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، پالک (کمی)سروش  دیشه ابانیاهلل، تقاطع خ بیدکتر حب دیشه ابانیخ : تهران،ینشان

 120۹۹۰111۹۰ -ی، پژوهشکده مطالعات فناور۶۹

ها و انتشارات اندیشکده، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و شده در گزارشمطالب بیان

اندیشکده حکمرانی انرژی و  های مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمیکننده دیدگاهبیان

 منابع ایران نیست، مگر آنکه به آن تصریح شده باشد.
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زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی از امکان توسعه جدی برخوردار است اما این مهم با 

لوب ارزآوری مطیافتن به توسعه قدرتمند و دست رو شده که تاکنون گیرهایی روبهسرعت

ها اقدام به های مستقیم اگر شرکتقانون مالیات 000را محدود ساخته است. مطابق ماده 

صادرات کاالیی کنند، درآمد حاصله معاف از مالیات عملکرد خواهد بود. این معافیت مالیاتی 

-هایی که در خوراک خود دریافت میتخفیف باوجودهای پتروشیمی موجب شده شرکت

 نگیزه کمتری در عرضه محصوالت خود در داخل کشور داشته باشند.کنند، ا

در این گزارش، حذف معافیت مالیاتی محصوالت پتروشیمی از منظر کاهش جذابیت 

ی دستدستی و پایینخام و توسعه زنجیره ارزش محصوالت میانصادرات محصوالت نیمه

های پتروشیمی با های مالی رسمی، واحدبررسی شده است. بر اساس گزارش صورت

ای از صادرات محصوالت پتروشیمی از طریق این واحدها خوراک گازی، که بخش عمده

درصدی دارند که در صورت حذف معافیت  ۰0گیرد، به طور میانگین حاشیه سود صورت می

یافت. واحدهای خواهد درصد کاهش 01این دسته در حدود  شدهمحاسبهمالیاتی حاشیه سود 

 ی صورتهاگزارشها بر اساس ک مایع نیز ، که میانگین حاشیه سود آنپتروشیمی خورا

محاسبه شده است، در صورت حذف معافیت مالیاتی صادرات در حدود  0۶9۶مالی  

یافت. این مهم نشان دهنده این است که برای خواهد درصد از سودشان کاهش 59۰

رای توسعه زنجیره ارزش یی بتنهابههای خوراک گازی حذف معافیت مالیاتی پتروشیمی

های دیگری برای افزایش قیمت خوراک و اعمال کافی نیست و در کنار آن بایستی سیاست

 تخفیف خوراک تنها در راستای توسعه زنجیره ارزش در داخل اعمال گردد. 

-توان معافیت مالیاتی صادرات محصوالت میانعالوه بر محصوالت باالدستی پتروشیمی می

ظور افزایش فروش این محصوالت در داخل حذف کرد. در مورد محصوالت مندستی را به

 خالصۀ مدیریتی
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های دیگری نظیر توازن عرضه و تقاضای محصول در بورس کاال، دستی باید شاخصمیان

دستی و امکان توسعه زنجیره ارزش در نظر گرفته شود که در ظرفیت جذب صنایع پایین

ست  ماموریت یابد تا نسبت به تهیه لینتیجه بهتر است وزارت صنعت با همکاری بورس کاال

چنین اثرات درآمدی حذف خام اقدام کند. در گزارش حاضر همیمهندستی محصوالت میان

مالیات  05۶1معافیت مالیاتی صادرات محصوالت پتروشیمی بررسی شده است. در سال 

صادراتی، میلیارد تومان بوده است که با حذف معافیت  ۰۹5پرداختی  واحدهای پتروشیمی 

های یابد و در صورت لغو معافیتیممیلیارد تومان افزایش  0011رقم مالیات به بیش از 

های برداری در مناطق مختلف کشور( در کنار معافیتهای آغاز بهرهای)معافیتمنطقه

 میلیارد تومان می رسد. 01011صادراتی این عدد به بیش از 

یات حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی در نیز با رویکرد مشابه، مال 05۶0در سال 

میلیارد تومان بوده که در صورت لغو معافیت صادراتی، رقم  0۹02وضعیت موجود برابر با 

ای در کنار های منطقهمیلیارد تومان رسیده و با لغو معافیت 01۹11مالیات به بیش از 

 .زایش خواهد یافتمیلیارد تومان اف 02۹11های صادراتی این عدد به بیش از معافیت

ین افزایش درآمدهای مالیاتی چنهمتوسعه زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی و  منظوربه

خام بعد های مستقیم عبارت کاالهای نیمهقانون مالیات 000گردد در ماده دولت پیشنهاد می

درصد درآمد حاصل از مواد خام اضافه شده و در گام اول فهرست محصوالت 21از عبارت 

ای ها به عنوان مصادیق کاالهها و گالیکولایه پتروشیمی نظیر متانول، آمونیاک، آروماتیكپ

خام به فهرست مربوطه)مصوبه هیئت وزیران( اضافه شود. همچنین با توجه به این که نیمه

د، شوخام مییمهنهای صادراتی مواد اثر شدن لغو معافیتای سبب بیهای منطقهمعافیت

 و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 50 ماده موضوع ایمنطقه هایمعافیتردد گیمپیشنهاد 

 هک گردد تولیدی واحدهای شامل تنها قانون این تصویب زمان از آزاد مناطق قانون 05 ماده

 .باشد نشده درج خامنیمه کاالهای و خام مواد فهرست در هاآن محصوالت
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 مقدمه

است.  ای برخورداریژهودر قوانین و اسناد باالدستی کشور صنعت پتروشیمی از جایگاه 

های کلی اقتصاد مقاومتی به ترتیب به افزایش صادرات سیاست« 0۰»و « 05»، «01»ی بندها در

افزایش صادرات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و  ،تناسب ارزش افزودهبه

صادرات پتروشیمی اشاره شده است که تمامی این موارد به ارزش صادرات  باال بردن

محصوالت پتروشیمی کشور از طریق تکمیل زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی تأکید 

تی، را به سه بخش صنایع باالدستوان آن به گستردگی صنعت پتروشیمی می با توجهدارد. 

دستی افراز کرد که با حرکت در طول این زنجیره مزایای صنایع میان دستی و صنایع پایین

ی بخشتنوعزایی، توسعه تکنولوژی و این صنعت استراتژیك از جمله ارزش افزوده، اشتغال

نوع بسیار تدستی صنعت پتروشیمی یابد. در واقع صنایع پایینبه محصوالت افزایش می

کند و زایی بیشتری را ایجاد میبیشتری در تولید داشته و ارزش افزوده باالتر و اشتغال

محصوالت پتروشیمی  0درصد 11همچنین نرخ بازگشت سرمایه در این صنایع بیشتر است. 

لودار ی جکشورهاخام حاصل از بخش باالدستی و میان دستی به صورت مواد نیمهکشور به

ها محصوالت نهایی شود و آنعنوان خوراک صادر میصنایع پتروشیمی به یشرو درپو 

 کنند. آمار صادرات در بخش باالدستی و میانباارزش افزوده بسیار باالتری تولید و صادر می

میلیارد دالر و  00905برابر  05۶1دستی این صنعت )صادرات واحدهای پتروشیمی( در سال 

میلیارد دالر  195دست، حدود در حوزه پایین احصاابلقصادرات محصوالت فرآوری شده 

به توسعه صادرات محصوالت نهایی صنعت پتروشیمی، ارزش افزوده  آوردن یرواست. 

د. این کنخام فروشی در این صنعت جلوگیری میباالتری را به دنبال خواهد داشت و از نیمه

وان یکی از عنصنعت پتروشیمی بههای مالیاتی در ها و مشوقموضوع سبب شد تا به معافیت
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ابزارهای سیاستی جهت توسعه زنجیره ارزش پرداخته شود و اثر لغو آن بر واحدهای 

یی جهت توسعه هاحلراهمورد بررسی قرار گیرد و  05۶0و  05۶1 دو سالپتروشیمی طی 

 .زنجیره ارزش ارائه شود

 ی محصوالت زنجیره ارزش پتروشیمیبنددسته

به گستردگی باالی آن شامل سه بخش عمده صنایع کشور با توجه صنعت پتروشیمی 

یرمجموعه زباالدستی و میانی  دو بخشِتکمیلی( است که ) دستیباالدستی، میانی و پایین

گیرد. در ادامه به توضیح قرار می صمتدست زیرمجموعه وزارت وزارت نفت و بخش پایین

 پردازیم:هریك از این سه بخش می

ستی: اولین حلقه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی که شامل صنایع پایه حوزه باالد .1

یدشده در این حوزه به طور مستقیم از تولشود. خوراک محصوالت شیمیایی می

شود. از جمله محصوالت این حوزه ین میتأمی پاالیشگاهی نفت و گاز هافرآورده

، )اتیلن هاالفینیلن( و زا بنزن، تولوئن و) هایكآروماتتوان به متانول، آمونیاک، می

 یلن( اشاره کرد.بوتپروپیلن و 

شود که خوراک خود را از ای میحوزه میان دستی: این بخش شامل صنایع واسطه .2

صورت بین به عمدتاًصنایع پایه( ) محصوالت تولیدشده در حوزه باالدست

 استفادهابلقغیر ) یندهای شیمیایی، محصوالت صنعتیفرآمجتمعی، تأمین و با انجام 

توان به محصوالت کند. از جمله محصوالت این حوزه میبرای خانوار( تولید می

افزای )اوکتانMBTEها، اسید استیك، شیمیایی میانی متعدد از جمله اتیلن گالیکل

انواع پلیمرها شامل  ها، اوره و همچنینفرمالدهید، استون، فنول ،بنزین(، استایرن

( و بسیاری محصوالت دیگر اشاره PVC) وینیل کلریدلن، پلیاتیلن، پلی پروپیپلی

 کرد.
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دستی: صنایع تکمیلی پتروشیمی که مواد اولیه خود را عمدتاً از صنایع حوزه پایین .3

