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  حوزه موضوعه :

تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به صنایع در استان در مقایسه با سایر استانها که  (2.  مالیاتی تجدید ارزیابی و استرداد مسائل( 1

 سبب تحمیل هزینه هایی به مراتب باالتر در تامین انرژی واحدهای پرمصرف می گردد .

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 5از     1           تعداد صفحه : 28/1/1397        : تاریخ جلسه 

 

مورخ     شنبهسه  زصبح رو 30/7راس ساعت  قانون احکام دائمی توسعه برنامه ششم 12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده یکمین 

 برگزار شد. دستور کار ذیل بادر ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی  28/1/1397

          :  دستورکار             

 گروه کاری مالیات ،  8/12/1396امور مالیاتی تجدید ارزیابی و استرداد ) مصوبه مورخ  سائل مرتبط بام

گمرک و تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ( ارائه دهنده شرکت فوالد نیک صدرای 

 کل مالیاتی استان  توس و اداره

  تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به صنایع در استان در مقایسه با سایر استانها که سبب تحمیل هزینه هایی

اتاق بازرگانی ، به مراتب باالتر در تامین انرژی واحدهای پرمصرف می گردد . ) ارائه دهنده کمیسیون صنعت 

 ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ( 

 اهم موارد مطرح شده

 
 الزم مهلتدارند  درخواست برخی از فعاالن اقتصادی :رضوی گفت خراسان توسعه دائمی احکام 12 ماده( ب) بند کمیته رئیس

 فعاالن تا شود تمدید 97 سال پایان تا مالیاتی های معافیت از گیری بهره منظور به تولیدی واحدهای دارایی ارزیابی تجدید برای

 استفاده کنند . ظرفیت این از بتوانند اقتصادی

 طی که اقتصادی های بنگاه تا است مهلت تمدید خصوصی بخش تقاضای ، تولیدی های بنگاه دارایی ارزیابی تجدیدخصوصی در

 معافیت از بتوانند و ظرفیت استفاده کنندو  فرصت این از مقتضی زمان در ، اند نشده روند این طی به موفق گذشته سال پنج

 . شوند برخوردار مالیاتی

توانند  می ها شرکت از بسیاری شود، تمدید 97 سال پایان تا تولیدی واحدهای دارایی ارزیابی تجدید اگر: شد یادآور وی

 شوند. مالیاتی معافیت مشمول مشکالتشان را مرتفع سازند و

از  استفاده حداکثر قانون 17 ماده طبق تولیدی بنگاه های: کرد عنوان استان بازرگانی اتاق مالیاتی امور مشاور شامل؛ مصطفی سید

 ارزیابی تجدید محل از توانند می آن اصالحیه و امر صادرات در آنها تقویت و کشور نیازهای تامین در خدماتی و تولیدی توان

 اگر قانون این تصویب از قبل. بود خواهد معاف مالیات از سرمایه افزایش این و باشند داشته سرمایه افزایش شان، ثابت های دارایی

 . شد می مالیات چهارم یک درصد 25 مشمول ، کرد می ارزیابی تجدید مودی

 نامه، آیین 10 ماده براساس مثال طور که به داد قرار نامه آیین در را ضوابطی اما کرده حذف را فوق معافیت قانون این: افزود شامل

 امور اداره به و بگیرد خودش حسابرسی مسیر از را تاییدیه 95 سال تا باید باشد کرده ارزیابی تجدید 94 سال پایان تا شرکتی اگر

 . دهد تحویل مالیاتی
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 اهم موارد مطرح شده
 که کاری مشابه تا داریم تقاضا تسهیل کارگروه در استانداری نماینده از ما: کرد خاطرنشان استان بازرگانی اتاق مالیاتی امور مشاور

 به سال دو از پس صورت پذیرفت که محروم مناطق مالیاتی معافیت جهت توسعه پنجم برنامه قانون 119 ماده «ب» بند برای

 .گیرد انجام اقدامی رسید، نتیجه

 نیز 94 سال عملکرد برای باید حال: افزود شد، تمدید 95 سال تا 93 و 92 سال از تولیدی واحدهای ارزیابی تجدید اینکه بیان با وی

