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  ٩٢/٨٢٧ :روندهالسه پک       ١١٢١ :ماره دادنامهش       ٢٤/٩/١٣٩٤:خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي
  يطوقان يخانم مهر :يشاك

 ١٤فصل  ٥و بخش  ٥٠ماده  ١٤فصل  ٥ابطال بخش  :استهموضوع شکايت و خو
  همدان يشهردار ١٣٩٢تعرفه مصوب عوارض سال  ٥١ماده 

و  ٥٠ماده  ١٤فصل  ٥ابطال بخش  يه به موجب دادخواستيشاک :گردش کار
همدان را  يشهردار ١٣٩٢تعرفه مصوب عوارض سال  ٥١ماده  ١٤فصل  ٥بخش 

  :اعالم کرده است که ن خواستهييخواستار شده و در جهت تب
  :رساند مي احتراماً، به استحضار«
و  ٥٠ماده  ١٤فصل  ٥شوراي شهر همدان طبق مصوبه اي که تحت عنوان بخش  
شهرداري همدان درج شده، وصول  ١٣٩٢در تعرفه عوارض سال  ٥١ماده  ١٤فصل  ٥بخش 

  .تجويز کرده استعوارض تغيير کاربري امالک اعم از عرصه و اعيان را به شهرداري همدان 
دولت مصوب سال  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤ن که مطابق ماده ينظر به ا

 ي، اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاههاياسالم يمجلس شورا ١٣٨٠
شهر همدان که تحت  يز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شورايبه تجو يياجرا

 ١٣٩٢تعرفه عوارض سال  ٥١ماده  ١٤فصل  ٥و بخش  ٥٠ماده  ١٤فصل  ٥عنوان بخش 
 ير کاربرييده و اخذ عوارض تغيشهر همدان رس يب شورايهمدان که به تصو يشهردار

ر حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود يز کرده است، مغايامالک مردم در قبال وجه را تجو
  .شهر همدان است ياسالم يارات شوراياخت

مصوبه  ١٤/١/١٣٩١ـ٤شماره  يطبق رأ يوان عدالت اداريد يأت عموميدر ضمن ه
امالک مردم در  ير کاربرييبر اخذ عوارض تغ يشهر شاهرود مبن ياسالم يمشابه شورا

  .قبال وجه را ابطال کرده است
  :ش گفتهيبا توجه به مراتب پ

ت اداري قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدال ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١با استناد به بند 
ماده  ١٤فصل  ٥و بخش  ٥٠ماده  ١٤فصل  ٥صدور حکم بر ابطال بخش  ١٣٩٢مصوب سال 

شهرداري همدان مصوب شوراي شهر همدان مبني بر اخذ  ١٣٩٢تعرفه عوارض سال  ٥١
  ».شود عوارض تغيير کاربري امالک مردم در قبال وجه از تاريخ تصويب استدعا مي

  :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز
    

  شهرداري همدان ١٣٩٢تعرفه مصوب عوارض سال 
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شرح 
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مستند 
  ٥٠ـ ماده ١٤ـ فصل ٥بخش  تغيير کاربري  قانوني

٠٦٠٣٠١٠
تغيير   

کاربري 

  )عرصه(

 ١تبصره 
 ٥٠ماده 

قانون 
ماليات بر 
ارزش 
افزوده 

مصوب سال 
و  ١٣٨٧

ماده  ١٦بند 
و ماده  ٧١
قانون  ٧٧

  شوراها

بوده و مالک تقاضاي تغيير کاربري از فضاي سبز به ... ملک باغ يا باغچه و  در صورتي که کاربري
شهرداري بر اساس فرمول  ٥ساير کاربريها را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کميسيون ماده 

دام و پس از اخذ ضمانت نامه بانکي به مبلغ عوارض به محاسبه عوارض تغيير کاربري اق زير نسبت
  .معمول نمايند ٥امات الزم را در جهت ارسال پرونده به کميسيون ماده مربوطه اقد

عوارض تغيير کاربري اراضي و عرصه مستحدثات يا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذيل به ازاء 
  .کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد

R=١/٥ K(L+T)×(P×S) 
 =Pارزش منطقه اي 

 =٢٤Lضريب جدول شماره 
 =T)عبرعرض م÷١٢+(٢٥/٠

 =Sخالص مساحت
  =٢٣Kضريب جدول شماره 

در کليه موارد استثناء خارج از تعرفه توافق نامه تنظيم و به صورت موردي از شوراي : ١تبصره 
  .اسالمي شهر مجوز اخذ گردد

