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 (1دستور جلسه شماره )

 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی ۵حکم ماده پیگیری اجرای  :عنوان 

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

 2۵/0۵/1401: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه  2 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 ین د او ولیق فرآی دق یبه منظور کمک به اجرا»قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی  ۵طبق ماده : شرح موضوع

و  یژد ان ریتول، افتیباز، پردازش، یآورجمع، ک از مبدأیتفكپسماند شامل  ییت اجرایریمرتبط با مد یهاتیه فعالیم کلیات مستقیت پسماند، مالیریمد

 « شود. یبا نرخ وفر محاسبه م دفع

اس ت. و  دهی الغ گردکشور اب  یاتیکشور به ادارات کل امورمال یاتیسازمان امورمال ۲۴/۲/1۳۹۹مورخ  ۲0/۹۹/۲10شماره  یاتیحكم در بخشنامه مال نیا

 از جمله اینكه:  ماده باشند نیامشوق مذکور در مشمول فعاالن اقتصادی  انتظار می رفت که با رعایت موارد

 یمال تیوورت وضع یهااظهارنامه) ۶جدول  ۳۷تا  ۳۵ یهافیماده را در رد نیمشمول ا یماده، درآمدها نیمذکور در ا تیفعال ۶به  نیشاغل 

 ؛ندیثبت نما« ۲0/۹۹/۲10 یاتیبخشنامه مال»عنوان  ریز میمستق یهااتیقانون( مال 110موضوع ماده  انیو حساب سود و ز

 ور مندرج است ب ه کش یمجوزها یماده را مطابق آنچه در درگاه مل نیمذکور در ا تیفعال ۶از  یكیخود در  تیمجوز فعال ،یدگیرس ندیدر فرآ

 و ند؛ینما هیارا یاتیمحترم مال نیزیمم

 یاتیترم مالمح نیزیه ممپسماند را ب تیریمد رهیمحصوالت زنج ای هیو فروش مواد اول دی( ناظر به خریرسم یهاد مثبته )وورتحساباسنا 

 . ندینما هیارا

اتحادیه و نایع  گذرد،یسطح کشور م یاتیدر ادارات کل مال ۳0/1۲/1۳۹۹به  یمنته یسال مال یهابه وورت یدگیکه از آغاز رس یچند ماه یطلیكن 

 یمختلف  یهاان هو به یشخص ریمحترم به تفاس نیزیکه ممنموده است  افتیدرگزارشاتی ماده  نیمشمول او  مودیان  بازیافت از شرکت های عضو خود

مول ماده فقط مش  نیا»، «است هایعوامل شهردار تیمعاف یماده فقط به معنا نیا»، «است یعاد یپسماندها تیریماده فقط ناظر به مد نیا» لیاز قب

 مح ل یش هردار ای اس تان  س تیز طیاز سازمان حفاظت مح هیدییتا هیماده مستلزم ارا نیا یاجرا» ،«کنندیم دیتول یاست که از پسماند انرژ یکسان

اس تنكا   یدگیس ر ن دیم اده و مبن ا ق راردادن آن در فرآ نی به ا نیاز تمك «شودیسودده را شامل نم یاقتصاد یهاتیماده فعال نیا»، «است تیفعال

  اند.نموده

 ح ذیل است: با سازمان امور مالیاتی مكاتبه نموده است و پاسخ سازمان به شردر این خصوص دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصووی 
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 كس انیاعم ال  یدر گ رو یتو ادرا یکشور با رقبا یدستنییپا عیاز ونا یابخش عمده یریپذرقابتاز آنجا که حفظ و توسعه با عنایت به مطالب فوق 

 تی حكاد مصادیق مختل ف و وجو از سراسر کشور  شدهافتیدر یماده است؛ و بازخوردها نیو بدون تنازل ا حیوح یاجرا قیاز طر یاتیمال یهاتیمعاف

 نیزیتوسط مم یابهانه حكم با هر نیترک فعل موضوع ا ،ییو بدون ابالغ دستورالعمل اجرا ۲0/۹۹/۲10 نامهخشدارد که با تكرار حكم قانون در ب نیاز ا

دن از به اج را درآم  یریممكن در جهت جلوگ ریمس نیترنهیهزدفع وقت به عنوان کم زمیحفظ وضع موجود و مكان رسدیاست، به نظر م سریم یاتیمال

و  داریپاتوسعه ونیسیاساس کم نی. بر استین بخشجهینت یاتیحل اختال  مال یهائتیها به هارجاع پرونده یو حت شده دهیبرگز یفعل طیقانون در شرا

ادارات  هی لکب ه  یاتی مور مالاتوسط سازمان  ریز ییدستورالعمل اجراپیشنهاد ابالغ   تقاضا دارند رانیا افتیباز عیونا هیو اتحاد رانیاتاق ا ستیزطیمح

 در دستور رسیدگی کمیته حمایت از کسب و کار قرار گیرد:  رمجموعهیز

 یردولتیبا مشارکت بخش غ یعاد یپسماندها یقانون کمک به سامانده ۵ماده  یاجرا دستورالعمل

 م  ورخ ۲0/۹۹/۲10ش  ماره  یاتی  )موض  وع بخش  نامه مال یردولت  یپس  ماندها ب  ا مش  ارکت بخ  ش غ یق  انون کم  ک ب  ه س  امانده ۵م  اده  یاج  را در

 :گرددیابالغ م ری(دستورالعمل ز۲۴/۲/1۳۹۹

مش مول  یدرآم دها دیو دفع(، با یانرژ دیتول افت،یباز پردازش، ،یآوراز مبدأ، جمع کیالذکر )تفكقانون فوق ۵مذکور در ماده  تیفعال ۶به  نیشاغل -1

 میمس تق یه ااتی( مالق انون 110موضوع ماده  انیو حساب سود و ز یمال تیرت وضعوو یهااظهارنامه) ۶جدول  ۳۷تا  ۳۵ یهافیماده را در رد نیا

 .ندیثبت نما« ۲0/۹۹/۲10 یاتیبخشنامه مال»عنوان  ریز

م اده را مط ابق آنچ ه در درگ اه  نی مذکور در ا تیفعال ۶از  یكیخود به حداقل  تیمجوز فعال ،یاتیمال یدگیرس ندیهنگام فرآ دیمشمول، با انیمود -۲

 .ندینما هیارا یاتیمحترم مال نیزیکشور مندرج است به مم یمجوزها یمل

 تی افبه مع یدگیمالک رس افت،یپسماند و باز تیریمد رهیمحصوالت زنج ای هید اولو فروش موا دی( ناظر به خریرسم یهااسناد مثبته )وورتحساب -۳

 .باشدیم انیمود

 


