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بسمه تعالی

وقوانینوعوارضگستردگیوتنوع. شوندمیمحسوبهاشهرادريدرآمديمهممنابعازیکیعوارض

نمودهناپذیراجتنابراموديوشهردارياختالفاسترسیدهتصویببهرابطهایندرکهگوناگونیمقررات

ازمرجعاین. استکردهبینیپیشاموراینبهرسیدگیبرايرامستقلیمرجعقانونگذارکهنحويبه. است

که این مرجع را کمسیون . استیافتهتشکیلشهراسالمیشورايودادگستري–کشوروزارتنمایندگان

شود.میانجاماجرائیهصدورطریقازوثبتاجراءوسیلهبه77مادهکمیسیونآراءنامند. اجراءمی77ماده 

کهاینو.  داردقرارمادهکمیسیونصالحیتدرضعوارمورددرشهرداريوموديبیناختالفاتبهرسیدگی

ايمحدودهبهبستگینمایدگیريتصمیموشدهرسیدگیواردتواندمیايمحدودهچهدرمذکورکمیسیون

نامهآئینفاقدشهرداريقانون77مادهکمیسیون.استگردیدهوضععوارضمحدودهآندرکهدارد

آنانحضورامکانعدمیاامکانوشهرداريوموديازدعوتابالغنحوهمادهایندرواستخاصیدادرسی

قیدصراحتبهشهرداريقانون77مادهمتندرکهگونههمانکهایندیگرذکرقابلنکته.استنشدهذکر

کهصورتیدرلذااست،شهرداريعوارضمورددرموديبدهیتشخیصکمیسیونصالحیتاستشده

ارائهدالئلردبرقانونیدلیلموديوباشدنمودهمحاسبهراعوارضیقوانینبهمستدلومستندشهرداري

قانون 77طبق ماده .نمایدتشدیدیاوتخفیفراآنتواندنمیکمیسیونننماید،ارائهشهرداريسويازشده

مودي و شهرداري در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان نبیرفع هرگونه اختالف "شهرداري :

وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع  می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که 

طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می 
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ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداري باشد اجراي

مبادرت نماید، در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستري شهرستان یک نفر را به نمایندگانی 

عمل دادگستري تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شوراي شهرستان به 

:استذیلشرحبه77مادهکمیسیونوظایفشرحشدهعنوانمراتببهعنایتبا"خواهد آمد.