کنند و در اغلب موارد محصول تولیدی خود را به صنایع مصرفی میانی تأمین می

ها، رنگ یندهشوستیك، دهند. صنایع الستیك، پالنهایی تحویل می کنندهمصرفو 

 گیرند.و رزین در این گروه قرار می

 "حوزه باالدست و میانی"ها و صنایع پتروشیمی در توجه: تمام محصوالت پتروشیمی

 .گنجندیم

 

 ی محصوالت زنجیره ارزش پتروشیمیبنددسته -0شکل 

ارزش پتروشیمی محصول هر طور که از تفکیك فوق مشخص است در زنجیره همان

 ،کند. با بررسی میزان صادرات و واردات مواد خامحلقه، خوراک حلقه بعدی را تأمین می

 تآمار شرکدست، طبق ین محصوالت حوزه پایینچنهممحصوالت باالدست و میان دست و 

توان به درک بهتری از وضعیت موجود در این ملی صنایع پتروشیمی و آمار گمرک می

 .یافتها دستحوزه
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 )میلیارد دالر(05۶1میزان صادرات در سال  -2شکل 

 

 )میلیارد دالر(05۶1میزان واردات در سال  -5شکل 

 است: مشاهدهقابلخالصه نمودارهای فوق در جدول زیر 

 (05۶1مواد خام و محصوالت زنجیره ارزش )ارقام به میلیارد دالر در سال میزان صادرات و واردات  _1 جدول

 مواد خام 
 محصوالت

 باالدست و میان دست

 محصوالت

 دستپایین
 جمع کل

 11.61 6.10 22.11 22.11 صادرات

 1..6 0..6 6.21 6.61 واردات
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مشخص است روند صادرات کشور در طول زنجیره ارزش،  0طور که از جدول همان

ام خنزولی و روند واردات، صعودی است. موضوع موردنظر در این گزارش نیز، پرهیز از نیمه

محصوالت ) یاواسطهفروشی با هدف تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل محصوالت پایه و 

ر است که یکی از لوازم آن، حوزه باالدست و میان دست( به محصوالت باارزش افزوده باالت

یکسانی جذابیت فروش به داخل و فروش صادراتی است تا تولیدکننده در باالدست به علت 

ها توانند ارزش افزوده محصوالت آنجذابیت باالی صادرات، از واحدهایی که در داخل می

 را افزایش دهند غفلت نکند. برای این کار دوراه پیش روست:

ت فروش به داخل و دوم کاهش جذابیت فروش به خارج. در این اول افزایش جذابی 

عافیت خصوص مهای مالیاتی مؤثر در صنعت پتروشیمی )بهگزارش به موضوع لغو معافیت

عنوان یکی از ابزارهای تعادل جذابیت در فروش به داخل و خارج و مالیاتی صادرات( به

ر د. برای این کار الزم است تا مروری بشوها پرداخته میتأثیر آن بر حاشیه سود پتروشیمی

 .قوانین این حوزه صورت گیرد

  مروری بر قوانین مالیاتی مرتبط با صنعت پتروشیمی

عنوان توان به( می0501مصوب خردادماه ) های مستقیمقانون مالیات 01۰از ماده   

مع ج»ده آمده است: ترین قانون در مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نام برد. در این مااییهپا

ی سایر اشخاص حقوقی که از منابع های انتفاعفعالیتو درآمد ناشی از  هاشرکتدرآمد 

 های حاصل از منابعشود، پس از وضع زیاناز ایران تحصیل می مختلف در ایران یا خارج

 مقررات این قانون دارای نرخ استثنای مواردی که طبقهای مقرر بهغیرمعاف و کسر معافیت

 «( خواهند بود.%2۰به نرخ بیست و پنج درصد ) باشد، مشمول مالیاتای میجداگانه

ی هر ده به ازا»( آمده است که 05۶0مصوب مردادماه ) این ماده 1همچنین در تبصره 

( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد %01درصد )
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ز ا واحد درصدو حداکثر تا پنج  واحد درصد ، یكهاآنشته ابرازی مشمول مالیات سال گذ

شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال های مذکور کاسته مینرخ

از سوی سازمان امور  شدهاعالمقبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت 

 «مالیاتی است

 .کشده قانونی را به تصویر میای از این مادشکل زیر خالصه

 

 های مستقیم)روند محاسبه مالیات(قانون مالیات 01۰ای از ماده خالصه – 0شکل 

وان اشخاص عنها و صنایع شیمیایی بهحال الزم است تا برای تعیین مالیات در پتروشیمی

 .های مؤثر در این صنعت مرور شودمعافیت ،حقوقی

 های مالیاتی صنعت پتروشیمیمعافیت انواع

ه ای پرداختبورسی و منطقه ،های صادراتیدر این قسمت به بررسی معافیت و مشوق

 .شودمی



 

00 

 

  ايران انديشكده حكمراني انرژي و منابع

 

 های مؤثر بر صنعت پتروشیمی و مواد قانونی مربوط به آنانواع معافیت -۰شکل 

 معافیت صادراتی
 صد درصد»( آمده استت که 05۶0مصتوب تیرماه ) مستتقیمهای قانون مالیات 000در ماده 

( درآمتد حاصتتتل از صتتتادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصتتتوالت بخش 011%)

( درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ %21) درصد یستبکشاورزی و 

ر های امووزارتخانهگردد. فهرستت مواد خام و کاالهای نفتی به پیشتنهاد مشترک صتفر می

اقتصتتتادی و دارایی، صتتتنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صتتتنایع، معادن و 

 «.رسدیئت وزیران میهکشاورزی به تصویب 

کدام از محصتتوالت پتروشتتیمی جزو ( هیچ05۶۹نامه هیئت وزیران )مردادماه طبق تصتتویب

در  نامهام نفتی در این تصویبآیند. فهرست محصوالت خینمفهرستت مواد خام به شتمار 

 .است آمده 2جدول 
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 نامه هیئت وزیراندر تصویب شدهاشارهفهرست مواد خام نفتی   _ 2جدول 

 نام کاال ردیف

 نفت خام 0

 های نفتحاصل از پاالیشگاه مخلوط بوتان و پروپان() گاز مایع 2

 نفت سفید 5

 گاز طبیعی 0

 بنزین ۰

 نفت گاز() نفت گاز ۹

 میعانات گازی 1

 012حالل  0

 015حالل  ۶

 010حالل  01

 01۹حالل  00

 011حالل  02

 01۶حالل  05

 001حالل  00

 ماده اولیه تولید قیر() وکیوم باتوم 0۰

 نفت کوره )مازوت( 0۹

 لوبکات 01

 مایعات گازی 00

 اسلك واکس 0۶

 سوخت هوایی 21
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ها هم )مخلوط پروپان و بوتانِ( پتروشیمی LPGتوجه است که در این لیست حتی قابل

های نفت، حاصل از پاالیشگاه LPGنیامده است و فقط  حساببهعنوان محصول خام به

 خام شمرده شده است.

قانون احکام دائمی  0۰ماده دیگری که به معافیت سود صادراتی اشاره دارد ماده 

سود تفاوت » ( است. در بند ب این ماده آمده است05۶۰ ماهبهمنسعه )مصوب های توبرنامه

برای آشنایی بیشتر با « نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

ز واسطه تغییرات زیاد نرخ اربه. مفهوم تسعیر ارز به پیوست در انتهای گزارش مراجعه شود

 نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. 05۶1، آمار سال 05۶0نیما در سال 

 های بورسیمعافیت
گیرد. نکته حائز اهمیت در این های بورستتی مورد بررستتی قرار میدر این قستتمت معافیت

های فروش در بورس کاال در خصوص معافیتهای بورسی بهقستمت این است که معافیت

التِ پتروشتتیمی در داخل استتت و این جهتِ تأمین نهاده توستتعه زنجیره ارزشِ محصتتو

 از لغو این معافیت خودداری خواهد کرد. ،هاگزارش، هنگام بررسی لغو معافیت

های قانون مالیات 005ماده اصالحیه ) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ۹ماده در 

 بر درآمد( از مالیات %01معادل ده درصتتد )»آمده استتت  (0500)مصتتوبه آذرماه  مستتتقیم(

د و رسیمهتای کتاالیی پذیرفته شده و به فروش االهایی که در بتتورسکحاصل از فروش 

های بترای معامله در بورس هاآنهایی که سهام شرکت بر درآمد( از مالیات %01ده درصد )

هایی که شرکت بر درآمد( از مالیات %۰شتوند و پنج درصتد )داخلی یا خارجی پذیرفته می

شتتتوند، از برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می هاآنستتتهام 

رها یا بازا هابورسشده در این یرفتهپذهای ستتتال پتتتذیرش تا سالی که از فهرست شرکت

برای معامله  هاآنهایی که سهام شود. شرکتیماند با تأیید ستتتتازمان بخشوده نشده حذف
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ی خارج تتتارجی یتتتا بازارهتتتای خارج از بورس داخلی یاهای داخلتتتی یتتتا خدر بورس

