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 07/06/1401 تاریخ 2شماره  دستور جلسه –مقررات و رویه اجرایی  -قانون شناسه

 عنوان 
قانون کمک به سیاماندهی پسیماندهای عادی با مشیارکت بغی دیردو تی و بند )و(  6بررسیی نووه اجرای حک  ماده 

  1401قانون بودجه سال  6تبصره 

 رانیا افتیباز عیصنا هیو اتواد رانیاتاق ا ستیزطیو مو داریپاتوسعه ونیسیکم مرجع طرح موضوع

 شرح دستور

سماندها یساماندهقانون کمک به  ۶ماده طبق  شارکت بخش غ یعاد یپ صوب  یردولتیبا م ن و تو یدکنندگا» 1399م

سییماند پواردکنندگان مواد او یه، قطعات و کاالهایی که تمام یا قسییمتی از هن ا قابب بازیافت اسییت، موه  به بازیافت 

صورت موهفند یک در هزا ستند، در دیر این  صب از مواد و کاالهای خود ه ره از ارزش کاالی خود را در ابتدای زنجی رحا

شور نزد خزانه ساب متمرکز وجوه وزارت ک صادی و دارایی به ح شور واریز کنند. منابع طریق وزارت امور اقت داری کب ک

شور قرار می صو ی در اختیار وزارت ک شور برای بازیافت و سازمان برنامه و بودجه ک گیرد تا پس از مباد ه موافقتنامه با 

ای تبدیب پسماند به مواد و انرژی( با او ویت مشارکت بغی حاصب از کاالهای مزبور )ایجاد تأسیسات منطقه ماندهایسپ

 «خصوصی و با نظارت سازمان حفاهت مویط زیست مصرف شود.

باط ابتدا در ارت ،نبود حکم ممکن  نیا یروش اجرا قیدق فیبدون تعرماده فوق الزامات  تیاز آنجا که رعابر این اساااو و 

ست تا یک آ ساویین نامهقرار بر این بوده ا صل ای برا شور تهیه گردد 138 ا سط وزارت ک سی تو سا لیکن پس از  ؛قانون ا

نگردید و آیین نامه مصاااوب  ،دوبار طرح پیش نویس در کمیسااایون زیربیایی دولت به عنت نواقو موجود در پیش نویس

 ،یداد به رغم وجود قانون دائم حیو ترج 1گرفترا بازپس نامهنییآ نیخود در خصوص تدو شیهادیپپس از آن وزارت کشور 

 حیحکم در لوا نیاز تکرار ا ،یقانون کمک به ساااامانده ۶ماده یهابه چارچوب دیخود را بدون تق ازیمورد ن یمیابع نقد

  .دینما یریگیپ 1398از سال  در آن یجیتدر راتییو اعمال تغ یبودجه سیوات

صره )و( بید در بیابراین  سامانده6ماده ) یدر اجرا"مقرر گردید  1401 قانون بودجه ۶تب سماندها ی( قانون کمک به   یپ

شارکت بغی د یعاد صوب  یردو تیبا م صاد1۳۹۹/ 1/ 20م  یاتیسازمان امور ما  قیاز طر ییو دارا ی، وزارت امور اقت

است را أخذ  افتیاز هن ا قابب باز یمتقس ایکه تمام  ییقطعات و کاالها ه،یدر هزار ارزش مواد او  کیکشور موه  است 

فوق ا ذکر حداکثر  یقطعات و کاالها ه،ی. ف رست مواد او دینما زیوار 1601۸۹شماره  یدرهمد  یو منابع حاصله را به رد

                                                           
شد و  شیهادیمحترم کشور پ ریوز ۷8۶33نامه شماره  وستیبه پ ۲1/3/1399 خیقانون در تار نیا ییاجرا نامهنییآ سینوشیپ نیاولرییس اتحادیه بازیافت: اد، به گفته توحید صدر نژ 1

وزارت صیعت، معدن  یدگانیاصرار نما دولت قرار گرفت. با ئتیدفتر ه یکالنشهرها ریخاص امور کالنشهر تهران و سا ونیسیکم یتخصص تهیکم 31/4/1399در دستور جنسه مورخ 

شاورز ع،یصیا ،یاتاق بازرگان نیو تجارت، نفت و همچی شاره، مقرر گردفوق ییاجرا یسازوکارها قیشفاف و دق فیبر تعر رانیا یمعادن و ک ضور نما یشیهادیمتن پ دیاال  یدگانیبا ح