خارجاختالفاتبهرسیدگیاستبدیهی. «عوارضموضوعبرسرشهرداريومؤديبیناختالفرفع- 1

بهايشورامصوبهبهتوجهبااخیراکه» نیستمذکورکمیسیونصالحیتدرعوارضموضوعاز

.باشدمیآنشاملنیزخدمات

کمیسیونخانهدبیروظیفهمذکور،هايکمیسیوندرطرحبرايمؤديشکایاتبنديتقسیم-2

.است

کمیسیوندبیرخانهوظیفهقانون،موضوعهايکمیسیوندرشرکتبرايمؤدیانبهدعوتنامهتنظیم- 3

.است

تشخیصصورتدرجلسهتجدیدوکمیسیونوظایفازمؤدیانهايخواستهوشکایاتبهرسیدگی- 4

.استکمیسیوندبیرخانهوظایفازجدیدادلهومداركارائهبرايکمیسیون

کمیسیونتوسطغیابییاحضوريقطعیرأيصدور-5

دبیرخانهوظایفازکه) وصولاجرايواحد(ربطذيسازمانومؤديبهکمیسیونتصمیمابالغ- 6

.استکمیسیون

اجرائیهصدوربهمنجرمراجعهعدموتکلیفتعیینبرايروزه15مهلتاعطاي،ابالغیهاعالمزماناز- 7

.گرددمیمؤدياموالتوقیفمنظوربهثبتاداره

مبلغتعلقوثبتادارهنمایندهودادستانینمایندهشهرداري،نمایندهحضوربامؤدياموالتوقیف-8

.استمؤديعهدهبرکهثبتادارهبهاجراییعشرنیموعشرربع

مزایدهوارزیابیزمانتاتوقیفیاموالنگهداريمنظوربهثبتادارهتوسطاموالحفظتعیین-9

صادرچکیاواریزنقدوجهوکندمراجعهتکلیفتعیینبرايموديفوق،مراتبازیکهردرچنانچه- 10

ثبتاجرايبهپروندهختموپرداختتعهدگواهیوشدهتلقیقطعیتکلیفتعیینمنزلهبهشود

.گرددمیارسال
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قرار دارد. 77رسیدگی به اختالفات بین مؤدي و شهرداري در مورد عوارض در صالحیت ذاتی کمیسیون ماده 

مطالبات ناشی از خسارت ، ات شهرداري از قبیل جرایم تخلفات ساختمانیماهیت حقوقی عوارض با سایر مطالب

هت کمیسیون در رسیدگی به اختالف اخیر جنجام تعهدات تفاوت دارد. از این موال شهرداري، تاخیر در ابه ا

اداره حقوقی قوه قضاییه بر این معنا 22/9/1377مورخ 7/653الذکر صالحیت رسیدگی ندارد. نظریه شماره 

فع اختالف، صرفا اتخاذ تصمیم قانون شهرداري وظیفه کمسیون ر10و 77تاکید دارد که به عنایت به مادتین 

نسبت به اختالف بین مؤدي و شهرداري است و غیر از رسیدگی به اختالف و صدور راي وظیفه دیگري ندارد 

د کمیسیون را نوعا نپردازد شهرداري باید به استناد راي ییپس از ابالغ راي عوارض مورد تاچنانچه مؤدي 

ب خود اقدام کند.مزبور از طریق اجراي ثبت نسبت به وصول طل

قانون شهرداري تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداري است که در حوزه آن 77صالحیت محلی کمیسیون ماده 

قرار دارد جاي تردید نیست. 77مستقر گردیده است. در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صالحیت کمیسیون 

ونی شهر با نظرات مختلفی مواجه هستیم. از یک سو لیکن در خصوص شمول صالحیت کمیسیون در حریم قان

آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به وسیله شوراي اسالمی شهر 3با عنایت به حکم صریح ماده 

بخش و  شهرك که بیان می دارد. عوارض در موضوع این آئین نامه از اماکن واحدهاي صنفی، تولیدي خدماتی 

درآمد دیگري قابل وصول است که محل استقرار در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر صنعتی و هر گونه منابع 

و در مورد روستا و بخش 1362قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب 4ماده 1موضوع تبصره 

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري که به تصویب هیات وزیران رسیده 12و 6محدوده موضوع ماده 

آئین نامه مربوط 13یا برسد و در مورد شهرك ها محدوده اي است که به تصویب کمیسیون موضوع ماده باشد

رسیده 1355به استفاده از اراضی احداث بناء و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 

باشد. عوارض مصوب شورا در حریم شهر اجراء شدنی نیست.
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اعتقاد دارند قوانین و مقررات و مصوبات قانونی  مورد عمل شهرداري ها با توجه به از سوي دیگر برخی 

عمومات قانون شهرداري ها در محدودهاي شهرداري ها در محدوده هاي شهري و تا منتهی الیه حوزه 

در استحفاظی و حریم شهرها معتبر است منتهی الیهی که شهر بدون توجه به حدود ثبتی و عرفی امالك واقع 

محدوده شهري پایان می یابد. از این رو دامنه ي اجرایی تعرفه هاي عوارض تصویبی تحت هر عنوان مقید به 

داخل محدوده هاي فوق است و نسبت به خارج از آن تعمیم و تسري نمی یابد. بالطبع تمام نقاط و اماکنی که با 

االجبار از نظامات و مقررات شهرداري تبعبت هر نوع کاربري در فضا و داخل محدوده هاي توصیفی واقع شوند ب

می نمایند به همین اعتبار، مصوبات عوارض شهرداري ها با توجه به اسقالل شخصیت حقوق ي آن ها ، فقط در 

محدوده هاي مصوب مورد عمل خود، معتبر بوده و قابلیت اجرائی داشته و خارج از آن مجوزي ندارد.

