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 (2)دستور جلسه  -رویه اجرایی  شناسه دستور 

 تورـعنوان دس
طعـم دار   از نـوع  مالـت  پایـه  بـر  هـای  نوشـیننی  ماءالشـعیر و  انـواع  از عـوارض  دریافـت  بـه  اعتراض مراتب بررسی

 1392 سال بودجه قانون 72 بنن براساس قننی ن نوشابه های گازدارنمان

 تورــشرح دس

 درآمتد  ماهته  سته  مقتاطع  در مالیتات   امتور  ستازمان  طریت   از گردیتد  مکلت   دولت   1392 سال بودجه قانون 72 بند در

 قنتتدی گتتازدار نوشتتابه قیمتت  درصتتد 20و داختت  تولیتتد قنتتدی گتتازدار نوشتتابه قیمتت  درصتتد 15 افتتیای  از حاصتت 

 واریتتی خیانتته درآمتتدی ردیتت  حستتا  بتته و دریافتت  را( گتتاز بتتدون و میتتوه برپایتته هتتای نوشتتابه استتتانای بتته) وارداتتت 

 آن متتابی  فتت  را مالیتتات  اختالفتتا  متتوکور  بنتتد اجتترای مرحلتته در مالیتتات  امتتور ستتازمان عملکتترد  لتتیک  نمایتتد 

 . اس  کرده ایجاد مال  و الشعیر ماء تولیدکننده های شرک  و سازمان

 متتور  80342/655 شتتماره نامتته طتت  دارو و غتتوا ستتازمان اظهتتارا  آختتری  طبتت  هتتا استتتان مالیتتات  ادارا  از برختت 

 هتتای نوشتتیدن  و ماءالشتتعیر  (1شتتماره پیوستت ) افتتیوده ارزش بتتر مالیتتا  معاونتت  بتته خطتتا  ستتازمان آن 08/06/94

 و داننتد  مت   1392 ستال  بودجته  قتانون  72 بنتد  عتوار   مشتمول  را شتکر  و قنتد  مقتداری  حتاوی  دار طعم مال  پایه بر

 .اند نموده صادر قندی نوشابه عوار  تشخیص برگ تولیدکننده واحدهای برای

 3 متاده  1 بنتد  براستا   کشتور کته   در رستم   مرجتع  تنهتا  عنتوان  بته  استتاندارد  ملت   ستازمان  ای  در حال  است  کته   

 نشتتر و تتتدوی  تعیتتی عهتتده دار   ایتتران  صتتنعت  تحقیقتتا  و استتتاندارد موسستته مقتتررا  و قتتوانی  اصتتال  قتتانون

 استتتاندارد بتتا ستتاده و طعتتم دار مالتت  هتتای نوشتتیدن  استتتاندارد تفتتاو  بتتهمتت  باشتتد   (رستتم ) ملتت  استتتاندادهای

  دارد. تاکید گازدار های نوشابه

 حتت  احقتتا  جهتت  در کتته انتتد نمتتوده درخواستت  76 متتاده کمیتتته از مالتت  و ماءالشتتعیر کننتتدگان تولیتتد انجمتت  لتتوا 

 امتور  ستازمان  ستوی  از مقتضت   اقتداما   و گتردد  مرتفتع  موجتود  مشتکال   مالت    پایته  بر های نوشیدن  تولیدکنندگان

 .گیرد انجام مالیات 

رادات و ـــای

کالت ــــمش

 روحهــــمط

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

 قنتدی  گتازدار  نوشتابه  قیمت   درصتد  15 افتیای   از حاصت   درآمتد   92قتانون بودجته    72بنتد   بتا توجته بته نتص     الف(

 مشمول عوار  ای  بند م  باشد؛ لیک  ماءالشعیر و  نوشیدن  های بر پایه مال : 

 استتاندارد  از متمتایی  گتازدار  نوشتابه  عنتوان  بتا  1250 شتماره  بته  ملت   استتاندارد  طب  نظتر ستازمان ملت  استتاندارد      .1

 دار  طعتم  مالت   و الشتعیر  متاء  در شتکر  و قنتد  میتیان و است    آن هتای  ویژگت   و مالت   هتای  نوشتیدن   عنوان با 2279

 (2)پیوس  شماره  .باشد م  سبک و کالری کم های نوشابه از کمتر بسیار

 قنتدی  گتازدار  هتای  نوشتابه  زمتره  در مالت   نوشتیدن   93  92 هتای  ستال  در دارو و غتوا  ستازمان  نظترا   به عنای  با. 2

 (3)پیوس  . گیرد قرار قندی گازدار های نوشابه عوار  أخو مشمول نباید محصول ای  و شود نم  تلق 

 72 بنتتد در بهداشتت  عتوار   بتته مربتتو  مبلغت   تتتاکنون مالتت  پایته  بتتر هتتای نوشتیدن   و ماءالشتتعیر تولیدکننتدگان . 3

 دریافت   نیتی  کننتدگان  مصتر   از و نکترده  اعمتال  ختود  محصتوت   قیمت   تعیتی   فرمتول  در را 92 ستال  بودجته  قانون

 .اند ننموده

 قتتانون   بنتتد و 1381مصتتو   عتتوار  تجمیتتع قتتانون 3 متتاده التت  بنتتد اجتترای رونتتد در مالیتتات  امتتور ستتازمان ب(

 تولیدکننتده  هتای  شترک   از استا   ایت   بتر  وکترد   تلقت   گتازدار  هتای  نوشتیدن   جتیء  را الشتعیر  متاء   86 ستال  بودجه

