فصل اول:
نظریات کمیسیون مشورتی
اراضی ،اقتصادی و شهرسازی
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>بــا اعــام آمادگــی مالــک مبنــی بــر پرداخــت جریمــه ،رای تخریــب کمیســیون مــاده 100
کــه بــدل از جریمــه اســت نقــض نمیگــردد لیکــن درصــورت پرداخــت جریمــه ،موضــوع
اجــرای رای تخریــب "بــدل از جریمــه" منتفــی بــه نظــر میرســد.
سوال:
شــهردار پرنــد طــی نامــه شــماره /12/8882ش مــورخ  1396/04/27مطــرح نمــوده
اســت:
«بــا توجــه بــه تبصــره ( )3مــاده ( )100قانــون شــهرداری ،در صــورت اعــام آمادگــی مالــک
جهــت پرداخــت جریمــه تخلــف ســاختمانی آیــا رأی بــر تخریــب بــدل از جریمــه نقــض
میگــردد یــا میبایســت رأی تخریــب اعمــال گــردد؟ و آیــا رأی مذکــور قابــل اعتــراض مــی
باشــد یــا خیــر؟»
«نظریه کمیسیون»
«مســتنبط از تبصــره  3مــاده  100قانــون شــهرداریها «مصــوب ســال  1334و اصالحــات
بعــدی آن» ایــن اســت کــه بــا اعــام آمادگــی مالــک مبنــی بــر پرداخــت جریمــه ،رای
تخریــب کمیســیون مــاده  100کــه بــدل از جریمــه اســت نقــض نمیگــردد لیکــن درصــورت
پرداخــت جریمــه ،موضــوع اجــرای رای تخریــب "بــدل از جریمــه" منتفــی بــه نظــر میرســد.
همچنیــن آرای صــادره از کمیســیون مــاده  100قانــون شــهرداری در مهلــت مقــرر برابــر
مقــررات قانونــی قابــل اعتــراض در دیــوان عدالــت اداری اســت».
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> ا گرچــه صــدور دســتور موقــت از ســوی شــعب دیــوان ناظر بر عدم اجـًـرای رأی تخریب
کمیســیون مــاده ( )100قانــون شــهرداریها اســت و مخاطــب آن صرفــا شــهرداری مــی
باشــد ،ولیکــن هیچگونــه حقــی در خصــوص ادامــه رونــد عملیــات ســاختمانی غیــر
مجــاز بــرای شــا کی ایجــاد نخواهــد کــرد.
سوال:
شــهردار پرنــد طــی نامــه شــماره /12/9754ش مــورخ  1396/05/07مطــر ح نمــوده
اســت:
«بــا عنایــت بــه ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در محــدوده شــهر پرنــد و آراء کمیســیون
مــاده صــد شــهرداری مبنــی بــر تخریــب و متعاقــب آن اعتــراض مالکیــن در دیــوان عدالــت
اداری و صــدور دســتور موقــت مبنــی بــر عــدم اجــرای رأی تخریــب:
.1آیا با دستور موقت ،ادامه عملیات غیر مجاز از نظر شهرداری بالمانع است؟
ً
.2آیا مخاطب دستور موقت ،طرفین رأی بوده و یا صرفا شهرداری می باشد؟
.3در صورت ادامه تخلفات مزبور ،تکلیف چیست؟»
«نظریه کمیسیون»
« .1مســتنبط از مــاده ( )34قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری
ایــن اســت کــه صــدور دســتور موقــت از ســوی شــعب ًدیــوان ،متعاقــب درخواســت نقــض
رأی کمیســیون مــاده ( )100قانــون شــهرداریها ،صرفــا ناظــر بــر عــدم اجــرای رأی تخریــب
کمیســیون مــاده ( )100تــا زمــان رســیدگی بــه اصــل شــکایت از ســوی شــعب دیــوان اســت و
مانــع اعمــال مقــررات مــاده ( )100قانــون مذکــور از ســوی شــهرداریها مبنــی بــر جلوگیــری از
ادامــه عملیــات ســاختمانی غیــر مجــاز نخواهــد بــود.
 .2ا گرچــه صــدور دســتور موقــت از ســوی شــعب دیــوان ناظــر بــر عـ ًـدم اجــرای رأی تخریــب
کمیســیون مــاده ( )100قانــون شــهرداریها اســت و مخاطــب آن صرفــا شــهرداری مــی باشــد،
ولیکــن هیچگونــه حقــی در خصــوص ادامــه رونــد عملیــات ســاختمانی غیــر مجــاز بــرای
شــا کی ایجــاد نخواهــد کــرد.
 .3چنانچــه رونــد تخلــف (ســاخت و ســاز غیــر قانونــی) اســتمرار یابــد ،مقــررات مــاده ()100
قانــون شــهرداریها مبنــی بــر جلوگیــری از ادامــه عملیــات ســاختمانی غیــر مجــاز ،اعمــال
خواهــد شــد».
