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  ٢٣/١١/١٣٩٧                                                                       ٩٦٠٠٣٨٢ره شما
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 دادنامه ارهـت اداري به شمـيأت عمومي ديوان عدالـيك نسخه از رأي ه

/ش ٢٠٩٦ابطال مصوبه شماره «با موضوع:  ٢٠/٩/١٣٩٧مورخ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٤٧
مصوب  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨از مصوبه شماره  ٨و  ٧، ٤، ٣، ٢و بندهاي  ٢٦/١٠/١٣٩٢ـ 

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» شوراي اسالمي شهر نيشابور
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي    تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٦/٣٨٢: روندهپ شماره      ١٨٤٧ :ماره دادنامهش   ٢٠/٩/١٣٩٧: خ دادنامهتاري

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :مرجع رسيدگي
  آقاي علي يوسف زاده :يشاك

 ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٩٦ابطال مصوبه شماره  :موضوع شکايت و خواسته
حذف پارکينگ مسکوني و تجاري، تفکيک اراضي و اعيان در  خصوص تعرفه عوارضدر

سازي، بندهاي (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش  کاربريهاي مختلف، خدمات آماده
از مصوبه شماره  ٨و  ٧، ٤، ٣، ٢افزوده مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور و بندهاي 

ي مسکوني و در خصوص عوارض تفکيک اعيان در کاربريها ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨
تجاري، کسري مساحت براي ساختمانهاي تک واحدي در کاربريهاي مسکوني و تجاري و 

اعيان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغيير  العرصه سهمعوارض کسري 
  برداري امالک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور بهره

ابطال مصوبات شماره ب دادخواست و لوايح تکميلي شاکي به موج :گردش کار
را  شوراي اسالمي شهر نيشابور ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨و  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٩٦

  خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که:
  با سالم و عرض خسته نباشيد خدمت اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

شهرداري و  ١٩/٩/١٣٩٢ف زاده درخواست ابطال مصوبه مورخ اينجانب علي يوس
شوراي شهر در خصوص چند برابر شدن جرايم شهرداري (مازاد بر تراکم و بالکن حجمي) 

برابر افزايش پيدا کرده با توجه به رکود بازار مسکن  ١٠تا  ١٣٩٣که در سال  ١٣٩٢سال 
ـ عوارض مازاد بر تراکم ١ند از: (که عبارت ٢٤/١٠/١٣٩٢ـ ابطال لوايح ساختماني مصوب ٢
ـ عوارض تفکيک ٤ـ عوارض تفکيک اعيان ٣ـ عوارض کسري عرصه يا مساحت ٢

ـ ابطال  ٦ـ ابطال اصل تغيير کاربري و لغو محاسبه آن  ٥واحدهاي مازاد احداث شده 
عوارض زيربناي مسکوني عالوه بر جرايم در خصوص عوارض زيربنايي مصوب همان تاريخ 

 ٢/١١/١٣٩١ـ  ٧٧٠ص عوارض حذف پارکينگ مسکوني و تجاري به شماره و در خصو
کننده  دريافت اين وجوه خالف قانون است  و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب

ـ  ٣٥٨الي  ٣٥٤باشد و در دادنامه شماره  (شوراي شهر و شهرداري نيشابور) مي
در  ١٤/١١/١٣٨٠ز در تاريخ صراحتاً عنوان شده است و در موادي مشابه ني ١٤/١١/١٣٨٠

در خصوص وصول عوارض زير بنا، پذيره و اضافه تراکم و  ٣٥٨الي  ٣٥٤دادنامه شماره 
) وصول موارد فوق را غيرقانوني دانسته و ١٠٠تغيير کاربري عالو بر جرايم تخلفات (ماده 

وارض شوراي شهر اردبيل اخذ ع ٦بند  ٢٥در ابطال ماده  ١١/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨در دادنامه 
اخذ مبلغ به  ٢٤/٩/١٣٩٣ـ  ١٥٢٩خالف قانون و در دادنامه  ١٠٠عالوه بر جريمه ماده 

عنوان کسري عرصه يا فضا آزاد صراحتاً خالف قانون اعالم شده است و همچنين در رأي 
هيأت عمومي دريافت مبلغي به عنوان کسري پارکينگ يا  ٢/١١/١٣٩١ـ  ٧٧٠شماره 

شهرداري آبادان  ١٣٩٤ـ  ٣٥٠کرده است و در رأي شماره  عدم رعايت پارکينگ را ابطال
دريافت مبلغي به عنوان تغيير کاربري را خالف قانون دانسته و آن را ابطال نموده است. با 

قانون، شهرداري نيشابور اقدام به دريافت مبالغي  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١استناد به بند 
ضافه بنا، تراکم مازاد ـ تفکيک اعيان ـ تحت عنوان (عوارض ا ١٠٠جداي از جريمه ماده 

 ٦١برداري تجاري يا تغيير کاربري)  عوارض بالکن ـ کسري پارکينگ تجاري) در بند (بهره
متر عوارض نيم طبقه و کسري عرصه) که همگي خالف قانون بوده است و بنده رأي 

شهر  ١٥٢٩شهرداري اردبيل و  ١٨١٨ و ٣٥٨الي  ٣٥٤و  ٢٤٢موارد مشابه دادنامه 
الي  ١٣٥٦هاي  و دادنامه ٨٤٨و  ٧٧٠اردبيل در خصوص کسري عرصه يا فضا و دادنامه 

گويند اينها به ما ربطي ندارد  دهند و مي ام ولي جواب سرباال مي را به آنها ارائه  داده ١٣٥٩
 رأي وحدت رويه بياور و در خصوص مصوبات خالف قانون که شوراي شهر اقدام به تصويب

هيچ  را به قسمتي از آنها را بنده از طريق شوراي شهر به دست آورده و الباقي آنها کرده که
کنيم لذا از شما درخواست  عنوان به بنده ندادند و گفتند ما به ضرر خودمان کار نمي

شهرداري وقت بدون  ٢٦/٩/١٣٩٢/ش ـ ١٧٩٩ابطال آن بدهيد چون طي نامه شماره 
برابر شدن جرايم  ١٠اقدام به درخواست  داشتن داليل قانوني وحتي داشتن صالحيت

و عوارضها کرده است که شوراي شهر نيشابور هم آن را تأييد کرده و  ١٠٠کميسيون ماده 
با توجه به غيرقانوني بودن اين درخواست که کپي آن ضميمه شده است شهرداري جرايم 

قدام به دريافت رحمانه از طريق پلمپ و يا تخريب ا را ده برابر محاسبه و به صورت بي
کند لذا از هيأت عمومي درخواست دارم با ابطال اين مصوبات که همه مدارک در  مي

دست اينجانب و کپي فيش و محاسبات که شهرداري از بنده مطالبه کرده رأي به ابطال 
  آن کرده و خدمتي بزرگ به مردم شهر نيشابور کنيد.

رنج  MSو همسرم از بيماري  الزم به ذکر است که مادر بنده از بيماري سرطان
  برند و در اين شرايط شهرداري چنين فشار غيرقانوني به ما آورده است. مي

 ٩٢هاي زير و بودن آراي متعدد مشابه درخواست ماده  در پايان با استناد به دادنامه
  را دارم.