 که در پایتتان دوره متتالی بتته تأییتد ستازمان حداقل بیست درصدیدرصورتپذیرفته شود 

 یاز بخشودگفتوق  هایمعافیت دو برابرداشتتته باشتتند معتادل  شناور آزاد( ستتهام 21%)

 «شد. برخوردار خواهندمالیاتی 

 مفهوم سهام شناور آزاد به پیوست در انتهای گزارش مراجعه شود.  برای آشنایی بیشتر با

درصد سهام  01مثال پتروشیمی پردیس با پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار و با عنوانبه

شتتناور آزاد، از ده درصتتد بخشتتودگی مالیاتی بر کل درآمد برخوردار استتت. همچنین اگر 

اال صورت گیرد از ده درصد بخشودگی مالیاتی قسمتی از فروش این پتروشیمی در بورس ک

های شود. بخشودگیکاال برخوردار می در بورساز محل فروش  شدهکسبنستبت به سود 

 .مالیاتی این پتروشیمی به شرح زیر است

 

 های مالیاتی درآمدهای حاصل از فروش  محصوالت در پتروشیمی پردیسنرخ بخشودگی _۹شکل 

 فرابورس یادر بورس تهران  شدهیرفتهپذ یهاشرکت یهسرما یشافزا قانون 0در ماده 

در »( آمده است که 05۶۶یورماه شهرمصوب تقدم )صرف سهام با سلب حق یقاز طر یرانا

« ( سهام شناور آزاد%21درصد ) یستحداقل ب»عبارت  یممستق هاییات( قانون مال005ماده )

این بدان معنی « اصالح شد.« ( سهام شناور آزاد%2۰پنج درصد )و  یستحداقل ب»به عبارت 
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درصد سهام شناور آزاد دارند مانند  2۰هایی که زیر است که بخشودگی مالیاتی شرکت

هام گیرد. سهای آن از نظر گذشت، مورد محاسبه قرار میپتروشیمی پردیس که بخشودگی

 است. 5جدول ( به شرح 05۶۶خرداد تا ) های فعال در بورس سهامشناور آزاد پتروشیمی

 05۶۶های کشور تا پایان خردادماه سهام شناور آزاد پتروشیمی _3 جدول

 سهام شناور آزاد )درصد( های کشورپتروشیمی

 کربن ایران 51

 کرمانشاه 27

 قائد بصیر 21

 غدیر 19.6

 پردیس 17

 شازند اراک 17

 زاگرس 13

 جم 13

 فناوران 13

 یانتندگو 13

 خارک 11

 خراسان 11

 شیراز 11

 نوری )برزویه( 10

 پلی پروپیلن جم 10

 بندر امام 9

 اروند 9
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اقتصادی )مصوب  ی هماهنگیعال یشوراحکم پنجاهمین جلسه  2همچنین در بند 

 اندموظفشوند، بورسی می 05۶۶سال هایی که در شرکت»( آمده است که 05۶۶خردادماه 

راین بناب« صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند.درصد سهام شرکت خود را به 2۰حداقل 

کربن ایران )دوده صنعتی اهواز( و صنایع پتروشیمی کرمانشاه )که دارای  بر شرکتعالوه 

بورسی  05۶۶درصد هستند(، هر پتروشیمی دیگری که در سال  2۰م شناور آزاد باالی سها

های مستقیم که به آن اشاره شد، قانون مالیات 005نرخ بخشودگی طبق ماده  دو برابرشود از 

با سهام شناور حداقل ) شوند. حال اگر شرکتی در بورس اوراق پذیرفته شودبرخوردار می

ی این هر دوتمام فروش خود را هم در بورس کاال انجام دهد از درصد( و  و پنج یستب

ها )بیست درصد برای پذیرفته شدن در بورس اوراق و بیست درصد برای فروش یبخشودگ

 لحاظ کردنهای مالیاتی با در بورس کاال( استفاده خواهد کرد. یك نمونه محاسبه نرخ

 .های بورسی در پیوست آمده استبخشودگی

 ایی منطقههامعافیت
ها و ایران طبق قوانین موجود در کشور به شش نوع منطقه از نظر برخورداری از معافیت

اند از: مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، های مالیاتی تقسیم شده است که عبارتمشوق

برخوردار از اشتغال و یافته) یا محروم(، مناطق کمهای صنعتی، مناطق کمتر توسعهشهرک

ن شوند. قوانیبرداری در این مناطق، مشمول معافیت مالیاتی میها در آغاز بهرهپروژه سایر.

 گذاری در این مناطقهای سرمایهمورد اشاره به این مناطق به همراه توضیحاتی در باب مشوق

 خوزستان 9

 کارون 9

 پارس 7

 آریا ساسول 4.4

 مارون 0.2
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ای از مطالب پیوست به همراه ذکر مثالی از این به تفصیل در پیوست آمده است که خالصه

 .ل زیر نشان داده شده استمناطق در شک

 

 ای در مواد قانونی و مدت معافیت آن به همراه ذکر مثالی از این مناطقهای منطقهانواع معافیت _1شکل 

طور که در شکل فوق مشخص است مناطق آزاد دارای بیست سال معافیت آغاز همان

 ویا محروم( دارای ده سال معافیت، مناطق ویژه ) یافتهبرداری، مناطق کمتر توسعهبهره

سال معافیت هستند. در صورت استقرار  ۰صنعتی هفت سال و سایر مناطق دارای  هایشهرک

یافته معافیت آغاز کمتر توسعههای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق شهرک

، 05۶1ماه سال یدران در سال افزایش خواهد یافت. طبق مصوبه هیئت وزی 05برداری تا بهره

مورخ تیرماه سال  5۹1۶۰/ت 1۹2۶0نامه شماره یافته تصویبمناطق محروم و کمتر توسعه

ز برخوردار از اشتغال نیدر طول برنامه ششم توسعه، کماکان معتبر هستند. مناطق کم 0500

ویب اطق را تصاندازه مناطق آزاد دارای معافیت هستند که هنوز هیئت وزیران، لیست این منبه

در  هاآنمانده یباقهای فعلی به همراه منطقه و میزان معافیت لیست پتروشیمی. اندنکرده

 آمده است: 0جدول 
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 هاها بر مبنای منطقه و باقیمانده مدت معافیت آنتفکیك پتروشیمی _0جدول 

 باقیمانده معافیت نام واحد پتروشیمی منطقه

 اتمام معافیت آبادان آزاد

 

 

 ویژه ماهشهر

 

 رز یدنو بوعلی، امیرکبیر، فارابی، رازی، بندر امام،

فناوران، مارون، تندگویان، الله،  شیمی، خوزستان،

 )فاز یک(اروند، غدیر، کارون

 

 اتمام معافیت

 

 دو سال یدتخت جمشفاز دو(، ) کارون

 

 

 انرژی پارس ویژه

 )عسلویه(

 

 پارس، زاگرس، پردیس، آریاساسول،نوری،  جم،

فاز ) مهر و مروارید پلی پروپیلن جم، فرساشیمی،

 یک(

 

 اتمام معافیت

 

 کاویان

 انتخاب

 یدتخت جمش

 فاز دو() مرجان، بوشهر، مروارید

 کمتر از یک سال

 سه سال

 چهار سال

 پنج سال

 چهار سال کردستان شهرک صنعتی

 هیافتکمتر توسعه

 )محروم(

 اتمام معافیت خراسان، خارک شیراز،

 هشت سال متانول کاوه

 

 سایر

کربن ایران، اصفهان، تبریز، ارومیه، قائد بصیر، 

 کرمانشاه، لرستان، پلیمر کرمانشاه

 اتمام معافیت

 

 یک سال مهاباد
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ها در بررسی وضعیت موجود و وضعیت لغو معافیت
 واحدهای پتروشیمی

ایع اند: خوراک گازی، خوراک مها به سه دسته تقسیم شدهپتروشتیمی، منظور تحلیل بهتربه

اک های خورهای میان دستتی یا بین مجتمعی که خوراک خود را از پتروشیمیو پتروشتیمی

ی در هر قسمت در شکل موردبررستتهای گیرند. تعداد پتروشتیمیگازی و خوراک مایع می

 . زیر نمایش داده شده است

 

 ی در گزارش بر مبنای نوع خوراکموردبررسهای تعداد پتروشیمی _ 0شکل 

مانند میزان سود ناخالص و سود قبل ) هابرای بررسی وضع موجود هرکدام از پتروشیمی

های فعلی، پرداختی مالیات فعلی و حاشیه سود درصد صادرات وزنی، معافیت ،از مالیات

های موجود از کدال( متناسب با آخرین داده) ی ناشراننرسااطالعفعلی( از سامانه جامع 

استفاده شده است. برای  05۶0و اسفند  05۶1های مالی سال مالی منتهی به اسفند صورت
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در این گزارش و نحوه انجام کار به پیوست مراجعه  مورداستفادهخوانی آگاهی بیشتر از کدال

 شود.