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> هــدف از صــدور دســتور موقــت حفــظ وضــع موجــود ملــک (اعــم از پلمــپ یــا ادامــه
فعالیــت تجــاری) تــا تعییــن تکلیــف نهایــی از ســوی شــعب دیــوان عدالــت اداری
اســت.
سوال:
شــهردار باقرشــهر طــی نامــه شــماره  30/10432مــورخ  1396/05/10مطــرح نمــوده
اســت:
«بــا عنایــت بــه تغییــر کاربریهــای غیــر مجــاز در محــدوده باقــر شــهر و ابــاغ اخطاریــه در
راســتای ِاعمــال تبصرههــای مــاده ( )100قانــون شــهرداری از طــرف شــهرداری و متعاقــب
آن اعتــراض مالکیــن در شــعب دیــوان عدالــت اداری و صــدور دســتور موقــت مبنــی بــر
عــدم اجــرای رأی پلمــپ ،آیــا صــدور دســتور موقــت مبنــی بــر عــدم اجــرای رأی کمیســیون
مــاده ( )100قانــون شــهرداری ،متضمــن الــزام شــهرداری بــه منــع جلوگیــری از بهرهبــرداری
تجــاری و یــا مســکونی از ملــک مربوطــه تــا تعییــن تکلیــف نهایــی از ســوی شــعب دیــوان
اســت یــا خیــر؟»
«نظریه کمیسیون»
«مســتنبط از مــاده ( )35قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ایــن
اســت کــه هــدف از صــدور دســتور موقــت از ســوی شــعب دیــوان متعاقــب درخواســت
نقــض رأی کمیســیون مــاده ( )100قانــون شــهرداریها در اینگونــه مــوارد ،حفــظ وضــع
موجــود ملــک (اعــم از پلمــپ یــا ادامــه فعالیــت تجــاری) تــا تعییــن تکلیــف نهایــی از ســوی
شــعب دیــوان عدالــت اداری اســت».
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> در صــورت ابطــال مصوبــه احــدی یــا برخــی از شــوراهای اســامی شــهر از ســوی
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،مصوبــات مشــابه شــوارهای اســامی ســایر
شــهرها کــه قبــل یــا پــس از انتشــار رأی هیــأت عمومــی تصویــب شــدهاند و مغایــر مفــاد
رأی ابطالــی هیــأت عمومــی هســتند ،خــود بــه خــود باطــل نمیگردنــد و میبایســت بــر
اســاس مــاده ( )92قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری جهــت
ابطــال در هیــأت عمومــی مطــرح شــوند.
سوال:
شــهردار اسالمشــهر طــی نامــه شــماره  67894مــورخ  1396/06/07مطــر ح نمــوده
اســت:
«آیــا پــس از انتشــار رأی هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر ابطــال
مصوبــه احــدی یــا برخــی از شــوراهای اســامی شــهر در روزنامــه رســمی ،مصوبــات مشــابه
شــوراهای اســامی دیگــر شــهرها کــه قبــل یــا پــس از انتشــار رأی هیــأت عمومــی تصویــب
ً
شــدهاند ،قهــرا و خــود بــه خــود باطــل میگــردد و شــهرداری نمیتوانــد بــه آن مصوبــه
عمــل نمایــد یــا جهــت ابطــال آن بایــد بــا تقدیــم دادخواســت جدا گانــه بــه مراجــع قانونــی
مراجعــه نمــود؟»
«نظریه کمیسیون»
«در صــورت ابطــال مصوبــه احــدی یــا برخــی از شــوراهای اســامی شــهر از ســوی
ً
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و متعاقبــا انتشــار آن در روزنامــه رســمی ،مصوبــات
مشــابه شــوارهای اســامی ســایر شــهرها کــه قبــل یــا پــس از انتشــار رأی هیــأت عمومــی
تصویــب شــدهاند و مغایــر مفــاد رأی ابطالــی هیــأت عمومــی هســتند ،خــود بــه خــود
باطــل نمیگردنــد و تــا مادامیکــه در هیــأت عمومــی ابطــال نشــدهاند ،کمــا کان بــه قــوت
خــود باقــی خواهنــد مانــد؛ زیــرا اثــر ابطالــی دادنامههــای هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
ً
اداری صرفــا متوجــه آن دســته از مصوبــات شــوراهای اســامی مــی باشــد کــه در موضــوع
خواســته بــه آنهــا اشــاره شــده اســت؛
مصوبــات مشــابه شــوراهای اســامی ســایر شــهرها کــه قبــل یــا پــس از انتشــار رأی هیــأت
عمومــی تصویــب شــدهاند و مغایــر مفــاد رأی ابطالــی هیــأت عمومــی هســتند ،میبایســت
بــر اســاس مــاده ( )92قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری بــه
درخواســت رئیــس دیــوان خــارج از نوبــت ،بــدون رعایــت مفــاد مــاده ( )83قانــون مذکــور
مبنــی بــر تبــادل لوایــح ،بــدون ارجــاع بــه کمیســیونهای تخصصــی مربوطــه و فقــط بــا
دعــوت نماینــده مرجــع تصویــب کننــده ،جهــت ابطــال در هیــأت عمومــی مطــرح شــوند».
