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  07/06/1401 تاریخ  3دستور جلسه شماره  –رویه اجرایی  مقررات  و شناسه

 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی  5بررسی نحوه اجرای حکم ماده  عنوان 

مرجع طرح 

 موضوع
 رانیا افتیباز عیصنا هیو اتحاد رانیاتاق ا ستیزطیو مح داریپاتوسعه ونیسیکم

 شرح دستور

شارکت بخش غیردولتی ۵طبق ماده  سماندهای عادی با م ساماندهی پ صوب  قانون کمک به  به منظور کمک به اجرای » 1399م

ستقیم کلیه فعالیت سماند، مالیات م صولی مدیریت پ شامل یمدیریت اجرا های مرتبط بادقیق فرآیند ا سماند  ، تفكیک از مبدأی پ

 « با نرخ صفر محاسبه می شود. دفعو  تولید انرژی، بازیافت، پردازش، آوریجمع

کشور  یاتیمال کشور به ادارات کل امور یاتیمال سازمان امور ۲۴/۲/1399مورخ  ۲0/99/۲10شماره  یاتیحكم در بخشنامه مال نیا

 یاتیدر ادارات کل مال 30/1۲/1399به  یمنته یس  ام مال یهابه ص  ورت یدگیکه از آغاز رس   یهچند ما یطلیكن ؛ دیابالغ گرد

نموده است  افتیدرگزارشاتی ماده  نیمشموم او  مودیان  اتحادیه صنایع بازیافت از شرکت های عضو خود گذرد،یسطح کشور م

استنكاف  یدگیرس ندیماده و مبنا قراردادن آن در فرآ نیبه ا نیاز تمك یمختلف یهاو بهانه یشخص ریبه تفاسمالیاتی  نیزیکه مم

  اند.نموده

صنعت بازیافت و زنجیره آن اطالعات کافی ندارند و در نتیجه سبت به حوزه  ست که ممیزین مالیاتی ن شی از آن ا سبب  این امر نا

شود و آنان  صادی به خوبی اجرا ن ست تا این ماده از نگاه فعاالن اقت  نتوانند با وجود دریافت مجوز از نهادهای متولی و ارائهشده ا

و همچنین ثبت این  پسماند تیریمد رهیمحصوالت زنج ای هیو فروش مواد اول دی( ناظر به خریرسم هایصورتحساب) مثبته اسناد

 استفاده نمایند.  مالیاتی از این مشوق ،های مالیاتیها در اظهارنامهلیتفعا

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

صوص پیگیری اجرای حكم ماده  سامانده ۵در خ سماندها یقانون کمک به  شارکت بخش غ یعاد یپ ست  یردولتیبا م با درخوا

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی مكاتبه نموده است و پاسخ سازمان اتحادیه بازیافت، 

 به شرح ذیل است: 

 

 

 

 

 

 

 

در خصوص مصادیق اعالمی  و در ارتباط با پاسخ سازمان امور مالیاتی، رییس اتحادیه بازیافت در جلسه کارگروه تخصصی کمیته 

ممیزین مالیاتی به صورت یكپارچه  یهاو بهانه ریتفاساظهار داشت طبق گزارشات شرکت های عضو اتحادیه،  ۲۵/0۵/1۴01مورخ 

شد:  شد و اهم آن ها موارد ذیل می با سماندها تیریماده فقط ناظر به مد نیا»نمی با ست یعاد یپ  یماده فقط به معنا نیا»، «ا
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شهردار تیمعاف ست هایعوامل  سان نیا»، «ا شموم ک سماند انرژ یماده فقط م ست که از پ ماده  نیا یاجرا» ،«کنندیم دیتول یا

ستلزم ارا سازمان حفاظت مح هیدییتا هیم ستان  ستیز طیاز  ست تیمحل فعال یشهردار ایا صاد یهاتیماده فعال نیا»، «ا  یاقت

 .   «شودیسودده را شامل نم

اعمام  یدر گرو یراتص  اد یکش  ور با رقبا یدس  تنییپا عیاز ص  نا یابخش عمده یریپذاز آنجا که حفظ و توس  عه رقابتبنابراین 

سانی ست؛ و بازخوردها نیو بدون تنازم ا حیصح یاجرا قیاز طر یاتیمال یهاتیمعاف ك شور  شدهافتیدر یماده ا سر ک سرا و از 

 ،ییلعمل اجراو بدون ابالغ دس  تورا ۲0/99/۲10دارد که با تكرار حكم قانون در بخش  نامه  نیاز ا تیكامختلف ح قیوجود مص  اد

ضوع ا شودحكم  نیمو سدیبه نظر م ،اجرا نمی  ضع موجود و مكان ر س نیترنهیهزدفع وقت به عنوان کم زمیحفظ و ممكن در  ریم