که در آن  دیبرگذار گرد یشیهادیمتن پ یییجنسه جهت بازب کیروز تیها ۲0و  ماهارجاع گردد. با گذشت سه  تهیشده و مجددا به کم یییظرف سه هفته بازب نفعیذ یهابخش هیکن

 تهیکم یمجددا برا هیتن اولمهمان  تایو بدون توجه به نظرات مخالف نها دهیاصرار ورز یبر متن قبن ستیزطیوزارت کشور و سازمان حفاظت مح یهایسازمان شهردار یدگانینما زین

ار موارد مطرح شده در قرار گرفت. در جنسه دوم با تکر تهیکم ۲0/8/1399کالنشهرها ارسال شد و در دستور کار جنسه مورخ  ریتهران و سا النشهرخاص امور ک ونیسیکم یتخصص

 ییینگردد. در جنسات بازب ارسال تهیبه کم رانیکشور، صمت و نفت و اتاق ا یهاو وزارت ستیزطیخارج از توافق سازمان حفاظت مح یمتوقف و مقرر شد متی یدگیرس ،یجنسه قبن

صالحات مد نظر نما صل گرد یشیهادیپ سینوشیدر پ رانیصیعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق ا یهاوزارت یدگانیا شور پس از کنیل د،یاعمال و توافق حا صول توافق، وزارت ک  ح

قانون کمک به  ۶ماده یهابه چارچوب دیقخود را بدون ت ازیمورد ن یمیابع نقد ،یداد به رغم وجود قانون دائم حیگرفت و ترجرا بازپس مهنانییآ نیخود در خصاااوص تدو شااایهادیپ

 .دینما یریگیدر آن پ یجیتدر راتییو اعمال تغ  یبودجه سیوات حیحکم در لوا نیاز تکرار ا ،یسامانده
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 یو واردکنندگان دکنندگانیتو . شودیو اعالم م نییتع ستیز طیقانون، توسط سازمان حفاهت مو نیاز ابالغ ا دوماه پس

سبت به باز ستیز طیسازمان حفاهت مو دییتأ اکه ب صب از مواد او  افتین سماند حا خود اقدام  یقطعات و کاالها ه،یپ

شمول ا صو شوندیعوارض نم نینموده اند، م سق  ده هزار م ی. منابع و از موب  الی( ر10/ 000/ 000/ 000/ 000) اردیلیتا 

تا پس از مباد ه موافقتنامه  ردیگیوزارت کشور قرار م اریقانون در اخت نی( ا۹جدول شماره ) ۳۸ - 5۳0000شماره   یرد

شور برا سازمان برنامه و بودجه ک سماندها افتیباز یبا  صب از کاالها یپ س جادیمزبور )ا یحا  بیتبد یمنطقه ا ساتیتأ

سماند به مواد و انرژ ص تی( با او ویپ صو شارکت بغی خ سازمان حفاهت مو یم شو ستیز طیو نظارت  صرف  . دم

 دییو پس از تأ هیکشور ت  یاتیمطا به و وصول توسط سازمان امور ما  صیو تشغ یدگینووه رس ییدستورا عمب شناسا

صاد ریوز ست گزارش عملکرد ا ییو دارا ی. وزارت اموراقتصادشودیابالغ م ییو دارا یامور اقت سه  نیمکل  ا بند را هر 

صاد یها ونیسیبه کم کباریماه  شاورز یو امور داخل یاقت شوراها و ک شور و   ستیز طیو مو یعیهب، منابع طب ،یک

  ."دیارائه نما یاسالم یمجلس شورا

 می باشد: اهم نکات این بید از قانون بودجه به شرح ذیل الزم به ذکر است 

 ست سازقانون،  نیفوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ ا یقطعات و کاالها ه،یمواد اول فهر سط  مان حفاظت تو

 . شودیو اعالم م نییتع ستیز طیمح

 سبت به باز ستیز طیسازمان حفاظت مح دییبا تأکه  یو واردکییدگان دکییدگانیتول سماند حا افتین صل از پ

  .شوندیعوارض نم نیمشمول انموده اند،  اقدامخود  یقطعات و کاالها ه،یمواد اول

 و پس  هیکشور ته یاتیمطالبه و وصول توسط سازمان امور مال ویو تشخ یدگینحوه رس ییدستورالعمل شیاسا