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> هــدف از صــدور دســتور موقــت حفــظ وضــع موجــود ملــک تــا تعییــن تکلیــف نهایــی
از ســوی شــعب دیــوان عدالــت اداری اســت و هیــچ گونــه حقــی در خصــوص فــک
پلمــپ و بازگشــایی واحــد تجــاری بــرای شــا کی ایجــاد نخواهــد کــرد.
سؤال:
شــهردار اسالمشــهر طــی نامــه شــماره  99307مــورخ  1396/08/20مطــرح نمــوده
اســت:
«آیــا صــدور دســتور موقــت مبنــی بــر توقــف اجــرای رأی کمیســیون مــاده ( )100قانــون
شــهرداری تــا زمــان رســیدگی بــه اعتــراض در شــعب دیــوان مجــوزی بــرای فــک پلمــپ و
بازگشــایی واحــد تجــاری از ســوی شــا کی خواهــد بــود یــا خیــر؟»
«نظریه کمیسیون»
«.1ا گرچــه صــدور دســتور موقــت از ســوی شــعب دیــوان ناظــر بــر عــدم اجــرای رأی
( )100قانــون شــهرداری تــا زمــان رســیدگی بــه اعتــراض شــا کی مــی باشــد
کمیســیون مــاده ً
و مخاطــب آن صرفــا شــهرداری اســت ولیکــن هیــچ گونــه حقــی در خصــوص فــک پلمــپ و
بازگشــایی واحــد تجــاری بــرای شــا کی ایجــاد نخواهــد کــرد.
.2هــدف از صــدور دســتور موقــت در اینگونــه مــوارد حفــظ وضــع موجــود ملــک تــا تعییــن
تکلیــف نهایــی از ســوی شــعب دیــوان عدالــت اداری اســت .بنابرایــن چنانچــه قبــل از
صــدور دســتور موقــت ،ملــک توســط شــهرداری پلمــپ شــده باشــد تــا زمــان رســیدگی بــه
اعتــراض ،ملــک بــه صــورت پلمــپ باقــی میمانــد و صــدور دســتور موقــت مجــوزی بــرای
رفــع پلمــپ نخواهــد بــود .همچنیــن چنانچــه قبــل از صــدور دســتور موقــت ،ملــک توســط
شــهرداری پلمــپ نشــده باشــد تــا تعییــن تکلیــف نهایــی ،حفــظ وضــع موجــود بالمانــع
خواهــد بــود».
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>  .1اصناف در زمان صدور و یا تمدید پروانه کسب ،ملزم به استعالم از شهرداریها
نمیباشـند مگر در مواردی که به موجب حکم قانون ،صدور و یا تمدید پروانه کسـب
نیازمند استعالم از شهرداری باشد.
ـاف سـایر اسـتانها کـه قبـل از
>.2مصوبـات مشـابه کمیسـیونهای نظـارت بـر اصن ِ
انتشـار رأی هیـأت عمومـی تصویـب شـدهاند و مغایر مفاد رأی ابطالـی هیأت عمومی
هسـتند ،خـود بـه خـود باطـل نمیگردنـد.
سوال:
رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان فیروز آباد ،طی نامه شـماره  1569مـورخ 1396/10/02
مطرح نموده اسـت:
«.1آیـا اصنـاف بـه هنـگام درخواسـت صـدور و یـا تمدیـد پروانـه کسـب ،ملـزم بـه اسـتعالم از
شـهرداری هسـتند یـا خیر؟
.2آیا رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  271مورخ 1396/02/30
مبنـی بـر "ابطـال مصوبـه  1393/08/01کمیسـیون نظـارت برسـازمانهای صنفـی مرکـز
ً
اسـتان کرمانشـاه" ،صرفـا اختصـاص بـه همـان شهرسـتان دارد و یـا اینکـه رأی صـادره
جنبـه عمومـی دارد و همـگان مکلـف بـه اجـرای دقیـق آن میباشـند؟»
«نظریه کمیسیون»
 «.1اصنـاف در زمـان صـدور و یـا تمدیـد پروانـه کسـب ،ملـزم بـه اسـتعالم از شـهرداریها
نمیباشـند مگـر در مـواردی کـه بـه موجـب حکـم قانـون ،صـدور و یـا تمدیـد پروانـه کسـب
نیازمنـد اسـتعالم از شـهرداری باشـد.
