
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

کمیته حمایت از کسب و کار  تخصصی دستور جلسه کارگروه  

 

                                     01ماره بازنگری:ش                                    QMS-RE-75-01 کد مدرک:

 کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ:  1

 

 (2دستور جلسه شماره )

 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی 6حکم مادهعنوان : پیگیری اجرای 

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

 1/06/1401: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه  4 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 شرح موضوع: 

طعات و قان مواد اولیه، تولیدکنندگان و واردکنندگ»قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی  ۶الف( به استناد ماده 

وظفند یک مر این صورت ، در غیآنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کاالهای خود هستند کاالهایی که تمام یا قسمتی از

داری کل کشور زانهخور نزد در هزار ارزش کاالی خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کش

پسماندهای  رای بازیافتبه کشور گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار میواریز کنند. مناب

زمان حفاظت ظارت سانای تبدیل پسماند به مواد و انرژی( با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با حاصل از کاالهای مزبور )ایجاد تأسیسات منطقه

 «ست مصرف شود.محیط زی

ستانی و های مرسوم مالیاتنماید، با روشگذاری می( را در کشور پایهEPRب( این مقرره که در واقع نوعی نظام امتداد مسئولیت تولیدکننده پسماند)

 توان به دو تفاوت زیر اشاره نمود:اخذ عوارض و جرایم از اساس متفاوت است که می

 ورزند(؛ وبادرت میمکه به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کاالی خود افیت تولیدکنندگان و واردکنندگانی( مشمولیت بخشی از مودیان: )مع1

 گیری مضاعف(.یاتاز مال ( اعمال روی بخشی از زنجیره ارزش: )تعریف ابتدای زنجیره تولید یا واردات به عنوان ماخذ مالیات جهت اجتناب۲

نامه اجرایی این قانون در تاریخ نویس آیینبدون تعریف دقیق روش اجرای این حکم ممکن نیست، اولین پیش پ( از آنجا که رعایت الزامات فوق

کمیته تخصصی کمیسیون خاص  ۳1/۴/1۳۹۹وزیر محترم کشور پیشنهاد شد و در دستور جلسه مورخ  ۳۷۸۶۳به پیوست نامه شماره  ۲1/۳/1۳۹۹

هیئت دولت قرار گرفت. با اصرار نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفت و همچنین اتاق بازرگانی،  امور کالنشهر تهران و سایر کالنشهرهای دفتر

االشاره، مقرر گردید متن پیشنهادی با حضور نمایندگان کلیه صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر تعریف شفاف و دقیق سازوکارهای اجرایی فوق

روز تنها یک جلسه جهت بازبینی متن پیشنهادی ۲0ی شده و مجددا به کمیته ارجاع گردد. با گذشت سه ماه و نفع ظرف سه هفته بازبینهای ذیبخش

زیست بر متن قبلی اصرار ورزیده و بدون توجه به های وزارت کشور و سازمان حفاظت محیطبرگذار گردید که در آن نیز نمایندگان سازمان شهرداری

ولیه مجددا برای کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کالنشهر تهران و سایر کالنشهرها ارسال شد و در دستور کار نظرات مخالف نهایتا همان متن ا

کمیته قرار گرفت. در جلسه دوم با تکرار موارد مطرح شده در جلسه قبلی، رسیدگی متوقف و مقرر شد متنی خارج از توافق  ۲0/۸/1۳۹۹جلسه مورخ 

های کشور، صمت و نفت و اتاق ایران به کمیته ارسال نگردد. در جلسات بازبینی اصالحات مد نظر نمایندگان ارتزیست و وزسازمان حفاظت محیط

نویس پیشنهادی اعمال و توافق حاصل گردید، لیکن پس از حصول توافق، وزارت کشور های صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق ایران در پیشوزارت
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گرفت و ترجیح داد به رغم وجود قانون دائمی، منابع نقدی مورد نیاز خود را بدون تقید به نامه را بازپسآیینپیشنهاد خود در خصوص تدوین 

 و اعمال تغییرات تدریجی در آن پیگیری نماید.۴ ۳ ۲ 1قانون کمک به ساماندهی، از تکرار این حکم در لوایح بودجه سنواتی ۶های مادهچارچوب

سازمان رییس  ۲۸/۳/1۴01مورخ  ۵۲۹/1۴01/۲00 و همچنین ییو دارا یامور اقتصاد ریوز ۲۴/۵/1۴00مورخ  ۷۷۷1۶ های شمارهدستورالعملت( 

 ۶ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند و تبصره صیتشخ ،یدگینحوه رس ،ییدستورالعمل شناسا»موسوم به به ترتیب  یاتیامور مال