صاد ریوز دییاز تأ صوص  .شودیابالغ م ییو دارا یامور اقت سا»در این خ شیا ستورالعمل  س ،یید  ،یدگینحوه ر

شخ ضوع بید  ویت سماند مو صول عوارض پ شمول، مطالبه و و صره)و( ماخذ م شماره ۶تب  ۵۲9/1401/۲00 به 

سازمان امور مالیاتی ابالغ گردید.  ۲8/3/1401مورخ  سوی  ستورالعمل در از  شامل بخشاین د  های متعدد که 

شخیو و  ،)تعاریفشود می  سیدگی و ت سایی، ر صول( شیا از جمنه مواردی که پیش بییی گردید مطالبه و و

 بدین ترتیب است که: 

 شود. فاظت محیط زیست تعیین و اعالم میفهرست مواد اولیه، قطعات و کاالهای مشمول توسط سازمان ح -

سه منی، نوع و میزان مواد اولیه، گمرک  - شیا شامل نام، کد  ست اطالعات واردکییدگان  سالمی ایران مکنف ا جمهوری ا

 پایان هر دوره مالیاتی به سازمان اعالم نماید.  و کاالهای مشمول وارد شده موضوع این دستورالعمل را درقطعات 

صیعت، معدن و تجارت  - شمول از وزارت  سبت به دریافت اطالعات مواد اولیه، قطعات و کاالهای م ست ن سازمان مکنف ا

 اقدام نماید. 

               ،اسااات افتیاز آنها قابل باز یقسااامت ایکه تمام  ییقطعات و کاالها ه،یاولمواد فهرسااات ارتباط با در الزم به ذکر اسااات 

شامل ست که  ستی را تهیه نموده ا ست فهر کاالی وارداتی  40تولیدی  و  کاالی 10۷ حدوداً سازمان حفاظت محیط زی

  یکن ایراداتی در این ف رست وجود دارد از جمله هنکه: ؛ است
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  یدگانتولیدکییدگان و واردکی، غیردولتی بخش مشااارکت با عادیپسااماندهای  ساااماندهیقانون   ۶طبق ماده 

ا در رخود  یدر هزار ارزش کاال کی ،بازیافت پسااماند حاصاال از مواد و کاالهای خوددر صااورت عدم  موظفید

صاد قیاز طر رهیزنج یابتدا شور نزد خز ییو دارا یوزارت امور اقت کل  یانه داربه حساب متمرکز وجوه وزارت ک

 ای دیلتو رهیزنج یدر ابتداماده  نیدر هزار موضااوع ا کیماخذ  نییحکم تع نیدر اعمال ا« کیید... زیکشااور وار

طول ، دا زنجیره از ابت مشامل تمااما فهرست سازمان حفاظت محیط زیست می باشد  یضرور مبدا واردات باشد

 می باشد. فرایید و انتهای زنجیره 

ست  صیعت و معدن و تجارت سازمان امور مالیاتی نماییدگانالزم به ذکر ا صی کمیته  و وزارت  ص سه کارگروه تخ در جن

شت  01/0۶/1401حمایت از کسب و کار مورخ  ریاست جمهوری و وزارت امور  اونت حقوقیعم یددر این خصوص اظهار دا

ن اقتصااادی با برای حل مشااکل فعاال لذا ،باید ابتدای زنجیره در نظر گرفته شااودنظر داده اساات که اقتصااادی و دارایی 

لیست  ارسال سازمان حفاظت محیط زیست مکاتبه شده است تا فهرست اصالح گردد و به محض دریافت فهرست جدید و

 گرفت. تولیدکییدگان از وزارت صیعت و گمرک، به ادارات مالیاتی ابالغ صورت خواهد 

و وزارت امور اقتصادی و دارایی به 1401 /01/0۵ مورخ ۷08۶3/4830۵ شمارهبه   جمهوری ریاست حقوقی معاونت نظریه

 به شرح ذیل است:   08/04/1401مورخ  ۶۶۷10/91شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بازیافت داشااته بایسااتی قابنیت می کاالها و قطعات پسااماندهای عادی ساااماندهی کمک به قانون ۶طبق ماده

موظف به بازیافت هسااتید اما در فهرساات سااازمان حفاظت  تولیدکییدگان در قانون آمده اساات که زیرا باشااید

شرایط کیونی را ندارند و این امکان برای آ ن محیط زیست کاالهایی معرفی شده اند که عمالً قابنیت بازیافت در 

 که قابنیت بازیافت ندارد ذکر شده است. رنگ باشد به طور مثال در این فهرست ها فراهم نمی

 بایستی در و این موضوع می سازمان حفاظت محیط زیست امکان تشخیو میزان بازیافت تولیدکییدگان را ندارد

ضل  ستفاده از تفا سی و با ا صیعت سهمیهعمنکرد )فروش( کمیته تخصصی برر سوی وزارت  در های اعطایی از 

 سامانه بهین یاب، مستیدات ثبت سفارش و... صورت گیرد. 