ـ  ٢و  ١ريال و در منطقه  ٠٠٠/٣٥از  ٤و  ٣در صورتي که قيمت منطقه اي در منطقه : ٢تبصره 
 ٤و  ٣در فرمول تغيير کاربري در منطقه  Pکمتر باشد در ازاي ) تثناء باغ رستورانبه اس(ريال  ٠٠٠/٦٠
محاسبه و ) ٢٤، ٢٣(ريال منظور و با ضريب جداول شماره  ٠٠٠/٦٠ـ  ٢و  ١ريال و در منطقه  ٠٠٠/٣٥

  .وصول گردد
اء و يا تثبيت صادر مصوبه ابق ٥هرگونه ابقاء کاربري به کاربري اوليه که بعضا از کميسيون ماده : ٣تبصره 

گردد در صورتي که مالکيت بر اساس آخرين پروانه تغيير نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تغيير  مي
  .گردد کاربري نمي

در مورد امالکي که قبال پروانه گرفته اند و قصد بازسازي با کاربري جديد را دارند طبق : ٤تبصره 
  .محاسبه شود و ضمن رعايت تذکر فوق K×(P×S) ١/٥=Rفرمول
در آن دسته امالک تجاري چنانچه پالکي با کاربري غير تجاري الحاق و اين تجميع : ٥تبصره 

متر و افزايش تراکم در ارتفاع شود و يا بر اثر تعريف پالک جلويي  ٦باعث افزايش دهنه به بيش از 
ري، مشمول به معبري با کاربري جديد تعريف شود، ضمن رعايت ضوابط و مراحل تغيير کارب

  .پرداخت عوارض تغيير کاربري، عوارض تجميع و ارزش افزوده خواهند شد
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تغيير   

کاربري 
  )عرصه(
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  شوراها

 K  تغيير کاربري از  رديف K  تغيير کاربري از  رديف

  ١٥  تجاري به مختلط  ١٩  ٢٥  عمومي به مسکوني  ١

  معاف  مسکوني به خدماتي  ٢٠  ٥٠  عمومي به تجاري  ٢

  ٥٠  فضاي سبز به مختلط  ٢١  ٣٥  مسکوني به تجاري  ٣

  ٣٠  فضاي سبز به اداري  ٢٢  ٣٠  به مسکوني اي تجاري محله  ٤

  معاف  مختلط به مسکوني  ٢٣  ٣٥  فضاي سبز به مسکوني  ٥

  ٣٠  مسکوني به مختلط  ٢٤  ٧٠  فضاي سبز به تجاري  ٦

  ٣٥  تجاري محله اي به مختلط  ٢٥  معاف  هر نوع کاربري به هتل  ٧

  معاف  له اياداري به تجاري مح  ٢٦  ١٥  فضاي سبز به سفره خانه سنتي  ٨

  ١٠  فضاي سبز به عمومي  ٢٧  ١٠  مختلط به تجاري  ٩

  ٢٨  ٥  مسکوني به اداري  ١٠
عمومي به استثناء پارکينـگ بـه   

  عمومي ديگر
١  

  ٣٥  اداري به تجاري  ٢٩  معاف  مسکوني يا تجاري به عمومي  ١١

  ١  تجاري به مسکوني  ٣٠  ٤٠  باغ به مسکوني  ١٢

  ١٠  باغ به سفره خانه سنتي  ٣١  ٧٠  باغ به تجاري  ١٣

  ٤٠  عمومي به مختلط  ٣٢  معاف  تجاري به اداري  ١٤

  ٤٠  تجاري محله اي به تجاري  ٣٣  معاف  مختلط به اداري  ١٥

  ٥  فضاي سبز به خدماتي  ٣٤  ٢٠  عمومي به اداري  ١٦

  ١٠  خدماتي به اداري  ٣٥  ٣٠  خدماتي به مسکوني  ١٧

  ٣٥  خدماتي به تجاري  ٣٦  ٣٥  اداري به مختلط  ١٨
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 ٧١ماده  ١٦
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  قانون شوراها

