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 مقدمه: 

کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است کشور در تنگنای مالی قرار گیرد. حاکمیت چنین وضعیتی سابقه و های بیوضع تحریم
رفت از این وضعیت، تصمیماتی درخصوص برخی موضوعات اقتصادی گرفته شود که آسیب زیادی سبب شده است تا برای برون

 را به فضای کسب و کار وارد نکند.
گذاری و اتخاذ چنین رویکردی در حل مسائل و مشکالت باعث شده است که ایران در گذاری و قانونچنین نگاهی در امر سیاست

 گذاری دامن بزند. ثباتی در نظام قانونهای کسب و کار دچار افت شود و بیبرخی شاخص
ر دستور کار هایی دخام در دو سال اخیر در حین رسیدگی لوایح بودجه، شیوهدر خصوص وضع مالیات و عوارض بر مواد خام و نیمه

شورای اسالمی به قرار گرفت که باعث شده است برخی احکام و قوانین دائمی و بلندمدت هم زیرسؤال بروند و دولت و مجلس 
جای آن که به اصالح آن قوانین اقدام کند، در قالب قانون یکساله که همانا قانون بودجه است، رویکردها را تغییر داده است. این 

گذاری تشدید شود و بخش خصوصی انگیزه الزم دید نااطمینانی موجود کشور در فضای اقتصادی و سرمایهشیوه عمل باعث گر
گذاری را از دست بدهد. درواقع، این اقدام مجلس و دولت سبب گردید زمینه خروج سرمایه از کشور خارج گردد و برای سرمایه

گذاران ایرانی باشند. ئه پیشنهادهای مناسب به دنبال جذب سرمایهکشورهای همسایه هم با مشاهده چنین فضایی در کشور، با را
شماره نامه این گزارش به دنبال این است که استدالالت فنی مربوط به حذف یکسری محصوالت نهایی را از لیست آئین

کل کشور  1401( قانون بودجه 6هیئت محترم وزیران در خصوص بند )ص( تبصره ) 27/07/1401هـ مورخ  60334ت/133291
 را ارائه کند.

 
تعیین و ابالغ مبنی بر مصوبه هیئت وزیران در خصوص  27/07/1401هـ مورخ  60334ت/133291شماره  مصوبهدر خصوص 

خام که در سال خام و نیمه صورتبهپتروشیمی فهرست مواد و محصوالت معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و 
اند، پیشنهادات اتحادیه به منظور حذف سه قلم از محصوالت مندرج در لیست مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده 1401

 : استذیل به شرح مطابق توضیحات مندرج در بندهای )الف(، )ب( و )ج( 
 

 ستیبایم "تصفیه اول"، کلمه در زمره فهرست مذکور 157ردیف  با شماره "معدنی هیپاروغن" قراردادنبا عنایت به  الف(

تصفیه دوم از محل روغن  هیپاروغناست،  ذکرقابل رابطهنیدرااست.  افتادهقلم ازگرفت که معدنی قرار می هیپاروغندر کنار 
نسبت به حجم  ستیزطیمحی سازپاکاینکه کمک بسیار زیادی به  به توجه بااین صنعت  .آید( به دست میسوختهروغنکارکرده )

آوری آن در کشور شایسته تقدیر و پاداش است و وضع مالیات برای آن محلی از اعراب دهد، جمعانجام می سوختهروغنبسیار زیاد 
شود که است حاصل می مصرفرقابلیغ( که مواد ضایعاتی و سوختهروغنتصفیه دوم از بازیافت روغن کارکرده ) هیپاروغنندارد. 
بر است و باید از نقاط مختلف و شهرهای دور و نزدیک آوری روغن کارکرده بسیار هزینهباشد. جمعخطرناک می ستیزطیمحبرای 

تعرفه اشاره شده،  قرارگرفتن به توجه با 1401تبدیل گردد. در سال  هیپاروغنآوری شود که در یک سیستم بازیافت به کشور جمع
در عموم کشورهای جهان فعالیت عملکرد واحدهای بازیافتی معاف  کهیدرحال ،صادرات این واحدها نیز مشمول مالیات شده است

های روانکاری باشد و از بازیافت انواع فرآوردهحاصل از تصفیه و پاالیش روغن کارکرده می هیپاباشد؛ چراکه روغناز مالیات می
مواد اولیه این واحدها  ،پرداخت شده است. در نتیجه آن قبالا  افزودهارزشجمله مالیات و  شود که کلیه حقوق دولتی ازمیبازیافت 
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های تشویقی نیز برخوردار است و مشوق باشد؛ بلکه ازمشمول مالیات نمی تنهانهیک کاالی ضایعاتی است که در کلیه کشورها 
 .شودهای حاکمیتی می، مشمول حمایتستیزطیمحیک صنعت حامی  عنوانبه
 