 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

کمیته حمایت از کسب و کار   نشستو پنجمین هشتاد   دستور جلسه  

( توسعه کشور یبرنامه ها یاحکام دائمقانون  12موضوع بند )ب( ماده  ) 

 

                                 01ماره بازنگری:ش                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ:  4

 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 رئوس ایرادات معترضین به شرح ذیب است: 

تداد مسئولیت در واقع نوعی نظام ام که قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی ۶ماده . 1

و جرایم از  سااتانی و اخذ عوارضهای مرسااوم مالیاتنماید، با روشگذاری میپایه( را در کشااور EPRتولیدکییده پسااماند)

 توان به دو تفاوت زیر اشاره نمود:اساو متفاوت است که می

شی از مودیان: )معافیت تولیدکییدگان و واردکییدگانی - شمولیت بخ صل از مواد و کاالی خود م سماند حا که به بازیافت پ

 ورزند(؛ ومبادرت می

یات  - ید یا واردات به عیوان ماخذ مال تدای زنجیره تول هت اجتیاب از جاعمال روی بخشااای از زنجیره ارزش: )تعریف اب

 گیری مضاعف(مالیات

و  ویخکه بدون ثبت، تش گریهر دستگاه د ای ستیز طیسازمان مح دییاعم از تا یاقهیشفاف و سن ریهر سازوکار غلیکن 

ست شخاص ثالث، تول شانیا انیم یهاادو قرارد یصیعت یعمنکرد واحدها ییآزمایرا را که  یو واردکییدگان دکییدگانیبا ا

سا  شخاص ثالث به ا قیاز طر ایرا صل از مواد و کاالها افتیخود در قبال باز تیمسئول یفایا سماند حا  پردازند،یخود م یپ

 مالیات از نوع این پرداخت از معاف واحدهای اعالممحل ایراد است و  د،یماده معاف نما نیدر هزار موضوع ا کیاز پرداخت 

 .باشد می ایسنیقه حاضر حال در

و واردکییدگان   دکییدگانیتولقانون کمک به ساااماندهی پسااماندهای عادی با مشااارکت بخش غیردولتی؛  ۶طبق ماده . 2

          از مواد و کاالهای خود موظفید در صااورت عدم بازیافت پسااماند حاصاال یردولتیبا مشااارکت بخش غ یعاد یسااماندهاپ

صاد قیاز طر رهیزنج یدر ابتداخود را  یدر هزار ارزش کاال کی ساب متمرکز وجوه وزارت  ییاراو د یوزارت امور اقت به ح

شور نزد خزانه دار شور وار یک ضوع ا کدر اعمال این حکم تعیین ماخذ ی« ..کیید. زیکل ک که باید در  ماده نیدر هزار مو

قطعات و کاالهای  و هر مکانیزمی نظیر ارایه فهرسات مواد اولیه،اسات ابتدای زنجیره تولید یا مبدا واردات باشاد ضاروری 

 که کل زنجیره را دربرگرفته است محل ایراد است.  ستیز طیسازمان حفاظت از محالذکر توسط فوق

بندی جلسه جمع

 کارشناسی

در اتاق ایران و با حضااور نماییدگانی از اتاق ایران،  01/0۶/1401حمایت از کسااب و کار در تاریخ جنسااه کارگروه کمیته 

گزار گردید و وزارت صاایعت، معدن و تجارت، سااازمان امور مالیاتی، سااازمان حفاظت محیط زیساات و اتحادیه بازیافت بر

ت محیط زیساات به میظور بازنگری در اییگونه جمعبیدی گردید که پیشاایهادات تشااکیل کمیته ای در سااازمان حفاظ

 کمک قانونو شیاسایی ابتدای زنجیره و مشمولین  1401در سال  مواد اولیه و قطعات و کاالهای با قابنیت بازیافت فهرست