تا حدودي به مباحث نظري خاتمه داده 14/1/1381مورخه 79/268ه هدر حال حاضر راي وحدت رویه شمار

قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینه هاي مزبوط به انجام وظایف مقرر در "است. این راي بیان می دارد:

قانون شهرداري از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را با 55ماده 

یط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداري تکلیفی در ارائه خدمات عمومی خارج از محدوده شرا

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري که در مقام 4ماده 4قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره 

طالبه عوارض از تعریف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرضی واحد وضع شده است و م

کارخانجات واقع رد خارج از محدوده قانونی شهر خالف هدف و حکم مقنن در باب وضع عوارض و وصول و 

از بند 13مقررات دولتی است بدین جهت ردیف مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع 

استفاده از حوزه شهري موجب توسعه وزارت کشور که با26/3/66مورخ 4410/34/3/1مصوبه شماره 388

به گردد.قانون دیوان عدالت اداري ابطال می25دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم مادده 

رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد. نظر می

قانون شهرداري ، 101و 100بندحریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس اخذ عوارض از مشمولین واقع در 

شهرداري مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در محدوده است. به عبارت دیگر قانون ، 

شهرداري را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده قانونی شهر و شهرك هاي صنعتی اخذ عوارض 

.این گونه مناطق صالحیت رسیدگی نداردنیز در 77بالطبع کمیسیون ماده قانونی ندارد وتوجیه 
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موديشناسائی- 1

در این مرحله مودیانی که به شکلی از پرداخت عوارض محل فعالیت و غیره خودداري کنند تعیین و 

گردد. مکاتبه اولیه جهت پرداخت عوارض و بدهی معوقه ابتدا  طی نامه به ایشان ارسال  می

عوارضمحاسبه-2

ر آن گردد که دمیارسالاگهیپیشروز10یاهفتهیکفرصتبانامهپیرومراجعهعدمصورتدر

میزان عوارض سالیانه حق فعالیت و غیره به همراه جرایم در آن مشخص گریده که مودي مکلف به 

باشد.پرداخت آن می

موديبهعوارضابالغ- 3

کمیسیونبهپروندهارسال- 4

اساسبروشهرداريازمستقلحقوقیشخصیتدارايوگردیدهتشکیلشهرداريدر77مادهکمیسیون

ضرورتیبنابراینواستقطعیمزبورکمیسیونتصمیمات.نمایدمیرايصدوربهمبادرتمقرراتوضوابط

دلیلبهکمیسیونیکازبیشتشکیلبهنیازصورتدرولینداردوجودکمیسیونیکازبیشتشکیلبراي

وبدويعنوانبههاکمیسیونایناستبدیهی.نداردقانونیمنعمتعددکمیسیونایجادهاپروندهحجم

شهردارياغلبدرکهدهدمینشانهابررسی.  دارندقراریکدیگرعرضدربلکهگرددنمیتلقینظرتجدید

رسیدگیدرخواستوداشتهآنمحاسبهنحوهیاعوارضمیزانبهنسبتاعتراضیموديصورتیکهدرها

کمیسیونظرفیتبهتوجهباکهحالیدرگرددمیتشکیلمودياعتراضبهرسیدگیجهتکمیسیون. نماید

داشتنصورتدرتوانندمینیزهاشهردارياست،شهرداريومودياختالفحلمرجععنوانبهکه77ماده

رامراتبمودیانسويازقانونیعوارضبهتمکینوپرداختعدمیاحاصلهاختالفومودیانازعوارضمطالبه

شهرداريدر77مادهکمیسیوندبیرخانهدیدگاهاینبراساس.نمایندمراحلطیکمیسیوندروآگهیپیش
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لزومواهمیتمناطقشهرسازيودرآمدواحدهايبامتعددجلساتتشکیلباوشدهترفعالبندرعباس