  ١٤/١١/١٣٨٠ـ  ٣٨٥الي  ٣٥٤دادنامه 
  ١١/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨دادنامه 
  ٢/١١/١٣٩١ـ  ٧٧٠دادنامه 
  ٢٤/٩/١٣٩٣ـ  ١٥٢٩دادنامه 
  ٦/١١/١٣٩٣ـ  ١٨١٨دادنامه 

  ١/١١/١٣٨٠ـ  ٣٥٨الي  ٣٥٤رأي شماره 
  ١٣٨٧ـ  ٢١٨دادنامه 
  ٢/١١/١٣٩١ـ  ٧٧٠دادنامه 
  ٢٥/٢/١٣٩٤ـ  ٣٥٠دادنامه 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ١٣ضمناً با عنايت به قانون ماده 
  »شوراي شهر نيشابور را از زمان تصويب خواستارم. اداري درخواست ابطال مصوبات

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، 
ثبت دفتر اداره کل هيأت  ١٦/٧/١٣٩٦ـ  ٦٩٨اي که به شماره  وي به موجب اليحه

  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعالم کرده است که:
  است محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداريري«

  با سالم و احترام
ـ ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٢٧رسانم در خصوص ابالغ شماره  تواماً به استحضار مي

قانون  ١٠٠ماده  ٥در پاسخ با استناد به اينکه مرجع قانونگذار در تبصره  ٢٦/٦/١٣٩٦
سري پارکينگ شهرداريها در خصوص چگونگي محاسبه نحوه رسيدگي تعيين جريمه ک

ـ  ٨٣/٥٧٢تکليف کرده است و اين مهم سابقاً در رأي شماره  يا حذف پارکينگ تعيين
قانون  ٤٢و  ١٩ماده  ١و با استناد به بند  ١٨/١٠/١٣٩١ـ  ٧٧٠و رأي شماره  ٢/١١/١٣٨٧

ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شوراي شهر نيشابور در خصوص 
  پارکينگ را دارم. محاسبه کسري حذف

ـ در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان (زيربنا، پذيره، اضافه تراکم و تغيير کاربري، ١
کميسيون  ٤و  ٣، ٢، ١عوارض بالکن و کسري عرصه يا فضا) با توجه و استناد به تبصره 

از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان  و نحوه وصول آن صراحتاً قانونگذار  ١٠٠ماده 
مستند  ١٤/١١/١٣٨٠ـ  ٣٥٨/٣٥٤/٨٠تکليف کرده است و با استناد به رأي شماره  يينتع
و  ٢٤/٩/١٣٩٣ـ  ١٥٢٩قانون ديوان عدالت اداري و با استناد به  ٢٥قسمت دوم ماده  به

درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شوراي شهر نيشابور را  ١٦/١١/١٣٩٣ـ  ١٨١٨رأي 
وارض بالکن، عـوارض کسري عـرصه، عـوارض در خصوص وصول عوارض از جمله (عـ

حاصل بر تغيير کاربري)  هاي ساختماني و عوارض درآمد مازاد بر تراکم، عـوارض بر پروانه
  را دارم. ١٠٠مازاد بر جريمه مندرج در کميسيون ماده 

ماده  ٢٦اصالحي قانون ثبت و در بند  ١٥٤قانون شهرداري و ماده  ١٠١ـ طبق ماده ٢
کيالت، شهرداري حق وصول مبلغي تحت عوارض تفکيکي را ندارد ولي قانون تش ٧١

مجدداً اقدام به مطالبه وجه  ١٠٠شهرداري نيشابور عالوه بر جريمه مندرج در کميسيون ماده 
قانون اساسي  ١٧٠تحت عنوان عوارض بر تفکيک کرده است لذا با استناد به قسمت دوم اصل 

ان عدالت اداري درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه ديو ٤٢و  ١٩و بند  ماده  ١٠و ماده 
  »شوراي شهر نيشابور را در خصوص وصول عوارض بر تفکيک اراضي و ساختمان را دارم.

ثبت دفتر اداره  ٩/٤/١٣٩٧ـ  ٢٧٤٠اي که به شماره  شاکي متعاقباً به موجب اليحه
  ه است که:کل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعالم کرد

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  با سالم و احترام

 اينجانب علي يوسف زاده در خصوص شکايت خود از شوراي شهر و شهرداري نيشابور
اين مصوبه از بند  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨رسانم که مصوبه شماره  به استحضار مي

مصوبات چاپ  ٦به شماره  ٤ي از شماره باشد و در يک اشتباه چاپ برخوردار نمي ٥شماره 
  »ندارد. ٥گرديده است و عمالً بند 

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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ثبت دفتر   ١١/٤/١٣٩٦ـ  ٦٩٩اي ديگر که به شماره  شاکي به موجب اليحه
  انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعالم کرده است که:

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  با سالم و احترام

  ضوع اليحه تسليميمو
از  ٩٦/٣٨٢اينجانب علي يوسف زاده در خصوص شکايت خود به شماره پرونده 

اينکه  رسانم با توجه به شوراي شهر و شهرداري نيشابور با تنظيم اين اليحه به استحضار مي
و  قانونگذاري نبوده اقدام به تصويب شوراي شهر نيشابور در صالحيت و در حدود اختياراتشان

اند و طي آن مبالغي تحت عنوان (کسري عرصه، تراکم  مند شدن سه مصوبه کردهقانون
برداري، عوارض بالکن، عوارض  مازاد، عوارض زيربنايي، عوارض تغيير کاربري يا تغيير بهره

شهرداري کرده است و در مصوبه  ١٠٠حذف پارکينگ) عالوه بر جريمه کميسيون ماده 
 ارات و صالحيت شوراي شهر نبوده است با توجه به رکودعليرغم اينکه در اختي ١٧٩٩شماره 

شديد بازار مسکن و رشد منفي آن اقدام به دريافت پنج و نيم برابر ضريب محاسباتي 
بند  ١٨که در  ٢٠٩٦اند به طوري که در مصوبه شماره  کرده ١٠٠جرايم کميسيون ماده 
و دريافت عوارض زير  تبصره شماره سه و چهار نحوه محاسبه ٣تنظيم شده و در بند 
نحوه  ٤و  ٢همان بند محاسبات عوارض زيربنايي و در بند  ٣و  ٢، ١بنايي و در بند شماره 

 ١همان بند شماره  ٣و  ٢، ١شماره  ٥محاسبه و دريافت عوارض زيربنايي و در بند 
 ٢٠٦٨حذف پارکينگ و کسري آن و در مصوبه شماره  ١٥عوارض مازاد بر تراکم و در بند 

کسري  ٤و  ٢عوارض مازاد بر تراکم و در بند  ١باشد و در بند شماره  در هشت بند ميکه 
وصول مبالغي تحت عنوان تغيير کاربري يا تغيير  ٧عرصه و نحوه محاسبه و در بند 

برداري را توضيح داده است و اين در حالي است که با استناد به آراء صادر شده در  بهره
 ٢٥/٧/١٣٧٩٨ـ  ٧٩٠١٣٨٣١/٨٠مشاور و ابطال آنها مانند  هيأت عمومي و دادخواستهاي

، رأي ١/١١/١٣٨٠ـ  ٣٥٨الي  ٣٥٤، رأي شماره ٢/١١/١٣٩١ـ  ٧٧٠و در رأي شماره 
، ١٤٨١، رأي شماره ١١/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨، رأي شماره ٣٥٩الي  ٣٥٦الي  ٣٥٠شماره 
و در  همان هيأت که صراحتاً اعالم کرده ١٣٨٦سال ١٣٧٧و  ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠

رأي بر ابقاء ملک بدهيم دريافت  ١٠٠صورتي که تخلفات ساختماني در کميسيون ماده 
هر مبلغي تحت عناوين ياد شده به لحاظ قانوني خارج از اختيارات بوده و باطل شده است 

ام  و وقتي بنده با کپي آراء مشابه شهرهاي بوشهر، تهران، اردبيل به شهرداري مراجعه کرده
گويند به ما ربطي ندارد و بايد رأي وحدت رويه بياوريد لذا با استناد به اينکه  در جوابم مي

اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت موارد هيأت عمومي در مصوبات  چنانچه مصوبه
اي جديد مغاير رأي هيأت عمومي صادر  بعدي الزامي است هرگاه مرجع مربوط مصوبه

دهند براي بررسي  نوبت به هيأت عمومي ارجاع مينمايد رئيس ديوان موضوع را خارج از 
لذا خواهشمند است با توجه به اينکه شهرداري اقدام به دريافت نود و يک ميليون تومان 

از   ١٠٠ ) اضافه عالوه بر جريمه پنجاه ميليون توماني کميسيون ماده٠٠٠/٠٠٠/٩١(
ير بنايي، عوارض تغيير کاربري اينجانب مبالغي تحت عنوان (کسري عرصه، تراکم مازاد، عوارض ز

نمايد که فيش آن  برداري، عوارض بالکن، عوارض حذف پارکينگ) طلب مي يا تغيير بهره
ضميمه شده لذا خواهشمند است با توجه به اينکه شوراي شهر شهرداري و کميسيون 

کند  اند و شوراي شهر قانونگذاري مي يک حکومت مستقلي تشکيل داده ١٠٠ماده 
کند و شهرداري هم در حکم مجري با فشار  رأي قضايي صادر مي ١٠٠ماده کميسيون 

کنند خواهشمند است  آوردن به وسيله پلمپ کردن و... اين مبالغ غيرقانوني دريافت مي
  »نسبت به ابطال اين مصوبات از زمان تصويب اقدام الزم را مساعدت فرماييد.

  متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است:
  ٢٦/٩/١٣٩٢/ش ـ ١٧٩٩مصوبه شماره  الف)

  جناب آقاي مهندس زرندي شهردار محترم نيشابور«
  سالم عليکم

در خصوص اليحه ارزش  ١٣/٨/١٣٩٢ـ  ٢١٢٢٨احتراماً بازگشت به نامه شماره 
قانون شهرداري، مفاد اليحه با عنايت به  ١٠٠ماده  ١١معامالتي ساختمان، موضوع تبصره 

وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور پس از بررسي در  قانون تشکيالت، ٧١ماده 
 ٦شورا مطرح و به استناد بند  ١٩/٩/١٣٩٢کميسيون تخصصي در جلسه رسمي مورخ 

 ٢٣صورتجلسه مذکور و اختيار حاصل از مواد قيد شده در فوق، اليحه پيشنهادي در 
  رديفي با رعايت موارد ذيل به تصويب رسيد. ١٣بند  ٤رديف و 
شهرداري از طرق ممکن (اطالعيه، قيد در پروانه، بيلبوردهاي سطح شهر و...) ـ ١

  رساني نمايد. موارد تخلف و جرايم متعلقه را به مالکين اطالع
قانون  ١٠٠هاي ذيل ماده  و با رعايت تبصره ١/١/١٣٩٣ـ اين مصوبه از تاريخ ٢

ر شده جهت اطالع و شهرداري قابل اجرا خواهد بود که به پيوست دو برگ مصوبه ممهو
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور ارسال  ٨٠اقدام با رعايت ماده 

  ٢٦/٩/١٣٩٢/ش ـ ١٧٩٩مصوبه شماره   "گردد. ـ رئيس شوراي اسالمي شهر نيشابور مي

 با توجه به عدم بازدارندگي جرايم کميسيون ١٣/٨/١٣٩٢ـ  ٢١٢٢٨پيرو نامه شماره 
ساختماني و  هاي تخلفات در موضوع ساخت و ساز مسکن و افزايش فزاينده پرونده ١٠٠ماده 

قانون شهرداريها، با هدف  ١٠٠ماده  ١١عدم تمايل به اخذ پروانه، به استناد تبصره 
بازدارندگي و جلوگيري از ساخت و سازهاي بدون پروانه، متمم اليحه پيشنهادي اين 

  گردد. شهرداري به شرح جدول ذيل ارسال مي
  
  ارزش معامالت ساختمان  ها شرح گروه ساختمان  رديف

  انواع ساختمان (اسکلت)  الف
مازاد بر 

تراکم سال 
٩٢  

بالکن 
  حجمي

  ٩٢سال

پيشنهادي 
مازاد بر تراکم 

  ٩٣سال

پيشنهادي 
حجمي  بالکن

  ٩٣سال 

  پيشنهادي
در حد تراکم  

  ٩٣سال 

١  
ساختمان اسکلت بتني 

  ٨٠  P  ـ    ٥٩٠٠٠٠  ٨٨٥٠٠٠  ٢٩٥٠٠٠  طبقه کي

٢  
 ساختمان اسکلت بتني

  ١٠٠  P  ١٥٠٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠٠  ٨٨٥٠٠٠  ٢٩٥٠٠٠  طبقهدو

٣  
 ساختمان اسکلت بتني

  طبقه سه
٢٠٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠٠  ٨٨٥٠٠٠  ٢٩٥٠٠٠  P  ١٢٠  

٤  
 ساختمان اسکلت بتني

  طبقه٤
٢٥٠٠٠٠٠  ١٦٥٠٠٠٠  ٨٨٥٠٠٠  ٢٩٥٠٠٠  P  ١٣٠  

٥  
 ساختمان اسکلت بتني

  طبقه٥
٣٠٠٠٠٠٠  ٢٢٠٠٠٠٠  ٨٨٥٠٠٠  ٢٩٥٠٠٠  P  ١٤٠  

ساختمان اسکلت بتني با هر   ٦
  طبقه به باال ٦نوع سقف از 

٣٥٠٠٠٠٠  ٢٧٠٠٠٠٠  ١٠٠٥٠٠٠  ٣٣٥٠٠٠  P  ١٥٠  

ساختمان اسکلت فلزي   ٧
  طبقه کي

  ٧٠  P  ـ    ٤٤٠٠٠٠  ٧٩٥٠٠٠  ٢٦٥٠٠٠

٨  
 ساختمان اسکلت فلزي

  ٨٠  P  ١٣٠٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠٠  ٧٩٥٠٠٠  ٢٦٥٠٠٠  طبقهدو

٩  
 ساختمان اسکلت فلزي

  طبقه هس
١٨٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  ٧٩٥٠٠٠  ٢٦٥٠٠٠  P  ٩٠  

١٠  
 ساختمان اسکلت فلزي

  طبقه٤
٢٣٠٠٠٠٠  ١٤٥٠٠٠٠  ٧٩٥٠٠٠  ٢٦٥٠٠٠  P  ١٠٠  

١١  
 ساختمان اسکلت فلزي

  طبقه٥
٢٨٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠  ٧٩٥٠٠٠  ٢٦٥٠٠٠  P  ١١٠  

١٢  
از  ساختمان اسکلت فلزي

  طبقه به باال٦
٣٣٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠٠  ٩١٥٠٠٠  ٣٠٥٠٠٠  P  ١٢٠  

ساختمان اسکلت مختلط   ١٣
  مصالح بنايي يک طبقه

  ٦٠  P  ـ    ٣٠٠٠٠٠  ٩٥٤٠٠٠  ٢١٨٠٠٠

١٤  
ساختمان اسکلت مختلط 

  ٧٠  P  ١٢٠٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠  ٩٥٤٠٠٠  ٢١٨٠٠٠  مصالح بنايي دو طبقه

١٥  
ساختمان اسکلت مختلط 

  ٨٠  P  ١٧٠٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠٠  ٩٥٤٠٠٠  ٢١٨٠٠٠  مصالح بنايي سه طبقه

لح ساختمان اسکلت مختلط مصا  ١٦
  ٩٠  P  ٢٥٠٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠٠  ٩٥٤٠٠٠  ٢١٨٠٠٠  بنايي چهار طبقه و به باال

  ٥٠  P  ـ    ٢٥٠٠٠٠  ٤٤١٠٠٠  ١٤٧٠٠٠  اسکلت آجر يک طبقه  ١٧
  ٦٠  P  ١٠٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  ٤٤١٠٠٠  ١٤٧٠٠٠  اسکلت آجر دو طبقه  ١٨
  ٧٠  P  ١٥٠٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠  ٤٤١٠٠٠  ١٤٧٠٠٠  اسکلت آجر سه طبقه  ١٩
  ٨٠  P  ٢٠٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠٠  ٤٤١٠٠٠  ١٤٧٠٠٠  و به باالاسکلت آجر چهار طبقه   ٢٠

اسکلت مخلوط خشت و گل   ٢١
  و سنگ و چوب

١٠٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ٢٦٤٠٠٠  ٨٨٠٠٠  P  ٥٠  

هاي تمام چوب  ساختمان  ٢٢
  معمولي

١٠٠٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠  ٣٥١٠٠٠  ١١٧٠٠٠  P  ٥٠ 

هاي تمام چوب  ساختمان  ٢٣
  صنعتي

١٠٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ١٢٣٠٠٠  ٤١٠٠٠  P  ٥٠ 

  ب
مان انبارها با دهانه ساخت

   متر ٤بيش از 

١  
اسکلت آجري با بلوک سيماني 

  يا سنگي با هر نوع سقف
١٠٠٠٠٠٠  ٤٤١٠٠٠  ٤٤١٠٠٠  ١٤٧٠٠٠  P  ٥٠ 
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  ارزش معامالت ساختمان  ها شرح گروه ساختمان  رديف

