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 س کل کشور 1401قانون بودجه سال ( 6بند )و( تبصره ) 1401 529  

مخاطبان/ 
 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران
 مالیاتیادارات کل امور 

 بند موضوعپسماند  عوارض وصول و مطالبه ،مشمول اخذم تشخیص ،رسیدگی نحوه ،شناسایی دستورالعمل موضوع
  کشور کل ۱۴۰۱ سال بودجه قانون (6) تبصره )و(

 کمک قانون (۶) ماده اجرای "در: دارد می مقرر که کشور کل ۱۴۰۱ سال بودجه قانون (6) تبصره (و) بند حکم اجرای در

 طریق از دارایی و اقتصادی امور وزارت ،20/01/1399مصوب  غیردولتی بخش مشارکت با عادی پسماندهای ساماندهی به

 لقاب آنها از قسمتی یا تمام که کاالهایی و قطعات ،اولیه مواد ارزش هزار در یک است موظف کشور مالیاتی امور سازمان

 و قطعات، اولیه مواد فهرست .نماید واریز 160189 شماره درآمدی ردیف به را هحاصل منابع و اخذ را است بازیافت

 . شودمی اعالم و نعییت زیست محیط سازمان توسط ،قانون این ابالغ از پس ماه دو حداکثر الذکر فوق هایکاال

 ،اولیه مواد زا حاصل پسماند بازیافت به نسبت زیست محیط حفاظت سازمان تایید اب که یواردکنندگان و تولیدکنندگان

یص، و تشخ رسیدگی نحوه ،شناسایی دستورالعمل .شود نمی عوارض این ولممش ،اندنموده اقدام خود کاالهای و قطعات

ه ب مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و  دارایی ابالغ می شود."

که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی  24/02/1401مورخ  31945پیوست دستورالعمل بند مذکور به شماره 

 سازمان 02/03/1401مورخ  8713/300/1401رسیده است به همراه فهرست پیشنهادی کاالهای مشمول، اعالمی طی نامه 

 محیط زیست جهت اقدام الزم ارسال می شود. حفاظت

  داود منظور

 

 529/1401/200شماره : 

 28/03/1401تاریخ: 
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 بسمه تعالی

ره موضوع بند )و( تبصعوارض  وصول و مطالبه ،شمولماخذ م تشخیص  ،رسیدگی نحوه ،شناسایی دستورالعمل

 کل کشور 1401( قانون بودجه سال 6)

 6:" در اجرای ماده کل کشور که مقرر می دارد 1401( قانون بودجه سال 6در راستای اجرای حکم بند )و( تبصره )

، وزارت امور 20/01/1399ندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب سامابه قانون کمک 

قطعات و  لیه،ک در هزار ارزش مواد اواست ی اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف

یین و اعالم می شود. ر حداکثر دو ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان محیط زیست تعفوق الذک کاالهای

اصل از حاردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند ن و وتولید کنندگا

شناسایی، نحوه  عمللدستورا مشمول این عوارض نمی شوند. ند،ا مواد اولیه، قطعات و کاالهای خود اقدام نموده

صادی ر اقترسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امو

 ستوالعمل حکم فوق به شرح ذیل ابالغ می گردد:د ".و دارایی االغ می شود

 تعاریف -1

 :باشد می زیر شرح به دستورالعمل این در رفته کار به اصطالحات و هاواژه معانی

 کشور مالیاتی امور سازمان :سازمان -

 مجدد استفاده قابل مواد یا انرژی به انرژی پسماند تبدیل فرایند :بازیافت -

 مشمول کاالهای و قطعات ،اولیه مواد واردکننده و تولیدکننده اشخاص :مشمول اشخاص -

 بازیافت قابل آنها از قسمتی تمام یا که کاالهاییو  قطعات ،اولیه مواد :مشمول کاالهایو  قطعات ،اولیه مواد -

 .زیست محیط حفاظت سازمان توسط شده اعالم و تعیین فهرست مطابق است

 سه هر یتالیام دوره ،02/03/1400 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون 1 ماده)خ(  بند موجب به :مالیاتی دوره -

 .است شمسی سال صولف با منطبق و ماه

 .دستورالعمل این موضوع عوارض :دپسمان عوارض -

 مشمول کاالهای و قطعات ،اولیه مواد فروش بهای :مشمولماخذ  -

 

3۱9۴5شماره :   

2۴/۰2/۱۴۰۰تاریخ"   
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 شناسایی  -2

 می اعالم و تعیین زیست محیط حفاظت سازمان توسط مشمول کاالهای و قطعات ،اولیه مواد فهرست -2-1

 شود

 زانمی و نوع ،ملی شناسه/کد ،نام :شامل گان کننده وارد اطالعات است مکلف ایران اسالمی جمهوری گمرک -2-2

 سازمان به اتیمالی دوره هر پایان دراین دستورالعمل را  موضوع شده وارد مشمول کاالهای و قطعات ،اولیه مواد

 .نماید

 زا مشمول کاالهای و قطعات ،اولیه مواد کنندگان تولید اطالعات دریافت به نسبت است مکلف سازمان -2-3

 .نماید اقدام تجارت و معدن ،صنعت وزارت

 تاس فلکم سازمان ،قانون اجرای مناسب بسترایجاد  راستای در رسانی اطالع اهمیت و نقش به توجه با -2-4

به طرق  ،کشور کل ۱۴۰۱ سال بودجه قانون (6) تبصرهند )و( ب حکم موضوع مشموالن به رسانی اطالع به نسبت