 می باشد. یفعل طیاجرا درآمدن قانون در شرا بهاز  یریجهت جلوگ

بندی جمع

جلسه 

 کارشناسی

 

 اتاقاز  یندگانیو با حض  ور نما رانیدر اتاق ا ۲۵/0۵/1۴01مورخ از کس  ب و کار  تیحما تهیکم یارگروه تخص  ص  موض  وع در ک

وزارت ص  نعت، معدن و تجارت، س  ازمان امور  ه،یقوه قض  ائ ،یجمهور اس  تیر یمعاونت حقوق ران،یاتاق اص  ناف ا ران،یا یبازرگان

ش  دن در  یینها یکنند تا برا نیرا تدو یس  ینوشیپبندی ش  د که و اینگونه جمع ش  د یبررس   افتیباز عیص  نا هیو اتحاد یاتیمال

  به شرح ذیل است:حاضرین در جلسه اهم نظرات  مطرح شود. تهیکم ینشست اصل

و مقرراتی که تصویب و بسیاری از قوانین متعدد است  در کشور یگذارمراجع قانون :یاتیسازمان امور مال ندهینما یاحمد آخوند

از بروز ابهامات و  یریجلوگ یبراو و ابهاماتی برای ممیزین ایجاد می ش  ود  ندمی ش  وند برابر با علم س  ازمان امور مالیاتی نیس  ت

ضرورت دارد نما قینادق یاجرا ستگا ندگانیقانون،  سازمان مال یمطلوب یهمراه رانیاتاق اهای اجرایی و هد شند و  یاتیبا  شته با دا

به انواع  یاتیو کارش  ناس  ان مال زهایتس  لط نداش  تن مم لیکنند تا به دل یریگیرا پ اردمو یبه طور مص  داق ازیدر ص  ورت ن یحت

ش یشاهد اجرا ،یصنعت یهاتیفعال ست قانون نبا ساماندهی نیز ابهامات ۵درخصوص ماده  .مینادر وجود دارد به  یقانون کمک به 

می تواند  کند زیاد باشد، سازمانیقی که اتحادیه بازیافت اعالم میچیست؟ اگر مصاد پسماند تیریمد یاصول غیر ندیفرآطور مثام 

از شرکت ها نتوانسته اند از این معافیت استفاده نمایند؛ به  ابالغ نماید ولی اگر تعداد معدودیدستورالعمل تهیه کند و به ممیزین 

صداقی می ست صورت م شده ا شرکتی که گفته  شموم توان آن را پیگیری و حل نمود. به طور مثام برای  سودده را م فعالیت 

شود. نمی سی  ست و باید برر شتباه ممیز ا سیر ا سانی از این ماده دفتر فنی می همچنینشود کامالً تف تواند اعالم نماید که آیا ک

 استفاده کرده اند یا خیر؟ 

ی مربوط های مختلفی در کشور مجوزهایک متولی در کشور ندارد و ارگان صنعت بازیافت د محمدی، نماینده وزارت صنعت:ماح

صنعت را می صنعت در هیات به این  سماند وجود دارد که البته مجوزهای این  دهند و بهم ریختگی در بحث جمع آوری و امور پ

ساماندهی میمقررات زدایی  ست که به زودی  ضوعمطرح ا ست شود. این مو صنعت متمرکز نبوده ا فعالیت . در مورد در وزارت 

شود، تواند مجوزی که صادر مییک مبنا می ،محاسبه شود صفر  هارخ مالیاتی آنکه براساس قانون باید نانجام می شود هایی که 

ها از طریق سازمان امور دهند و باید صورت حساب های دیگری نیز انجاما فعالیتهنی شاید شرکتقرار گیرد ولی طبق ضوابط قانو

ست مالیاتی بررسی شود و مورد تایید قرار گیرد. قرار بوده تواند این نقش ن حوزه تشكیل شود که میای رگر دتا یک نهاد تنظیم ا
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سامانه جامع تجارترا به خوبی ایفا نماید. همچنین  سابصورت  ،در  شاید بتوان از این ظرفیت وجود دارد های الكترونیكی ح و 

  و بعد به راحتی با نرخ صفر محاسبه صورت گیرد. تایید شده هامود تا تراکنشهم درصورت تایید سازمان امور مالیاتی استفاده ن

صنعت: صوره گیلوانژاد، نماینده وزارت  ادی عزه پس  ماند ش  ود ولی در حوپردازش و تفكیک می بازیافت ش  امل جمع آوری، من

ستتمرکز وجود ندارد شهرداری ا سماندهای عادی با  صادر می . پ شهرداری  صنعت وریعنی مجوزها را  دا نمی ود پیکند و وزارت 

وزارت  شود،ع میرودر جایی که فعالیت صنعتی شکنند و ند که مردم تولید میشوامل پسماندهایی میکند. پسماندهای عادی ش