  انواع ساختمان (اسکلت)  الف
مازاد بر 

تراکم سال 
٩٢  

بالکن 
  حجمي

  ٩٢سال

پيشنهادي 
مازاد بر تراکم 

  ٩٣سال

پيشنهادي 
حجمي  بالکن

  ٩٣سال 

  پيشنهادي
در حد تراکم  

  ٩٣سال 

٢  
هاي  اسکلت فلزي يا سوله

  پيش ساخته با هر نوع سقف
٢٠٠٠٠٠٠  ٦١٥٠٠٠  ٦١٥٠٠٠  ٢٠٥٠٠٠  P  ٦٠ 

   ها و توقف گاهها سالن  ج

١  
ر، با مصالح بنايي سنگ، آج

  بلوک سيماني، هر نوع سقف
١٠٠٠٠٠٠  ٥٢٨٠٠٠  ٥٢٨٠٠٠  ١٧٦٠٠٠  P ٥٠  

٢  
هاي  اسکلت فلزي با ستون

  بتون آرمه
٢٠٠٠٠٠٠  ٧٠٥٠٠٠  ٧٠٥٠٠٠  ٢٣٥٠٠٠  P ٦٠  

٣  
گلخانه با هر نوع مصالح و هر 

  نوع سقف
١٠٠٠٠٠٠  ١٥٩٠٠٠  ١٥٩٠٠٠  ٥٣٠٠٠  P ٥٠  

           ها و سايبان ها آشيانه  د

  ٥٠ P  ١٠٠٠٠٠٠  ١٧٧٠٠٠  ١٧٧٠٠٠  ٥٩٠٠٠  صالح بناييهاي چوبي و م با پايه  ١

٢  
هاي  هاي فلزي و ستون با پايه

  ٦٠ P  ٢٠٠٠٠٠٠  ٢٦٤٠٠٠  ٢٦٤٠٠٠  ٨٨٠٠٠  بتون آرمه

   تأسيسات  هـ

دستگاههاي حرارت مرکزي،   ١
  شوفاژ سانترال

١٠٠٠٠٠٠  ٤٤١٠٠٠  ٤٤١٠٠٠  ١٤٧٠٠٠  P ٥٠  

٢  
تهويه مطبوع (گرمايش و 

  ٥٠ P  ١٠٠٠٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ٢٥٠٠٠  خنک کننده)

  ٥٠ P  ١٠٠٠٠٠٠  ١٧٧٠٠٠  ١٧٧٠٠٠  ٥٩٠٠٠  آسانسور  ٣

           ساير  و

١  
انواع مخزن اعم از زير زميني، 

  متر مکعب به باال ٦هوايي از 
١٠٠٠٠٠٠  ١٠٥٦٠٠٠  ١٠٥٦٠٠٠  ٣٥٢٠٠٠  P ٥٠  

  ٥٠ P  ١٠٠٠٠٠٠  ١٢٣٠٠٠  ١٢٣٠٠٠  ٤١٠٠٠  سکوها و باراندازها  ٢

  ٥٠ P  ١٠٠٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠٠  ١٠٥٦٠٠٠  ٣٥٢٠٠٠  ديوارکشي با هر نوع مصالح  ٣

ضمناً ارزش معامالتي تعيين شده در کاربري تجاري و در موارد مربوط به حذف   
  "  پارکينگ مسکوني در ساختمانهاي از سه واحد به باال دو برابر خواهد شد.

  شوراي اسالمي شهر نيشابور: ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٩٦ب) مصوبه شماره   
مصوب شوراي » وارض حذف پارکينگ مسکوني و تجاريتعرفه ع«ـ در خصوص  

  اسالمي شهر نيشابور:
  عوارض حذف پارکينگ مسکوني و تجاري"   
 ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده  ١مستند قانوني: تبصره   
  قانون شوراها ٧٧و ماده  ١٦و بند 

اي  برابر قيمت منطقه ٨الف: به ازاي هر واحد پارکينگ در کاربري مسکوني    
  باشد. سال مي ٢١بعد از   p٨به  p٣وصول خواهد شد و تغيير اين ضريب از 

  ريال ٠٠٠/١٠اي  تبصره) حداقل قيمت منطقه  
اي وصول  برابر قيمت منطقه ٦٠ب: به ازاي هر واحد پارکينگ در کاربري تجاري    

  خواهد شد.
(بر اساس دستورالعمل شش  عوارض حذف پارکينگ صرفاً مناطق مشروحه ذيل  

که امکان تأمين پارکينگ نداشته باشد) وصول  ٢/٧/١٣٧١ـ  ٣٤/٣/٢٣٣١٨اي شماره  ماده
  خواهد شد.

  متر و بيشتر قرار داشته باشد. ٤٥السير به عرض  ) ساختمان در بر خيابانهاي سريع١ 
ر متر و بيشت ٢٠هاي به عرض  متري تقاطع خيابان ١٠٠) ساختمان در فاصله ٢ 

  قرار داشته باشد.
) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان ٣ 

  کهنه باشد که شهرداري اجازه قطع آنها نداده است.
هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان  ) ساختمان در بر کوچه٤ 

  عبور اتومبيل نباشد.
رار گرفته باشد که به علت شيب زياد و احداث ) ساختمان در بر معبري ق٥ 

  پارکينگ از نظر فني مقدور نباشد.
) در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني ٦ 

  نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.

  ج: بعد از اخذ پروانه و تخلف مالک:
قيمت روز عرصه × ت پارکينگ عوارض حذف پارکينگ = (مسکوني) کسري مساح

  اي و يا تبديل واحد مسکوني به تجاري و اعيان دفترچه قيمت منطقه
برابر قيمت  ٥/١× عوارض حذف پارکينگ = (تجاري) کسري مساحت پارکينگ   

  روز عرصه و اعيان دفترچه قيمت منطقه اي
واريز شهرداري مکلف است تمامي عوارض حاصل از بند مذکور در حساب جداگانه   

  » و صرفاً صرف احداث پارکينگهاي عمومي گردد.
» عوارض تفکيک اراضي و اعيان در کاربريهاي مختلف«در خصوص » ب«ـ بند  

  مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور:
  بند (ب) عوارض تفکيک اراضي و اعيان در کاربريهاي مختلف«
  متر ٥٠٠ت ـ عوارض تفکيک اراضي و اعيان در کاربريهاي مختلف زير مساح 

ب ـ عوارض تفکيک اراضي با کاربري مسکوني و ساير کاربريها به ازاي هر مترمربع 
 =p ٢ «  

  مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور:» خدمات آماده سازي«در خصوص  ٧ـ تبصره 
  خدمات آماده سازي«

ند و ـ کليه متقاضيان اخذ پروانه ساختماني که بيش از دو واحد قصد احداث بنا دار٧تبصره 
  »گردد. اي افزوده مي برابر قيمت منطقه ٢٥اند، به ازاي هر واحد اضافي  يا احداث نموده

  مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور:» عوارض ارزش افزوده«ـ بند الف در خصوص  
  عوارض ارزش افزوده«

اند، در  الف ـ کليه امالکي که بر اساس طرح تفصيلي شهرداري کاربري تجاري شده
اند، مشمول  ه مالک قبالً پروانه ساختماني تجاري، پايانکار تجاري اخذ نکردهصورتي ک

  ارزش افزوده ملک خواهد شد.
  = ارزش افزوده p  ×s×  ٧٠ريال          ٢٥٠٠٠حداقل قيمت منطقه 

S                                        مساحت =p اي = قيمت منطقه«  
  مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور:» افزودهعوارض ارزش «در خصوص » ب«ـ بند 

اند و  ب ـ کليه امالکي که بر اساس طرح تفصيلي داراي کاربري مسکوني شده«
بدون مجوز شهرداري تفکيک، تقسيم يا احداث بنا نموده و تاکنون گواهي عدم خالف يا 

  . اند، مشمول ارزش افزوده خواهد شد پايانکار و مفاصا حساب از شهرداري نگرفته
  = ارزش افزوده p  ×s×  ٣٥باشد.          ريال مي ١٠٠٠٠اي  حداقل قيمت منطقه