 .2در صورت ابطال مصوبهای از کمیسـیونهای نظارت بر اصناف اسـتانها از سـوی هیأت
ً
عمومـی دیـوان عدالـت اداری و متعاقبـا انتشـار آن در روزنامـه رسـمی ،مصوبـات مشـابه
اصنـاف سـایر اسـتانها کـه قبـل از انتشـار رأی هیـأت عمومـی
کمیسـیونهای نظـارت بـر
ِ
تصویـب شـدهاند و مغایـر مفـاد رأی ابطالـی هیـأت عمومـی هسـتند ،خـود بـه خـود باطـل
نمیگردنـد لیکـن مفـاد آراء هیـأت عمومـی بـرای شـعب دیـوان و مراجـع اداری مربـوط
در مـوارد مشـابه الزماالتبـاع اسـت؛ بنابرایـن مصوبـات مشـابه کمیسـیونهای نظـارت بـر
اصنـاف سـایر اسـتانها کـه پـس از انتشـار رأی هیـأت عمومـی تصویـب شـدهاند و مغایـر
مفـاد رأی ابطالـی هیـأت عمومـی هسـتند ،بـر اسـاس مـاده ( )92قانـون تشـکیالت و آییـن
دادرسـی دیـوان عدالـت اداری بـه درخواسـت رئیـس دیـوان ،خـارج از نوبـت و همچنیـن
بـدون رعایـت مفـاد مـاده ( )83قانـون مذکـور مبنـی بـر تبـادل لوایـح ،بـدون ارجـاع بـه
کمیسـیونهای تخصصـی مربوطـه و فقـط بـا دعـوت نماینـده مرجـع تصویـب کننـده ،در
هیـأت عمومـی قابـل ابطـال مـی باشـند».
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> .1در فرضــی کــه تخلفــات ســاختمانی بــه منظــور اســتفاده مســکونی از ســوی مالــک یــا
مالکیــن صــورت گرفتــه اســت ،تار یــخ احــداث بنــا مأخــذ تعییــن ارزش معامالتــی ســاختمان
جهــت تعییــن جریمــه در کمیســیون مــاده  100خواهــد بــود.
> .2در فرضــی کــه تخلفــات ســاختمانی بــه منظــور اســتفاده تجــاری از ســوی مالــک یــا مالکین
صــورت میگیــرد ،تاریــخ اولیــن بهرهبــرداری تجــاری از بنــا مأخــذ تعییــن ارزش معامالتــی
ســاختمان جهــت تعییــن جریمــه در کمیســیون مــاده  100خواهــد بــود.

سوال:
شــهردار اسالمشــهر ،طــی نامــه شــماره  136261مــورخ  1396/11/15مطــرح نمــوده
اســت:
«در رســیدگی بــه تخلفــات ســاختمانی از قبیــل تبدیــل مســکونی و پارکینــگ بــه تجــاری
یــا احــداث تجــاری در حیــاط ،در کمیســیون مــاده صــد قانــون شــهرداریها ،کارشناســان
دادگســتری زمــان احــداث و بهرهبــرداری تجــاری را دو ســال متفــاوت اعــام میدارنــد،
مســتدعی اســت اعــام نظــر فرماییــد کــدام ســال (ســال احــداث و تبدیــل بنــا و یــا ســال
اســتفاده و بهرهبــرداری تجــاری) بــرای تعییــن ارزش معامالتــی ســاختمان ،میبایســت
مــا ک عمــل کمیســیون مــاده صــد قــرار گیــرد؟»
«نظریه کمیسیون»
«در خصــوص تعییــن زمــان تخلفــات ســاختمانی موضــوع تبصرههــای ( )1الــی ( )5قانــون
شــهرداریها ،جهــت رســیدگی در کمیســیون مــاده ( )100قانــون شــهرداریها بایــد دو دســته
تخلــف را از یکدیگــر تفکیــک کــرد:
.1در فرضــی کــه تخلــف ســاختمانی به منظور اســتفاده مســکونی از ســوی مالــک یا مالکین
صــورت گرفتــه اســت ،تاریــخ احــداث بنــا مأخــذ تعییــن ارزش معامالتــی ســاختمان جهــت
رســیدگی و تعییــن جریمــه در کمیســیون مــاده ( )100قانون شــهرداری اســت.
 .2در فرضــی کــه تخلفــات ســاختمانی از قبیــل تبدیــل مســکونی و پارکینــگ یــا احــداث
بنــای جدیــد بــه منظــور اســتفاده تجــاری از ســوی مالــک یــا مالکیــن صــورت میگیــرد،
تاریــخ وقــوع تخلــف ،تاریــخ اولیــن بهرهبــرداری تجــاری از بنــا اســت و ایــن تاریــخ مأخــذ
تعییــن ارزش معامالتــی ســاختمان جهــت محاســبه و تعییــن جریمــه در کمیســیون مــاده
( )100قانــون شــهرداری خواهــد بــود».
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>هــر گونــه اســتخدام و بکارگیــری نیــروی انســانی در شــهرداریها و ســازمانهای وابســته
آن میبایســت بــر اســاس آییــن نامــه اســتخدامی کارکنــان شــهرداریهای کشــور مصــوب
( )1381/08/15صــورت پذیــرد؛ لــذا شــورای شــهر هیــچ گونــه اختیــاری در ایــن زمینــه نــدارد.