ا مورد هو حاشیه سود مرتبط با این وضعیتدر این گزارش سه وضعیت به همراه مالیات 

ها لغو بررسی قرار گرفته است. در وضعیت اول، فقط معافیت صادراتی این پتروشیمی

ای نیز لغو های منطقههای صادراتی، معافیتشود. در وضعیت دوم به همراه معافیتمی

ت فقط معافی ای در نظر گرفته شده که دولتینانهبدبشوند. در وضعیت سوم، حالت می

ها، با کند. روند محاسبات در حالت لغو معافیتخاص را لغو می چهار محصولصادراتی 

ها مورد بررسی قرار گرفته و توضیحات مشروح آن نرخِ ابرازیِ مالیاتیِ مورد قبولِ شرکت

 در پیوست ارائه شده است.

یت صادراتی یا های بعد از لغو معافهای موجود و وضعیتدر ادامه به ترسیم وضعیت

های خوراک گاز، خوراک ای برای هریك از پتروشیمیهای صادراتی و منطقهلغو معافیت

 .شودمایع و میان دستی پرداخته می

های خوراک گازی و بررسی وضعیت موجود پتروشیمی
 های لغو معافیتوضعیت

 ، میزانوضعیت موجود هریك از واحدهای پتروشیمی در سود قبل از مالیات ۰در جدول 

مورد بررسی  05۶1ها در سال صادرات وزنی، پرداخت مالیات، حاشیه سود و نوع معافیت

های های خوراک گازی با استفاده از معافیتپتروشیمی ۰قرار گرفته است. مطابق جدول 

 .اندکردهدرصد از سود سالیانه خود مالیات پرداخت  195ای معادل حدود صادراتی و منطقه
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 05۶1های خوراک گازی در سال وضعیت موجود پتروشیمی _5 جدول

 هامعافیت

 ،ای)منطقه

 صادراتی(

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات فعلی

)میلیارد 

 تومان(

 میزان صادرات

 )درصد(

سود قبل از 

 مالیات

)میلیارد 

 تومان(

 نام پتروشیمی

 خارک 2452 111 0 86 صادراتی

 آریاساسول 3238 86 9 55 صادراتی

 فناوران 1815 86 2 60 صادراتی

 پردیس 1515 86 1 42 صادراتی

 زاگرس 3641 48 - 51 صادراتی

 خراسان 424 44 36 59 صادراتی

 شیراز 866 43 35 24 صادراتی

 کرمانشاه 413 41 - 50 صادراتی

 پارس 4285 38 - 62 صادراتی

 مارون 3636 35 - 44 صادراتی

صادراتی و 

 ایمنطقه
 مروارید 1481 66 1 52

صادراتی و 

 ایمنطقه
 بوشهر - - 0 -

صادراتی و 

 ایمنطقه
 کاوه - - 0 -

صادراتی و 

 ایمنطقه
 مرجان - - 0 -

 جمع 01600  38  
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حاظ اند لذا ل، دارای مقدار قابل استنادی نبودههایی که با عالمت خط تیره پر شدهقسمت

کاوه و مرجان در کدال اطالعاتی موجود نبود و  ،پتروشیمی بوشهراند. برای سه نشده

ای های مربوط به این واحدها در بررسی حالت لغو معافیت صادراتی و منطقهشاخص

ه هم که از نظر محصول ب) یدشان و در مقایسه با پتروشیمی زاگرستولتناسب ظرفیت به

 اند. اند( تخمین زده شدهیهشب

 ایهای صادراتی و منطقهسناریوهای لغو معافیت صادراتی و لغو معافیت ۹در جدول 

 2۰۹00های گازی از شود پتروشیمیطور که مشاهده میهمان. اندمورد بررسی قرار گرفته

اند که این عدد با میلیارد تومان مالیات ابراز کرده 05میلیارد تومان سود قبل از مالیات، تنها 

رسد و اگر معافیت مناطق را نیز در کنار میلیارد تومان می 0۶01به رقم لغو معافیت صادراتی 

یابد. از نظر حاشیه سود، میلیارد تومان افزایش می 1120معافیت صادراتی لغو کنیم به رقم 

دار( دارای های خوراک گازی در وضعیت موجود به طور میانگین)میانگین وزنپتروشیمی

درصد کاهش  0590ها، این مقدار به  ه با لغو معافیتدرصدی هستند ک ۰090حاشیه سود 

 .یابدمی
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یرات تأثو  05۶1ای در سال های صادراتی و منطقهبررسی وضعیت لغو معافیت صادراتی و لغو معافیت _6 جدول

 یمالی آن بر واحدهای خوراک گاز
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 خارک 1 ۰01 ۰01 ۹۶ 01 ۰01

 آریاساسول ۶ ۹01 ۹01 00 00 ۹50

 فناوران 2 5۹0 5۹0 01 05 5۰۶

 پردیس 0 200 200 50 0 201

 زاگرس - 1۰1 1۰1 00 01 1۰1

 خراسان 5۹ 012 012 ۰2 1 ۹۹

 شیراز 5۰ 000 000 21 0 01۶

 کرمانشاه 1 015 015 01 01 015

 پارس - 0521 0521 00 00 0521
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گونه متصور شود که معافیت مناطق تاثیری در ادامه زنجیره ندارد اما نگاه ممکن است این

شوند، خالی از لطف نخواهد بود. وارد مدار تولید می 0010هایی که تا سال به پتروشیمی

های ویژه از بعضی مناطق با هدف رشد اقتصادی یا رفع محرومیت بسیار پسندیده حمایت

ی هاای از آن در پیوست آورده شده حمایتهای دیگری که نمونهبا مشوقتوان است ولی می

برداری را انجام داد. نگاه توسعه زنجیره ارزش با نگاه های رشد اقتصادی و رفع آغاز بهره

توسعه  راکهچیی نیز دارند افزاهممحرومیت نه تنها هیچ منافاتی ندارد بلکه نسبت به یکدیگر 

زایی رشد اقتصادی و افزایش ارزش افزوده است و هم اشتغال زنجیره ارزش هم در جهت

ا هایی که در جهش سوم تبیشتر و توزیع بهتر درآمد را در پی دارد. جدول زیر پتروشیمی

 کشد.رسند را به تصویر مییمبرداری به بهره 0010سال 

 هایرسند به همراه تخمینی از وضعیت لغو معافیتیمبرداری به بهره 0010هایی که تا سال پتروشیمی  _7 جدول

 هاای برای تعداد محدودی از آنصادراتی و منطقه
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متناسب با محصول هر واحد و ظرفیت تولید اسمی آن و تخمین با یکی از  1در جدول 

ه های اورمبنای پتروشیمی) کرمانشاه، متانولی(های مبنای پتروشیمی) سه پتروشیمی زاگرس

ها، مالیات نیاهای اتیلن گالیکلی( و یا تلفیقی از مبنای پتروشیمی) مونیاکی( و مرواریدآ -

 .ای و صادراتی مورد محاسبه قرار گرفته استهای منطقهلغو معافیت در حالتاین واحدها 

ان شابهی برای تخمین و سختی کار مانند کیالبته در بعضی موارد نیز به دلیل نبود مبنای م

الفین، الفین گچساران، فاز دوم پتروشیمی ایالم و ... تخمینی لحاظ نشده است. در مجموع 

ها میلیارد تومان حمایت از این پتروشیمی 01۰1توان دریافت که ساالنه حداقل بیش از می

 عه زنجیره اتفاق بیفتد. همینتواند این مهم با لحاظ شدن نگاه توسگیرد که میصورت می

نیز در  05۶0ها برای سال صورت توصیف وضعیت موجود و وضعیت لغو معافیترویه به

 .است مشاهدهقابل ۶و  0دو جدول 

 05۶0های گازی در سال وضعیت موجود پتروشیمی _8 جدول

 

هامعافیت  

صادراتی( ،ای)منطقه  

حاشیه 

 سود

 )درصد(

 مالیات فعلی

)میلیارد 

 تومان(

 میزان صادرات

 )درصد(

سود قبل از 

 مالیات

 )میلیارد تومان(

 نام پتروشیمی

 خارک 200۰ 011 1 02 صادراتی

 زاگرس 2۶01 ۶0 1 50 صادراتی

 پردیس 25۰۹ 11 0 0۰ صادراتی

 خراسان ۶00 ۹۰ 05 ۹2 صادراتی

 آریاساسول 0۰۶۰ ۹0 00۹ 0۶ صادراتی

 فناوران 0501 ۹5 1 ۰۰ صادراتی

 شیراز 05۰0 ۰۶ ۰۶ 52 صادراتی



  

2۶ 

  

حذف آن بر عملکرد مالی واحدها با  های مالیاتی در صنعت پتروشیمی و اثرها و مشوقبررسی معافیت
 محوریت توسعه زنجیره ارزش

 
 
 

میلیارد  20151از  05۶0سال های گازی در شود پتروشیمیطور که مشاهده میهمان

اند که این عدد تنها با لغو میلیارد تومان مالیات ابراز کرده 110تومان سود قبل از مالیات، تنها 

رسد و اگر معافیت مناطق را نیز در کنار میلیارد تومان می ۹211معافیت صادراتی به رقم 

 یابد. از نظر حاشیهمیلیارد تومان افزایش می 011۰معافیت صادراتی لغو کنیم این رقم به 

به طور میانگین دارای  05۶0های خوراک گازی در وضعیت موجود سال سود، پتروشیمی

درصد کاهش  5۰90ها این مقدار به درصدی هستند که با لغو معافیت 0095حاشیه سود 

 یابد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرمانشاه ۹0۶ ۰5 1 0۶ صادراتی