S                                                        مساحت =p اي = قيمت منطقه«  
مصوب » عوارض زيربناي يک مترمربع واحدهاي تجاري«در خصوص  ٢ـ تبصره  

  شوراي اسالمي شهر نيشابور:
  رض زير بناي يک متر مربع واحدهاي تجاريعوا ـ«

هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه و سراي تا عمق  ـ عوارض زير بناي مجتمع٢تبصره
اي جبهه اول  سوم قيمت منطقهدوبيست متر بر اساس جبهه اول و مازاد بر ده متر 

  »شود. محاسبه مي
  شابور:مصوب شوراي اسالمي شهر ني» عوارض زيربنا«در خصوص  ٢ـ تبصره 

  عوارض زير بنا«
ـ چنانچه بالکن تجاري مساحت بيش از يک سوم يک واحد تجاري (برابر ٢تبصره

ضوابط شهرسازي مشروط به دارا بودن ارتفاع حداقـل دو و نيم متر) را داشته باشد، 
  »گردد. مشمـول پرداخت عـوارض حذف پارکينگ و عـوارض متعلقه و ضريب طبقه مي

  شوراي اسالمي شهر نيشابور: ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨ج) مصوبه شماره 
  مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور» عوارض مازاد بر تراکم«در خصوص  ١ـ بند  
 ) عوارض مازاد بر تراکم١«

 ١٦ و بند ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ٥٠ماده ١مستند قانوني: تبصره
  قانون شوراها ٧٧و ماده  ٧١ماده 

هاي جامع يا تفصيلي به صورت سطح اشغال  احداث بناي طرح کليه تراکمهاي
  %) و عوارض مازاد بر سطح اشغال براساس جدول ذيل محاسبه و وصول خواهد شد.٥٠(

  
  ) ميزان عوارض مازاد بر تراکم (پروانه ساختماني) جهت کليه ساختمانها١(جدول شماره 

  ضريب ميزان عوارض  کاربري
  ٤٠ P  مسکوني
  ٦٠ P  تجاري

  ٣٠ P  انباري، تجاري
  ٤٠ P  اداري

  ٢٠ P  صنعتي
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عوارض ناشي از فروش تراکم مازاد (افزايش سطح اشغال در ارتفاع) و سطح بر 
 ١ضوابط و مقررات طرح تفصيلي عالوه بر عوارض مازاد بر تراکم به شرح جدول شماره 

  محاسبه و وصول خواهد شد.
هاي قديمي که بدون  تفاع اعياني: در خصوص محاسبه مازاد بر تراکم در ار١تبصره

  باشد. %) مي٥٠اند، مالک ضوابط جاري روز (تراکم  مجوز احداث گرديده
: عدم تناسب طول و عرض ملک برابر ضوابط شهرسازي مقدار پيش آمدگي ٢تبصره

  نسبت به امالک مجاور مشمول جدول شماره يک خواهد شد.
قانون مالياتهاي مستقيم  ٦٤ده : حداقل پايه قيمت منطقه داراي موضوع ما٣تبصره

  »گردد (در سطح و ارتفاع) مين ريال تعيي ٠٠٠/٣٠مبلغ 
 [واحدهاي مازاد احداث شده]» واحد يا بيشتر ٢تبديل يک واحد به «در خصوص  ٦ـ بند 

  مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور: 
  ) عوارض تفکيک واحدهاي مازاد احداث شده٦«

و  ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده  ١مستند قانوني: تبصره 
  قانون شوراها ٧٧و ماده  ٧١ماده  ١٦بند 

و  ١٠٠عوارض تفکيک واحدهاي مازاد احداث شده پس از ارجاع به کميسيون ماده 
نظر کميسيون مبني بر ابقاي بناي احداثي عالوه بر دريافت جرايم متعلقه عوارض مندرج 

  ازاد احداث شده دريافت خواهد شد.در ذيل به عنوان تفکيک م
S               مساحت =P ١٠٠اي              = قيمت منطقه  ×P  ×S واحد اول  

ريال           ٠٠٠/٣٠اي  ريال     حداکثر قيمت منطقه ٠٠٠/١٥اي  حداقل قيمت منطقه
١٥٠  ×P  ×S از واحد دوم به باال  "  

» ر کاربريهاي مسکوني و تجاريعوارض تفکيک اعيان د«در خصوص  ٣ـ بند  
  مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور:

  هاي مسکوني و تجاري ) عوارض تفکيک اعيان در کاربري٣«
و  ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده  ١مستند قانوني: تبصره 

  قانون شوراها ٧٧و ماده  ٧١ماده  ١٦بند 
  ي مختلف به شرح ذيل محاسبه و اخذ گردد:) عوارض تفکيک اعيان با کاربريها١/٣
درصد گروه  ٣الف: عوارض تفکيک اعيان در کاربري مسکوني به ازاي هر مترمربع  

  ماده صد قانون شهرداريها) ١١ساختماني (موضوع تبصره 
درصد گروه  ٥ب: عوارض تفکيک اعيان در کاربري تجاري به ازاي هر مترمربع 

  ماده صد قانون شهرداريها) ١١ساختماني (موضوع تبصره 
  : اخذ رضايت مالکين در کليه امالک مشاعي در خصوص تفکيک الزامي است.١تبصره
 هايي که نياز به اخذ مصوبات کميسيون : در خصوص آن دسته از تفکيک٢تبصره

باشند، قبل از ارسال پرونده به کميسيون مربوطه کليه عـوارضهاي متعلقه  مي ٥ماده 
  گردد. ارسال مي ٥بانکي از مالک اخذ سپس به کمـيسيون ماده  نامه ضمانتمحـاسبه و 
: وصول کسري حدنصاب تفکيک به هنگام صدور پروانه ساختماني و يا ٣تبصره

  تفکيک اراضي الزامي است.
عوارض  ٢٢و  ٢١و  ١٤٨و  ١٤٧خصوص اسناد صادره از طريق ماده : در ٤تبصره

کسري حدنصاب تفکيک (براساس ضوابط شهرسازي) در هنگام مراجعه اوليه به شهرداري 
  »(نقل و انتقال و...) قابل وصول خواهد بود.

عوارض کسري مساحت براي ساختمانهاي تک واحدي «در خصوص  ٤و  ٢بندهاي 
اعيان هنگام صدور پروانه  العرصه سهمعوارض کسري «و » جاريدر کاربري مسکوني و ت

  »احداث بنا
هاي تک واحدي در کاربريهاي مسکوني  ) عوارض کسري مساحت براي ساختمان٢

  و تجاري
و  ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده  ١مستند قانوني: تبصره 

  قانون شوراها ٧٧و ماده  ٧١ماده  ١٦بند 
ض کمبود کسري مساحت براي ساختمانهاي تک واحدي در کاربري مسکوني و عوار

  تجاري به شرح ذيل محاسبه و وصول گردد:
S  ×P ٣٠                S     مساحت کمبود عرصه =       P قيمت منطقه اي =  

توضيحات: منظور از کسري مساحت ميزان مساحت عرصه موجود، نسبت به حداقل 
  باشد. ن شده در طرح مصوب ميمساحت تفکيک تعيي

  اعيان (هنگام صدور پروانه احداث بنا) العرصه سهم) عوارض کسري ٤
و  ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده  ١مستند قانوني: تبصره 

  قانون شوراها ٧٧و ماده  ٧١ماده  ١٦بند 
  اسبه و وصول گردد:العرصه اعيان (کمبود اعيان) به شرح ذيل مح عوارض تفکيک سهم

  = قيمت منطقه اي P = مساحت کمبود عرصه           S        ٤٠×  S × Pواحد مجاز = 

 ٥٠متر واحد تجاري،  ٧٥توضيح: مساحت عرصه مورد نياز براي هر واحد مسکوني 
  باشد. متر در کليه تراکمها مي

  »باشد. يمتر زمين م ٥٠حداکثر تعداد واحد مسکوني در هر قطعه به ازاي هر 
 مصوب شوراي اسالمي» برداري امالک نحوه محاسبه تغيير بهره«در خصوص  ٧ـ بند