 نحوه شاایاسااایی، دسااتورالعمل»تشااکیل گردد و اصااالح  غیردولتی بخش مشااارکت با عادی پسااماندهای ساااماندهی به

 مورخ ۵۲9/1401/۲00 شماره به ۶تبصره و بید موضوع پسماند عوارض وصول و مطالبه شمول،م ماخذ تشخیو رسیدگی،

 :است ذیب شرح به جلسات در نظرات اه .  .شود طرحدر دستور کار کمیته حمایت از کسب و کار م ۲8/3/1401

صدرنژاد، رییس اتوادیه بازیافت:  ست مواد اولیه و   توحید  سماندهای عادی، فهر ساماندهی پ با توجه به قانون کمک به 

ست به طور مثال در  سازمان حفاظت محیط زیست اعالم نماید. لیکن فهرست اعالمی دارای ایراد ا قطعات را  می بایستی 

ی بازیافتی حفاظت محیط زیست روکش الستیک ذکر شده است در صورتی که روکش الستیک خود کااللیست سازمان 
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است و معاف می باشد و یا کاالهایی ذکر شده است که قابنیت بازیافت ندارد مثل رنگ. همچیین در جنساتی که با سازمان 

 می پیشیهاد لذا زنجیره باید معرفی گردد، ابتدای در فعال مودی که است معتقد مالیاتی امور امور مالیاتی داشتیم، سازمان

 کدهای و شود تشکیل هستید زنجیره ابتدای که تولیدکییدگانی شیاسایی برای فهرست این الیزآن برای ای کمیته که شود

گردد، برای مثال اگر  اعالم مالیاتی امور سازمان به و شود شیاسایی اییتا کد آن متیاظر و آن مبیای بر و شیاسایی آیسیک

لیوان کاغذی را فرض کییم، کاغذ این لیوان را چه کساای تولید کرده اساات  با بررساای به چید کارخانه در ابتدای زنجیره 

ضاعف پیش نمی آید.  سیم و اگر عوارض از این چید کارخانه أخذ گردد؛ در نتیجه دغدغه ای نیز برای دریافت مالیات م بر

ای حرفه ای شیاسایی شده و سپس اییتاکد به سازمان امور مالیاتی معرفی شود. با نجیره در کمیتهبرای این باید ابتدای ز

 شود. این روش  حتی سازمان امور مالیاتی نیز از دغدغه خود اظهاری خارج می

سازمان نظارت بر کم شرح وظایف این  ست وجه کیفی دارد و در  سازمان محیط زی یت و نکته دیگر این که نظارت عالی 

آمار تولید واحدهای صاایعتی تعریف نشااده لذا این سااازمان قادر به تشااخیو میزان معافیت تولیدکییدگان معاف نبوده و 

گردد ولی در حال گر این مشکل مرتفع میگذاری بر این امر را ندارد. یقییا در درازمدت با تشکیل نهاد تیظیمامکان  صحه

ای برای استخراج عمنکرد واحد بازیافت معافیت استفاده از ظرفیت کمیته حرفهحاضر تیها مسیر ممکن برای تشخیو این 

های سامانه بهین یاب، سهمیه ها و مستیدات ثبت سفارش است و در حال حاضر هر راه بر مبیای تفاضل فروش از ظرفیت

  توان این ایراد را نیز مرتفع نمود.ای خواهد بود؛ لذا با تشکیل کمیته میدیگری سنیقه

ستورالعمل  شیده گواهی پرداخت به  1401همچیین در د ست که فرو شده ا ضاعف پیش بییی  برای جنوگیری از مالیات م

را پرداخت نکید ولی این خود پیچیدگی ایجاد می کید. آنچه ما جمع بیدی  خریدار بدهد تا خریدار مالیات یک در هزار

شااود که شااخو شااوند، لذا برای حل مشااکل پیشاایهاد میکردیم این اساات که مودیانی که مأخذ این ماده هسااتید م

دستورالعمل اصالح شود و تعریف مواد اولیه اصالح شود و کمیته ای برای شیاسای ابتدای زنجیره تشکیل شود تا بر مبیای 

 آن اییتاکد به سازمان امور مالیاتی اعالم شود.