  
نام 

 شماره محل  Lضريب   رداريشه

 ٢٤جدول شماره 
بر اساس (

هاي  نقشه
ـ  ٧٥صفحات 

  )٧٨ـ  ٧٧ـ  ٧٦

  ١منطقه 

  ١٠١ـ  ١٠٢ـ  ١٠٣ـ  ١٠٥  ٣

  ١٠٤ـ  ١٠٦ـ  ١٠٩ـ  ١١١ـ  ١١٢  ٢

  ١٠٧ـ  ١٠٨ـ  ١١٠ـ  ١١٣ـ  ١١٦ـ  ١١٧ـ  ١١٨  ١

  ١١٥ـ  ١١٩  ٥/٠

  ٢منطقه 

  ٢٠١ـ  ٢٠٢ـ  ٢٠٣  ٣

  ٢٠٨ـ  ٢١٤  ٢

  ٢٠٥ـ  ٢٠٦ـ  ٢٠٧ـ  ٢١٥ـ  ٢١٦  ١

  ٢٠٥ـ  ٢٠٩ـ  ٢١٠ـ  ٢١١ـ  ٢١٢ـ  ٢١٣ـ  ٢١٧  ٥/٠

  ٣منطقه 

  ٣٠١ـ  ٣٠٢ـ  ٣٠٤  ٣

  ٣٠٣ـ  ٣١٠  ٢

  ٣٠٥ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٩ـ  ٣١١  ١

  ٣٠٦ـ  ٣١٣ـ  ٣١٤ـ  ٣١٥ـ  ٣١٦ـ  ٣١٩ـ  ٣٢٠  ٥/٠

  ٤منطقه 

  ٤٠١ـ  ٤٠٢  ٣

  ٤٠٣ـ  ٤٠٤ـ  ٤٠٩  ٢

  ٤٠٥ـ  ٤٠٨ـ  ٤١٠  ١

ـ  ٤١٧ـ  ٤١٨ـ  ٤١٩ـ  ٤٠٦ـ  ٤٠٧ـ  ٤١١ـ  ٤١٢  ٥/٠
  ٤١٣ـ  ٤١٤ـ  ٤١٥ـ  ٤١٦

  

    

موارد ستاره دار شامل هيچ گونه عوارض تغيير کاربري نشده و در صورت دارا بودن مساحت : ٦تبصره 
  .ي را آزاد و رايگان به شهرداري منتقل نمايدمعابر عموم ١٠١بايد مطابق ماده  مسيري مالک مي

مقصود از کاربري عمومي در جدول فوق، کاربريهاي ورزشي، بهداشتي ـ درماني، آموزشي، : ٧تبصره 
  .باشد و تاسيسات مي CNGفرهنگي ـ مذهبي، پارکينگ، انتظامي و پمپ بنزين و 

نانوايي، خياطي، نفت فروشي و ساير موارد منظور از کاربري خدماتي گرمابه، آرايشگاه زنانه، : ٨تبصره 
  .باشد مشابه مي

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

در صورت تبـديل هـر نـوع کـاربري بـه کـاربري پارکينـگ هيچگونـه         : ٩تبصره 
گـردد و در صـورت دارا بـودن مسـاحت      عوارضي بابت تغيير کـاربري اخـذ نمـي   

معـابر عمـومي را آزاد و رايگـان بـه      ١٠١بايست مطـابق مـاده    مسيري مالک مي
  .داري منتقل نمايدشهر
در محاسبه عوارض تغيير کاربري، ملک مشمول عوارض تغييـر مـتن سـند    : تذکر
  .گردد نمي

فضاي (بخشي از آن در حريم  در صورتي که ملک مشمول عوارض تغيير متن سند و
قرار گيرد عوارض تغيير متن سند به ميزان مساحت واقع شده در حريم تعلق ...) سبز و
فضـاي سـبز،   (موظف به انتقال ميزان مساحت واقع شده در حريم گيرد و مالک  نمي

  .باشد به نام شهرداري مي) معبر و غيره
چنانچــه بعضــي از تغييــر کاربريهــا توســط ادارات دولتــي و امــالک : ١٠تبصــره 

خصوصي بدون هماهنگي و اخذ مجوز الزم از شهرداري صورت گرفتـه باشـد بـه    
  .گردد مينرخ روز مشمول عوارض تغيير کاربري 

در صورت تغيير عملکرد بنـاي احـداثي در سـاختمانهاي موجـود کـه در      : ١١تبصره 
ـاربري مخـتلط واقـع     شهرداري داراي سابقه مسکوني بوده و برابر طرح تفصيلي در ک

باشد بابت تغيير عملکرد از مسکوني به تجاري، اداري و بلعکس بـدون ارجـاع بـه     مي
کتبـي مالـک و رعايـت ضـوابط و مقـررات       کميسيون ماده صد به همراه درخواست

