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شناسه دستور
عنوان دسـتور

شرح دســتور

رویه اجرایی  -دستور جلسه ()2
بررسی مراتب اعتراض بـه دریافـت عـوارض از انـواع ماءالشـعیر و نوشـیننی هـای بـر پایـه مالـت از نـوع طعـم دار
ماننن نوشابه های گازدار قننی براساس بنن  72قانون بودجه سال 1392

در بند  72قانون بودجه ساا  1392دولا مکلا گردیاد از طریا ساازمان اماور مالیاات در مقااطع ساه ماهاه درآماد
حاص ا از افاایای  15درصااد قیماا نوشااابه گااازدار قناادی تولیااد داخ ا و 20درصااد قیماا نوشااابه گااازدار قناادی
واردات ا (بااه اسااتانای نوشااابه هااای برپایااه میااوه و باادون گاااز) را دریاف ا و بااه حسااا ردی ا درآماادی خیانااه واریاای
نمایااد لاایک عملکاارد سااازمان امااور مالیااات در مرحلااه اجاارای بنااد مااوکور اختالفااا مالیااات را فاا مااابی آن
سازمان و شرک های تولیدکننده ماء الشعیر و مال ایجاد کرده اس .
برخ ا از ادارا مالیااات اسااتان هااا طب ا آخااری اظهااارا سااازمان غااوا و دارو ط ا نامااه شااماره  655/80342مااور
 94/06/08آن سااازمان خطااا بااه معاون ا مالیااا باار ارزش افاایوده (پیوس ا شااماره )1ماءالشااعیر و نوشاایدن هااای
بر پایه مال طعم دار حااوی مقاداری قناد و شاکر را مشامو عاوار بناد  72قاانون بودجاه ساا  1392ما دانناد و
برای واحدهای تولیدکننده برگ تشخیص عوار نوشابه قندی صادر نموده اند.
ای در حال اسا کاه ساازمان ملا اساتاندارد باه عناوان تنهاا مرجاع رسام در کشاور کاه براساا بناد  1مااده 3
قااانون اصااال قااوانی و مقااررا موسسااه اسااتاندارد و تحقیقااا صاانعت ایااران عهااده دار تعیاای تاادوی و نشاار
اسااتاندادهای مل ا (رساام ) م ا باشااد بااه تفاااو اسااتاندارد نوشاایدن هااای مال ا ساااده و طعاام دار بااا اسااتاندارد
نوشابه های گازدار تاکید دارد.
لااوا انجم ا تولیااد کنناادگان ماءالشااعیر و مال ا از کمیتااه ماااده  76درخواس ا نمااوده انااد کااه در جها احقااا حا
تولیدکنندگان نوشیدن های بار پایاه مالا مشاکال موجاود مرتفاع گاردد و اقاداما مقتضا از ساوی ساازمان اماور
مالیات انجام گیرد.
رئو

ایرادا و مشکال مطر شده از سوی معترضی به شر ذی م باشد:

الف) باا توجاه باه ناص بناد  72قاانون بودجاه  92درآماد حاصا از افایای

ایـــرادات و
مشــــکالت
مطــــروحه

 15درصاد قیما نوشاابه گاازدار قنادی

مشمو عوار ای بند م باشد؛ لیک ماءالشعیر و نوشیدن های بر پایه مال :
 .1طب نظار ساازمان ملا اساتاندارد اساتاندارد ملا باه شاماره  1250باا عناوان نوشاابه گاازدار متماایی از اساتاندارد
 2279با عنوان نوشایدن هاای مالا و ویژگا هاای آن اسا و میایان قناد و شاکر در مااء الشاعیر و مالا طعام دار
بسیار کمتر از نوشابه های کم کالری و سبک م باشد( .پیوس شماره )2
 .2با عنای به نظارا ساازمان غاوا و دارو در ساا هاای  93 92نوشایدن مالا در زماره نوشاابه هاای گاازدار قنادی
تلق نم شود و ای محصو نباید مشمو أخو عوار نوشابه های گازدار قندی قرار گیرد( .پیوس )3
 .3تولیدکنناادگان ماءالشااعیر و نوشاایدن هااای باار پایااه مالا تاااکنون مبلغا مربااو بااه عااوار بهداشا در بنااد 72
قاانون بودجااه ساا  92را در فرمااو تعیای قیما محصااو خاود اعمااا نکارده و از مصاار کننادگان نیاای دریافا
ننموده اند.
بودجه ساا  86مااء الشاعیر را جایء نوشایدن هاای گاازدار تلقا کارد و بار ایا اساا از شارک هاای تولیدکنناده
ماء الشعیر و نوشیدن هاای بار پایاه مالا مالیاا و عاوار را دریافا نماود .ایا امار ساب باروز اختالفاات ماابی
شرک های تولیدی نوشیدن های بر پایاه مالا و ساازمان اماور مالیاات گشا ولا باه د یا زیار مالیاا و عاوار
سا های  81تا  92براسا 3درصد فروش هر سا مطالبه و وصو گردید:
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وزیااران ماااء الشااعیر جاایء نوشااابه هااای گااازدار قابا

