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 19/05/1401 تاریخ تهیه گزارش قانون شناسه

 عنوان موضوع
شنهادات پیرامون   صره           ارائه پی شده در تب ستثنائات تعیین  شدن بخش تولید به ا ضافه  قانون مالیات بر  27ماده  8ا

 1401سال ارزش افزوده )عوارض سبز( مصوب 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

به عنوان  12/4/1401 مورخ 2159535/120 شااماره نامه سااازمان صاانعت، معدن و تجارت اسااتان وی رونوشاات  

ستفاده از          شی از ا شکالت نا ضوع م صنعت، معدن و تجارت مو ست وزارت  مدیرکل محترم دفترمحیط کار و محیط زی

ایبار الزامات دسااتگایهای خدمات رسااان ) قرع برا و افت گاز   توسااط واهدیای تولیدی بهسااوخت یای یایگزین 

 را منعکس نمود. بدلیل کمبود برا و گاز در فصول مختلف سال( 

ضوع  مابتدا دبیرخانه  سپس     و ستان منعکس و  ست ا شانزدیم   را به اداره کل هفاظت از محیط زی سه   دبیرخانه در یل

 شورا در سال یاری مررح گردید.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

شکل  سان )قرع           م ستگایهای خدمات ر سط واهدیای تولیدی به ایبار الزامات د سوخت یای یایگزین تو ستفاده از  ا

سال(   برا و  صول مختلف  ضمن اختالل در امر    افت گاز بدلیل کمبود برا و گاز در ف ست که    تولید در آالیندگی این ا

ست به امور مالیاتی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده می      سط محیط زی یوا نیز موثر بوده و منجر به معرفی این واهدیا تو

و اعالم   یاست  نیروگاه و یا پاالیشگاه  خصوص  در( سبز  رضعوا) افزوده ارزش بر مالیات قانون 27 ماده 8 تبصره  شود. 

 در نیست،  گازنفت و کورهنفت آنها اصلی  سوخت  که نیروگایهایی و پاالیشگایها  کهصورتی  در -8تبصره  " کهمی دارد 

 زیست  محیط هفاظت سازمان  شوند،  مزبور یایسوخت  از استفاده  به مجبور دولت، درخواست  با سال  از خاصی  مقاوع

ست  موظف ضوع  این ا ساب  در را مو شی  آالیندگی افزایش و نماید لحاظ واهدیا آن آالیندگی مدت و سرح  اهت  از نا

و ضرورت اضافه شدن واهدیای تولیدی در    ". کند محاسبه  مزبور الزام از قبل با مرابق را گاز نفت و کوره نفت استفاده 

 اراده واهدیای تولیدی اهساس می شود.این تبصره بدلیل یزینه یای مالیاتی خارج از میل و 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

 به تاریخ )کارشناسی(

10/5/1401 

 

 نظرات اعضا هاضر در یلسات کارشناسی:

صوص  در  ضوعاتی  خ شور  در یایی چالش گاز، و نفت مانند مو ست؛  آمده ویود به ک   تکالیف قالب در اینکه یمله از ا

 الهمس  این که شود  قرع بایستی  صنعتی  واهدیای سوخت  گاز، و نفت تامین امکان عدم صورت  در شده  مقرر دولتی

 .است مشترکان اختیار از خارج

ستان  خصوصی   بخش و دولت گوی و گفت شورای  دبیرخانه رئیس شان  ا   گاز یقرع به منجر تکالیف این: کرد خاورن

  فاقد که واهدیایی واقع، در. شااد  خواید تولید چرخه تعریلی مویب دوم، مشااعل  فقدان صااورت  در آن، تبع به و

 واردش  گاز سوخت  تامین که زمانی سویی،  از. کنند استفاده  یایگزین یای سوخت  از توانند نمی یستند  دوم مشعل 

 محیط از هفاظت کل اداره و آید می ویود به آالیندگی کنند، می اسااتفاده گازنفت یا کوره نفت از واهدیا و اساات

 .گیرد می نظر در تولیدی واهدیای برای را یرایمی خود، وظایف براساس نیز زیست

ستانی  یای مساعدت  مساله،  این خصوص  در گذشته  در: داد ادامه لبافی   اااتف معدنی صنایع  و سیمان  صنایع  برای ا

ساله  این دامنه اکنون اما افتاد؛ سترش  هال در م ست  گ ست  معدنی کارخانجات و سیمان  به مربوط صرفا  و ا  کهبل نی

 . شود می شامل نیز را صنایع مابقی
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 این وبق: گفت ،1401 سال  مصوب ( سبز  عوارض) افزوده ارزش بر مالیات قانون 27 ماده 8 تبصره  در توضیح  در وی

صره،  شگاه  که صورتی  در تب صلی  سوخت  که یایی نیروگاه و یا پاالی ست،  گاز نفت و کوره نفت یا آن ا   قاوعم در نی