 پارس ۹۰50 51 002 5۶ صادراتی

 مارون ۰000 52 1 02 صادراتی

ایصادراتی و منطقه  مروارید - - 1 1 

ایصادراتی و منطقه  بوشهر - - 1 1 

ایصادراتی و منطقه  کاوه - - 1 1 

ایصادراتی و منطقه  مرجان - - 1 1 

 جمع 20151 - 110 - -
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و  05۶0ای در سال های صادراتی و منطقههای  لغو معافیت صادراتی و لغو معافیتبررسی وضعیت _9 جدول

  یرات مالی آن بر واحدهای خوراک گازیتأث

 اختالف

 مالیات

 )میلیارد تومان(

 اختالف

 حاشیه سود

 )درصد(

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات

های صادراتی و )لغو معافیت

 ای(منطقه

 مالیات

 )لغو معافیت صادراتی(

 مالیات فعلی

 )میلیارد تومان(
 نام پتروشیمی

 خارک 1 02۶ 02۶ ۹۹ 0۹ 02۶

 زاگرس 1 ۰00 ۰00 51 0 ۰00

 سیپرد 0 ۰51 ۰51 5۰ 01 ۰2۹

 خراسان 05 0۰1 0۰1 ۰0 0 000

 اساسولیآر 00۹ 000۶ 000۶ 50 00 ۶۹5

 فناوران 1 5۹0 5۹0 05 02 5۹0

 رازیش ۰۶ 202 202 21 ۰ 225

 کرمانشاه 1 050 050 5۶ 01 050

 پارس 002 0۹02 0۹02 50 0 0051

 مارون 1 0120 0120 55 ۶ 0120

 دیمروار 1 1 511 1 - 511

 بوشهر 1 1 ۹۶۰ 1 زاگرس مانند ۹۶۰

 کاوه 0 1 5۶1 1 زاگرس مانند 5۶1

 مرجان 0 1 201 1 زاگرس مانند 201

 جمع 110 ۹211 011۰   1250
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حذف آن بر عملکرد مالی واحدها با  های مالیاتی در صنعت پتروشیمی و اثرها و مشوقبررسی معافیت
 محوریت توسعه زنجیره ارزش

 
 
 

 های گازیبندی پتروشیمیجمع

بندی گونه جمعتوان اینمی 05۶0و  05۶1در دو سال های گاز با بررسی اطالعات پتروشیمی

 کرد:

 

ای های صادراتی و منطقههای لغو معافیت صادراتی و لغو معافیتمالیات وضع موجود و وضعیت -۶شکل 

 05۶0و  05۶1های های خوراک گازی در سالپتروشیمی

ای سمت راست و سه نمودار میله 05۶1ای سمت چپ مربوط به سال سه نمودار میله

است که به ترتیب از چپ به راست، وضعیت موجود، وضعیت لغو  05۶0مربوط به سال 

د. به گیرای را در نظر میهای صادراتی و منطقههای صادراتی و وضعیت لغو معافیتمعافیت

 .یه سود نیز از نتایج این کار خواهد بودی حاشدرصددهطور میانگین کاهش 

 های خوراک مایع وضعیت موجود پتروشیمی
در جدول زیر وضعیت موجود هریك از واحدهای پتروشیمی در سود قبل از مالیات، 

  .ها مورد بررسی قرار گرفته استمیزان صادرات، پرداخت مالیات، حاشیه سود و نوع معافیت
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های مشخص است سود قبل از پرداخت مالیات پتروشیمی 01طور که در جدول همان

دهند. الزم میلیارد را مالیات می 005میلیارد تومان است که از این مقدار  ۶۹02خوراک مایع 

ین های جم و امیرکبیر، ابه ذکر است به دلیل غالب بودن خوراک مایع به گاز در پتروشیمی

 .اندقرار گرفتههای خوراک مایع ها در زمره پتروشیمیمجتمع

 05۶1های خوراک مایع در سال وضعیت موجود پتروشیمی _10 جدول

 

ر ای دمعافیت صادراتی و منطقهدر جدول زیر سناریوهای لغو معافیت صادراتی و لغو 

 اند:مورد بررسی قرار گرفته 05۶1سال 

 

هامعافیت  

 ،ای)منطقه

 صادراتی(

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات فعلی

)میلیارد 

 تومان(

 میزان صادرات

 )درصد(

سود قبل از 

 مالیات

 )میلیارد تومان(

 نام پتروشیمی

 اصفهان 1.1 01 21 11 صادراتی

 بوعلی 190 00 - 0 صادراتی

 نوری 1219 1. 11 .2 صادراتی

اراک شازند 2.21 19 161 .1 صادراتی  

 بندر امام 2.11 .1 262 21 صادراتی

 جم 1001 .1 - 16 صادراتی

 امیرکبیر 912 .1 10 21 صادراتی

 جمع 9021  111  
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حذف آن بر عملکرد مالی واحدها با  های مالیاتی در صنعت پتروشیمی و اثرها و مشوقبررسی معافیت
 محوریت توسعه زنجیره ارزش

 
 
 

و  05۶1ای در سال های صادراتی و منطقههای لغو معافیت صادراتی و لغو معافیتبررسی وضعیت _11 جدول

 یرات مالی آن بر واحدهای خوراک مایعتأث

اختالف 

 مالیات

)میلیارد 

 تومان(

اختالف حاشیه 

 سود

 )درصد(

حاشیه 

 سود

 )درصد(

 مالیات

)لغو معافیت 

 صادراتی(

 هامعافیت

 ،ای)منطقه

 صادراتی(

مالیات 

 فعلی

)میلیارد 

 تومان(

نام 

 پتروشیمی

 اصفهان 21 صادراتی 0. 16 1 11

 بوعلی - صادراتی .. 1 1 ..

 نوری 11 صادراتی .1. 22 1 61.

 شازند اراک 161 صادراتی .11 11 2 11

 بندر امام 262 صادراتی 111 26 1 112

 جم - صادراتی 11. 11 0 11.

 امیرکبیر 10 صادراتی 290 20 1 226

 جمع 111  1661   .2.0

های خوراک مایع، همگی معافیت مشخص است پتروشیمی 00طور که از جدول همان

شان به پایان رسیده و حالت لغو معافیت صادراتی و حالت لغو معافیت صادراتی و یامنطقه

 در حالتیلیارد تومان م 005ها از ها نتیجه یکسان دارد و پرداختی مالیات آنای در آنمنطقه

یابد. از نظر میلیارد تومان افزایش می 2110وضعیت موجود با لغو معافیت صادراتی به عدد 

 به طور میانگین 05۶1های خوراک مایع در وضعیت موجود سال پتروشیمیحاشیه سود، 
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های صادراتی درصدی هستند که با لغو معافیت 0۶9۶دار( دارای حاشیه سود میانگین وزن)

 یابد.درصد کاهش می 0۹90ای این مقدار به و منطقه

جدول در  05۶0صورت توصیف وضعیت موجود برای سال در ادامه همین رویه را به

 .کنیدمشاهده می 02

 05۶0های خوراک مایع در سال وضعیت موجود پتروشیمی _12 جدول

میلیارد  02510های خوراک مایع برابر پتروشیمی، سود قبل از مالیات 02طبق جدول 

آن  ذکرقابلنکته  .میلیارد آن صرف پرداخت مالیات شده است 00۹بوده که از این مقدار 

های خوراک گازی و خوراک است که با مقایسه آمار مربوط به وضعیت موجود پتروشیمی

از مالیات کمتر، مالیات رغم سود قبل های خوراک مایع علیبینیم که پتروشیمییممایع 

ود این البته با مقایسه حاشیه ساند. پرداختههای خوراک گازی بیشتری به نسبت پتروشیمی

سید. های خوراک گازی رتر بودن پتروشیمیتوان به نتیجه جذابدو نوع پتروشیمی نیز می

 هامعافیت

 ،ای)منطقه

 صادراتی(

حاشیه 

 سود

 )درصد(

مالیات 

 فعلی

)میلیارد 

 تومان(

میزان 

 صادرات

 )درصد(

سود قبل از 

 مالیات

)میلیارد 

 تومان(

نام 

 پتروشیمی

 اصفهان 0۰ ۰۶ 1 5 صادراتی

 بوعلی 25۶ ۰۶ 5۶ 01 صادراتی

 نوری 5۰10 ۰5 0۹۰ 00 صادراتی

 بندر امام 2۶۶1 0۰ 011 00 صادراتی

 اراک شازند 0201 00 0۶1 0۰ صادراتی

 امیرکبیر 01۶ 52 0۰ ۰ صادراتی

 جم 510۶ 2۹ - 2۹ صادراتی

 جمع 02510  00۹  
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حذف آن بر عملکرد مالی واحدها با  های مالیاتی در صنعت پتروشیمی و اثرها و مشوقبررسی معافیت
 محوریت توسعه زنجیره ارزش

 
 
 

ی دبنو جمعمورد بررسی قرار گرفته  05۶0ها در سال در ادامه وضعیت لغو معافیت

 .گرددهای خوراک مایع تقدیم میپتروشیمی

و  05۶0ای در سال  های صادراتی و منطقههای لغو معافیت صادراتی و لغو معافیتبررسی وضعیت _13 جدول

 یرات مالی آن بر واحدهای خوراک مایعتأث

های خوراک مایع مشخص است پرداختی مالیات پتروشیمی 05طور که از جدول همان

یابد. میلیارد تومان افزایش می 2۶۹2وضعیت موجود به مقدار  در حالتمیلیارد تومان  00۹از 

به طور  05۶1های خوراک مایع در وضعیت موجود سال از نظر حاشیه سود، پتروشیمی

 0090ها این مقدار به درصدی هستند که با لغو معافیت 019۹میانگین دارای حاشیه سود 

 یابد.درصد کاهش می

 اختالف مالیات

)میلیارد 

 تومان(

اختالف حاشیه 

 سود

 )درصد(

حاشیه 

 سود

 )درصد(

 مالیات

)لغو معافیت 

 صادراتی(

 هامعافیت

 ،ای)منطقه

 صادراتی(

 مالیات فعلی

)میلیارد 

 تومان(

 نام پتروشیمی

 اصفهان . صادراتی 9 1 6 1

 بوعلی 19 صادراتی 126 1 1 2.2

 نوری .20 صادراتی .19 22 1 16.