 قرار مالیاتی معافیت شمول تحت بتوانند بیشتری های شرکت تا کرد تمدید 97 الی 96 سال تا را ها بنگاه دارایی ارزیابی تجدید درخواست

 .گیرند

 از یکی: کرد نیز در این خصوص عنوان رضوی خراسان مالیاتی امور سازمان مالیاتی حسابرسی امور رئیس مقدم؛ محمودیان افشین

 اینکه نخست: است مورد دو در گزارش، بر متکی حسابرسی تاییدیه ارائه نامه، آیین 10 ماده مطابق مالیاتی معافیت اعطای شرایط

 . باشد کرده محاسبه صحیح را استعالمات دیگر آنکه ماخذ و نشده ارزیابی تجدید گذشته سال 5 تا شرکت

 ادارات یا اختالف حل های هیات در مالیاتی امور نماینده که این امکان مالیاتی بخش امور در قوانین اصالح بدون: داد ادامه وی

 به ملزم آنان که چرا ندارد، وجود باشند داشته ها شرکت به ها مشوق اعطای منظور به کمکی و مساعدت بتوانند مالیاتی های حوزه

 . هستند قوانین اجرای

 جذب و ها شرکت ساختار اصالح ما اصلی هدف اینکه به اشاره با رضوی خراسان مالیاتی امور سازمان مالیاتی حسابرسی امور رئیس

 ارائه به تواند نمی ، ظرفیت ها عدم فراهم بودن دلیل به مالیاتی امور اداره فعلی شرایط در متاسفانه: افزود ، است بیشتر سرمایه

 .کند ورود تولیدی واحدهای برای ها مشوق

اختیار  در قانون این اصالح لذا.  است مجلس مصوب قانون این: کرد عنوان ، ها دارایی ارزیابی مهلت تجدید تمدید به اشاره با وی

 .کند اقدام آن تصویب به باید نسبت مجلس خود بلکه نیست مالیاتی امور سازمان

 

 پایین حرارتی ارزش به اشاره رضوی با خراسان توسعه دائمی احکام 12 ماده( ب) بند استانی کمیته رئیسدرمبحث دستورکاردوم  

. است بوده پایین بسیار موجود های ناخالصی دلیل به ها استان سایر با مقایسه در استان در گاز حرارتی ارزش: افزود استان در گاز

 الزم های سازی روان باید که دارد وجود اشکاالتی اقتصادی های بنگاه و گاز شرکت مابین فی قراردادهای بحث در این بر عالوه

 . شود استفاده کار و کسب محیط وضعیت بهبود برای استان ظرفیت از و گیرد صورت

 و معدن ، صنعت وزارت و استانداری طریق از ملی پیشنهاد قالب در استان گاز پایین حرارتی ارزش مبحث باید:  داد ادامه لبافی

 قرار فصل و حل موردو نفت  نیرو وزارت در توان می را مساله این موجود تفاهمات و توافقات به توجه با حال.  شود پیگیری تجارت

 .کنند منعکس دولت به را مهم این باید نمایندگان ، باشد نیز مقررات و قانون اصالح به نیاز اگر و داد
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 حجمی صورت به استان در که گازی حاضر درحال: کرد عنوان استان صنایع مدیران انجمن اجرایی دبیر مرادی؛ مهدی امیر

 جنوب در فوالد و سیمان شرکت مثال طور به. دارد کشور نقاط سایر به نسبت تری کم حرارتی ارزش میزان ، شود می فروخته

 . کند می تولید بیشتری انرژی میزان و بوده باالتری حرارتی گازی استفاده می کنند که دارای ارزش از کشور

 در عمال اقتصادی برآورد براساس. باشد تر کم ، شده تمام های هزینه در مجموع گاز سهم هزینه این بحث باعث شده تا: افزود وی

 .داریم قرار تری پایین سطح در ها استان سایر با در رقابت ، است تر کم انرژی حرارتی ارزشاینکه  دلیل به خراسان استان