صی  ست  با سال  از خا ستفاده  به مجبور دولت، درخوا ست  محیط هفاظت سازمان  شوند،  مزبور یای سوخت  از ا  زی

ست  موظف ضوع  این ا ساب  در را مو شی  آالیندگی افزایش و نماید لحاظ واهدیا آن آالیندگی مدت و سرح  اهت  از نا

ستفاده  سبه  مزبور الزام از قبل با مرابق را گاز نفت و کوره نفت ا ستثنا  این واقع در.  کند محا ست  صحیح  ا  آن از ماا ا

 ای هنام وی استان صمت سازمان کرده، پیدا تسری  بسیاری  واهدیای به گاز نفت کوره، نفت از استفاده  دامنه که یا

شنهاد  ستای  در و شان  میل برخالف که صنایعی  سایر  کرده پی ستف  گاز نفت یا کوره نفت از دولتی تحکم را   می ادها

 .گیرند قرار 27 ماده 8 تبصره مشمول است، گاز یا آن اصلی سوخت و کنند

 اصالح  برای که است  سال  سالیان : کرد تصریح  رضوی  خراسان  تجارت و معدن صنعت،  دبیرخانه زاده، خانی هسین 

ست  1369 سال  به مربوط قانون این گیرد می صورت  یایی مقاومت کار قانون سیاری  ایرادات قرعا و ا  وارد آن به ب

ست  شاغل  آن مورد یک که ا ست  آور زیان و سخت  م ستار  و کرد ورود کلی صورت  به هوزه این به باید. ا صالح  خوا  ا

 .نمود هرکت صنعت و کشاورزی هوزه در قانون این تفکیک سمت به سپس. شد قانون این

  قانون 27 ماده 8 تبصره : کرد تصریح  رضوی  خراسان  صمت  سازمان  کارشناس  ندا، پروانه نشست،   از دیگری بخش در

 وزارتخانه، با ای مکاتبه وی که یاساات نیروگاه و یا پاالیشااگاه خصااوص در( ساابز عوارض) افزوده ارزش بر مالیات

  واقع در. شااوند گنجانده نیز صاانعتی واهدیای یا، نیروگاه و یا پاالیشااگاه بر عالوه قانون متن در کردیم درخواساات

 8 صرهتب مشمول نیز صنعتی واهدیای که داریم تقاضا لذا بودند، صنعتی واهدیای از نوعی یا نیروگاه و یا پاالیشگاه

 .شوند

سیاری  اینکه بیان با ندا شعل  به مجهز صنعتی  واهدیای از ب ستند  دوم م شان  شوند،  تعریل باید و نی :  ردک خاورن

  قابل نکته. گرفت صورت  کنند، می استفاده  ایباری سوخت  از سال  سرد  فصول  در که صنعتی  واهدیای با ای مکاتبه

سیاری  که بود آن تویه ستفاده  مازوت سوخت  یا گاز نفت از توانند نمی واهدیا این از ب   ریلیتع به مجبور لذا کنند؛ ا

 .دارد مصداا سیمان کارخانجات خصوص در بیشتر مساله این که یستند گاز کمبود زمانی بازه در واهد

  صنایع  تمامی بازه یک در: شد  یادآور رضوی  خراسان  صنایع  مدیران انجمن ایرایی دبیر مرادی، مهدی امیر ادامه، در

 موایه گاز کایش با فعلی شاارایط در که اساات هالی در این کنند، هرکت گاز از اسااتفاده ساامت به که شاادند ملزم

 .شود پرداخت باید نیز آن آالیندگی عوارض و کنیم استفاده یایگزین یای سوخت از باید و یستیم

صریح  وی صوص  در ابهاماتی: کرد ت ستورالعمل  خ ست  محیط سازمان  یای د  این در که دارد ویود زمینه این در زی

 .شود مشخص بهتر صنعتی واهدیای تکالیف ابهامات، این رفع با رود می امید و گرفته صورت مکاتباتی رابره

 صریح ت استان  زیست  محیط هفاظت کل اداره آزمایشگاه  مسئول  کارشناس  قابل، هسین  نشست،   از دیگری بخش در

صوص  در مجلس نمایندگان: کرد صره  خ سته  2 افزوده، ارزش بر مالیات 27 ماده 8 تب شگاه )  واهدیا از د   و یا پاالی

 فاظته کل اداره. شدند غافل خصوصی بخش از متاسفانه و اند کرده مستثنی را است دولت به متعلق که( یا نیروگاه

ست  محیط ست  قانون تابع زی   و ودش  هادث وضعیت  در تغییری اگر یا این یمه با. کند تخری قانون از تواند نمی و ا

 7 هتبصر  در. نیست  موایه خاصی  مشکل  با رابره این در کل اداره باشد،  داشته  را الزم گری مرالبه خصوصی   بخش