( تصویب نامه شماره 1) ( ماده2) ، قابل ذکر است، مطابق بند97در لیست با شماره ردیف  "قیر"در مورد منظور شدن  ب(

کلیه محصوالت شیمیایی و "خام نفتی، گازی و پتروشیمی شامل ، مواد نیمه27/07/1401هـ مورخ  60334ت/133291

 ."شودکه به عنوان خوراک یا مواد اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می پتروشیمیایی است
نقدی و  صورته ، بی ایرانهای سراسر کشور در بورس کاالرا از پاالیشگاه مورد نیاز "وکیوم باتوم"ماده اولیه قیر، تولیدکنندگان 

کنند. اقدام مینموده و مبادرت به صادرات آن  تبدیل نهایی قیریند تولید، به محصول آو پس از طی فر یا اعتباری خریداری نموده

خام تعیین شده، در این خصوص با توجه به اینکه محصول )قیر( با تعریف مندرج در تصویب نامه هیئت وزیران به عنوان ماده نیمه

 استحضار رسانده شود: الزم است موارد ذیل به

مول، بایستی به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده . طبق تعریف، کاالها یا محصوالت مورد ش1

باشد که در راهسازی و جاده سازی مورد استفاده قرار گردند. بیشترین کاربرد محصول )قیر( جهت تولید آسفالت در دنیا می

پتروشیمی، تمامی الیاف مصنوعی، اغلب گیرد. لذا چنانچه محصول قیر در زمره تعریف فوق باشد، تمامی محصوالت چرخه می

گیرند. لذا تعریف مذکور خام نفتی، گازی و پتروشیمی قرار میبندی و غیره در زمره مواد خام و نیمهمحصوالت صنایع بسته

 نماید.صدق نمی در خصوص محصول قیر قطعاا

نفتی به کلیه محصوالتی که در تأسیسات  ، فرآورده1390( قانون اصالح قانون نفت مصوب سال 1( ماده)۸) براساس بند. 2

طور مستقیم مصرف و یا در سایر واحدهای عملیاتی و پتروشیمیایی به تواند بهآید و میفرآوری و پاالیش نفت به دست می

( قانون مذکور، 1( ماده)10) چنین، براساس بندگردد. هماطالق می“ وکیوم باتوم”از جمله  ،محصول نهائی تبدیل شود

طور مستقیم قابلیت مصرف صوالت نهائی به محصوالتی که پس از تولید، امکان تولید محصول دیگری از آنها نیست و بهمح

باشد )قیر( خوراک یا ماده اولیه تولید هیچ محصولی نمی گردد. واضح است که محصولاطالق می "قیر نفت" دارند از جمله

های خاص است که محصول دیگری قابل تولید از قیر در چرخه یژگیو در چرخه صنعت مربوطه، یک محصول نهایی با و

 باشد.دارای ابهام می خام قطعاادر زمره مواد خام و نیمه 2713لذا مشمولیت کد  ،باشدهای نفتی نمیفرآورده

استعالم سازمان اداره کل بودجه و تنظیم مقررات در خصوص  14/10/1400. با استناد به تعریف وزارت نفت و نامه مورخ 3

محصول قیر به عنوان فرآورده نفتی "بیان شده است که  توسعه تجارت از وزارت نفت در خصوص نوع محصول قیر، صراحتاا

 باشد. خام مورد اشکال می. لذا هرگونه تغییر ماهیت آن از فرآورده به ماده خام و نیمه"گرددمحسوب می

لیکن محصول قیر جهت  ،سیسات یا امکانات تولیدی نیاز نداردلید نیازی به تأخام جهت تو. بدیهی است ماده خام و نیمه4

 گذاری کالن و ایجاد واحدهای قیرسازی نیاز دارد.تولید به سرمایه

های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابالغی به ( ضوابط اجرایی سیاست12) . با توجه به مفاد ماده5

معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به شماره  12/5/1401و نامه مورخ  10/7/1401خ مور 7171۸شماره 
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به عودت یا استرداد ارزش افزوده پرداختی توسط صادرکنندگان ظرف  ت کل امور مالیاتی موظفص، کلیه ادارا/99۸1/230

تخلف از امر محوله و ایراد ابهام با توجه به لیست  باشند. ادارات کل مالیاتی بامدت یک ماه از تاریخ ارائه درخواست می

استنکاف ورزیده و واحدهای تولیدی  "قیر"مربوطه، از پرداخت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان محصول 

 مربوطه را با مشکالت عدیده مواجه ساخته است.

