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 (2دستور جلسه شماره )
ت گرفته در هشتاد ریگیری توافق صوپ -ی ردولتیبا مشارکت بخش غ یعاد یپسماندها یقانون کمک به سامانده ۵حکم ماده  ینحوه اجرا :عنوان 

  07/06/1401و پنجمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 

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

  1۵:30الی  13:30ساعت  04/10/1401: تاریخ برگزاری جلسه

نظوور مبه » 1399مصوب  یردولتیبا مشارکت بخش غ یعاد یپسماندها یقانون کمک به سامانده ۵ طبق مادهشرح مختصر موضوع و گردش کار: 

از مبود،،  کیوفكتپسوماند شوام   یویاجرا تیریمورتب  بوا مود یهاتیفعال هیکل میمستق اتیپسماند، مال تیریمد یاصول ندیفرآ قیدق یکمک به اجرا

 ۲۴/۲/1399موورخ  ۲0/99/۲10شوماره  یاتیحكم در بخشنامه مال نیا« شود. یدفع با نرخ صفر محاسبه م و یانرژ دیتول افت،یپردازش، باز ،یآورجمع

بوه  یمنتهو یسوا  موال یهابوه صوورت یدگیرسوزمانی که برای از آغاز  كنیل د؛یکشور ابالغ گرد یاتیکشور به ادارات ک  امور مال یاتیسازمان امور مال

 افتیدر یزارشاتماده گ نیمشمو  ا انیمودعضو خود و  یاز شرکت ها افتیباز عیصنا هیاتحادگذشت، سطح کشور  یاتیدر ادارات ک  مال 30/1۲/1399

 اند.دهاستنكاف نمو یدگیرس ندیماده و مبنا قراردادن آن در فرآ نیبه ا نیاز تمك یمختلف یهاو بهانه یشخص ریبه تفاس یاتیمال نیزینمود که مم

اتواق  ران،یوا یاز اتواق بازرگوان ینودگانیو با حضور نما رانیدر اتاق ا ۲۵/0۵/1۴01از کسب و کار مورخ  تیحما تهیکم یموضوع در کارگروه تخصصاین 

 و 1شود یبررس افتیباز عیصنا هیو اتحاد یاتیوزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مال ه،یقوه قضائ ،یجمهور استیر یمعاونت حقوق ران،یاصناف ا

مق رر  ،یاتی سازمان امور مال یبه توافق با معاون حقوق تیا عنابقرار گرفت و  07/06/1۴01ار کمیته حمایت از کسب و کار مورخ در دستور ک سپس 

 یپس ماندها یقانون کمک به س امانده ۵ماده  تیکه در استفاده از ظرف رانیا افتیباز عیصنا هیاتحاد یاعضا یمورد یشد چند نمونه از پرونده ها

 صیو در صورت تش خ ردیقرار گ یسازمان مورد بررس یحقوق اونتدچار چالش شده اند، در مع یاتیمال یزیدر مم یردولتیبا مشارکت بخش غ یعاد

 توسط سازمان مرتفع گردد. هیمشکل، موضوع با صدور بخشنامه وحدت رو نیبودن ا ریبه همه گ

 افوتیباز عیصونا هیدو اتحابه اعضا و سازمان امور مالیاتی ابالغ گردید  19/06/1۴01ص مورخ /۵۲3۵/1/10نامه شماره  جلسه کمیته مصوبات طی  رویپ

عضوو خوود  یهاتسه فقره از شورک تیو معاف تیو ارسا  مستندات فعال ینسبت به معرفبه سازمان   9/6/1۴01مورخ  010600۴شماره با ارسا  نامه 

 تیوموا  معافو اع یدگیدسوتورالعم  نحووه رسو ایوبخشونامه و  سینووشیپخانه کمیته نیز بررسی این موضوع و همچنوین نمود. همچنین دبیراقدام 