سوال:

شهردار کرج ،طی نامه شماره  165339مورخ  1396/12/08مطرح نموده است:
«آیــا شــوراهای اســامی شــهر مجــاز بــه اظهــار نظــر و تصویــب مصوبــه در خصــوص امــور
پرســنلی اعــم از بکارگیــری نیروهــای جدیــد و غیــره در شــهرداری هــا مــی باشــند یــا خیــر؟»
«نظریه کمیسیون»
«بــه موجــب مــاده ( )74قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوارهای اســامی کشــور،
بــرای شــورای شــهر و یــا هــر یــک از اعضــاء آن اختیــاری جهــت عــزل و نصــب کارکنــان
شــهرداری پیشــبینی نشــده اســت؛ لــذا ،هــر گونــه اســتخدام و بکارگیــری نیــروی انســانی در
شــهرداریها و ســازمانهای وابســته آن میبایســت بــر اســاس آییــن نامــه اســتخدامی کارکنــان
شــهرداریهای کشــور مصــوب ( )1381/08/15صــورت پذیــرد».
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> شــهرداری هیــچ گونــه اختیــاری در ســاخت و ســاز روســتاهایی کــه مطابــق طــرح هــادی
دارای محــدوده و حریــم مســتقل از شــهر هســتند ،نــدارد.

سوال:
شهردار گناباد ،طی نامه شماره  19864مورخ  1396/12/13مطرح نموده است:
«کمیســیون موضــوع مــاده صــد قانــون شــهرداریها مســتقر در شــهرداری گنابــاد در ســال
 1391نســبت بــه پرونــده تخلــف ســاختمانی واقــع در اراضــی حریــم شــهر گنابــاد بــه جهــت
احــداث بنــای مســکونی فاقــد پروانــه ،رســیدگی و نســبت بــه صــدور رأی قلــع و قمــع اقــدام
نمــوده کــه پــس از طــی فرآینــد تجدیدنظــر خواهــی در مراجــع ذیصــاح ،رأی مذکــور قطعــی
و الزماالجــراء گردیــده اســت .حــال بــا عنایــت بــه اینکــه محــل مذکــور در ســال  1393بــه
محــدوده طــرح هــادی روســتای مجــاور (ریــاب) وارد شــده ،آیــا ایــن شــهرداری در خصــوص
اجــرای رأی صــادره تکلیفــی دارد یــا خیــر؟»
«نظریه کمیسیون»
«بــا عنایــت بــه مفــاد تبصــره یــک مــاده ( )3قانــون تعاریــف محــدوده و حریــم شــهر ،روســتا
و شــهرک و نحــوه تعییــن آنهــا (مصــوب  )1384مبنــی بــر ممنوعیــت دخالــت شــهرداری در
ســاخت و ســاز روســتاهایی کــه مطابــق طــرح هــادی دارای محــدوده و حریــم مســتقل
از شــهر هســتند و همچنیــن نظــر بــه اینکــه حســب اعــام آن شــهرداری ،محــل مذکــور در
ســال  1393بــه محــدوده طــرح هــادی روســتای مجــاور (ریــاب) وارد شــده اســت؛ بنابرایــن
در فــرض ســؤال ،شــهرداری گنابــاد تکلیفــی بــرای اجــرای رأی کمیســیون مــاده ()100
قانــون شــهرداریها نــدارد».
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> اخــذ عــوارض از تابلوهــاي منصــوب بــر ســر درب اما كــن تجــاري و اداري کــه معــرف محــل
اســتقرار و فعالیــت اما کــن مــي باشــد ،خــاف قانــون و خــارج از حــدود اختيــارات شــوراهای
اســامی شــهر اســت.

سوال:
مدیــر کل حقوقــی شــهرداری تهــران ،طــی نامــه شــماره  317 /186727مــورخ
 1397/02/30مطــرح نمــوده اســت:
«بــا توجــه بــه دادنامــه شــماره  923الــی  927مــورخ  1396/09/21هیــأت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری مبنــی بــر ابطــال مــواد ( )2و ( )5و جــداول شــماره  1و  2مصوبــه شــماره
 11674/1907/160مــورخ  1393/05/04و تبصــره  2بنــد ج مصوبــه 24750/1844/160
مــورخ  1392/11/19شــورای اســامی شــهر تهــران ،در خصــوص اخــذ عــوارض از تابلوهــای
تبلیغاتــی ،تقاضــای ارائــه نظــر مشــورتی نمــوده اســت».