سیار متناقض هستند بدر مورد بازیافت و پسماند قوانین و مقررات دیده شود. ها و زنجیره باید کل حلقهلذا دهد. صنعت مجوز می

ارت فته شود و وزمختلف این مصادیق گرهای دستگاهباید از باشد، مصادیق قصد بر مشخص نمودن اگر و گسستگی وجود دارد و 

  شود. دی میولی این قانون شامل پسماندهای عا حتی پسماندهای ویژه هم وجود دارندباشد. صنعت فقط در حوزه بازیافت می

صنعت: شکری، نماینده وزارت   قانون. ش  ود و جامعیت الزم را نیز نداردپس  ماندها اجرایی نمیقانون کمک به س  اماندهی  زینب 

سماند دیگری تحت عنوان سماند وجود دارد  مدیریت پ ست و را و در آن قانون پ سماند عادی،  ۵جداگانه تعریف کرده ا زیرگروه پ

را متولی قرار داده است.  ای برای هر کدام نهاد جداگانهشده است که ، ناشی از کشاورزی و صنعتی و معدنی تعریف ویژه پزشكی

ش در مورد شور و  سماندهای عادی متولی وزارت ک ستندهرداریپ سماندها هم از عبارات و لذا می ،ها ه توان در قانون کمک به پ

ستفاده نمود. و مشكل بزرگ در قانون کمک ب ت ارکه ساماندهی پسماندهای عادی با مشتعریف های این قانون مدیریت پسماند ا

سماند غیردولتی نیز در تعاریف میبخش  سلیقه ای می توان از تعاریف قانون مدیریت پ شد که جهت جلوگیری از اظهارنظرهای  با

 در دستورالعمل استفاده کرد. 

ست جمهوری: ست.  فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریا شده ا ضافه  ست که یكسری قیودی به این ماده ا صل اعتراض این ا ا

ست. همه مواریعنی از نظر  شود بخش خصوصی این ماده مطلق ا صورت مصداقی مطرح  ست د باید به  و در بعضی موارد ممكن ا

اینكه فعالیت سودده باشد پذیرفته است که ممیز  باشد به طور مثام سازمان در مورد که از نظر سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش

ستورالعمل باید به شنامه یا د ست. بخ شتباه کرده ا شتباه می  ا سیدگی ا صراحت در ر شود که قیودی که ممیزان به  نحوی تهیه 

 کنند صراحتاً مرتفع گردد. دستورالعمل پیشنهادی در جلسه کارگروه موارد ابهام را مرتفع نمی کند.  

ضائیه: سکندری، نماینده قوه ق س 6هر  ۵و در ماده مزیتی ندارد تفیک مجوزها  ا شموم ماده دان ته تا معافیت با مورد فعالیت را م

شد. همچنین صفر با شد تعیین نرخ  شده با ست.  متولی نیز مزیتی ندارد زیرا اینكه مجوز از چه نهادی گرفته  الزم به ذکر موثر نی

لذا در مورد  ،ی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتیهدون که عبارت است از کمک به ساماناست که براساس عنوان قان

 باید در حد یک دستورالعمل مصادیق مشخص شوند.  شود و فقطپسماندهای عادی صحبت می

شاور دبیرخانه کمیته: صراف، م ضوع  سیمایی  سر مو شتر  سازمان امور مالیاتی بی شكل  ضوع دارند و یک حكم و م قوانین یک مو

توان با دفتر فنی مكاتبه نمود و اگر دفتر و همچنین می دادی می باشد که باید فكری در این خصوص کرد و آموزش هایی ایشناس

رد یكی از مصادیق موافق نبود که تفاسیر ممیزین اشتباه است می توان ابطام آن را از دیوان خواست و یک رویه قضایی وفنی در م

 در این خصوص ایجاد کرد. 



کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و    
 

کمیته حمایت از کسب و کار  نشستهشتاد و پنجمین  دستور جلسه  

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( 12)موضوع بند )ب( ماده   

 

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

 کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ:  ۴

 

سعه پایدار اتاق ایران: سیون تو شکرخدایی، رییس کمی شید  رکان الزمه گس  ترش تعامالت و روابط بین ا از قوانینتمكین  فر

توجهی به قانون از سوی دولت مجوزی برای اجرایی نشدن قانون توسط سایر نهادها و بخش خصوصی و بیمی باشد مختلف کشور 

 است. 