) اقرارنامه محضري واحـدها (و رعايت ضوابط آپارتمانها  ٢٨٠٠شهرسازي و آيين نامه 
به عنوان عـوارض تغييـر عملکـرد بـه عـالوه       ٣برابر عوارض پذيره جدول شماره  ٥/١

  .وصول گردد...) حذف پارکينگ و (عوارضهاي مندرج در تعرفه 
دام مالک بـه تغييـر عملکـرد بنـا پـس از اجـرا و رعايـت        در صورت اق: ١٢تبصره 

اقرارنامـه محضــري  (ضـوابط و مقـررات شهرســازي و رعايـت ضـوابط آپارتمانهــا     
پس از ارسال به کميسيون مـاده صـد، دو برابـر عـوارض پـذيره جـدول       ) واحدها
به عنوان عوارض تغيير عملکرد به عـالوه عوارضـهاي منـدرج در تعرفـه،      ٣شماره 

  .وصول گردد...) رکينگ و حذف پا(
ريـال و   ٠٠٠/٥٠از  ٤و  ٣در صورتي که قيمت منطقه اي در منطقـه  : ١٣تبصره 

کمتـر باشـد در ازاي   ) به استثناء باغ رستوران(ريال  ٠٠٠/١٠٠ـ   ٢و  ١در منطقه 
P  ـ   ٢و  ١ريال و در منطقـه   ٠٠٠/٥٠ـ   ٤و  ٣در فرمول تغيير کاربري در منطقه

 ٨و  ٧فقـط جهـت تغييـر کـاربري اعيـاني تبصـره       . (شودريال منظور  ٠٠٠/١٠٠
  )اعمال شود

بـر اسـاس    ٧و  ٨در خصوص عدم تامين پارکينگ مورد نياز تبصره هاي : ١٤تبصره 
برابر تعرفه تا يک واحد بـر  ) پارکينگ مسکوني به تجاري(سوابق موجود ما به التفاوت 

 ٧و ٤اس فرمولهاي شـماره  و مازاد بر يک واحد بر اس ٦و  ٣اساس فرمولهاي بندهاي 
   .اخذ گردد ٢٠جدول شماره 

حه يشهر همدان به موجب ال ياسالم يس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهيتوض ١٨/١٢/١٣٩٢ـ  ٣٦٦٩٨٦/١٤/٧٠شماره 
متن اليحه پيشنهادي در رابطه با شکايت خانم مهري طوقاني عليه شوراي اسالمي «

  :رسد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل به استحضار مي شهر خطاب به رياست
قانون جديد ديوان عدالت اداري داليل و جهات اعتراض از  ٨٠مطابق بند ت ماده : اوالً

از  کننده حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج مرجع تصويب
ت خود به طور يدر شکا يشود حال آن که شاکح و مستند يد تصريبا مي ارات خودياخت
اند و  شده ير کاربرييشهر همدان در خصوص تغ يخواستار ابطال کل مصوبات شورا يکل

، يمختلف از جمله تجار يهايشان ظاهراً شامل تمام انواع کاربريا يگر تقاضايبه عبارت د
ل و يآن که دل شود و از همه مهمتر مي رهيو غ يسبز و خدمات ي، فضاي، مسکونيادار

قرار  ١٣٨٠ي دولت مصوب از مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤مستند خود را ماده 
ر و در يقانون اخ ٤چرا که ماده  اند يف کردهر را تحريعبارات ماده اخ يا اند و به گونه داده

ات و مؤسسها،  توسط وزارتخانه ير موارد قانونيدر غ افت هرگونه وجهيصدور آن در
 يکين ماده شامل دو قسمت مجزاست يا يانگهي را ممنوع اعالم کرده وولتد يشرکتها

 يگر که هم شامل نهادهايو قسمت د يدولت يات و شرکتهامؤسسها و  ف وزارتخانهيتکل
و در آنجا صرفاً به اخذ ) هايشهردار( يدولتيرغ يات عموممؤسسشود و هم شامل  مي رياخ

هر چند . است از اخذ وجوه نشده يو بحثاشاره شده  يو نقد يجنس يا و کمکهايهدا
ر يگر در غيا هر عنوان ديا کمک ير اخذ وجه يد قانون اخيهمان گونه که به استحضار رس

شهر وجود  يرا ممنوع اعالم کرده است از آن جا که نهاد قانونگذار شوراها ياز موارد قانون
و در  اند کرده اخذ  ياسالم يمجلس شورا ١٣٧٥ه قانون مصوب يو استمرار خود را بر پا