بامتعاقباًگردید،تبیینکمیسیوناینطریقازبندرعباسشهرداريمطالبهموردعوارضاصولیپیگیري

مودیانبدهیواریزدرخواستبرمبنیهاآگهیپیشبندرعباسشهرداريمطالباتلیستشدنمشخص

.گردیدابالغوتنظیم

:77مادهکمیسیونمادهکمیسیوندبیرخانهشناخت

.77مادهکمیسیوندبیرخانهبهشدهارجاعهايپروندهوالیحهفرمهايدریافت-

.صادرهواحکامپروندهولوایحپیگیريوثبت-

بهورودجهتصالحیتو77مادهکمیسیوندبیرخانهبهارجاعیهايپروندهکارشناسیبررسی-

.کمیسیون

.77مادهکمیسیوندرموديدعوتجهتدعوتنامهصدور-

.77مادهکمیسیونبههاپروندهلزوموارجاعو77مادهکمیسیونبرگزاريریزيبرنامه-

.اولیهرايصدور-

.پرداختعدمیارجوعاربابرجوععدمصورتدرقطعیرايصدور-

.شودمیاستعالمجهتثبتاجرايبهارجاعپروندهپرداختعدمدرصورت-

.سیستمدرءآرابایگانی-
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دبیرعنوانبهشهرداريکارکنانازیکیمعموالوبودهمستقرشهرداريدر77مادهکمیسیوندبیرخانه