  شهر نيشابور:
  برداري امالک ) نحوه محاسبه تغيير بهره٧«

 S×  P٨٠                برداري ملک از مسکوني به تجاري         ـ جهت تغيير بهره
  S×  P٦٠ي سبز به مسکوني        برداري ملک از کشاورزي و فضا ـ جهت تغيير بهره٢
  S×  P١٠٠برداري ملک از کشاورزي و فضاي سبز به تجاري           ـ جهت تغيير بهره٣
  S×  P٨٠برداري ملک از کشاورزي و فضاي سبز به صنعتي          ـ جهت تغيير بهره٤
  S×  P٥٠                     برداري ملک از صنعتي به تجاري         ـ جهت تغيير بهره ٥
  S×  P٧٠                        برداري ملک از مسکوني به صنعتي    ـ جهت تغيير بهره ٦
  S×  P٣٥                        برداري از ساير کاربريها به مسکوني    ـ جهت تغيير بهره٧
  S×  P٨٠    برداري ملک از ساير کاربريها به صنعتي و تجاري      ـ جهت تغيير بهره ٨

  P اي =  قيمت منطقه                    S  متراژ قابل تغيير کاربري =
  »ريال لحاظ گردد. ٠٠٠/٢٠اي  تبصره: حداقل قيمت منطقه

  مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور:» نحوه محاسبه ورود به محدوده«درخصوص  ٨ـ بند
  ) نحوه محاسبه ورود به محدوده٨«

شوند و مالک قبالً اقدام به  کوني وارد محدوده ميکليه امالکي که با کاربري مس
و رأي بر ابقاء ساختمان،  ١٠٠احداث بنا نموده، در صورت ارجاع به کميسيون ماده 

 S =  ١٠٠×Pگردد. عوارض ورود به محدوده به صورت ذيل اخذ مي
  = عوارض ورود به محدوده  S×  ٦٠ Pشهرداري:  ٢منطقه 
  = عوارض ورود به محدوده  S×  ١٠٠ Pشهرداري:  ١منطقه 

  »ريال ٠٠٠/١٠اي  حداقل قيمت منطقه
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر نيشابور به موجب اليحه 

  توضيح داده است که:   ١٦/٩/١٣٩٦/ش ـ ٢١٩١شماره 
  مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  سالم عليکم
 ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٢٧و شماره پرونده  ٩٦/٣٨٢ه با احترام در خصوص کالسه پروند

موضوع دادخواست آقاي علي يوسف زاده ضمن اعالم وصول نامه و مدارک ياد شده در 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٣مراتب ذيل را به تجويز ماده  ٢٠/٨/١٣٩٦تاريخ 

  رساند: در مهلت قانوني به استحضار مي ٢٢/٩/١٣٩٠عدالت اداري مصوب 
الذکر اعالم نموده تصريح موارد ذيل در  قانون فوق ٨٠) قانونگذار به موجب ماده ١

  دادخواست متقاضي ضروري است:
  الف: مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده.

  ب: مشخصات مصوبه مورد اعتراض.
  پ: حکم شرعي يا مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده.

  حيث مغايرت با شرع يا قانون. ت: داليل و جهات اعتراض از
  ث: امضاء و اثر انگشت درخواست کننده.

رادات اما در درخواست شاکي بندهاي ب، پ، ت و ث رعايت نگرديده است. که اي
  اين شرح است: به

شوراي  ١٩/٩/١٣٩٢ابطال مصوبه  مورخ «ـ شاکي به موجب دادخواست دقيقاً ١ـ ١
را مطالبه نموده و » شوراي شهر نيشابور ٢٤/١٠/١٣٩٢اسالمي شهر نيشابور و جلسه 

و  ١٩/٩/١٣٩٢مصوبه مورد اعتراض را دقيقاً مشخص ننموده است. چرا که در تاريخهاي 
شوراي شهر مصوبات متعددي به تصويب رسانده ضمن اينکه درخواست  ٢٤/١٠/١٣٩٢

  بطالن جلسات شوراي شهر اساساً مبناي قانوني ندارد.
طروحه شاکي حکم شرعي يا مواد قانوني و داليل و ـ به موجب دادخواست م٢ـ ١

  جهات اعتراضي از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي را تصريح ننموده است.
قانون  ٢٠و  ١٨و مواد  ٨٠ـ امضاء و اثر انگشت شاکي برابر بند ث ماده ٣ـ ١

مربوطه تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بايستي توسط مراجع قانوني 
  تصديق گردد. اما در دادخواست شاکي چنين موضوعي محقق نشده است.

گيري نسبت به مصوبات شوراي اسالمي شهر  ـ توجهاً به اينکه هرگونه تصميم٤ـ ١
نيشابور ممکن است حقوق عمومي و عام المنفعه شهرداري را در معرض تضييع قرار دهد. 

شکايت از جانب شاکي اعالم گردد و از اين لذا ضرورت داشت شهرداري نيز به عنوان طرف 
قانون فوق، همگي ايرادات ذکر شده  ٨١حيث دادخواست شرايط قانوني را ندارد. وفق ماده 

  باشد و از اين حيث رد دادخواست شاکي مورد استدعاست. از موارد رد درخواست شاکي مي
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اقع در مترمربع و ١٢٤) شاکي آقاي علي يوسف زاده مالک ملکي به مساحت ٢
 ١٥فرعي از  ٥٦٨٤فرعي از  ٧٢٨٤شهرک انديشه جنوب بلوار کمربندي به شماره پالک 

باشد که برابر طرح تفصيلي مصوب داراي کاربري مسکوني بوده است  مي ٥اصلي بخش 
ـ ٣٥٧٨٧وحسب ضوابط و مقررات از شهرداري پروانه ساختماني مسکوني شماره 

مترمربع  ٥/٨٧به صورت پيلوت به مساحت  ٢٥/١٢/١٣٩٢و اصالحيه پروانه  ٨/١١/١٣٩٢
مترمربع همگي مسکوني که در دو طبقه آن  ٨/٨٧و سه طبقه باالي آن هر يک به مساحت 

مترمربع را داشته اخذ نموده است. اما در  ١٠مجوز احداث بالکن حجمي به مساحت هر طبقه 
درت به احداث يک واحد مرحله اجراي ساختمان برخالف ضوابط و مقررات و پروانه صادره مبا

تجاري و نيم طبقه (که نيم طبقه بر روي پارکينگهاي مسکوني ساخته شده) در همکف نموده. 
مترمربع بالکن اضافه  ٥/١٤درصد و  ١٠٠ضمناً تمام سطح زمين را در چهار طبقه به صورت 

ناي تجاري، بناي حجمي نسبت به پروانه صادره احداث بنا کرده است که با توجه به مقدار زيرب
بيشتر سطح زمين را اعم از همکف و قسمت نيم طبقه روي پارکينگ در همکف به صورت 

هاي شهرداري مبني بر لزوم احداث بنا  رغم اخطاريه دهد و علي تجاري مورد استفاده قرار مي
  وفق پروانه، متأسفانه توجهي به موضوع نکرده است.

يان کار نموده است و با توجه به بازديد نامبرده تقاضاي صدور پا ٣/٩/١٣٩٣در تاريخ 
 ١١/١١/١٣٩٣ـ  ٢٨٠٩٦کارشناس شهرداري، فرم تخلف ساختماني ايشان به شماره 

قانون شهرداري ارجاع شده است و به دليل احداث بنا مازاد بر  ١٠٠کميسيون ماده  به
خت متر کسري پارکينگ محکوم به پردا ٤متر و  ٣٠٩پروانه و تراکم به ميزان جمعاً 

ريال شده است، متعاقباً حسب اعتراض نامبرده به رأي  ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠جريمه به مبلغ 
 ١٣/١٢/١٣٩٣ـ ٢٥٦٣بدوي موضوع در کميسيون تجديدنظر مطرح و به موجب رأي شماره 

ريال شده است. پس از اين موضوع  ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠به پرداخت جريمه به ميزان  محکم
ان عدالت اداري مبادرت به طرح اعتراض به رأي ديو ٣٣شاکي حسب کالسه پرونده شعبه 

ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠٠٠٥٤کميسيون و ابطال آن نموده است و موضوع حسب رأي شماره 
منجر به رسيدگي مجدد کميسيون با لحاظ ارجاع به کارشناسي شده است.  ١٤/١/١٣٩٥