                                                           
 یاتی( قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مال۳۸ماده )« ص»و « ث» یبندها یدر اجرا -۱۳۹۸قانون بودجه  ۶تبصره ط بند  1

 یدرآمد فیافت و به ردیشود دریمن ییرا كه توسط دولت تع یشود عوارضمیست یط زید پسماند مخرب محیكه مصرف آنها منجر به تول ییكشور موظف است از فروش كاالها
ار وزارت كشور ین قانون در اختی( ا۹شماره ) جدول ۵۳۰۰۰۰ - ۴۵ف یال از محل ردی( ر1۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ارد )یلیتا سقف ده هزار م یز كند. منابع وصولیوار 1۶۰1۸۹شماره 

سات یجاد تأسیمزبور )ا یااصل از كاالهح یماندهاافت پسیباز یو بودجه كشور برا ست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهیط زیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیگمیقرار 
مشمول،  یكاالها كاال، فهرست زان عوارض هریمل بر من بند مشتیا ینامه اجرائن ییمصرف شود. آ یت مشاركت بخش خصوصی( با اولویل پسماند به مواد و انرژیتبد یامنطقه 
و  ییو دارا یقتصادو امور ا تمعدن و تجار كشور، صنعت، یها ست، وزارتخانهیط زیشنهاد مشترك سازمان حفاظت محیبه پ یند اجرائیها و فرآت پسماند كاالیرینه مدینرخ هز

 رسد.میران یوز هیئتب یشود و به تصومین یسازمان برنامه و بودجه كشور تدو
از فروش  ی( قانون برنامه ششم توسعه، ناش۳۸)ث( و )ص( ماده ) یبندها یمنظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرابه  -۱۳۹۹قانون بودجه  ۶بند و تبصره  2

تا سقف ده  ینابع وصولشود. ممیز یوار 1۶۰1۸۹شماره  یف درآمدیبه رد یاتیشود توسط سازمان امور مالمیست یط زید پسماند مخرب محیكه مصرف آنها منجر به تول ییكاالها
ست( قرار یزط یمح یست )صندوق ملیز طیار سازمان حفاظت محین قانون در اختی( ا۹جدول شماره ) ۵۳۰۰۰۰ - ۳۹ف یال از محل ردی( ر1۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ارد )یلیهزار م

با  (یل پسماند به مواد و انرژیتبد یا نطقهسات میأستجاد یمزبور )ا یحاصل از كاالها یپسماندهاافت یباز یرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور برایگمی
ت یرینه مدیمشمول، نرخ هز یاال، فهرست كاالها%( هر ك 1ك درصد )یزان عوارض تا سقف ین بند مشتمل بر میا ینامه اجرائن ییآ مصرف شود. یت مشاركت بخش خصوصیاولو

دن و تجارت و امور كشور، صنعت، مع یهانه ست، وزارتخایزط یشنهاد مشترك سازمان حفاظت محین قانون به پیظرف مدت دو ماه پس از ابالغ ا یند اجرائیرآپسماند كاالها و ف
 رسد.میران یوز هیئتب یتصوشود و به مین یو سازمان برنامه و بودجه كشور تدو ییو دارا یاقتصاد

و  ی، وزارت امور اقتصاد۹۹1۳/ 1/ 2۰مصوب  یردولتیبا مشاركت بخش غ یعاد یپسماندها ی( قانون كمك به سامانده۶ماده ) یدر اجرا -۴۰۰۱بودجه قانون  ۶و تبصره بند  ۳
ه ا أخذ و منابع حاصله را بافت است ریازا قابل باز آنه یا قسمتیكه تمام  ییه، قطعات و كاالهایك در هزار ارزش مواد اولیكشور موظف است  یاتیق سازمان امور مالیاز طر ییدارا
ن و اعالم ییست تعیط زیمح ، توسط سازمانن قانونیفوق الذكر حداكثر دو ماه پس از ابالغ ا یه، قطعات و كاالهایفهرست مواد اول د.یز نمایوار 1۶۰1۸۹شماره  یف درآمدیرد

 نیقدام نموده اند، مشمول اخود ا یاالهاعات و كه، قطیافت پسماند حاصل از مواد اولیست نسبت به بازیط زید سازمان حفاظت محییكه با تأ یدكنندگان و وارد كنندگانیشود. تولمی
ار وزارت كشور ین قانون در اختی( ا۹ره )جدول شما ۳۹ - ۵۳۰۰۰۰ف شماره یال از محل ردی( ر1۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ارد )یلیتا سقف ده هزار م یمنابع وصول شوند.میعوارض ن

( یانرژ ل پسماند به مواد ویتبد یسات منطقه ایجاد تأسیمزبور )ا یحاصل از كاالها یافت پسماندهایباز یرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور برایگمیار قر
 یاتیور مالسط سازمان امصول توص مطالبه و ویو تشخ یدگیوه رسنح ییست مصرف شود. دستورالعمل شناسایط زیو نظارت سازمان حفاظت مح یت مشاركت بخش خصوصیبا اولو