 .نماید اقداممقتضی 

 تشخیص و رسیدگی -3

 رعایت با پسماند عوارض وصول و مطالبه ،مشمول ماخذ تشخیص ،رسیدگی به نسبت است مکلف سازمان -3-1 

 و آن بعدی یه هایاصالح و ۱366 سال مصوب مستقیم مالیاتهای قانون چهارم باب نهم فصلدر  مقرر ترتیبات

 بند )و( موضوع درآمدی حساب به را وصولی عوارض و نموده اقدام عمومی محاسبات قانون ۴۸ و ۴۷ مواد

 .دنمای واریز کشور کل  ۱۴۰۱ سال بودجه قانون 6 تبصره

 صورت در دننمای می اقدام مشمول کاالهای و قطعات ،اولیه موادبازیافت  به نسبت که لوممش اشخاص -3-2

 این در .باشد نمی پسماند عوارض پرداخت ولممش ،سازمانبه  زیست محیط حفاظت سازمان اعالم و تایید

 عوارض پرداخت مشمول ،زیست محیط حفاظت سازمان توسط م شدهاشخاص یاد شده از تاریخ اعال صورت

 شده اعالم تاریخ از پسپسماند  عوارض پرداخت پسماند نخواهند بود. چنانچه اشخاص مشمول نسبت به

 دادراست به نسبت ودیم الکترونیکی درخواست ف سه ماه از تاریخرظ است مکلف سازمان ،دنباش نموده اقدام

 .دنمای اقداممزبور  تاریخ از پس پرداختی عوارض
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 جز ،ندنمای می یمزدکار صورت به مشمول کاالهایقطعات و  ،اولیه مواد تولید به اقدام که تولیدکنندگانی -3-3

 .باشند می نظر مورد عوارض پرداخت به مکلف مشمول کاالهای و قطعات صاحبان و بودهن مشمول اشخاص

 عوارض محاسبهجز ماخذ  مشمول کاالهای و قطعات ،اولیه مواد به متعلق افزوده ارزش عوارض و مالیات -3-4

 هب و نبود افزوده ارزش عوارض و مالیات محاسبهنیز جزء ماخذ  پسماند عوارض متقابالا  و باشد مین پسماند

 هزینه عنوانآن، به  بعدی و اصالحیه های  ۱366 سال مصوب مستقیم مالیاتهای قانون ۱۴۸ ماده (7) بند استناد

 .باشد می ساباحت قابلاشخاص مشمول  مالیاتی حسابهای در قبول قابل های

ی که واردکنندگان و یا دنکن می صادر را خود مشمول کاالهای وقطعات  اولیه مواد که تولیدی واحدهای  -3-5

 صادر کاالهایو  قطعات ،اولیه مواد میزان به دننمای می جوعمر را خود مشمول کاالهای و قطعات ،اولیه مواد

 .دنباش مین رجوع شده مشمول عوارض پسماندم یا شده

 از و هنمود مشمول هایکاالو  قطعات ،اولیه مواد/ورود  تولید به اقدام واردکنندگان /تولیدکنندگان چنانچه -3-6

 االهایکقطعات و  ،لیهد اوهم مواس . صرفاا نمایند استفاده خود (غیرمشمول)  نهایی محصول تولید فرآیند در آنها

 .شود می گرفته نظر دراخذ مشمول م عنوان به نهایی محصول فروش بهای از مشمول

 ، به نسبت مواد اولیه، قطعات و کاالهایباشد مشمول کاالهایجزء نیز نهایی محصولالزم به ذکر است چنانچه 

قبالا عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض  که نهایی محصول در رفته کاربه ولمشم

 پسماند مضاعف نمی باشد.

 وصولمطالبه و  -4

 جامع خدماتو  نام ثبت رتالوپدر  و طراحی را پسماند عوارض پرداخت سازمان مکلف است فرم اظهار و -4-1

 .یدنما بارگذاری www.evat.ir نشانه به مالیاتی الکترونیک

 فروش قیمت اخذم به را مشمول کاالهای و ، قطعاتاولیه مواد پسماند عوارض ندمکلف مشمول اشخاص -4-2

 مبلغو  تکمیل مالیاتی دوره انقضای از پس ماه یک را پسماند عوارض پرداخت و فرم اظهار و محاسبه کاال

 درآمد" عنوان تحت کشور مالیاتی امور سازمان نام به 4001000901025537اره شم حساب به ه رامتعلق عوارض

 .دننمای واریز "زیست محیط مخرب پسماند دارای کاالهای از حاصل

http://www.evat.ir/
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 مالیاتهای قانون 2۱6 ماده موضوع مالیاتی اختالف حل هیات ،مشمول اشخاص اعتراض به رسیدگی مرجع -4-3

 مزبور شکایت به یاد شده ماده حکم برابر که بود خواهد آن بعدی های اصالحیهو  ۱366 سال مصوب مستقیم

 .استا االجر الزم و قطعی صادره رای و رسیدگی نوبت از خارج و فوریت به

 کمتر یا و مایندنن پرداختعوارض متعلق را  (4-2ف مهلت مقرر در بند )ردر صورتی که اشخاص مشمول ظ -4-4

اقدام  (3-1) بندبا رعایت  متعلق عوارض هبمطال به نسبت است مکلف سازمان نمایند پرداخت واقعی میزان از

 سازمان ،دنماینن پرداخت همطالب برگ ابالغ روز از تاریخ 10را  ظرف  متعلق عوارض نماید. هرگاه اشخاص مشمول،

 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون 2۱۸ ماده موضوع اجرایی عملیات طریق از آن وصول به نسبتمکلف است 

 .نمایند اقدام آن بعدی اصالحیه های و ۱366سال 

 سید احسان خاندوزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