«نظریه کمیسیون»
«از آنجــا كــه تابلوهــاي منصــوب بــر ســر درب اما كــن تجــاري و اداري علــي القاعــده مبيــن
مع ــرفي محـــل اســتقرار و فعـــاليت امـــا كن مـــذكور اســت و وســيله تبليغاتــي در زمينــه ارائــه
ً
خدمــات مربــوط شــناخته نميشــود و اصــوال شــهرداري در ايــن خصــوص ارائــه كننــده
خدمــت خاصــي نبــوده تــا اســتحقاق دريافــت بهــاي آن را داشت ــه باشــد ،بنابـــراين اطــاق
مــواد  2و  5از جــدول شــماره  1و جــدول شــماره  2بــه اســتثناء بنــد  5آن كـــه تبليغاتــي
محســوب مــي شــود از مصوب ــه شــماره  1393/5/4-160/1907/11674و تبصــره  2بنــد
«ح» مصوبــه  1392/11/19-160/1844/24750شــوراي اســامي شــهر تهــران در حــدي
كــه متضمــن اخــذ عــوارض از تابلوهــاي معــرف محــل مــي باشــد خــاف قانــون و خــارج
از حــدود اختيــارات بــوده و ابطــال گردیــده اســت؛ لــذا تابلوهایــی کــه ماهیــت تبلیغاتــی
داشــته باشــند از شــمول دادنامــه مذکــور خــارج مــی باشــند».
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> آراء قطعــی صــادر شــده از کمیســیون مــاده ( )100قانــون شــهرداریها ،الزماالجــراء مــی باشــد
و مــرور زمــان و افزایــش قدمــت ســاختمان موجــب نقــض یــا تغییــر در مفــاد آراء مز بــور نمــی
گــردد.

سوال:
شــهردار شــهر الونــد طــی نامــه شــماره /8544ص 16/مــورخ  1397/03/31مطــر ح
نمــوده اســت:
«آیــا گــذر زمــان و قدمــت ســاختمان تأثیــری بــر آراء صــادره از ســوی کمیســیون مــاده ()100
و دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر تخریــب دارد؟»
«نظریه کمیسیون»
«آراء قطعــی صــادر شــده از کمیســیون مــاده ( )100قانــون شــهرداریها ،الزماالجــراء مــی
باشــد و مــرور زمــان و افزایــش قدمــت ســاختمان موجــب نقــض یــا تغییــر در مفــاد آراء مزبــور
نمیگــردد .الزم بــه ذ کــر اســت بــه موجــب تبصــره ( )2مــاده ( )16قانــون تشــکیالت و آییــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،آرای قطعــی کمیســیون مــاده ( )100ظــرف ســه مــاه از
تاریــخ قطعــی شــدن بــرای افــراد مقیــم داخــل کشــور و شــش مــاه بــرای افــراد مقیــم خــارج
از کشــور قابــل اعتــراض در دیــوان عدالــت اداری اســت».

19

>  .1نظــر بــه اینکــه تغییــر کاربــری در صالحیــت کمیســیون مــاده ( )5قانــون تأســیس شــورای
عالــی شهرســازی و معمــاری اســت و در قوانیــن موضوعــه بــرای شــوراهای اســامی و
شــهرداریها ،اختیــار تغییــر کاربــری اراضــی و امــا ک پیــش بینــی نشــده اســت؛ لــذا دریافــت
عــوارض از ناحیــه شــهرداریها قبــل از تصویــب تغییــر کار بــری در کمیســیون موصــوف خــاف
قانــون اســت.
> .2چنانچــه در اجــرای طرحهــای عمرانــی شــهری ،ارزش افزودهــای بــرای امــا ک ایجــاد
گــردد دریافــت عــوارض ناشــی از ارزش افــزوده ایجــاد شــده مغایــر قانــون شــناخته نشــده
اســت .لکــن در صورتــی کــه اجــرای طرحهــای عمرانــی یــا توســعه شــهری باعــث کاهــش ارزش
بهــاء امــا ک گــردد مشــمول دریافــت عــوارض ارزش افــزوده نخواهــد بــود.

سوال:
مدیــر کل حقوقــی شــهرداری تهــران طــی نامــه شــماره  317/407800مــورخ
 1397/04/26مطــرح نمــوده اســت:
«آیــا رأی شــماره  283مــورخ  1397/02/04هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،بــه
صــورت مطلــق وضــع عــوارض تغییــر کاربــری را مغایــر قانــون اعــام کــرده اســت یــا اینکــه
مــواردی از قبیــل :ارزش گــذاری ترا کــم تجــاری ،خدمــات پشــتیبان ســکونت بــر اســاس
ضوابــط طــرح تفصیلــی شــهر تهــران بــه عنــوان اســتثنائات از شــمول دادنامــه مزبــور خــارج
مــی باشــد؟»
«نظریه کمیسیون»

ً
«اوال تغییــر کاربــری در صالحیــت کمیســیون مــاده ( )5قانــون تأســیس شــورای عالــی
شهرســازی و معمــاری اســت و در قوانیــن موضوعــه بــرای شــوراهای اســامی و شــهرداریها،
ً
اختیــار تغییــر کاربــری اراضــی و امــا ک پیــش بینــی نشــده اســت .ثانیــا ،دریافــت عــوارض
از ناحیــه شــهرداریها قبــل از تصویــب تغییــر کاربــری در کمیســیون موصــوف خــاف قانــون
ً
اســت .ثالثــا ،برابــر آرای هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه شــمارههای  283مــورخ
 1397/02/04و  1310مــورخ  1397/05/09و همچنیــن بنــد (الــف) مــاده ( )174قانــون
برنامــه پنجــم توســعه ،چنانچــه در اجــرای طرحهــای عمرانــی شــهری ،ارزش افزودهــای
بــرای امــا ک ایجــاد گــردد دریافــت عــوارض ناشــی از ارزش افــزوده ایجــاد شــده مغایــر
قانــون شــناخته نشــده اســت .لکــن در صورتــی کــه اجــرای طرحهــای عمرانــی یــا توســعه
شــهری باعــث کاهــش ارزش بهــاء امــا ک گــردد مشــمول دریافــت عــوارض ارزش افــزوده
نخواهــد بــود».