یف ، تكلص  نعتیایی مطرح اس  ت و در بخش های بحث مجوزها در هیات مقررات زد رییس اتحادیه بازیافت:، صدددر نژادتوحید 

شد، لذا اگ شد و بقیه موارد در جلسات هفته آتی هیات مشخص خواهند  ست و متولی وزارت صنعت می با ر فعالیت روشن شده ا

ود، اصولی است و اقتصادی و دارایی بازگذاری شورام بخواهد اصولی انجام شود یعنی هر آنچه که روی درگاه ملی مجوزهای وزارت

ن مجلس اتفاق ی می گردد و برای همه الزم االتباع می باش  د. براس  اس روح قانون و آنچه در کمیس  یوغیر از آن غیراص  ولی تلق

  . شودماده تمامی پسماندها را شامل می افتاده است، این

اقدامات 

 دبیرخانه

سه کارگروهدبیرخانه کمیته پ شماره  س از جل میزان و آمار دقیق از اخذ با در ارتباط  0۲/06/1۴01ص مورخ /۴633/۲7طی نامه 

قانون کمک به س  اماندهی پس  ماندهای عادی با مش  ارکت بخش غیردولتی از دفتر فنی س  ازمان امور مالیاتی  ۵اجرای حكم ماده 

 استعالم نموده است.

پیشنهاد 

 دبیرخانه

سلیقهجهت  سیر  شنهادی اتحادیه بازیافت به ای ممیزین مالیاتی، جلوگیری از تفا ستورالعمل پی ستد صویر پیو ای با در کمیته ت

سازمان  ست جمهوری،  ست، معاونت حقوقی ریا سازمان حفاظت محیط زی شور،  صنعت، معدن و تجارت، وزارت ک ضور وزارت  ح

توس  ط س  ازمان امور س  پس قرار گیرد و و تائید امور مالیاتی، اتحادیه بازیافت، کمیس  یون توس  عه پایدار اتاق ایران مورد بررس  ی 

 ارات مالیاتی ابالغ گردد.مالیاتی به اد

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

 گو وکار و شورای گفتواتحادیه بازیافت خطاب به دبیرخانه  کمیته حمایت از کسب 08/1۲/1۴00مورخ  001۲009نامه شماره  .1

شماره ۲ شورای اسازم 0۴/0۴/1۴01ص مورخ /6397/۲00. نامه  ستعالم  سخ به ا گوی دولت و بخش وگفتن امور مالیاتی در پا

 خصوصی 

 کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران  0۴/0۵/1۴01د مورخ /۵68۴/۲/۵0نامه شماره .  3

قانون کمک به  ۵در ارتباط با اخذ میزان و آمار دقیق از اجرای حكم ماده  0۲/06/1۴01ص مورخ /۴633/۲7. نامه ش   ماره ۴

 ش غیردولتی به دفتر فنی سازمان امور مالیاتیساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخ

 

 

 

 

 

 

 

 



کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و    
 

کمیته حمایت از کسب و کار  نشستهشتاد و پنجمین  دستور جلسه  

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( 12)موضوع بند )ب( ماده   

 

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

 کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ:  ۵

 

 

 

 ( 1پیوست شماره )

 قانون  5نامه/دستورالعمل اجرای ماده آیین

 « کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی»

 

مورخ  ۲0/99/۲10شماره  یاتیمالبخشنامه قانون کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی )موضوع  ۵در اجرای ماده 

 گردد:(دستورالعمل زیر ابالغ می۲۴/۲/1399

 تعاریف -1ماده

 است:ها و اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر معنی واژه 

 قانون: قانون کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی. -1-1

 قانون مدیریت پسماند. ۲د ب از ماده پسماند: موضوع بن -۲-1

 آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفعتفكیک از مبدأ، جمعوکارهای مشموم معافیت: شخص حقوقی و حقیقی دارای مجوز کسب -3-1

 وکار مندرج بر درگاه ملی مجوزهای کشور.زدایی و بهبود محیط کسبمصوب هیئت مقررات

 میمستق یهااتیقانون مال 110مه صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان موضوع ماده اظهارنااظهارنامه:  -۴-1

 محدوده شمول -2ماده

)موضوع این دستورالعمل(، انواع پسماند را  ۵قانون که به پسماند پسماند عادی اختصاص دارد، احكام سایر مواد از جمله ماده  1به جز ماده 

 گردد.شامل می

 روش اجرا -3ماده

 باید: مودیان مشموم معافیت،

اظهارنامه کسر از درآمدها( -)درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات17جدوم یهاسایر معافیت فیرا در رد قانون ۵ماده مشموم  یدرآمدها -1-3

 .ندیثبت نما« ۲0/99/۲10 یاتیبخشنامه مال»عنوان  ریز

 .ندینما هیارا یاتیمال نیزیبه ممرا  3-1های موضوع بند حداقل یک عنوان از مجوز ،ی مالیاتیدگیرس ندیفرآ هنگام -۲-3

 مبنای رسیدگی -4ماده

و بازیافت، مالک رسیدگی به پسماند  تیریمد رهیمحصوالت زنج ای هیو فروش مواد اول دی( ناظر به خریرسم یهااسناد مثبته )صورتحساب

 باشد.معافیت مودیان می

 