ي عوارض محل ير مبادرت به برقراريقانون اخ ٧١ماده  ١٦ن راستا مستنداً به بند يهم
شهر قلمداد  يف شوراهايار بلکه تکليکه وضع عوارض نه تنها اخت يند به طورينما مي

  .با قانون ندارد يرتيمغا) ت مطروحهيحداقل در رابطه با شکا(شده است و 

امالک قرار  ير کاربرييکشور در حوزه تغ يهايد عمده درآمد شهردارمستحضرن: اًيثان
ع حق خود و ييبدون آن که مصداق تض ين باشد که هر شخصيدارد و اگر قرار بر ا

ک ينده نزديست در آيوان بخواهند معلوم نيشهر را از د يمصوبات شوراها يرت قانونيمغا
منابع کسب درآمد شهرداريها  خيل عظيم معترضان به مصوبات چه تعداد و از طرفي

، در يق بودجه عموميت به عدم تزريکدام سمت و سو روانه خواهد شد چرا که با عنا به
  .باز هم بر عهده مردم قرار خواهد گرفت يشهردار ينه هاين هزيت تامينها

 يف و انتخابات شوراهايالت وظاياز قانون تشک ياصالح مواد«نظر به قانون : رابعاً
قانون سابق  ٨٠آن که ماده  ٦ماده  ياسالم يمجلس شورا ٢٧/١/١٣٩٢صوب م» ياسالم

ن قانون در يموضوع ا يه شوراهايمصوبات کل«را مورد اصالح قرار داده مقرر داشته است 
است و  ءرد الزم االجرايخ ابالغ مورد اعتراض قرار نگيهفته از تار ٢که پس از  يصورت

ا خارج ين کشور يا مقررات و قوانين اسالم يبا موازر يربط آن را مغا يچنانچه مسؤوالن ذ
هفته از تاريخ ابالغ مصوبه  ٢از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند حداکثر ظرف 

تواند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شوراي اسالمي اعالم و درخواست  مي
در صورت عدم عدول از نظر موضوع به  تجديدنظر کنند شورا موظف است موضوع را بررسي و

لذا با عنايت به مصوبه اخير ... هيأت حل اختالف ذي ربط در قانون شوراها ارجاع خواهد شد و 
علي اي . بيني روش اعتراض به مصوبات طرح چنين دعوايي فاقد وجاهت قانوني است و پيش

  ».رده را داردحال با عنايت به مراتب فوق تقاضاي صدور رأي بر رد شکايت نامب
ن يس و معاونيبا حضور رئ ٢٤/٩/١٣٩٤خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

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

  
  هيأت عمومي رأي

و مسکن به وزارت مسکن و  ير نام وزارت آبادانييقانون تغ ١اده م ٣به موجب بند 
ارها ياست که بر اساس مع يعبارت از طرح يلي، طرح تفص١٣٥٣مصوب سال  يشهرساز

در سطح محالت  يشهر يها نيزم طرح جامع شهر، نحوه استفاده از يو ضوابط کل
شود و  مي نييعک از آنها تيهر  ين برايق زميت و مساحت دقيمختلف شهر و موقع

 ١٣٥١ران مصوب سال يا يو معمار يشهرساز يعال يس شورايقانون تاس ٥مطابق ماده 
 يونيسيرات آنها در هر استان به کمييو تغ يشهر يليتفص يب طرحهايو تصو يبررس

قانون  ٧١ن که در ماده يالذکر و ا فوق ينظر به مقررات قانون. خاص محول شده است
با  ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يبات شوراهاف و انتخايالت، وظايتشک

 ينيب شيشهر پ ياسالم يف شوراهاياز جمله وظا ياراض ير کاربريي، تغياصالحات بعد
از تعرفه  ٥١ماده  ١٤فصل  ٥و بخش  ٥٠ماده  ١٤فصل  ٥ن بخش ينشده است، بنابرا

ن ييهمدان در تع شهر ياسالم يمصوب شورا ١٣٩٢شهر همدان در سال  يعوارض محل
شهر  ياسالم يارات شورايخالف قانون است و از حدود اخت ياراض ير کاربرييعوارض تغ

ن ييالت و آيقانون تشک ٨٨و  ١٣و مواد  ١٢ماده  ١استناد بند باشد و به  مي خارج
  .ي شودم ب ابطاليخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد يدادرس

  ياشراق يعل يمرتضي ـ لت اداروان عدايد ييمعاون قضا
  

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