 شود.میابالغ  ییو دارا یر امور اقتصادید وزییه و پس از تأیكشور ته
و  ی، وزارت امور اقتصاد۹۹1۳/ 1/ 2۰مصوب  یردولتیبا مشاركت بخش غ یعاد یپسماندها ی( قانون كمك به سامانده۶ماده ) یدر اجرا -۴۰۱۱قانون بودجه  ۶و تبصره بند  ۴

ه ا أخذ و منابع حاصله را بافت است ریازا قابل باز آنه یا قسمتیكه تمام  ییه، قطعات و كاالهایك در هزار ارزش مواد اولیكشور موظف است  یاتیق سازمان امور مالیاز طر ییدارا
ن و ییت تعسیط زیفاظت محح توسط سازمان ن قانون،یفوق الذكر حداكثر دوماه پس از ابالغ ا یه، قطعات و كاالهایفهرست مواد اول د.یز نمایوار 1۶۰1۸۹شماره  یف درآمدیرد

 ، مشمولود اقدام نموده اندخ یو كاالها ه، قطعاتیافت پسماند حاصل از مواد اولیست نسبت به بازیط زید سازمان حفاظت محییكه با تأ یدكنندگان و واردكنندگانیشود. تولمیاعالم 
ار وزارت ین قانون در اختی( ا۹جدول شماره ) ۳۸ - ۵۳۰۰۰۰ف شماره یال از محل ردی( ر1۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ارد )یلیتا سقف ده هزار م یمنابع وصول شوند.مین عوارض نیا

واد و ل پسماند به میتبد یطقه اسات منید تأسجایور )امزب یحاصل از كاالها یندهاافت پسمایباز یرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور برایگمیكشور قرار 
مان امور صول توسط سازولبه و ص مطایو تشخ یدگینحوه رس ییست مصرف شود. دستورالعمل شناسایط زیو نظارت سازمان حفاظت مح یت مشاركت بخش خصوصی( با اولویانرژ
 یون هایسیكبار به كمیاه مند را هر سه بن یملكرد امكلف است گزارش ع ییو دارا یوزارت اموراقتصاد شود.میابالغ  ییو دارا یامور اقتصاد رید وزییه و پس از تأیكشور ته یاتیمال

 د.یارائه نما میاسال یست مجلس شورایط زیو مح یعی، آب، منابع طبیكشور و شوراها و كشاورز یو امور داخل یاقتصاد
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تاکید دارند. به « قانون کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی ۶اجرای ماده »هر دو بر  1۴01 و 1۴00های سال «بودجه انونق

 تصریح این ماده:

ند حاصل پسما افتیازبوظف به ماست،  افتیاز آنها قابل باز یقسمت ایکه تمام  ییقطعات و کاالها ه،یو واردکنندگان مواد اول دکنندگانیتول( »1

ثبت، ه بدون کدستگاه دیگر  اعم از تایید سازمان محیط زیست یا هر ایسلیقهشفاف و لذا هر سازوکار غیر « خود هستند، یاز مواد و کاالها

ز ا ای راساه را ک یانو واردکنندگ دکنندگانیتول، با اشخاص ثالث شانیا انیم یو قراردها یصنعت یعملکرد واحدها ییآزمایو راست صیتشخ

 ر هزار موضوعد کیرداخت پاز  پردازند،یخود م یپسماند حاصل از مواد و کاالها افتیخود در قبال باز تیمسئول یفایاشخاص ثالث به ا قیطر

 و فیوده وظاو محد فیمطابق تعر؛ خاصه این که و دامن زدن به فساد در کشور است ییطال یامضا جادیا یبرا یمحمل، دیماده معاف نما نیا

د زیابی عملکرزار و ارورود به مناسبات باکشور است و نه  ستیز طیسازمان، حفظ مح نیا تیمسئول ست،یز طیسازمان حفاظت از مح اراتیاخت

 های مالی و اقتصادی واحدهای صنعتی.و قراردادها و فعالیت

محل اشکال است و ضرورت دارد این ( دستورالعمل ۳-۲د االشاره )موضوع بنفوق یهاتیمعاف اعالم شده در ادیسازمان  تیمرجع بر این اساس

خش باز  یندگیمانبه  رانیتاق او ا یاتیسازمان امور مال ارت،وزارت صنعت، معدن، تج در کارگروهی مرکب ازدر هر مورد مدت فرآیند در کوتاه

 اسیس( به تایید برسد.ماند و بازیافت)در شرف تگر مستقل بخشی مدیریت پسی و در بلندمدت در نهاد تنظیمخصوص