يده و ديوان در کميسيون هم عرض مطرح گرد ٣٣نهايتاً موضوع با رعايت دادنامه شعبه 
مشاراليه محکوم به پرداخت مبلغ پانصد  ٢٢/١٠/١٣٩٥ـ  ٢٨٥٥به موجب رأي شماره 

اند. اما از ملک  ميليون ريال گرديده و تاکنون ريالي به شهرداري پرداخت نکرده
  باشد. نمايد و به دنبال ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر مي برداري مي بهره

فوق مدعي است شهرداري جرايم و عوارض  ـ حاليه شهروند با عنايت به مراتب٣
مربوطه را نبايستي از ايشان اخذ نمايد. چرا که مبناي قانوني ندارد. اما در رد اين ادعا به 

رساند: وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه عوارض به قوه  استحضار قضات عاليقدر مي
ي، اين موضوع را به شوراهاي مقننه اختصاص دارد و قانونگذار نيز به موجب مواد قانوني آت

  اسالمي شهر واگذار کرده است. 
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب  ١٦بند 

و اصالحات بعدي يکي از وظايف شوراي اسالمي شهر:  ١٣٧٥شهرداران مصوب سال 
ن آن با در نظر تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزا«

  »شود. گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب  ٧٧ماده 

تواند  ): شوراي اسالمي شهر مي٢٧/٨/١٣٨٦(اصالحيه  ١٣٧٥شهرداران مصوب سال 
هاي اهالي به منظور تأمين بخشي نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمد

نامه مصوب هيأت وزيران  هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين از هزينه
  اقدام نمايد.

تبصره: عوارض يک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. 
نامه مصوب  تواند در هر مقطعي که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين وزير کشور مي

  نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.
  :١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

: شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض ١) تبصره٥٠ماده 
اند موارد راحداکثر  محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظف

  سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعالم عمومي نمايند. تا پانزدهم بهمن ماه هر
  قانون برنامه پنجم توسعه کشور:

ريزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و  : به منظور ارتقاء برنامه١٨١ماده 
پايداري محيطي در کليه فعاليتهاي توسعه و سرمايه ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، 

اي و رعايت در توزيع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء  بخشي منطقهاي و  منطقه
توانمنديهاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرايي به استانها متمرکز امور حاکميتي در 

  مرکز، ساز وکارها و شاخصهاي الزم به تصويب هيأت وزيران رسد.

عوارض شهرداريها توسط دولت و : هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و ١تبصره
قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه کشور است. در غيراين صورت 
بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است. شهرداري نيشابور نيز با 
اختيارات حاصله قانوني فوق مبادرت به پيشنهاد لوايح اخذ عوارض به شوراي اسالمي 

موده است و مصوبات قانوني با توجه به قوانين مارالذکر مصوب و ابالغ گرديده و شهر ن
  پس از تأييد کميته انطباق فرمانداري اجرايي شده است.

ـ هر چند بنا به  مراتب مندرج در بندهاي فوق شکايت شاکي داراي ايرادات ٤
نجه از متن متعددي است و دقيقاً مصوبات مورد اعتراض تصريح نشده است. اما چنا

شکايت چنين استنباط شود که ايشان نسبت به اخذ عوارض مازاد بر تراکم، عوارض اضافه 
باشند با اين فرض، کليه عوارضات  بنا، عوارض پذيره، عوارض تغيير کاربري معترض مي

گردد. مؤيد موضوع چندين رأي هيأت عمومي  اخذ ميمؤديان  فوق بر اساس قوانين از
  باشد: ي به شرح ذيل  ميديوان عدالت ادار

هيأت تخصصي عمران شهرسازي و اسناد ديوان  ٣٠/٨/١٣٩٦ـ  ١٧٦ـ رأي شماره ١
عدالت اداري که اخذ عوارض مذکور را کامالً وفق قوانين و مقررات اعالم نموده است. چرا 

قانون شهرداري در واقع و نفس االمر به منزله  ١٠٠هاي ماده  که جرايم مندرج در تبصره
زات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در مجا

  شود. حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٢٥/١١/١٣٨٣ـ  ٥٨٧ـ عالوه بر آن رأي شماره ٢

  باشد. نيز مؤيد موضوع مي
هيأت عمومي ديوان عدالت  ٢٣/٤/١٣٨٧ـ ٨٧/٢٤٣ـ همچنين در دادنامه شماره ٣

اداري که از جانب تعدادي از قضات ديوان در هيأت عمومي مطرح شده اخذ عوارضات 
  فوق کامالً منطبق بر قوانين و مقررات اعالم گرديده است.

اخذ عوارض  ٣٠/٨/١٣٩٦ـ ١٩١ـ عالوه بر آن هيأت عمومي ديوان طي دادنامه شماره ٤  
  اند. ظايف و اختيارات شورا و برابر قوانين مورد اشاره در فوق اعالم نمودهپذيره را در حدود و

الذکر،  رغم ايرادات عديده فوق النهايه با عنايت به اينکه موضوع شکايت شاکي علي
باشد و سابقاً هيأت عمومي ديوان نسبت به آن اعالم نظر و رأي  مسبوق به سابقه مي

ن تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به دليل قانو ٨٥اند. لذا برابر ماده  نموده
باشد. عالوه بر آن پرونده از مصاديق  وجود رأي قبلي موضوع از موارد رد درخواست مي

قانون فوق (اعالم اشتباه از سوي رياست قوه يا رئيس ديوان با تقاضاي مستدل  ٩١ماده 
طرح مجدد همان موضوعات فاقد  باشد. بر اين اساس بيست نفر از قضات ديوان) نيز نمي

وجاهت قانوني است. عالوه بر آن کليه مصوبات صادره از شوراي اسالمي شهر نيز برابر 
  »ت مطروحه مورد استدعاست.اختيارات حاصله قانوني شورا تصويب شده، رد قاطع شکاي

أت هي قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به ٨٤در اجراي ماده 
شود و شعبه مذکور در  تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع مي

مبني بر تعيين ارزش  ٢٦/٩/١٣٩٢/ش ـ ١٧٩٩خصوص خواسته شاکي، مصوبه شماره 
 ٢عوارض زيربناي يک متر واحدهاي تجاري و تبصره  ٢معامالتي ساختمان و تبصره 

عوارض  ١و بند  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٩٦شماره عوارض زيربنا از جمله زيربنا از مصوبه 
عوارض تفکيک (تبديل يک واحد به دو واحد يا بيشتر) واحدهاي  ٦مازاد بر تراکم و بند 

شهرداري نيشابور مصوب  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨مازاد احداث شده از مصوبه شماره 
دانسته است و ارات نشوراي اسالمي شهر نيشابور را مغاير قانون و خارج از حدود اختي

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب  ٨٤و  ١٢استناد مواد  به
  رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است. ٣٠/٥/١٣٩٧ـ  ١٢٠دادنامه شماره 

رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از 
  ت يافته است.قضات ديوان عدالت اداري قطعي

پرونده در راستاي رسيدگي به تعرفه عوارض حذف پارکينگ مسکوني و تجاري، 
سازي، بندهاي (الف و ب) در  تفکيک اراضي و اعيان در کاربريهاي مختلف، خدمات آماده

، ٣، ٢و بندهاي  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٩٦خصوص عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره 
در خصوص عوارض تفکيک اعيان در  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨از مصوبه شماره  ٨و  ٧، ٤

کاربريهاي مسکوني و تجاري، کسري مساحت براي ساختمانهاي تک واحدي در کاربريهاي 
العرصه اعيان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه  مسکوني و تجاري و عوارض کسري سهم

دوده از مصوبات شوراي اسالمي برداري امالک، نحوه محاسبه ورود به مح محاسبه تغيير بهره
  شهر نيشابور در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت.