 بندر امام 166 صادراتی 19. .2 1 119

 شازند اراک 296 صادراتی 1.9 21 2 09

 امیرکبیر .2 صادراتی 11 1 2 .0

 جم - صادراتی 1.. 12 . 1..

 جمع 120  1901   1210
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  مایعهای خوراک بندی پتروشیمیجمع

ای و سه نمودار میله 05۶1ای سمت چپ مربوط به سال سه نمودار میله 0شکل در 

که به ترتیب از چپ به راست، وضعیت موجود،  است 05۶0سمت راست مربوط به سال 

ر ای را دهای صادراتی و منطقههای صادراتی و وضعیت لغو معافیتوضعیت لغو معافیت

های های صادراتی و حالت لغو معافیتالت لغو معافیت)دلیل یکسان بودن ح گیردیمنظر 

 ای در بخش قبل توضیح داده شده است(.صادراتی و منطقه

 

ای  های صادراتی و منطقههای لغو معافیت صادراتی و لغو معافیتمالیات وضع موجود و وضعیت -01شکل 

 05۶0و  05۶1های های خوراک مایع در سالپتروشیمی

 590های خوراک مایع با این کار، گفتنی است به طور میانگین، حاشیه سود پتروشیمی

 .کنددرصد کاهش پیدا می
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حذف آن بر عملکرد مالی واحدها با  های مالیاتی در صنعت پتروشیمی و اثرها و مشوقبررسی معافیت
 محوریت توسعه زنجیره ارزش

 
 
 

بررسی وضعیت موجود و سناریوهای لغو معافیت مالیاتی در 
 های میان دستیپتروشیمی

های پردازیم که خوراک خود را از پتروشیمیهایی میدر این قسمت به بررسی پتروشیمی

کنند یا به عبارتی از خوراک بین مجتمعی استفاده خوراک گازی و خوراک مایع تأمین می

 کنند.می

 ارائه شده است. 00در جدول  05۶1ها در سال وضعیت موجود و وضعیت لغو معافیت

 :نکات الزم برای بررسی این جدول

ن جم، روپیلهای قائد بصیر، کربن ایران، غدیر، تندگویان، پاطالعات پتروشیمی .0

ی موردبررسهای خوراک گازی و خوراک مایعِ اروند و خوزستان مانند پتروشیمی

 اند.از سامانه کدال، مورد بررسی قرار گرفته

 صورت مالی پتروشیمی الله در صورت مالی پتروشیمی مارون لحاظ شده است. .2

 - تیها )صادراتی یا صادراها در حالت لغو معافیتمالیات بعضی از پتروشیمی .5

 ای(، به دلیل نبود صورت مالی آن در سامانه کدال تخمین زده شده است. منطقه

 های مهر، کردستان، لرستان، مهاباد و پلیمر کرمانشاه متناسب با پتروشیمی

ت به عل) ی پتروشیمی الله تخمین زده شده است.بر مبناها ظرفیت آن

 تشابه محصول(

  ه ی پروپیلن جم تخمین زدمبنابر نوید زر شیمی متناسب با ظرفیت آن

 شده است.

اند اند دارای مقدار قابل استنادی نبودههایی که با عالمت خط تیره پر شدهقسمت .0

 اند. لذا لحاظ نشده

ای استفاده هایی که از معافیت صادراتی منطقهحالت لغو معافیت صادراتی برای پتروشیمی

ت ای است با لغو معافیکنند صفر خواهد بود یعنی پتروشیمی که دارای معافیت منطقهمی
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معافیت خود را به قوت قبل خواهد داشت لذا در تحلیل حالت لغو معافیت  ،صادراتی

 .دصادراتی لحاظ نخواهند ش
ای های صادراتی و منطقههای لغو معافیت صادراتی و لغو معافیتبررسی وضعیت موجود و وضعیت  _14 جدو

 برای واحدهای میان دستی 05۶1در سال 

ت
فی

عا
م

ها
 

یه
اش

ح
 

ود
س

 

د(
ص

در
( 

ت
یا

مال
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ل
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فی
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اش
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ص

در
( 

ت
یا
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ی
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ف
 

)م
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ن(
ما

تو
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ن

 

ی
یم

ش
رو

پت
 

ریبص قائد 20 16 22 16 صادراتی  

رانیا کربن 12 13 13 11 صادراتی  

ریغد 5 18 16 16 صادراتی  

انیتندگو - 23 224 19 صادراتی  

جم لنیپروپ - 36 130 29 صادراتی  

 اروند - 34 192 27 صادراتی

 خوزستان - 11 7 9 صادراتی

 الله - 27 120 22 صادراتی

زر دینو - 0 69 0 صادراتی  

کرمانشاه مریپل - 0 120 0 صادراتی  

 مهر - 0 120 0 صادراتی

 لرستان - 0 132 0 صادراتی

 و صادراتی

ایمنطقه  
 کردستان 1 0 120 0

 و صادراتی

ایمنطقه  
 مهاباد 0 0 132 0

 و صادراتی

ایمنطقه  
دیجمشتخت 1 15 10 11  

 جمع 36  1526  

 51های بین مجتمعی برابر مالیات فعلی قابل محاسبه در پتروشیمی 00طبق جدول 

میلیارد افزایش خواهد یافت و با لغو  00۹۰میلیارد است که با لغو معافیت صادراتی به رقم 
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حذف آن بر عملکرد مالی واحدها با  های مالیاتی در صنعت پتروشیمی و اثرها و مشوقبررسی معافیت
 محوریت توسعه زنجیره ارزش

 
 
 

رسد. در ادامه همین می 0021به رقم  زمانهمای و صادراتی به طور های منطقهمعافیت

 :رار خواهد شدتک 05۶0رویه برای سال 
ای های صادراتی و منطقههای لغو معافیت صادراتی و لغو معافیتبررسی وضعیت موجود و وضعیت_15 جدول

 برای واحدهای میان دستی 05۶0در سال 
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 قائد بصیر صادراتی 25 15 28 14

 کربن ایران صادراتی 9 .2 .2 21

 غدیر صادراتی 18 23 56 19

 تندگویان صادراتی 0 22 305 17

 پروپیلن جم صادراتی 0 33 221 27

 اروند صادراتی 0 33 255 26

 خوزستان صادراتی 0 14 11 11

 الله صادراتی 0 17 109 14

 نوید زر صادراتی 0 0 118 0

 پلیمر کرمانشاه صادراتی 0 0 109 0

 مهر صادراتی 0 0 109 0

 لرستان صادراتی 0 0 120 0

0 109 0 0 
صادراتی و 

 ایمنطقه
 کردستان

0 120 0 0 
صادراتی و 

 ایمنطقه
 مهاباد

11 23 14 5 
صادراتی و 

 ایمنطقه
 جمشیدتخت

 جمع  1.  2.26 
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طور که توضیح داده شد با عدم لحاظ مالیات در حالت لغو معافیت صادراتی همان

میلیارد خواهد بود.  00۰0ای هستند برابر هایی که دارای معافیت صادراتی و منطقهپتروشیمی

میلیارد تومان افزایش  0101ای این عدد به های صادراتی و منطقهدر حالت لغو معافیت

 .خواهد یافت

 های میان دستیی پتروشیمیبندجمع

 

ای  های صادراتی و منطقههای لغو معافیت صادراتی و لغو معافیتمالیات وضع موجود و وضعیت -00شکل 

 05۶0و  05۶1های های میان دستی در سالپتروشیمی

 بررسی یک حالت حداقلی
ی هاطور که در ابتدای گزارش توضیح داده شد عالوه بر دو وضعیت لغو معافیتهمان

ریم گییم، حالتی را در نظر زمانهمای به طور های صادراتی و منطقهصادراتی و لغو معافیت

به ) که دولت روی تعدادی محصول مشخص لغو معافیت را اعمال کند. این چهار محصول
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ول که در جد اندشدهاتیلن انتخاب اوره و پلی ،( متانول، آمونیاکدرخواست کارفرمای پروژه

هده کنند، مشاهایی که این محصوالت را تولید میتوان مالیات حاصله از پتروشیمیمی 0۹

ت ی حذف معافیهاحالتاست علت یکسان نبودن مالیات محصول متانول در  ذکرقابلنمود. 