:  باشدمیذیلشرحبهآناعمکهبودهايعمدهوظائفدارايکهگرددمیتعیینکمیسیون

.کمیسیونبهارجاعیهايپروندهتکمیلوثبتمنظوربهقانونیتشریفاتانجام- 1

.  پروندههرتفکیکبهکمیسیوناعضاتصمیمتنظیم-2

شهرداريومودیانبهکمیسیونسويازصادرهآراقانونیابالغ- 3

صادرهآراسوابقوادارهمکاتباتکلیهنگهداريوحفظ- 4

اعضابهالزمتوضیحاتارائهوکمیسیونجلساتدرشرکت-5

تعیینبادعوتنامهمؤدیانبرايومشخصاعضاءهماهنگیبادبیرخانهراآنساعاتوجلساتبرگزاريزمان

درباوينمایندهیاموديکهشودمیمشخصدقیقاًارسالیدعوتنامهدر. گرددمیارسالساعتوتاریخ

بابایستیباشددادگستريرسمیوکیلمودينمایندهچنانچهوحاضرجلسهدرشناساییکارتداشتندست

میتلقیحضورعدممنزلهبهباشدنداشتههمراهبهنامهمعرفیچنانچهوحاضرجلسهدرمعتبرنامهمعرفی

زماندر.استالزامینیزمستقیممالیاتهايقوانین103مادهرعایتباشدوکالازموديچنانچهوگردد

توافقبهعوارضمیزانومحاسبهنحوهخصوصدرشهردارينمایندگانبامؤديچنانچهجلساتتشکیل

ارجاعدادگستريرسمیکارشناسبهکارشناسیجهتپروندهشهردارينمایندهیامؤديدرخواستبهنرسد

کارشناسبهپروندهارجاعجهتمتقاضیدرخواستازپس. گرددمیتعییناعضاءنظرباکارشناساینکه

الزمتوضیحاتجلسهدرودعوتکارشناسبعديجلسهدرکمیسیوناعضاءتوسطکارشناستعیینورسمی

تحویلوتهیهدرخواستیتصاویرباشدنیازمدرکیبهچنانچهوارائهمربوطهکارشناسبهاعضاءتوسط

درنتیجهاخذتاپروندهوتعیینتقریبیبصورتگزارشدریافتجهتالزمزمانسپسوگرددمیکارشناس

کارشناسیهزینه،کمیسیوندستورطبقرسمیکارشناسنظردریافتازپس.گیردمیقراررسیدگینوبت

بهمدنیدادرسیآئین259مادهطبقکارشناسهزینهکهاستبذکرالزمگرددمیپرداختکارشناسبه

طرفینبهنظریهمدنیدادرسیآئین260مادهطبقکارشناسینظریهاخذازپس.باشدمیمتقاضیعهده

مالحظهباوکنندمراجعهدبیرخانهبهابالغتاریخازهفتهیکمدتظرفتوانندمیطرفینشدخواهدابالغ



٨

شدهیادمدتگذشتازپس.نماینداظهارکتبیطوربهاثباتاًیانفیاًدارندمطلبیچنانچهکارشناسنظر

بهکمیسیونقطعیتصمیمات.نمایدمیتصمیماتخاذبودنآمادهصورتدروبررسیراپروندهکمیسیون

چنانچهوتعیینبدهیپرداختوشهرداريبهمراجعهجهتمشخصزمانمدتابالغیهدروابالغمؤدیان

بهاجرائیهصدوردرخواستوابالغیهانضمامبهکمیسیونتصمیمنمایداقدامبدهیپرداختبهنسبتمؤدي

جلسهتشکیلزماندرچنانچه.شودمیپیگیريآناجراییکارهايوصادراجرائیهارسالاسنادوثبتاداره

کمیسیوننمایدمجددبررسیدرخواستمتقاضیگرددمیبرگزارطرفینحضورباکهپروندهبررسی

درخواستچنانچهونمایدمیاخذراالزمتوضیحاتشهردارينمایندهازوبررسیرامتقاضیدرخواست

حضورباکهنمایداعالمشهرداريودبیرخانهکارشناسانبهکمیسیون. باشدقانونیموازینبامنطبقمتقاضی

باگزارشایناوقاتبیشتردرگرددارائهکمیسیونبهبررسیجهتجدیدگزارشیومراجعهمحلبهمؤدي

گزارشارائهازپس.گرددمیارسالکمیسیونبهشهرداريکارشناسودبیرخانهکارشناسمتقاضیامضاء

مشخصیزمانموديوشهردارينمایندههماهنگیبادبیرخانهکارشناسان.نمایدمیتصمیماتخاذکمیسیون

تهیهراالزمگزارشاتومراجعهمحلبهوآمادهراالزممداركباشدمداركتهیهبهنیازچنانچهوتعیینرا

منجرطرفینتوضیحاتوموديازدعوتیکبارباکمیسیونبهشدهارجاعهايپروندهبیشتریندر.نمایندمی

ممکنبررسیجهتالزماسنادحجمبهعنایتباهاپروندهازتعداديدرولیگرددمیقطعیتصمیماتخاذبه

افزایشازبعدمشهدشهرداريدر.گرددتصمیماتخاذبهمنتجبعدوگرددتکراردعوتجلسهچندیناست

بهآنارجاعواداريعدالتدیوانشعبدرکمیسیونتصمیماتنقضبعضاًواختالفموردهايپروندهتعداد

سالدرومطرحشهرداریهاقانون77مادهدومکمیسیونتشکیلدرخواست1378سالازهمعرضکمیسیون

دومکمیسیوندرشدهنقضهايپروندهوتشکیلمشهدشهرداريدر) عرضهم(دومکمیسیون1380

شمارهدستورالعملاساسبرجلساتتعداداساسبرنیزاعضاءالجلساتحق.گردیدمطرح

.گرددمیپرداخت3/34/3/1/12285-2/8/77
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77مادهدریابدمیرسمیتآنقانونیاعضانفرسهازنفرچندحضورباکمیسیونجلساتکهاینخصوصدر

کهگرفتنتیجهتوانمییکعالوهبهنصفصورتبه»آرااکثریت«اعتباربهتوجهباامااستنگردیدهاشاره

ازرايدوحداقلیعنیآرااکثریتراي،اعتبارحصولبرايامایابدمیرسمیتآنعضوسههرحضورباجلسه

(بعنوان نماینده وزارت استانداروشهراسالمیشورايفعالیتشروعازقبل.  کردخواهدکفایترايسه