ز حساب متمرک به ییاراو د یوزارت امور اقتصاد قیاز طر رهیزنج یدر ابتداخود را  یدر هزار ارزش کاال کیصورت موظفند  نیا ریدر غ( »۲

ای اید در ابتدبکه  ادهم نیدر هزار موضوع ا کدر اعمال این حکم تعیین ماخذ ی« ..کنند. زیکل کشور وار یوجوه وزارت کشور نزد خزانه دار

مان سازالذکر توسط قطعات و کاالهای فوق زنجیره تولید یا مبدا واردات باشد ضروری بوده و هر مکانیزمی نظیر ارایه فهرست مواد اولیه،

 د.شنخواهد ه اشرافی بر زنجیره ارزش و ابتدای آن ندارد، منجر به اجرای قانون ک دستورالعمل(، ۲-1)موضوع بند  ستیز طیحفاظت از مح

 بندی:جمع

 یپسماند ناش افتیبه باز نندهدکیتول ایدولت، به الزام واردکننده  یاز خلق درآمد برا شیو پقانون کمک به ساماندهی بیش  ۶حکم ماده که  ییاز آنجا

سازمان  و ،دینمایم دیش تاکارز رهیزنج یوجوه از ابتدا نیا افتیمکرر، به در اتیمال افتیجهت اجتناب از در نیدارد و همچن حیتصر شانیا یاز کاال

جهت احصاء  وزارت کشور است(،زیست یا سازمان محیط اراتیتخصص و اخت طهیخارج از ح ی)که امر ورزدیاصرار م یمود یبر معرف ،یاتیامور مال

 ارت،، تجعت، معدنوزارت صن یماخذ که در هر مورد، از سو کیسیو آ نتایا یکدها نییارزش، تع رهیزنج یشده در ابتدا ادیاخذ عوارض م قیدق

ات زیر در د اصالحبر این اساس ضرورت دار است. یشده باشد ضرور رفتهیپذ یاز بخش خصوص یندگیبه نما رانیو اتاق ا یاتیسازمان امور مال

ندهی پسماندهای قانون کمک به ساما ۶مادهوضوع ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند م صیتشخ ،یدگینحوه رس ،ییدستورالعمل شناسا

 سنواتی اعمال گردد: بودجه وانینق ۶بند و تبصرهعادی با مشارکت غیردولتی و 

ها قابل بازیافت است در ابتدای زنجیره ای که تمام یا قسمتی از آنطعات و کاالهای مشمول: +]مواد اولیهمواد اولیه ق-: »... 1اصالح ماده  (1

ت تعیین مطابق فهرس ات کشور[مواد اولیه قطعات و کاالهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است +]در بدو ترخیص از گمرکتولید،[ و 

 «زیست؛شده توسط سازمان حفاظت محیطو اعالم

ت، معدن و و دارایی، وزارت صنعقانون بودجه مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی  ۶میته: کمیته بند و تبصره ک-: »1الحاق به ماده  (2

یران ار محل اتاق دین بند اتجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که به منظور تشخیص ماخذ و تایید موارد معافیت موضوع 

 «گردد.تشکیل می



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

کمیته حمایت از کسب و کار  تخصصی دستور جلسه کارگروه  

 

                                     01ماره بازنگری:ش                                    QMS-RE-75-01 کد مدرک:

 کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ:  ۴

 

جهت تعیین  ووارداتی مشمول احصا  و کاالهای مواد اولیه، قطعات یبرارا در هزار  کیعرفه ماخذ کد تکمیته مکلف است : »+]۲-۲اصالح بند  (3

امل: نام، شنندگان فهرست مودیان به گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم نماید.[ گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است اطالعات واردک

سازمان  مالیاتی به ر دورهر پایان هکد/شناسه ملی، نوع و میزان مواد اولیه، قطعات و کاالهای مشمول وارد شده موضوع این دستورالعمل را د

 «اعالم نماید.

احصا و جهت  مواد اولیه مشمول دیتولابتدای زنجیره  یبرارا در هزار  کیماخذ  کیسیآاینتا و  یهاکدکمیته مکلف است : »+]۳-۲اصالح بند  (4

، مواد اولیه دکنندگانفهرست تولی به اطالعاتنسبت تعیین فهرست مودیان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم نماید.[ سازمان مکلف است 

 «مشمول را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نماید. قطعات و کاالهای

ت برداری( نسبت به بازیافمول که +]راسا یا از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای بازیافت مجاز )دارای پروانه بهرهاشخاص مش: »۲-۳اصالح بند 

به  حیط زیستسازمان حفاظت منمایند، در صورت تایید و اعالم +]کمیته[ از[ مواد اولیه، قطعات و کاالهای مشمول اقدام میپسماندهای حاصل 

 «سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود...

 