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>مــا ک و مبنــای عوارضــی کــه مــؤدی بایــد پرداخــت کنــد همــان مبلــغ تعییــن شــده در رأی
قطعــی کمیســیون مــاده ( )77اســت و تأخیــر کمیســیون مز بــور در رســیدگی بــه اعتراضــات
مــؤدی موجــب تغییــر مبنــای پرداخــت عــوارض از زمــان تعلــق بــه ســال وصــول نخواهــد بــود.

سوال:
معاون قضایی رئیس دادگســتری کل اســتان یزد طی نامه شــماره 9030/1675/500
مورخ  1397/05/30مطرح نموده اســت:
«بــا توجــه بــه حــدوث اختــاف نظــر پیرامــون مبنــای زمانــی محاســبه و وصــول عــوارض
قانونــی مــورد مطالبــه شــهرداری از قبیــل عــوارض مــاده ( )77قانــون شــهرداری ،آیــا مبنــای
محاســبه عــوارض ،زمــان تعلــق اســت یــا بایــد بــر اســاس ســال وصــول ،محاســبه گــردد؟»
«نظریه کمیسیون»
«نظــر بــه اینکــه بــه موجــب مــاده ( )77قانــون شــهرداری «رفــع هــر گونــه اختــاف بیــن
مــؤدی و شــهرداری بــه کمیســیونی مرکــب از نماینــده شــهرداری و نماینــده دادگســتری
و نماینــده انجمــن شــهر (شــورای شــهر) ارجــاع میشــود و رأی کمیســیون مزبــور قطعــی
اســت ،»...لــذا مــا ک و مبنــای عوارضــی کــه
مــؤدی بایــد پرداخــت کنــد همــان مبلــغ تعییــن شــده در رأی قطعــی کمیســیون مــاده
( )77اســت و تأخیــر کمیســیون مزبــور در رســیدگی بــه اعتراضــات مــؤدی موجــب تغییــر
مبنــای پرداخــت عــوارض از زمــان تعلــق بــه ســال وصــول نخواهــد بــود».
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> اخــذ عــوارض تغییــر کار بــری مشــروط بــر ایجــاد ارزش افــزوده بــرای ملــک ،در
شــهرهای دارای طــرح هــادی نیــز بالمانــع اســت.
سوال:
شــهرداری گالیکــش طــی نامــه شــماره  6435مــورخ  1397/07/04مطــر ح نمــوده
اســت:
«از آنجاییکــه در حــال ًحاضــر در بســیاری از شــهرها بــه دلیــل عــدم تصویــب طــرح هــای
جامــع و تفصیلــی صرفــا طــرح هــادی ًدرحــال اجــرا اســت آیــا دادنامــه شــماره  1308مــورخ
 1397/5/9در شــهرهایی کــه صرفــا دارای طــرح هــادی مــی باشــند نیــز قابــل اجــرا
اســت؟»
«نظریه کمیسیون»
«مســتنبط ازدادنامــه شــماره  1308مــورخ  1397/5/9هیــات عمومــی دیــوان عدالــت
اداری ایــن اســت کــه چنانچــه در اجــرای طــرح هــای مصــوب شــهری (طــرح هادی،جامــع
و تفصیلــی ) بــرای امــا ک واقــع در طــرح هــای مذکــور ارزش افــزوده ای ایجــاد شــده باشــد
اخــذ عــوارض تغییــر کاربــری مشــروط بــر ایجــاد ارزش افــزوده بــرای ملــک ،در شــهرهای
دارای طــرح هــادی نیــز بالمانــع اســت».
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> پرداخــت مالیــات حقــوق کارکنــان شــرکت خدمــات هوایــی کشــور آســمان بــه عنوان
شــرکت دولتــی ،تابــع مقــررات خــاص خــود می باشــد.