 حرارتی موجود، ارزش براساس که آوریم دست به ضریبی الاقل بتوانیم که است این موضوع این طرح از هدف تاکید کرد: وی

 . باشد یکسان کشور سراسر برای رقابتی شرایط باید تدبیری اندیشیده شود تا شود. محاسبه گاز هزینه

 ارزش صورت دو به حرارتی ارزش مفهوم در سخنانی توضیح داد: استان صنایع مدیران انجمن انرژی کارگروه دبیر کفاش؛ مهدی

 قیمت خصوص دولت را مجاز کرده تا در ها یارانه هدفمندی قانون یک ماده یک تبصره متن شود. می مطرح پایین و باال حرارتی

 همین پس بر کند. اعمال را ترجیحی های قیمت مصرف زمان و میزان نوع، جغرافیایی، مناطق لحاظ با طبیعی گاز و برق های

 آن از همچنین. شود محاسبه حرارتی ارزش براساس گاز فروش هزینه داریم این ظرفیت قانونی به کار گرفته شود و پیشنهاد اساس

 به رضوی خراسان استان گاز قیمت است، متفاوت کشور های استان دیگر با مقایسه در حرارتی ارزش مذکور در اختالف که جایی

 . شود تعیین ضریب اعمال یا و ای منطقه صورت

: کرد عنوان هستند، انتقال و پاالیش تولید، بخش سه دارای استان گاز های شرکت اینکه بیان با گاز استان شرکت نمایندهخانی : 

 . باشد برخوردار الزم استانداردهای از باید گاز سراسری لوله خط کشور، گاز های پاالیشگاه مقررات با مطابق

 که چنان است، متفاوت حرارتی ارزش اختالف میزان البته کنند می برداشت سراسری لوله خط از گاز مشترکان تمامی: افزود وی

 باالتری حرارتی ارزش تواند می نقطه آن لوله خط که است طبیعی باشیم، باال حرارتی ارزش با منبع یک به تر نزدیک چه هر

 میانگین مبنای بر و ملی شرکت سطح در بلکه ندارد، استان گاز شرکت با ارتباطی هیچ طبیعی گاز گذاری ارزش. باشد داشته

 . شود می گذاری ارزش مصرف

 .است خارج استان گاز شرکت اختیارات حوزه از که چرا شود، مطرح ملی سطح در باید موضوع این: افزود خانی
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1 

 

 گروه کاری مالیات ، گمرک وتامین اجتماعی  8/12/1396ورخ مصوبه م

قانون  17آئین نامه اجرایی ماده  2بموجب ماده الف ( 

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین 

کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده نیازهای 

موضوع  1391قانون مالیات های مستقیم مصوب  104

 18/4/1392هـ مورخ  48793ت  /90836مصوبه شماره 

سال  5هیات محترم وزیران بنگاه های اقتصادی که طی 

اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نموده اند در 

قررات قانونی و مفاد آئین نامه دارایی صورتیکه با رعایت م

های خود را تجدید ارزیابی نموده و مازاد آن را به حساب 

سرمایه منظور نمایند از مشمول مالیات معاف خواهند بود و 

با توجه به اینکه برخی شرکتها و بنگاه های اقتصای موفق 

به تجدید ارزیابی در مهلت تعیین شده نشده اند تقاضای 

وز صادره توسط هیات محترم دولت لغایت پایان تمدید مج

 دارند.  1397سال 

 

 

 

