
 

 

 210/99/20بخشنامه: 
 احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیر دولتی

 
 210/99/20شماره: 

 1399/02/24تاریخ: 

 بخشنامه

  
20 99 

با مشارکت بخش قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي 

 غیر دولتی
 س

 امور مالیاتی شهر و استان تهران مخاطبان/ ذینفعان
 ادارات کل امور مالیاتی

 احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیر دولتی موضوع

 احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب     

 مجلس شوراي اسالمی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال می شود:1399/1/20

دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازاي هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوي مصرف در  -2ماده

کان پر مصرف برق به استثناي مشترکان خانگی روستایی و چاههاي کشاورزي داراي پروانه مجاز، درصدي از قبوض مشتر

را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند  1394/8/10) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 5( منابع موضوع ماده

 هزینه شود.تا صرفا براي خرید برق تولیدي از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژي 

شهرداري هاي حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژي موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب  -3ماده

با اصالحات و الحاقات بعدي و سایر قوانین بخشی از منابع مالی الزم جهت سرمایه گذري بخش غیر  1383/2/20

داخت پر» هزینه ورودي متناسب با میزان پسماند تحویلی«به عنوان دولتی در ایجاد و بهره برداري از تأسیسات مذکور را

کنند. درصورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداري ها، دولت می تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع 

ام ریزي استان اقدمالی پیش بینی شده براي همان شهرداري ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شوراي برنامه 

 کند.



 

 

سرمایه گذاري در ایجاد و بهره برداري از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژي معاف از پرداخت مالیات می باشد.  -4ماده

) این قانون نیز مشمول این معافیت ها 2قراردادهاي خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده(

 است.

به اجراي دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت هاي مرتبط با مدیریت  به منظور کمک -5ماده

 اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوري، پردازش، بازیافت، تولید انرژي و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.

  

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

روز  15: تاریخ اجرا

پس از انتشار در 

 روزنامه رسمی

 :مدت اجرا

 نامحدود
 : فیزیکی/سیستمینحوه ابالغ دادستانی انتظامی مالیاتیمرجع ناظر:
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