سوال:
رئیــس امــور مالیاتــی اســتان تهــران طــی نامــه شــماره /250/17067ص مــورخ
 97/09/26مطــرح نمــوده اســت:
«بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت خدمــات هوایــی کشــور آســمان بــا ارائــه دادنامههــای شــماره
 492-491مــورخ  1395/07/27هیــأت عمومــی دیوان عدالت اداری ،خواســتار محاســبه
ـوق کارکنــان شــرکت خــود هماننــد شــرکتهای دولتــی شــده اســت؛ آیــا ماهیــت
مالیــات حقـ ً
دولتــی ،صرفــا ناظــر بــه قابلیــت طــرح دعــاوی اشــخاص از شــرکت موصــوف در دیــوان
عدالــت اداری مــی باشــد یــا امــور مالــی ،محاســباتی اعــم از الزامــات بودجهــای ،نظــارت
قانونــی (دیــوان محاسبات-بازرســی کل کشــور) ،قوانیــن مالیاتــی و محاســبات عمومــی
نیــز بــرای شــرکت مذکــور هماننــد ســایر شــرکتهای دولتــی قابــل تســری مــی باشــد؟»
«نظریه کمیسیون»
«دادنامــه شــماره  492-491مــورخ  1395/07/27هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری،
ً
صرفــا ناظــر بــر تبییــن صالحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه شــکایات مطروحــه
علیــه شــرکت خدمــات هوایــی کشــور آســمان بــه عنــوان شــرکت دولتــی اســت و موضــوع
پرداخــت مالیــات حقــوق کارکنــان شــرکت مزبــور تابــع مقــررات خــاص خودشــان مــی
باشــد».
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>چنانچــه رســیدگی بــه اعتــراض مالیاتــی ،قطعــی و در زمــان حا کمیــت مصوبــه ســابق تمــام
مراحــل قانونــی را طــی کــرده باشــد ،مشــمول رأی هیــأت عمومــی دیــوان نیســت و بایــد برابــر
مصوبــه ســابق عمــل گــردد .لیکــن چنانچــه پرونــده در جریــان باشــد ،اســتناد بــه مصوبــه
ســابق کــه بــه موجــب رأی هیــأت عمومــی دیــوان باطــل گردیــده اســت ،فاقــد وجاهــت قانونــی
است.

سوال:
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی طــی نامــه شــماره /200/3440ص مــورخ
 1397/09/29مطــرح نمــوده اســت:
« .1در صورتــی کــه در زمــان معتبــر بــودن مصوبــه ،حسابرســی مالیاتــی در حــال انجــام و
یــا برابــر مفــاد آن انجــام شــده باشــد ،آیــا اقتضــای رعایــت رأی ابطالــی ،تجدیــد حسابرســی
مالیاتــی بــه منظــور تشــخیص و مطالبــه مالیــات خواهــد بــود؟
 .2چنانچــه حسابرســی ،تشــخیص یــا مطالبــه مالیــات در زمــان اعتبــار مصوبــه ،بــر اســاس
مفــاد آن انجــام شــده باشــد و پــس از انتشــار رأی ابطالــی در روزنامــه رســمی ،پرونــده امــر
بــرای رســیدگی بــه اعتــراض مــؤدی مربــوط بــه مالیــات عملکــرد ســال یــا ســالهای قبــل در
هیــأت حــل اختــاف مالیاتــی مطــرح گردیــده ،آیــا هیــأت یــاد شــده مکلــف بــه رعایــت رأی
هیــأت عمومــی جهــت رســیدگی خواهــد بــود؟
 .3در صورتــی کــه رأی قطعــی هیــأت حــل اختــاف مالیاتــی در هنــگام اعتبــار مصوبــه صــادر
گردیــده و در زمــان طــرح شــکایت نســبت بــه آن رأی در شــورای عالــی مالیاتــی ،مصوبــه
ابطــال شــده باشــد ،آیــا شــعبه شــورای عالــی مالیاتــی (کــه رســیدگی شــکلی مینمایــد)
میبایســت بــا رعایــت مفــاد رأی هیــأت عمومــی دیــوان بــه پرونــده امــر رســیدگی کنــد؟»
«نظریه کمیسیون»
«چنانچــه حسابرســی یــا رســیدگی بــه اعتــراض مالیاتــی ،قطعــی و در زمــان حا کمیــت
مصوبــه ســابق تمــام مراحــل قانونــی را طــی کــرده باشــد ،مشــمول رأی هیــأت عمومــی
دیــوان نیســت و بایــد برابــر مصوبــه ســابق عمــل گــردد .لیکــن چنانچــه مراحــل حسابرســی
و رســیدگی بــه اعتــراض مالیاتــی پایــان نیافتــه باشــد و پرونــده در جریــان باشــد .اســتناد
بــه مصوبــه ســابق کــه بــه موجــب رأی هیــأت عمومــی دیــوان باطــل گردیــده اســت ،فاقــد
وجاهــت قانونــی اســت».
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