ی تولید متانولی است واحدهای به علت امنطقههای صادراتی و صادراتی و حذف معافیت

مانند بوشهر، کاوه و مرجان ولی واحد جدیدی در حوزه تولید اوره  اندشدهیراً افتتاح اخکه 

 واحدهااین  0010و آمونیاک و همچنین پلی الفین هنوز افتتاح نشده است که البته تا سال 

به تفکیك محصول  1را در جدول  هاآنات نیز وارد مدار تولید خواهند شد که تخمینی از مالی

 .توان مشاهده نمودمی

 بررسی لغو معافیت بر چند محصول خاص _16 جدول

 

 

 

 05۶1مالیات 

)لغو معافیت صادراتی و 

 ای(منطقه

 05۶1مالیات سال 

)لغو معافیت 

 صادراتی(

 محصول

 متانول 0۹20 50۰۰

 و اوره آمونیاک ۰۶1 ۰۶1

 اتیلنپلی 05۶۰ 05۶۰

 جمع 5۹05 ۰۹15
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آیا با لغو معافیت مالیاتی صادراتی، زنجیره ارزش توسعه 
 کند؟پیدا می

 اند از:عوامل مؤثر در باب توسعه زنجیره ارزش عبارت

 حاشیه سود  .0

عنوان یك ابزار در جهتِ کاهشِ اختالفِ حاشیهِ ها بهدر این گزارش سعی شد لغو مالیات

به  ها در برخی مواردفروشِ داخل و فروش صادراتی بررسی شود. البته با لغو معافیتسودِ 

است.  ترگذاری، بازهم صادرات برای تولیدکننده، جذابدالیلی مانند مبنای متفاوت قیمت

سازی حاشیه سودها و حتی ترغیبِ فروشِ داخل و در نتیجه توسعه زنجیره برای یکسان

 گذاری محصول و همچنینزارهای دیگری مانند تغییر در مبنای قیمتارزش الزم است تا از اب

الیاتی م خوراک، تغییر در نرِخ بخشودگیِ مالیاتیِ فروش در بورس کاال و یا بستن عوارض

 تناسب نوع محصول استفاده شود )که نیاز به کار کارشناسی دارد(.  به

 ایهای منطقهمعافیت .2

ن اثر شدای خود سبب بیهای منطقهبررسی شد معافیتطور که در گزارش حاضر همان

دیگر ابزارِ لغِو معافیتِ صادراتی برای عبارتشود بههای صادراتی میلغو معافیت

وسعه اثر خواهد بود و برای تکنند، بیای استفاده میهای منطقههایی که از معافیتپتروشیمی

 دیگری انجام شود.ها به طرق زنجیره الزم است تا این نوع معافیت

 دستظرفیت بالفعل و بالقوه در پایین .5

دست زنجیره وجود نداشته باشد، استفاده از ابزارهای سیاستی اگر ظرفیت تولید در پایین

ها و ... در جهت تأمین نهاده برای تولید داخل به توسعه زنجیره ها یا معافیتمانند مشوق

 کمك نخواهد کرد.
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عه ی را برای توسمؤثرتمام عوامل فوق قانون  نظر گرفتنتواند با در گذار میسیاست

 .زنجیره ارزش وضع کند

 بندیجمع

وراک خ ،های خوراک گازیتأثیر لغو معافیت مالیاتی مربوط به پتروشیمی 02شکل در 

 .مایع و میان دستی نشان داده شده است

 

ای های صادراتی و منطقههای لغو معافیت صادراتی و لغو معافیتوضع موجود و وضعیت مالیات -02شکل 

 های خوراک گازی، خوراک مایع و میان دستیبرای تمام پتروشیمی

در فروش محصوالت باالدست و میان  05۶1وضعیت موجود پرداخت مالیات در سال 

 0011تی، رقم مالیات به بیش از میلیارد که با لغو معافیت صادرا ۰۹5دست برابر است با 

های ای در کنار معافیتهای منطقهیابد و در صورت لغو معافیتمیلیارد تومان افزایش می

 رسد.میلیارد تومان می 01011صادراتی این عدد به بیش از 
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نیز با رویکرد مشابه، مالیات حاصل از فروش محصوالت باالدست و میان  05۶0در سال 

میلیارد تومان بوده که در صورت لغو معافیت  0۹02وجود برابر با دست در وضعیت م

 ایهای منطقهمیلیارد تومان رسیده و با لغو معافیت 01۹11رقم مالیات به بیش از ، صادراتی

 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. 02۹11های صادراتی این رقم به بیش از در کنار معافیت

ای، حاشیه سود واحدهای های صادراتی و منطقهعافیتطور که ذکر شد با لغو مهمان

درصد، واحدهای پتروشیمی خوراک مایع به طور میانگین  01خوراک گازی به طور میانگین 

درصد کاهش پیدا خواهد کرد ولی اگر به  1های میان دستی کمتر از درصد و پتروشیمی 590

های خوراک گازی دارای تروشیمیحاشیه سودهای بعد از دریافت مالیات نگاهی بیندازیم پ

 20تا  5های خوراک مایع دارای حاشیه سود پتروشیمی ،درصدی 11تا  51بازه حاشیه سود 

د. درصدی خواهند بو 2۶تا  ۶های میان دستی دارای حاشیه سود درصدی و پتروشیمی

کنند یافت میرهای گازی بیشترین تأثیر را از این اقدام ددیگر باوجوداینکه پتروشیمیعبارتبه

تند تر هسگذاری، جذابهای دیگر سرمایههای دولتی از بین گزینهولی بازهم به دلیل مشوق

های خوراک مایع و دادن سرمایه به سمت پتروشیمیگذار برای جهتو سیاست

 بینی کند. های میان دستی و توسعه زنجیره ارزش باید اقدامات دیگری را نیز پیشپتروشیمی

ن دستی های میاهای گازی به نسبت پتروشیمییگر جذابیت باالی پتروشیمیاز طرف د

شود ابتدای زنجیره، رسوب سرمایه بیشتری را شاهد باشد و غفلت از این مفهوم سبب می

شنده در تر و فرودر نهایت ایران را به یك کشور تولیدکننده محصوالت باارزش افزوده پایین

والت باارزش افزوده بیشتر و فروش در حجم کمتر( تبدیل جای تولید محصحجم باالتر )به

 خواهد کرد.

ها در این گزارش، بررسی تغییرات حاشیه هدف از بررسی دقیق هرکدام از پتروشیمی

دست سود و میزان افزایش مالیات یا به عبارتی کاهش جذابیت صادرات بوده تا زنجیره پایین

علت حاشیه سود باالتر صادرات و در نتیجه فروش به دالیل نبود خوراک و مواد اولیه )به 
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نهاده کمتر به داخل( معطل نماند، از طرفی با توسعه زنجیره ارزش، رشد اقتصادی بیشتر، 

 ود.نتیجه تحریم پذیری کمتری را شاهد خواهیم ب و دراشتغال بیشتر و تنوع محصول بیشتر 

یه ر پابزش صنایع نفت و گاز های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه زنجیره اردر سیاست

ها یان و افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی متناسب با ارزش افزوده آنبندانشاقتصاد 

خام تأکید شده است. جهت افزایش ارزش افزوده محصوالت پتروشیمی و جلوگیری از نیمه

 شود:یشنهادهای زیر ارائه میپفروشی 

 گذارفکری سیاستی محصوالت زنجیره ارزش در نظام بنددسته .0

های دولتی، هدفمند طورکلی حمایتها و بهها، معافیتشود مشوقاین راهکار موجب می

 شود.انجام شود. افراز پیشنهادی در ادامه مطرح می

)در ابتدای گزارش( که برای تأکید بیشتر و ارائه راهکار مدنظر در  0متناسب با شکل 

صورت تواند بهبندی محصوالت در جهت توسعه زنجیره میطبقه ،شوداین بخش تکرار می

 زیر باشد:

 حذف معافیت با هدف توسعه محصوالت میان دستیف( ال

در این قسمت مشخصاً محصوالت در حوزه وزارت نفت مخاطب هستند. برای این  

لن یاستیك اسید، آمونیاک، استایرن، بوتادین، مونو ات، سری از محصوالت مانند متانول

و ) تیهای صادراتوان با لغو معافیتگالیکل، دی اتیل هگزانول و... با متولی وزارت نفت می

ین می توان چنهمای( به توسعه زنجیره آن کمك کرد. های منطقههمچنین لغو معافیت

 های مالیاتی برای قراردادهای فروش محصوالت بین مجتمعی در نظر گرفت. تخفیف

 دستییینپاف توسعه محصوالت ب( حذف معافیت با هد

 این محصوالت باید با دو رویکرد مورد دقت قرار گیرند:
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دست مصرف شده و علت عدم توسعه زنجیره آن اول محصوالتی که در صنایع پایین 

دست یینپاکمبود مواد اولیه است. عدم توسعه در گزاره فوق به این معنی است که یا واحد 

 محصوالتی است که توجهقابلست یا کشور در حال واردات فعالیت ا در حالزیر ظرفیت 

از بعضی محصوالت  اندعبارتمواد اولیه آن در کشور وجود دارد. نمونه این محصوالت 

پلی  ،یبندهبستاستر برای نساجی و پارازایلن برای صنعت یپلشیمیایی و پلیمرها از جمله 

 ،و بطری ترفتاالت برای مصارف الیاف اتیلنپروپیلن برای ساخت محصوالت پالستیکی، پلی

ش و ... .  لباس، پوش، ساختمان، وینیل کلرید برای مصارف بسیار در صنعت پالستیكپلی

ها در بورس یارهای شناسایی این محصوالت، کمبود عرضه یا تقاضای زیاد آنمعیکی از 

 کاالست.