صنعت، معدن و تجارت: شکری، نماینده وزارت  فهرساات با  99و  98 های ودجه ساایواتی در سااالنین بطبق قوا زینب 

 98در سال امضای معاونت وقت صیایع وزارت صیعت ارسال شد ولی از آنجایی که با تاخیر ارسال شده بود، اجرایی نشد 

سال  ۵4۷3شامل  شی که واحد  ۶۲4۵ 99و برای  صیعت، معدن و تجارت نق شدند. وزارت  برای أخذ این عوارض معرفی 

ست  ست و پس از اعالم فهر سازمان حفاظت محیط زی ست که پیرو مکاتبه  صورت ا قطعات مذکور مواد اولیه و دارد بدین 

ده و  به سااازمان مابایسااتی این عوارض را پرداخت نمایید آتولیدکییدگانی که می ماندهی پسااماند،اقانون ساا ۶در ماده 

سالمالیاتی معرفی می ست 99و  98 هایکید. در  ست فهر و قطعات مواد اولیه ردیف  8شامل  سازمان حفاظت محیط زی

سال  ست  1400بود و در  ست  13فهر شابهت به فهر شت اعالم گردید و  8گانه که تقریباً م صیعت  گانه دا نیز بر وزارت 

فهرست اعالمی سازمان  1401معرفی نمود؛ لیکن در سال  ردیف در فایل اکسل 1۲389شامل  مبیای آن تولیدکییدگان را

 که مشاکالت زیادی را ایجاد نموده اسات. اوالًکاالی وارداتی می باشاد  40قنم کاال و  10۷حدوداً سات حفاظت محیط زی

شامل کل زنجیره می ست اعالمی  صورتی که میشود فهر صرافاًدر  ست  شت. همچیین میابتدای زنجیره اعالم  بای این گ

قابنیت بازیافت نیز ندارند پیش بییی شده  که شد در صورتی که کاالهاییست شامل کاالهای قابل بازیافت میبایکاالها می

ست بارها ضمیاً در تهیه فهر ست.  ست ا سازمان حفاظت محیط زی ست  از  شده ا ست  صیعت  که ازدرخوا همکاران وزارت 
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سات تهیه ای شود تا در جن شید زیرا خینی از ایرادات دعوت  شته با ضور دا ست ح ا شود و یاین چیییی مرتفع مین فهر

 . یابدکاهش می به سازمان امور مالیاتیحداقل زمان اعالم مودیان 

ورت گرفته شد صتدای زنجیره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی وزارت اقتصاد استعالم ارتباط با ابدر  

ص سازمان حفاظت محو نظر وزارت  ست  صوص تایید گردید که فهر ست بر مبیای ابتدای زنجییعت در این خ در ره یط زی

ستیم که فهرست  1401سال  شیهاد موافق ه ست، لذا با این پی شده ا شود و های تو قطعات در کمیتهمواد اولیه تهیه ن یه 

 نظرات دستگاه ها نیز أخذ گردد. 

در ارتباط با فهرست تولیدکییدگان و واردکییدگان معاف  سازمان حفاهت مویط زیست:سید مجتبی صدر زاده، نماینده 

 لیکن حکم قانون اساات و نمی شااود بر خالف آن در دسااتورالعمل ؛از پرداخت عوارض سااازمان اصااراری بر این کار ندارد

اکیون مشکل و یا امضای طالیی پیش و ت یز در استان ها در حال انجام استفراییدها ن. پیشیهاد نمود سازمان امور مالیاتی

شمول نیز  شکیل یک کمیته به میظور تعیین تولیدکییدگان و واردکییدگان م شیهاد ت صوص اییکه پی ست.  در خ نیامده ا

باید گفت که آیا این کمیته میجر به امضااای طالیی نخواهد شااد  همچیین سااازمان حفاظت محیط زیساات موافق این 

 اً با همکاری وزارت صیعت فهرست کاالها و قطعات را تهیه و اعالم نماید. پیشیهاد است که یکبار مجدد

سازمان امور ما یاتی: سازمان مبهم ب احمد هخوندی، نماینده  ست برای  شده ا صریح  ود و با حکمی که در قانون بودجه ت

د، لذا سااازمان خود این های دیگر جهت تدوین دسااتورالعمل نشااهسااازمان مالیاتی نیز موفق به ارتباط گرفتن با دسااتگا

 ها،ن کمک نماید به طور مثال کارمزدیدساااتورالعمل را تهیه نمود و ساااعی کرد تا در خینی از بیدها به تولیدکییدگا

ستیدصادراتی شمول نی ست. ها، مرجوعی ها م شده ا ضاعف بودن نیز مرتفع  شائبه م ست که در قانون . و  الزم به ذکر ا

لذا ما  ازمان حفاظت محیط زیست اعالم شود؛بایستی از سوی سمیت کاالها و قطعات است که فهرس هدگفته ش صراحتاً

برای فهرست کاالها و قطعات با سازمان حفاظت محیط زیست مکاتبه می کییم و برای شیاسایی مودیان با وزارت صیعت 

 و گمرک مکاتبه صورت می گیرد. 