بودمشخصحکمدرنیزمأموریتزمانمدتونمایندمیمعرفیکمیسیونبهرانمایندهنفریککشور)

مدتومعرفیبندرعباسشهرستاناسالمیانقالبوعمومیدادستانحکمبانیزدادگسترينمایندگان

.باشدمیمشخصنیزآنماموریت

باشنداداريغیر وقتدرحتماًبایستیکمیسیونجلساتبرگزاريزمانکشوروزارتدستورالعملطبق

:کهنمودهاعالمصراحتا2/8/1377ًمورخ3/34/3/1/12285شمارهدستورالعمل

هنگامبهکمیسیوناعضاءباالتفاقحضوروشدهتشکیلاداريساعاتازخارجبالاستثناءجلسات-١

.استالزامیتصمیماتخاذ

.شوددرجمستدلبایستیمینیزاقلیترأيواستمعتبراکثریترأي-٢

.شودمیمحسوبجلسهیک،جلسهدرجصوردقیقه90هر-٣

جزءامراینانجامباشدمتقاضیبامالقاتیابازدیدبهنیازموضوعتردقیقبررسیجهتچنانچه-۴

.گیردنمیتعلقآنبهالزحمهحقوبودهکمیسیونوظایف

.بودخواهدقانونیوشرعیحدودکاملرعایتباحکمصدور-۵

تأییدوشهردارپیشنهادوکارحجمبامتناسبشهرداريهردربخشنامهایندرماهیانهجلساتتعداد

،خوداعضاءمیانازشهراسالمیشوراي،روستاوشهراسالمیشورايتشکیلازبعد.بودخواهداستاندار

شهرشورايرئیسحکموامضاءبا77مادهکمیسیوندرشهراسالمیشوراينمایندهعنوانبهرانفریک

نمایدمیوظیفهانجامدرآمدمدیریتنظرزیروتعیینشهردارمعاونحکمباکمیسیوندبیر.گرددمیتعیین

مؤديیامالکینچنانچهوبررسیشکلینظرازکمیسیوندبیرخانهدرطرحازقبلارجاعیهايپرونده
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رفعازپستاعودتارسالیمرجعبهپروندهنباشدمشخصمحاسبهنحوهیاوباشدنداشتهکاملمشخصات

.گرددارسالدبیرخانهبهمجددنقص

77مادهکمیسیونآراءصدورنحوه 

مقرراتطبقشوددادهتشخیصکمیسیوناینتصمیمطبقکههاییبدهیواستقطعیمزبورکمیسیونآراء

کمیسیونتصمیمطبقاستمکلفثبتاجراي.باشدمیوصولقابلثبتادارهوسیلهبهاالجراالزماسناد

رئیسنباشدقضاییسازمانکهنقاطیدر. نمایدمبادرتشهرداريطلبوصولواجراییهصدوربه77ماده

انتخابشهرانجمندرغیابونمایدمیتعییندادگسترينمایندگیبهرانفریکشهرستاندادگستري

.آمدخواهدبعملشهرستانشورايطرفازانجمننماینده

77مادهکمیسیوناجراییه،اجراي

اجراءراآنمفادروزدهظرفاستمکلفمتعهدوکندمیابالغمتعهدبهرااجراییهمفادثبتاجرايدایره

اجرامسئولبهراخودداراییجامعصورتمدتهمانظرفندانداجراییهاجرائبهقادرراخوداگرونماید

تأمینتقاضايفوقمدتانقضايازقبلتواندمیشهرداريالبته.کنداعالمصریحاًنداردمالیاگروبدهد

موضوعمعادلاجراییهابالغازپسبالفاصله،اجراءدایرهصورتایندر. بنمایدمتعهداموالازراخودطلب

زیراکردبازداشتتواننمیرامتعهداموالتمامیالبته. کندمیبازداشتمتعهداموالازاالجراالزمسند

.باشدنمیبازداشتقابلوبودهدینمستثنیاتمصداقاموالازبرخی
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