شاره  سته  3 به آالینده که شده  ا صد  40 از تر پایین) کم شدت  با آلودگی د ستاندارد  هد در سط ( ا  40 از بیش) متو
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  و است مشخص سازمان استانداردیای واقع، در. شود می تقسیم( هد درصد 60 از بیش) زیاد و( استاندارد  هد درصد 

 .دکن می مشخص را آن شدت و آلودگی میزان سامانه خود که است سامانه قالب در و الکترونیکی فرآیندیا، تمامی

صی    بخش و دولت وگوی گفت شورای  دبیرخانه رئیس لبافی، صو ستان  خ ستور  بندی یمع در ا ست  کار د  وانعن نخ

ست  محیط هفاظت کل اداره: کرد صره  شمول  تحت صنعتی  واهدیای گنجاندن با مخالفتی زی   مالیات 27 ماده 8 تب

ستقیم  یای   یم ما شود  صادر  ملی سرح  از ابالغیه و کند تغییر شرایط  اگر کنند می عنوان که ووری به ندارد؛ م

 .دییم تسری نیز صنعتی واهدیای به را تبصره این توانیم

 چه یر تا باشد داشته را الزم یای پیگیری نیز 7 تبصره خصوص در باید زیست محیط هفاظت کل اداره: شد یادآور وی

 و کند منعکس صمت کل اداره به یا آالینده کایش و رفع برای گذاری سرمایه خصوص در را مرکز ابالغیه تر سریع

 .یابند اوالع یزئیات از صنعتی واهدیای

 

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

شتغال  و گذاری سرمایه  امور یماینگی دفتر ستانداری  ا ستان، اتاا  و صنعت،معدن  سازمان ، ا ستان،  تعاون تجارت ا   ا

،کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی صنایع استان، انجمن مدیران صنایع استان، خانه صنعت، معدن       مشهد  اصناف  اتاا

ستان،   ست  محیط هفاظت کل ادارهو تجارت ا ستان  زی سان  ا ضوی  خرا سان     ،ر شرکتهای دانش بنیان خرا انجمن 

 رضوی

 یمعبندی مورد توافق اعضا

 تولیدی، واهدیای  1401  سال  مصوب ( سبز  عوارض) افزوده ارزش بر مالیات قانون 27 ماده مویب به اینکه به نظر

 زیست  استانداردیای  و مجاز هدود زیست،  محیط هفاظت سازمان  تشخیص  به که آالینده خدماتی و معدنی صنعتی، 

 نسبت شود، می تعیین آنها برای مزبور سازمان توسط که زمانی مهلت در که صورتی در کنند، نمی رعایت را محیری

  یمن نرخهای با آالیندگی مکان و نوع مدت، شااادت، نظیر معیاریایی اسااااس بر ننمایند، اقدام خود آالیندگی رفع به

  می سبز  عوارض مشمول  خدمات، یا کاال فروش مأخذ به ،(%1/5) درصد نیم و یک و( %1) درصد  یک ،(%0/5) درصد 

ستقر  واهدیای و صادراتی  غیرمعاف، و معاف واهدیای از اعم آالینده، واهدیای کلیه مورد در هکم این. شوند   در م

  واهدیا، آالیندگی سرح  تعیین در که معیاریایی. است  یاری اقتصادی  ویژه مناوق و صنعتی  ااااتجاری آزاد مناوق

 توسااط قانون، این شاادن االیراء الزم از پس ماه سااه هداکثر گیرد، می قرار زیساات محیط سااازمان عمل مبنای

شکل  کارگرویی ست  محیط هفاظت سازمان  نمایندگان از مت شت،  یای وزارتخانه و زی   پزشکی،  آموزش و درمان بهدا

.  رسد  می وزیران ییأت تصویب  به و شود  می تهیه( سازمان ) دارایی و اقتصادی  امور و کشور  تجارت، و معدن صنعت، 

ساس  بر ماده این موضوع  واهدیای فروش میزان  ارائه سازمان  به منظور یمین به که ای اظهارنامه یا مؤدیان سامانه  ا

شگایها  که صورتی  در  گردیده مقرر قانون این 8 درتبصره  ورفی از و. گردد می تعیین شود،  می   نیروگایهایی و پاالی

 از استفاده  به مجبور دولت، درخواست  با سال  از خاصی  مقاوع در نیست،  گاز نفت و کوره نفت آنها اصلی  سوخت  که

ست  محیط هفاظت سازمان  شوند،  مزبور یای سوخت  ست  موظف زی ضوع  این ا ساب  در را مو  مدت و سرح  اهت

 الزام زا قبل با مرابق را گاز نفت و کوره نفت اسااتفاده از ناشاای آالیندگی افزایش و نماید لحاظ واهدیا آن آالیندگی