هرگونه مالیات یا عوارض  ، وضع1395 توسعه کشور مصوبهای قانون احکام دائمی برنامه (23) ماده (الف) مطابق بند. 6

. ظور تنظیم بازار داخلی ممنوع استمن گونه کاال به ای و جلوگیری از صادرات هربرای صادرات کاالهای مجاز و غیریارانه

رات در کشور تنظیم بر مبنای استراتژی توسعه صاد های توسعه کشور وجود داشته و اساساامفاد قانونی مذکور در تمامی برنامه

حذف معافیت مذکور در مغایرت با قوانین  ،لذا .گذار از همین حیث آن را تبدیل به قانون دائمی نموده استگردیده و قانون

تواند منجر به کاهش صادرات و از باشد که میهای توسعه اقتصادی کشور میباالدستی و استراتژی توسعه صادرات برنامه

 .بازارهای جهانی توسط فعالین اقتصادی کشور گردد دست رفتن بسیاری از

؛ وضع هرگونه عوارض بر 1394نظام مالی کشور مصوب سال  و ارتقاء پذیر( قانون رفع موانع تولید رقابت37) مطابق ماده. 7

و یا فاقد توجیه فنی و ای و مواد خام و کاالهایی با ارزش افزوده پائین مازاد بر نیاز داخلی صادرات کاالها و خدمات غیریارانه

وری در داخل ممنوع است. باتوجه به این قانون، به طریق اولی وضع مالیات نیز آثار نامناسب اقتصادی را آاقتصادی برای فر

 دنبال دارد.ه ب

 شود:در لیست توضیحات ذیل ارائه می "پارافینی"در مورد منظور شدن برخی اقالم  ج(

برخی اقالم با ماهیت پارافینی، صادرات آنها را متوقف خواهد کرد و با عنایت به این مهم که در مجموع وضع مالیات و عوارض 

باشد، ارزآوری و اشتغال تولید این محصول، صادراتی می %90این محصول قابلیت مصرف در داخل را دارد و بالغ بر  %10حداکثر 

 باشد.د کشور وارد خواهد نمود که این امر صحیح نمیموجود را از بین برده و زیان سنگینی به توسعه صنعت و اقتصا

و  503نامه با شرح حالل مصوبه آئین 163و  15۸های مندرج در ردیف 27129090و  27121990نظر به این که کدهای تعرفه 

شمول قطعاا بایستی عدم ")محصول واحدهای تولیدی پارافین( مشترک هستند،  Residue wax، همچنین پتروالتوم با 502

 در دستورالعمل اجرایی مکتوب گردد تا ایجاد اختالل در صادرات این محصول، صورت نپذیرد.  "این محصول با صراحت

 در نهایت با توجه به توضیح فوق:

 . اولویت اول، خروج پارافین واکس جامد از شمول این دستورالعمل1

خام در دستور کار و اصالح مدنظر کی با دیگر مواد نیمهبا توجه به کد اشترا Residue waxکید به شرح عدم شمول تأ .2

 باشد.می
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 و ارزش افزوده اتیدرخصوص مسائل مربوط به مالپیشنهادات 

 توجه باو  ،افزودهارزشدرصد بر  9بانکی( در قبال پرداخت مالیات  نامهضمانتایجاد رویه اخذ چک و اسناد تعهدآور ) درخواستبا توجه به 

 افزودهارزشآن معاف از مالیات بر  و صادراتو مشتقات نفتی بوده  هافرآوردهمحترم این اتحادیه صادرات اعضاء  یهاتیفعالاینکه عمده  به

ی واحدهابوده و  برزمانچنین استرداد مالیات مذکور پس از صادرات امری و هم  (ی مستقیمهااتیمالقانون  141مطابق ماده ) باشدیم

و صادرکنندگان و همچنین  دکنندگانیتولجهت حمایت از  ،دینمایمرا به مشکالت تأمین سرمایه در گردش دچار  صادرکنندهو  دکنندهیتول

در قبال  واحدهاصادرکنندگان محترم بتوانند در هنگام خرید مواد اولیه و خوراک  بعدمناقتصاد مقاومتی تا  یهااستیسدر راستای اجرای 

چنین صادرکنندگان محترم بتوانند نسبت هم .بانکی معتبر ارائه نمایند نامهضمانتچک شرکت و یا  افزوده،ارزشلیات بر پرداخت نقدی ما

ی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند که این امر هاسامانهدر  ماههکی یهادورهدر  افزودهارزشی مالیات بر هااظهارنامهبه تنظیم و ارسال 

 .گرددیمی مذکور به صادرکنندگان هانامهضمانتموجب تسریع در رسیدگی ممیزان مالیاتی و استرداد 
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About us 

The section of oil, gas and petro-chemistry is the up-most and first industrial 

vantage of the country and the pivot of the Economy of Iran. Regarding the 

importance of this section and the need for coordinating and organizing the 

most active people in the field of production and exporting oil, gas, and 

petrochemical products, some forethoughtful and job- makers in the private 

section of the country decided to come together to fight against the threats by 

using the opportunity of mass intelligence and potentials. 
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