 متابی   اختالفتات   بتروز  ستب   امتر  ایت  . نمتود  دریافت   را عتوار   و مالیتا   مالت    پایته  بتر  هتای  نوشیدن  و الشعیر ماء

 عتوار   و مالیتا   زیتر  دتیت   بته  لت  و گشت   مالیتات   امتور  ستازمان  و مالت   پایته  بر های نوشیدن  تولیدی های شرک 

  :گردید وصول و مطالبه سال هر فروش درصد3 براسا   92 تا 81 های سال
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 قابتت  گتازدار  هتای  نوشتتابه جتیء  الشتعیر  متاء   وزیتتران هیتت  4/12/1388 متور   239430 شتتماره مصتوبه  موجت   بته . 1

 (4)پیوس  شماره  .باشد نم  بندی طبقه

 در مالتت  نوشتتیدن  10/05/90 متتور  دارایتت  و اقتصتتادی امتتور وزار  مکتترر 251 متتاده هیتتت  از صتتادره رای طبتت . 2

 .نگرف  قرار گازدار نوشابه بندی طبقه

 .نگردید تلق  گازدار های نوشابه جیء الشعیر ماء 89 سال در قضای  مراجع قطع  رای موج  به. 3

 آمتتده دستت  بتته مالتت  از کتته را آن مشتتابه محصتتوت  و الشتتعیر متتاء  دادگستتتری رستتم  کارشتتنا  نظتتر براستتا . 4

 فرمتتول بتته توجتته بتتا) کربنیتتک گتتاز داشتتت  صتتر  بتته تنهتتا و مالحظتته قابتت  غتتوای  ارزش بتتودن دارا علتت  بتته استت 

 .نمود مقایسه معمول  گازدار های نوشابه با توان نم ( آن ساخ 

 بتا  جتاری  ستال  متاه  تیتر  ابتتدای  از کته  انتد  نمتوده  اعتالم  دارو و غتوا  ستازمان  بته  مالت   و ماءالشتعیر  تولیدکننتدگان  (ج

 و نمتتوده محصتتوت  در شتتده افتتیوده طبیعتت  متتواد و شتتکر میتتیان کتتاه  بتته اقتتدام ختتود  تولیتتد فرموتستتیون اصتتال 

 شتده  افتیوده  قنتد  بابت   از نگرانت   نبایتد  لتوا  دهنتد   مت   کتاه   درصتد  5/3 بته  درصتد  5/4 حداکار از را مصر  مییان

 (5)پیوس  شماره  .باشد داشته وجود دار طعم ماءالشعیر در

نی ــبنعــجم

مورخ روه ـارگـک

2/11/95 

 حضتتور بتتا و ایتتران اتتتا  در 2/11/95 تتتاریخ درقتتانون برنامتته پتتنجم توستتعه   76موضتتوع در کتتارگروه کمیتتته متتاده  

 ملتت  ستتازمان دارو  و غتتوا ستتازمان تجتتار   و معتتدن صتتنع   وزار  امورمالیتتات   ستتازمان ایتتران  اتتتا  نماینتتدگان

 بتا  پایتان  در. گردیتد  برگتیار  مالت   و ماءالشتعیر  تولیدکننتدگان  صتنف   انجمت   و ایتران  غتوای   صتنایع  کتانون  استاندارد 

 گردیتد  مقترر  و باشتد  مت   وارد ایترادا   اصت   کته  بتود  شتر   بتدی   بنتدی جمتع  جلسته   در مطروحته  مباحت   بته  توجه

 گیتتری تصتتمیم جهت   76 متتاده کمیتتته صتح   در مالتت  پایتته بتر  هتتای نوشتتیدن  و الشتعیر  متتاء تولیدکننتتدگان مشتک  

 .گردد مطر  گانه سه قوای نمایندگان

هاد ــــپیشن

 رخانهــــدبی

سازمان امور مالیتات  طت  بخشتنامه ای بته تمتام ادارا  امتور مالیتات  کشتور اعتالم نمایتد کته نوشتیدن  هتای بتر پایته                

متاء الشتعیر و نوشتیدن  هتای بتر پایته       از تولیدکننتدگان  مال   متفاو  از نوشتابه هتای گتاز دار مت  باشتند و لتوا نبایتد        

 أخو گردد.  92ن بودجه سال قانو  72عوار  بند   طعم دارساده و مال  از نوع 

ت ــــــفهرس

نات و ـــمستن

نارک ــــــم

 وانهــــــپشت

 مصتو   عتوار   تجمیتع  بته  موستوم  قتانون  3 متاده  الت   بنتد   92قتانون بودجته ستال     72بنتد   "مواد قانون  به ویژه . 1

 و گتتازدار نوشتتابه عنتتوان بتتا 1250 شتتماره بتته ملتت  استتتاندارد ملتت  و استتتاندارد 86 ستتال بودجتته قتتانون   بنتتد  1381

 ؛ "آن های ویژگ  و مال  های نوشیدن  عنوان با 2279 استاندارد

موسستته ملتت  استتتاندارد و تحقیقتتا  صتتنعت  خطتتا  بتته وزار  صتتنع       11/05/94متتور   30177. نامتته شتتماره 2

 ؛ معدن و تجار 

ستتازمان غتتوا و دارو خطتتا  بتته معاونتت  مالیتتا  بتتر ارزش افتتیوده ستتازمان    15/02/95متتور   12648. نامتته شتتماره 3

 امور مالیات ؛ و

خطتتا  بتته دبیرخانتته انجمتت  صتتنف  تولیدکننتتدگان ماءالشتتعیر و مالتت   23/09/95متتور   102-1940نامتته شتتماره . 4

 .76کمیته ماده 

 