ن تدای زنجیره در نظر گرفته شااود، لذا برای حل مشااکل فعاالمعاونت حقوقی ریاساات جمهوری نظر داده اساات که باید اب

اقتصادی با سازمان حفاظت محیط زیست مکاتبه شده است تا فهرست اصالح گردد و به محض دریافت فهرست جدید و 

صیعت و گمرک، آن را به ادارات مالیاتی ابالغ خواهد ست تولیدکییدگان از وزارت  ستور. شد لی العمل بیابراین ایرادی در د

 دیده نمی شود. 

لذا نمایید؛ د و ابراز نمی یی نمی کیتولیدکییدگان و واردکییدگان همکارهمچیین ذکر این نکته حائز اهمیت اسااات که 

 باشد. وصولی میوصولی کم است و سازمان باید به دیوان محاسبات جواب پس دهد که چرا این میزان 

ستورالعمل  :داراییی و اقتصاد امور وزارت هفدایی، نمایند شکنی ندارد و طبق سازمان امور مالیاتی  به لحاظ فراییدی د م

در ارتباط با مشاامولین نیز  ت کاال و قطعات را اعالم نماید. بایسااتی فهرساان نیز سااازمان حفاظت محیط زیساات میقانو

ست ا صمت و گمرک کفایت میفهر صمت میعالمی وزارت  ستگااند از فعاالن بخش توکید و وزارت  صی و د صو های هخ

 شوند. لذا دستورالعمل کامل است. قالب رسیدگی مشخو می ها نیز درمک بگیرد و معافیتدیگر ک
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ا از موضوع ر فعاالن بخش خصوصی باید سعی کیید تا این :حمایت از کسب و کار سیمایی صراف، مشاور دبیرخانه کمیته

ماندهی اقانون س ۶باشد و مستمرا باید تمدید شود. بهتر است برای ماده سیواتی خارج کیید زیرا ساالنه می بودجه قانون 

 نامه تیظیم شود.یینآ

 پیشن اد دبیرخانه

صره )و( با عیایت به بید  سال  ۶تب ست مواد اولیه و قطعات و کا 1401قانون بودجه  الهای با قابنیت که وظیفه تعیین فهر

 پیشیهاد می شود:  بازیافت بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است

سازمان حفاظت محیط زیست کمیته صیعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، اتاق بازرگانی نماییدگان با حضور ای در  وزارت 

 در قانون بودجه سیواتی به میظور بازنگری در فهرست مواد اولیه و قطعات و کاالهای با قابنیت بازیافت و گمرک ج.ا.ا ایران

کد تعرفه ماخذ یک در هزار را برای مواد اولیه، قطعات و کاالهای وارداتی ی احصاااو همچیین شاایاسااایی ابتدای زنجیره و 

و تایید  غیردولتی بخش مشارکت با عادی پسماندهای ساماندهی به کمک مشمولین قانونمشمول جهت تعیین فهرست 

های بازیافت مجاز به بازیافت مواد و کاالی موضوع احکام فوق مبادرت اشخاصی که )راسا یا از طریق انعقاد قرارداد با واحد

ستید شده معاف ه شکیل ،ورزیده و( از پرداخت عوارض یاد سازمان گردد.  ت ستای اجرای تکنیف  صوبات این کمیته در را م

 گردد.، برای سازمان امور مالیاتی ارسال می1401 قانون بودجه ۶تبصره )و( بید حفاظت محیط زیست مطابق 

ف رست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران  04/0۵/1401د مورخ /۵۶84/۲/۵0نامه شماره  .1

و وزارت امور اقتصادی و دارایی 1401 /01/0۵ مورخ ۷08۶3/4830۵ شمارهبه   جمهوری ریاست حقوقی معاونت نظریه. ۲

 در پاسخ به مکاتبات وزارت صیعت، معدن و تجارت   08/04/1401مورخ  ۶۶۷10/91به شماره 

 