 .1بااه موجا مصااوبه شااماره  239430مااور 1388/12/4هیا
طبقه بندی نم باشد( .پیوس شماره )4
 .2طب ا رای صااادره از هی ا ماااده  251مکاارر وزار امااور اقتصااادی و دارای ا مااور  90/05/10نوشاایدن مال ا در
طبقه بندی نوشابه گازدار قرار نگرف .
 .3به موج رای قطع مراجع قضای در سا  89ماء الشعیر جیء نوشابه های گازدار تلق نگردید.
 .4براسااا نظاار کارشاانا رساام دادگسااتری ماااء الشااعیر و محصااو مشااابه آن را کااه از مال ا بااه دس ا آمااده
اس ا بااه عل ا دارا بااودن ارزش غااوای قاب ا مالحظااه و تنهااا بااه صاار داشاات گاااز کربنیااک (بااا توجااه بااه فرمااو
ساخ آن) نم توان با نوشابه های گازدار معمول مقایسه نمود.
ج) تولیدکنناادگان ماءالشااعیر و مالا بااه سااازمان غااوا و دارو اعااالم نمااوده انااد کااه از ابتاادای تیاار ماااه سااا جاااری بااا
اصااال فرمو ساایون تولیااد خااود اقاادام بااه کاااه میاایان شااکر و مااواد طبیع ا افاایوده شااده در محصااو نمااوده و
مییان مصر را از حاداکار  4/5درصاد باه  3/5درصاد کااه ما دهناد لاوا نبایاد نگرانا از بابا قناد افایوده شاده
در ماءالشعیر طعم دار وجود داشته باشد( .پیوس شماره )5
موضااوع در کااارگروه کمیتااه ماااده  76قااانون برنامااه پاانجم توسااعه در تاااریخ  95/11/2در اتااا ایااران و بااا حضااور
جمــعبنــنی
کـارگـروه مورخ
95/11/2

نمایناادگان اتااا ایااران سااازمان امورمالیااات

وزار صاانع

معاادن و تجااار

سااازمان غااوا و دارو سااازمان ملاا

اساتاندارد کااانون صانایع غااوای ایاران و انجما صاانف تولیدکننادگان ماءالشااعیر و مالا برگاایار گردیاد .در پایااان بااا
توجاه باه مباحا مطروحاه در جلساه جمااعبنادی بادی شار باود کاه اصا ایارادا وارد ما باشاد و مقارر گردیااد
مشااک تولیدکنناادگان ماااء الشااعیر و نوشاایدن هااای باار پایااه مالا در صااح کمیتااه ماااده  76جها تصاامیم گیااری
نمایندگان قوای سه گانه مطر گردد.

پیشنــــهاد
دبیــــرخانه

سازمان امور مالیاات طا بخشانامه ای باه تماام ادارا اماور مالیاات کشاور اعاالم نمایاد کاه نوشایدن هاای بار پایاه
مال

متفاو از نوشاابه هاای گااز دار ما باشاند و لاوا نبایاد از تولیدکننادگان مااء الشاعیر و نوشایدن هاای بار پایاه

مال از نوع ساده و طعم دار عوار

بند  72قانون بودجه سا  92أخو گردد.

 .1مواد قانون به ویاژه " بناد  72قاانون بودجاه ساا  92بناد الا مااده  3قاانون موساوم باه تجمیاع عاوار
 1381بنااد
فهرســــــت
مستنـــنات و
مــــــنارک
پشتــــــوانه

مصاو

قااانون بودجااه سااا  86و اسااتاندارد مل ا اسااتاندارد مل ا بااه شااماره  1250بااا عنااوان نوشااابه گااازدار و

استاندارد  2279با عنوان نوشیدن های مال و ویژگ های آن" ؛
 .2نامااه شااماره  30177مااور  94/05/11موسسااه ملاا اسااتاندارد و تحقیقااا صاانعت خطااا بااه وزار صاانع
معدن و تجار ؛
 .3نامااه شااماره  12648مااور  95/02/15سااازمان غااوا و دارو خطااا بااه معاون ا مالیااا باار ارزش افاایوده سااازمان
امور مالیات ؛ و
 .4نامااه شااماره  102-1940مااور  95/09/23انجم ا صاانف تولیدکنناادگان ماءالشااعیر و مال ا خطااا بااه دبیرخانااه
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