با حضور رئيس و معاونين  ٢٠/٩/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  يت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.بحث و بررسي با اکثر
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  هيأت عمومي رأي
ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ١

براي کسري يا حذف يا عدم تأمين پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها، مغاير 
شده است، بنابراين تعرفه عوارض  قانون  و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال

شوراي اسالمي  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٩٦حذف پارکينگ مسکوني و تجاري از مصوبه 
و رأي شماره  ١٦/٢/١٣٩٢ـ  ١٠٠الي  ٩٧شهر نيشابور به داليل مندرج در رأي شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود  ١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣
قانون تشکيالت و آيين  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١انوني است و مستند به بند اختيارات ق

  شود.  از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
ـ با توجه به آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره ٢

اصالحي قانون  ١٠١مذکور و ماده  و داليل مندرج در رأي ١٦/٩/١٣٩٥ـ  ٦٥٩الي  ٦٨٦
در قسمت وضع عوارض  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٩٦شهرداريها بند ب مصوبه شماره 

متر مغاير قانون و خارج از  ٥٠٠تفکيک اراضي و اعيان در کاربريهاي مختلف زير مساحت 
قانون تشکيالت  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند 

  شود.  از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  و
ها، ميدانها، باغهاي  قانون شهرداريها، ايجاد خيابانها، کوچه ٥٥ماده  ١ـ طبق بند ٣

عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظايف شهرداريها است 
ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و امالک  ٤تبصره و در قوانين موضوعه فقط در 

واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از 
 ٧سازي به عهده مالکين گذاشته شده است، بنابراين تبصره  امکانات شهري، هزينه آماده

شوراي اسالمي  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٩٦سازي مصوبه شماره  تحت عنوان خدمات آماده
و  ١٢ماده  ١شهر نيشابور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 

از  ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ١٣و  ٨٨مواد 
  شود. تاريخ تصويب ابطال مي

طرح تفصيلي جديد  ـ مالکين امالک در زمان صدور پروانه ساختماني بر اساس٤
مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني بر اساس کاربري مصوب 
هستند و اخذ عوارض ديگري تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از طرح تفصيلي جديد، 
عوارض مضاعف تلقي و فاقد وجاهت قانوني است. ضمن اينکه مستند قانوني مصوبه مورد 

قانون تشکيالت،  ٧٦ماده  ١٦قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند  ٥٠ماده  ١شکايت بند 
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران اعالم شده که ارتباط 
موضوعي به عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح تفصيلي ندارد، بنابراين بند الف بخش 

شوراي اسالمي شهر  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٩٦عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره 
 ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١نيشابور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 

از تاريخ  ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ١٣و 
  شود. تصويب ابطال مي

جم تـوسعه جمهوري قانون برنامه پنجساله پن ١٧٤ـ طبق بنـد (الف) مـاده  ٥
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ٥٠ماده  ١اسالمي ايران و همچنين طبق تبصره 

سابق) قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات  ٧١(ماده  ٨٠ماده  ١٦و بند  ١٣٨٧سال 
شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران بند ب بخش عوارض ارزش افزوده از مصوبه 

مصوب شوراي اسالمي شهر نيشابور نسبت به کساني  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٩٦شماره 
کنند، مغاير قانون و خارج از حدود  که از کاربري جديد با ارزش افزوده استفاده مي

  اختيارات نيست و قابل ابطال تشخيص نشد.
ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تفکيک اراضي  ٦

اب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و کسري حدنص
مصوبه شماره  ٣و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 

شوراي اسالمي شهر نيشابور به داليل مندرج در رأي شماره  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨
مغاير قانون و خارج از حدود هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ١٣/٤/١٣٩٦ـ  ٣١٥

قانون تشکيالت و آيين  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١اختيارات قانوني است و مستند به بند 
  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع و برقراري ٧
رض کسري حدنصاب تفکيک در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج عوا

مصوبه شماره  ٤و  ٢از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بندهاي 
شوراي اسالمي شهر نيشابور به ترتيب با عناوين (عوارض  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨

اربري مسکوني و تجاري) و (عـوارض کسري مساحت براي ساختمانهاي تک واحدي در ک
اعيان هنگام صـدور پروانه احداث بنا) بـه داليل مندرج در رأي شماره  العرصه سهمکسري 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود  ١٦/٩/١٣٩٥ـ  ٦٩٦
ين قانون تشکيالت و آي ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١اختيارات است و مستند به بند 

  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
قانون  ٣٥ماده  ١ـ با توجه به سير تاريخي وضع و اخذ عوارض محلي طبق بند  ٨

، عوارض محلي از جمله عوارض تغيير ١٣٦٢تشکيالت شوراهاي اسالمي مصوب سال 
ـ ٢٣١٣٧/٣٤١ه بخشنامه شماره کاربري با پيشنهاد وزير کشور تصويب و با توجه ب

بعد از تأييد نماينده محترم ولي فقيه از مشمولين اخذ شده است و طبق رأي  ٥/٢/١٣٦٦
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تجويز اخذ عوارض ديواني  ٢٥/١١/١٣٨٣ـ ٥٨٧شماره 

 به شرح مقرر در ١٠٠از جمله تغيير کاربري بعد از ابقاء مستحدثات در کميسيون ماده 
وزارت  ٤/٦/١٣٧١ـ  ٣٤/١/١٠٧٤٠و  ٣٠/١١/١٣٦٩ـ  ٣/٢٤١٥٠هاي شماره  بخشنامه

 ١٦کشور، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشده است. با توجه به بند 
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران  ٧١ماده 

ويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و با اصالحات بعدي تص ١٣٧٥مصوب سال 
همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت 

شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسالمي شهرها است و نظر به  کشور اعالم مي
ي، اجتماعي و قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ٥ماده  ١تبصره 

، وضع ١٣٨١فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موسوم به تجميع عوارض مصوب سال 
عوارض محلي جديد و يا افزايش عوارض محلي که در اين قانون مشخص نشده، تجويز 

قانون الحاق موادي  ٢٢ماده  ٣شده است و در حاکميت قانون اخيرالذکر قانونگذار در بند 
در مقام تسريع در امـر  ١٣٨٤مقررات مالي دولت مصوب سـال به قانون تنظيم بخشي از 

تـوسعه هتلها و اقامتگاهها و ساير تأسيسات گردشگري به تغيير کاربري توسط کميسيون 
ماده مذکور به وضع  ٤قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بند ٥ماده

عوارض ناشي از تغيير کاربري و فروش «و پرداخت عوارض ناشي از تغيير کاربري با عبارت 
برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري  تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره

 ٥٠ماده  ١به صراحت بيان نظر نموده است و حسب تبصره » مربوط پرداخت خواهد شد.
نها در اين وضع عوارض محلي جديد که تکليف آ ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

(هـ)  قانون مشخص نشده باشد، تجويز شده است و در حاکميت همين قانون طبق بند
مذکور و عوارض تغيير  ٥به تغيير کاربري در کميسيون ماده  ١٣٩٦قانون بودجه سال 

سازي بخشي از امالک و  کاربري و ساير عوارض شهرداري در مقام ساماندهي و بهينه
تغيير کاربري به پيشنهاد شوراي «ربيتي خود با عبارت فضاهاي آموزشي، ورزشي و ت

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و  ٥آموزش و پرورش و تصويب کميسيون ماده 
گيرد و از پرداخت کليه عوارض شامل تغيير کاربري، نقل و  معماري ايران صورت مي
عوارض شهرداري  برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير انتقال امالک، گواهي بهره

تصريحاً اشاره شده است، بنابراين وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي » باشند. معاف مي
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي  ٥از تغيير کاربري امالک بعد از تصميم کميسيون ماده 

اسالمي شهر  شوراي ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨مصوبه شماره  ٧و معماري ايران در بند 
  مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نيست و قابل ابطال تشخيص نشد. نيشابور
ماده  ٤% عرصه امالک طبق تبصره ٢٠ـ نظر به اينکه عوارض ورود به محدوده ٩

واحده قانون تعيين وضعيت امالک قابل وصول است ولي در مصوبه مورد اعتراض براي 
 ٨شده است از ايـن حيث بند ورود به محدوده و تغيير کاربري ضوابط ديگري مقرر 

 ١شـوراي اسالمي شهر نيشابـور مستند به بند  ٢٦/١٠/١٣٩٢/ش ـ ٢٠٦٨مصوبـه شماره 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده 
  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢سال 

  م بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظ
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