جهت  1395شرکت فوالد نیک صدرای توس در سال ب ( 

ایجاد شرایط ورود به فرا بورس تجدید ارزیابی گردیده است 

سازمان  یهآیین نامه فوق الذکر تایید 10و مطابق ماده 

ین حسابرسی را در این مورد دریافت نموده است که ا

بنا به دالیلی خارجی از خواست و اراده شرکت )  یهتایید

موضوع آتش سوزی دفترکار و ازبین رفتن اسناد ( شده 

است ، هرچند مسئولین شرکت اعالم می دارند تائیدیه به 

اداره کل مالیاتی ارائه شده و در پروند مضبوط است ولی 

 مسئوالن 

قانون حداکثر  17آیین نامه اجرائی ماده  2با عنایت به ماده 

استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و 

قانون مالیات  104تقویت آنها در امرصادرات و اصالح ماده 

 /90836موضوع مصوبه شماره  1391های مستقیم مصوب 

هیات محترم وزیران که  18/4/1392هـ مورخ 48793ت 

ساله اخیر  5 بیان شده است ، بنگاه های اقتصادی که طی

اقدام به تجدید ارزیابی های خود ننموده اند درصورتیکه با 

ین آیین نامه دارایی های خود رعایت مقررات قانونی و مفاد ا

تجدید ارزیابی نموده و مازاد  1395لغایت پایان سال را 

شمول به حساب سرمایه منظور نمایند از حاصل از آن را

نظر به اینکه بسیاری از  ،مالیات معاف خواهند بود

کارخانجات و صنایع استان نتوانستند در موعد مقرر تجدید 

ارزیابی را انجام دهند و با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع 

و بحث و بررسی صورت گرفته پیشنهاد گردید تا مهلت 

و  1های دارایی واحدهای تولید موضوع بند تجدید ارزیابی

هیات محترم  10/5/1395 مصوبه مورخ 2ماده  2تبصره 

تعیین  1397به پایان سال  1395وزیران از پایان سال 

 گردد . 

 
در ارتباط با شرکت فوالد نیک صدرای توس با عنایت به 

توضیحات مسئولین محترم شرکت و رئیس محترم امور 

حسابرسی مالیاتی سازمان مالیاتی استان و اظهار نظر 

نیک صدرای توس  دیگر اعضاء از آنجا که شرکت فوالد

یکی از واحدهای موثر و خوش نام خراسان رضوی بوده 

و در فرایند ارائه مدارک حسب موارد مطرح شده 

اعالم میدارند اسناد و مدارک بلکه نموده نکوتاهی 

 حسابرسی را به موقع به اداره کل مالیاتی تحویل داده 



 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست یکمین مصوبات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سبب تحمیل هزینه هایی به مراتب باالتر در تامین انرژی واحدهای پرمصرف می گردد .
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 تصمیمات موضوع ردیف

محترم اداره کل مالیاتی استان اعالم میدارند شرکت می  

باید مستندات ارائه مدارک و یا شماره و تاریخ نامه ثبت 

  ازشده را داشته باشد لذا باتوجه به اینکه در هر شکل خارج 

وقت تعیین شده علیرغم خوشنام بودن شرکت واصل شده 

 نمی تواند از معافیت تجدید ارزیابی استفاده نماید.لذا 

است و تصویر مربوطه در پرونده درج گردیده ولیکن به 

دلیل آتش سوزی صورت گرفته در واحد رسید نامه 

تحویل شده ممکن است سوخته باشد لدا باتوجه به 

توضیحات داده شده مقررشد موضوع از طریق استاندار 

دن و تجارت ، اداره کل محترم ، سازمان صنعت و مع

 مالیاتی استان پیگیری شود. 

موضوع بررسی تفاوت ارزش حرارتی گازتحویلی به صنایع   2

در استان درمقایسه با سایر استانها که سبب تحمیل هزینه 

هایی به مراتب باالتر در تامین انرژی واحدهای پرمصرف 

تاق و انجمن ارائه شده توسط کمیسیون صنعت ا )می گردد

 محترم مدیران صنایع (.

باعنایت به طرح گزارش کمیسیون صنعت استان 

پیرامون تفاوت ارزش حرارتی گاز تحویلی به صنایع 

استان در مقایسه با سایر استانها که امکان تحمیل 

هزینه های زیادی به واحدهای تولیدی و بعضا پرمصرف 

استان فراهم می نماید و اظهار نظر اعضا و نماینده 

بررسی  شرکت گاز استان مقرر شد موضوع محترم

هزینه قیمت گذاری گاز بر اساس ارزش حرارتی 

دریافتی توسط پژوهشگاه وزارت نفت مورد بررسی 

 قرارگرفته و در شورای گفتگو نیز مطرح شود .

 

 

 

 

 

 

 