های شفاهی بوه عمو  داد؛ لیكن علیرغم پیگیریقرار  یریگیمورد پ 08/09/1۴01ص مورخ /81۵1/۲7شماره را در طی نامه قانون  نیحكم ا نیمشمول

ع بازیافوت درخواسوت دیوه صونایاتحا و  رانیواتواق ا ستیز یو مح داریپاتوسعه ونیسیکم کمیته واص  نشده است وآمده تاکنون پاسخی به دبیرخانه 

 تا بررسی این موضوع مجدد در دستور کار کمیته قرار گیرد. اند نموده

                                                           
از  یاریدر کشوور متعودد اسوت و بسو یگوذارمراجع قانون :در کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار  یاتیسازمان امور مال ندهینما یآخوند احمدنظر  1

قوانون،  قینوادق یبهاموات و اجورااز بوروز ا یریجلووگ یشوود و بورا یمو جادیا نیزیمم یبرا یو ابهامات ستندین یاتیشوند برابر با علم سازمان امور مال یم بیکه تصو یو مقررات نیقوان

  یود توا بوه دلکننو یریوگیرد را پمووا یبه طور مصداق ازیدر صورت ن یداشته باشند و حت یاتیبا سازمان مال یمطلوب یهمراه رانیو اتاق ا ییاجرا یهادستگاه ندگانیدارد نما تضرور

وجوود دارد بوه  یابهاموات زین یهقانون کمک به ساماند ۵ماده  رخصوص. دمیون نباشنادرست قان یشاهد اجرا ،یصنعت یهاتیبه انواع فعال یاتیو کارشناسان مال زهایتسل  نداشتن مم

 یولو دیابالغ نما نیزیند و به ممک هیتواند دستورالعم  ته یباشد، سازمان م ادیز کندیاعالم م افتیباز هیکه اتحاد یقیاگر مصاد ست؟یپسماند چ تیریمد یاصول ریغ ندیطور مثا  فرآ

شوده اسوت  کوه گفتوه یشورکت یو ح  نمود. به طور مثوا  بورا یریگیآن را پ توانیم یبه صورت مصداق ند؛یاستفاده نما تیمعاف نیاند از ا وانستهاز شرکت ها نت یاگر تعداد معدود

 ر؟یخ ایه اند اده استفاده کردم نیاز ا یکسان ایکه آ دیاعالم نما تواندیم یدفتر فن نیشود. همچن یبررس دیاست و با زیاشتباه مم ریکامالً تفس شودیسودده را مشمو  نم تیفعال
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 ( 1پیوست شماره )

 پیشنهاد اتحادیه صنایع بازیافت 

 قانون  ۵دستورالعمل اجرای ماده 

 « کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی»

 

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

 گردد:(دستورالعم  زیر ابالغ می۲۴/۲/1399

 تعاریف -1ماده

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

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

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

آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و تفكیک از مبد،، جمع وکارهایمشمو  معافیت: شخص حقوقی و حقیقی دارای مجوز کسب -3-1

 وزهای کشور.وکار مندرج بر درگاه ملی مجسبکزدایی و بهبود محی  مصوب هیئت مقررات دفع

 میمستق یهااتیقانون مال 110مالی و حساب سود و زیان موضوع ماده  اظهارنامه صورت وضعیتاظهارنامه:  -۴-1

 محدوده شمول -2ماده

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

 گردد.شام  می

 روش اجرا -3ماده

 باید: مودیان مشمو  معافیت،

سر از درآمدها( ک-ات)درآمدهای معاف/نرخ صفر مالی17جدو  یهاسایر معافیت فیرا در رد قانون ۵ماده مشمو   یدرآمدها -1-3

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

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

 مبنای رسیدگی -4ماده

 رسیدگی به زیافت، مالکو باپسماند  تیریمد رهیمحصوالت زنج ای هیو فروش مواد اول دی( ناظر به خریرسم یها)صورتحساباسناد مثبته 

 باشد.معافیت مودیان می

 


