدت): ١٤( چهاردهم تبصره
  . " گردد نمي مصوبه موضوع عوارض اخذ مشمول تهران شهر در مترقبه ريغ

 حهيال موجب به تهران شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٤/١٢/١٣٩٥ـ  ٣٤٦٣٧/١٦٠ شماره

  يبهرام يآقا جناب نيوالمسلم االسالم حجت«
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه محترم استير

  ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٠٧٣٥ شماره با ٩٥/١١٣٤ کالسه پرونده: موضوع
  کميعل سالم

 تيريمد ٢٣/١١/١٣٩٥ مورخ مکاتبه موضوع ٩٥/١١٣٤ کالسه پرونده به عطف احتراماً،
 رد ٣/١٢/١٣٩٥ـ  ٣٢١٥٥/١٦٠ شماره به شده ثبت يادار عدالت وانيد يعموم أتيه دفتر

 ديام يآقا دادخواست دوم نسخ ارسال خصوص در تهران شهر ياسالم يشورا رخانهيدب
ـ  کاره مهيني ساختمانها پروانه ديتمد عوارض اخذ مجوز مصوبه ابطال« خواسته به يمحمد
هاي  هياصالح و ليتطو عوارض عنوان به ١٨/١١/١٣٨٢ـ  ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠ شماره به يابالغ
  :رساند مي استحضار به شده ادي خواسته رد در را ليذ مراتب »آن

 ،يشهردار قانون ٥٥ ماده ١٤ بند مندرجات حسب د،يمستحضر که گونه همانـ ١
ها  کوچه ،يعموم معابر در خطرات از شهر حفظ يبرا الزم اقدام و موثر ريتداب اتخاذ

 يريشگيپ منظور به و اساس نيا بر است، يشهردار فيوظا جمله از يعموم اماکن و
 اعمال ضرورت و سو کي از ياحتمال خطرات از يريشگيپ و ساخت در ليتطو از

 در شده ينيب شيپ مدت از شيب آنها احداث که ييساختماها در ديجد مقررات
 مدت يساختمانهاي  پروانه يبرا شهرها ياسالم يشوراها کشد، مي طول پروانه
 اتمام عدم و دهش ادي مهلت اتمام از پس است يهيبد. ندينما مي نييتع اعتبار

 با آن انطباق يبررس و يساختمانهاي  پروانه ديتمد مالک، ريتاخ علت به ساختمان
 مشمول يساختمان پروانه ديتمد تبعاً و است يضرور ياحتمال ديجد مقررات
  .شد خواهد زين عوارض
 يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بند مندرجات حسبـ  ٢
 بيتصو« آن يبعد اصالحات و ١/٣/١٣٧٥ مصوب شهرداران انتخاب و رکشو ياسالم

 يشورا تيصالح در »آن زانيم و نوع رييتغ نيهمچن و شهر عوارض لغو اي يبرقرار حيلوا
  .است شهر ياسالم

 بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ليذ ١ تبصره يمبنا بر ديمستحضر که گونه همانـ  ٣
 مشخص قانون نيا در آنها فيتکل که يمحل عوارض وضع ،١٣٨٧ مصوب افزوده ارزش
  .است بخش و شهر ياسالم يشورا عهده بر نشده

 ٥ ماده مخالف مفهوم يمبنا بر بحث، مورد مصوبه بيتصو زمان در نيهمچنـ  ٤
 يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون
 ارائه کاال، دکنندگانيتول از وجوه ريسا و عوارض وصول و يبرقرار يچگونگ و رانيا ياسالم

 عيتجم قانون به معروف ٢٢/١٠/١٣٨١ مصوب يواردات يکاالها و خدمات دهندگان
 وضع باشد، مي مخالف مفهوم نيا وجود بر ليدل نيبهتر که آن ١ تبصره منطوق و عوارض
 عهده به بود دهيردنگ روشن آن فيتکل قانون نيا ٤ ماده در که ينيعناو يبرا عوارض

 نامه نييآ ١٦ ماده و کي ماده »ب« بند. بود شده داده قرار تهران شهر ياسالم يشورا
 روزنامه در مندرج رانيوز أتيه ٢٨/١٢/١٣٨١ مصوب عوارض عيتجم قانون يياجرا
 يشوراها تيصالح ينيب شيپ ديمو وضوح به زين ٢٣/١/١٣٨٢ـ  ١٦٩٢٧ شماره يرسم
  .است بوده عوارض گونه نيا وضع در شهرها ياسالم

 يبرا عوارض افتيدر خود، تيشکا شرح حهيال ٢ بند در يشاک يادعا برخالفـ  ٥
 عواض ،يمرجع چيه در تاکنون آن اعتبار مهلت انيپا از پس يساختمان پروانه ديتمد

 اعتبار مهلت يدارا که يمدارک يتمام صورت، نيا ريغ در. است نشده محسوب مضاعف
 انيپا در که...  و يدادگستر وکالت پروانه پاسپورت، ،يرانندگ نامهيواهگ مانند هستند
 محسوب مضاعف عوارض جمله از گردد مي پرداخت عوارض آن ديتمد يبرا اعتبار مدت
 در يادار عدالت وانيد يسو از پروانه ديتمد عوارض به ينگاه نيچن که يحال در. شد مي

  .است نشده مالحظه شده ادي موارد خصوص
 پروانه ديتمد عوارض اعتراض، مورد مصوبه موضوع معروضه، مراتب بر عالوهـ  ٦
 در يساختمان پروانه صدور عوارض اصل وضع همانند عوارض نيا وضع و است يساختمان

 يشورا تيصالح بر يمبن معروضه، مراتب به توجه با. است شهر ياسالم يشورا تيصالح
 دادخواست موضوع تيشکا رد ،ياختمانس پروانه ديتمد عوارض وضع در شهر ياسالم
  ».استدعاست مورد يميتقد

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٨/٢/١٣٩٧ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 يبرا يخاص روش يشهر ينوساز و عمران قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره در قانونگذار

 أتيه آراء و است کرده ينيب شيپ يساختمانهاي  پروانه ديتمد عوارض اخذ و نييتع

۱  
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 ت،يشکا مورد مصوبه لذا است، شده صادر اساس نيهم بر زين يادار عدالت وانيد يعموم
 نييآ و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به استناد با و بوده مذکور ونقان ريمغا

 قانون ١٣ ماده اعمال با. شود مي ابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
  .نشد موافقت آن بيتصو زمان به مصوبه ابطال يتسر و گفته شيپ

  ي مبهرا محمدکاظمي ـ ادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ
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