 کند محاسبه مزبور
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  و مبل زا خارج و گاز تامین عدم دلیل به تولیدی و صنعتی  واهدیای از بسیاری  کشور  فعلی شرایط  در انجائیکه از لذا

سئوالن  اراده صادی  بنگاه م سب  و اقت صمیمات  ه ستفاده  دولتی، و هاکمیتی ت  به مملز ناچار به و منع گاز سوخت  از ا

ستفاده  ستند،  االیندگی دارای یایگزین یای سوخت  از ا سی  با لذا ی ضاء  نظر اظهار و یهات یمیع برر  هب عنایت با اع

 عوارض) افزوده ارزش بر مالیات قانون 27 ماده 8 تبصره  تسری  درخواست   بر مبنی استان  صمت  سازمان  درخواست 

صوب ( سبز  صادی  بنگایهای به 1401  سال  م شنهاد  این تولیدی صنعتی  اقت   دش  مقرر و گرفت قرار موافقت مورد پی

 .گردد مررح ماه یک ظرف هداکثر گو و گفت شورای یلسه در ذیربط مبادی وریق از پیگیری ضمن

صره   در اینکه به عنایت با ست،  گردیده تاکید افزوده، ارزش بر مالیات قانون27 ماده 7 تب  به که گذاریهایی سرمایه  ا

 توسااط  آالیندگی کایش ویا رفع تایید صااورت در شااود می انجام آالینده واهدیای آالیندگی کایش یا رفع منظور

  و رفع به که درصورتی و شود می کسر انها عوارض بدیی از بعد سالهای یا اول سال در زیست محیط هفاظت سازمان

شود  منجر آالیندگی کایش یا سوب  مالیاتی قبول قابل یزینه عنوان به ن  حیطم کل اداره  گردید مقرر  گردد، می مح

 در بعدی اقدامات یهت و تهیه سریعتر  یرچه 7 تبصره  در مندرج تکالیف ایرایی کار و ساز  تا نمایند پیگیری زیست 

 .گیرد قرار بعدی اقدامات یهت استان صمت سازمان اختیار

 پیشنهادات

  افزوده ارزش بر مالیات قانون 27 ماده 8 تبصااره در اضااافه شاادن بخش تولید به اسااتثنائات تعیین شاادهدر ارتباط با 

صوب ( سبز  عوارض) سط واهدیای           1401 سال  م سوخت یای یایگزین تو ستفاده از  شی از ا شکالت نا یهت رفع م

تولیدی به ایبار الزامات دسااتگایهای خدمات رسااان) قرع برا و افت گاز بدلیل کمبود برا و گاز در فصااول مختلف  

سی یمیع یهات و یمعبندی نظرات   سال(    شورای گفت و گو با برر صوی   ،  دبیرخانه  شنهادات زیر را یهت ت ب به پی

 شورا ارائه می نماید تا پس از تصویب پیگیری شود:

  مبل زا خارج و گاز تامین عدم دلیل به تولیدی و صنعتی  واهدیای از بسیاری  کشور  فعلی شرایط  در انجائیکه از -1

سئوالن  اراده و صادی  بنگاه م سب  و اقت صمیمات  ه ستفاده  دولتی، و هاکمیتی ت   ارناچ به و منع گاز سوخت  از ا

ستفاده  به ملزم ستند،  االیندگی دارای یایگزین یای سوخت  از ا ست  شورا مقرر نماید  ی  صمت  سازمان  درخوا

ستان  ست   بر مبنی ا سری  درخوا صره  ت صوب ( سبز  عوارض) افزوده ارزش بر مالیات قانون 27 ماده 8 تب   سال  م

 استانداری پیگیری شود.شورای گفت و گوی مرکز و  وریق از تولیدی صنعتی اقتصادی بنگایهای به 1401

 که گذاریهایی سرمایه  است،  گردیده تاکید افزوده، ارزش بر مالیات قانون27 ماده 7 تبصره   در اینکه به عنایت با -2

   آالیندگی کایش ویا رفع تایید صاااورت در شاااود می انجام آالینده واهدیای آالیندگی کایش یا رفع منظور به

 درصورتی  و شود  می کسر  انها عوارض بدیی از بعد سالهای  یا اول سال  در زیست  محیط هفاظت سازمان  توسط 

شود  منجر آالیندگی کایش یا و رفع به که سوب  مالیاتی قبول قابل یزینه عنوان به ن رر شورا مق   گردد، می مح

 یرچه 7 تبصااره در مندرج تکالیف ایرایی کار و ساااز تا نمایند پیگیریاسااتان  زیساات محیط کل اداره نماید

 .گیرد قرار بعدی اقدامات یهت استان صمت سازمان اختیار در بعدی اقدامات یهت و تهیه سریعتر

فهرست مستندات و 
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