رفیت ارند و تا ایجاد ظدست بالفعلی نداندازه کافی ظرفیت پاییندوم محصوالتی که به

توان آن را مورد پردازش باید صادر شوند ولی با هدفِ افزایشِ ارزش افزوده صادراتی، می

افزوده بیشتری صادرات کرد.  مانند بعضی پلیمرها  باارزشو به جای آن محصوالت  قرارداد

زش چ، اراتیلن که با کمی پردازش روی آن و تبدیل آن به کامپاند و مسترباز جمله پلی

ی صادراتی برای این دسته محصوالت تا بالفعل شدن هامشوقکند )صادراتی آن ارتقا پیدا می

 (.های بالقوه بالمانع استیتظرف
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 درک بهتر پیشنهادات سیاستی بندی محصوالت در جهت توسعه زنجیره برایطبقه -05شکل 

أمین ها( در جهت تدر حالت لغو معافیت) هااز پتروشیمیاستفاده از مالیات دریافتی  .2

 های رشدِ زنجیره باالدستمالیِ فعالیت

وجود دارد که به اثر غایی مالیات   2مفهومی در علم اقتصاد تحت عنوان اصابت مالیاتی

اری( در تواند )با تعیین سازوکها میپردازد. مالیات دریافتی از پتروشیمییم کنندهپرداختبر 

پذیری یا مشکالت پیش روی حوزه تحقیق و توسعه یسكرجهت رفع مشکالت 

 رنگپری هانمونهرآیندی مصرف شود که یکی از ف - ها مانند مشکالت فناوریپتروشیمی

 . هاستی متمرکز در کنار پتروشیمیهامجتمعی شیمیایی و هاپارکآن، حمایت از توسعه 

                                                

2 Tax Incidence 
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خام در قانون با سازوکار تعیین مواد خام یا شمول محصوالت تعریف مواد نیمه .5

های خوراک گاز و خوراک مایع در زمره مواد خام منتشره از سوی هیئت یمیپتروش

 وزیران 

های اتقانون مالی 000های صادراتی بیان شد طبق قانون طور که در بحث معافیتهمان

کدام از محصوالت درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند که هیچ 21مستقیم، مواد خام از 

پتروشیمی جزء فهرست مواد خام نیست. یك راهکار پیشنهادی آن است که محصوالتی از 

خام مهتوان با تعریف کاالهای نیصنعت پتروشیمی نیز جزء محصوالت خام قرار بگیرند یا می

بب س گذارقانونعنوان یك ابزار سیاستی در دست های مستقیم بهمالیات 000انون در ادامه ق

 تواند هریكخام میمواد نیمه کنندهمشخصاعمال قدرت برای توسعه زنجیره ارزش شد. نهاد 

ی انرژی، وزارت صمت یا کارگروه تعیین مواد خام مورد اشاره در عال یشورای نهادهااز 

برنامه توسعه، از طریق رصد  هر دورههای مستقیم باشد که در قانون مالیات 000ماده 

مربوط به آن و آمار تولید، فروش  HSمحصوالت پتروشیمی و زنجیره آن متناسب با کد 

خارج  عنوان محصوالتدست، محصوالتی را بهصادراتی و ظرفیت بالقوه و بالفعل در پایین

ای شود برها جهت دهد. پیشنهاد میگذارییهسرمااز دایره حمایتی دولت تعریف کند تا به 

شروع کار تمام محصوالت باالدستی پتروشیمی به همراه تعدادی از محصوالت میان دستی 

راک های خوتمام پتروشیمی) خام در قانون مطرح شودمانند اتیلن گالیکل جزء کاالهای نیمه

 گازی و خوراک مایع در این پیشنهاد مدنظر است(.

 سیاستی شنهادیپ

قانون  000گردد در ماده توسعه زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی پیشنهاد می منظوربه

درصد 21خام بعد از عبارت ( عبارت کاالهای نیمه05۶0های مستقیم)مصوب تیرماه مالیات

درآمد حاصل از مواد خام اضافه شده و در گام اول فهرست محصوالت پایه پتروشیمی نظیر 
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 خام به فهرستها به عنوان مصادیق کاالهای نیمهها و گالیکولیاک و آروماتیكمتانول، آمون

 مربوطه)مصوبه هیئت وزیران( اضافه شود.

های مستقیم به صورت زیر ارائه قانون مالیات 000ماده پیشنهادی جهت اصالح ماده 

 شود:می

حصوالت ( درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و م%011) صد درصد

خام و پنج درصد ( درآمد حاصل از صادرات کاالهای نیمه%01) درصد بخش کشاورزی و ده

گردد. فهرست مواد مشمول مالیات با نرخ صفر می ( درآمد حاصل از صادرات مواد خام۰%)

 های امور اقتصادی وخام و کاالهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانهخام و کاالهای نیمه

صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به دارایی، 

 .رسدیئت وزیران میهتصویب 

پذیر و ماده قانون رفع موانع تولید رقابت 50ی موضوع ماده امنطقههای تبصره: معافیت

گردد که قانون مناطق آزاد از زمان تصویب این قانون صرفاً شامل واحدهای تولیدی می 05

 .خام درج نشده باشدمحصوالت آن در فهرست مواد خام و کاالهای نیمه

 پیوست

 تسعیر ارز
ی اطالعات مالی مبتنی بر ارز به واحد پول گزارشگر تسعیر ارز گزارشگربه فرآیند 

تمام معامالت ارزی در زمان ثبت اولیه »(، 0۹گویند. طبق استاندارد حسابداری )شماره یم

ه این بدان معنی است ک« ریال ثبت شوند. برحسبباید بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله 

صورت غیر ریالی صادر کند در تاریخ معامله باید مبلغ آن را ابتدا اگر شرکتی محصولی را به

فاصله  حساب زمانییهتسودیل کرده و آن را ثبت کند. حال اگر بین فروش کاال و به ریال تب
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واسطه تغییر نرخ حساب دوباره باید دریافتی به ریال ثبت دفتر شود. بهیهتسوبیفتد در تاریخ 

ای هعنوان درآمد یا هزینهدر صورت مالیِ شرکت، سود یا زیانی به ،دالر نیمایی در این مدت

شود. این مورد در زیان( حاصل از تفاوت نرخ تسعیر ارز( لحاظ می) سود )اصطالحاً مالی

تی ثبایببدهی و دارایی نقد ارزی دارند، در شرایط ، هایی که طلبهای مالی شرکتصورت

و  ها، طلبهاییدارا، هاترازنامهکند. در تاریخ نرخ ارز در کشور گزارشگر، نمود پیدا می

 .کنندجدداً فرآیند تسعیر را طی میهای ارزی میبده

 

 هاترازنامهفرآیند تسعیر در  _00شکل 

 سهام شناور آزاد
منظور تسهیل اجرای ی مالی جدید بهنهادهاو  ابزارهاقانون توسعه  0طبق بند ب ماده 

(، سهام شناور 0500مصوب آذرماه ) های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیسیاست

آزاد، بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام 

قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.  آن باشند و قصد ندارند با حفظیم

 اندارسهامدرصد سهام شرکت الف باشد و از  01 دارسهاممثال اگر شرکت ب عنوانبه

توان گفت که سهم شناور مدت نداشته باشد، میراهبردی آن بوده و قصد فروش در کوتاه

 .درصد است 21شرکت الف، 
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 مفهوم سهام شناور آزاد _0۰شکل 

یک نمونه محاسبه نرخ مالیاتی برای شرکتی با سهام شناور آزاد 
 درصد 52زیر 

درصد بخشودگی مالیاتی بر کل  01ن در بورس سهام از واسطه پذیرفته شداین شرکت به

 ۶1) شوددرصد مشمول مالیات می 229۰کند یعنی کل درآمد وی با نرخ استفاده می درآمد

شود(. اگر شرکت محصول خود را در بورس درصد می 2۰درصد کل درآمد مشمول مالیات 

درآمدی که از فروش محصول درصد بخشودگی مالیاتی نسبت به  01کاال به فروش برساند از 

درصد  229۰استفاده خواهد کرد یعنی درآمد وی در بورس کاال با  آمدهدستبهدر بورس کاال 

درصد سود  ۶1درصد )2۰مشمول مالیات خواهد بود و سایر درآمدهای وی با همان نرخ 

حال اگر فرض کنیم شرکت در (. شوددرصدی می 2۰فروش در بورس کاال مشمول مالیات 

درصد  00ورس سهام پذیرفته شده و همه فروش شرکت در بورس کاال باشد طبق قانون ب

درصد( یعنی نرخ مالیاتی وی  ۶1درصدِ ۶1) شوددرصدی می 2۰کل درآمد مشمول مالیات 

 .درصد محاسبه خواهد شد 21با 
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 درصد 2۰شناور کمتر از روند محاسبات نرخ مالیاتی برای یك شرکت با سهام  _16 شکل

 های مالیاتی در دو مثال واقعینرخ
درصد(  2۰های دارای سهام زیر ای از شرکتعنوان نمونهبهفناوران )های پتروشیمی شرکت

درصد(  2۰های دارای سهام باالی ای از شرکتیندهنماعنوان به) و صنایع شیمیایی کرمانشاه

نرخ مالیاتی حاصل از  ،00و  01های اند. در شکلدر بورس اوراق سهام پذیرفته شده هر دو

فروش صادراتی، فروش در بورس کاال و فروش غیر بورسی این دو پتروشیمی محاسبه شده 

 .است

 

 درصد 2۰های مالیاتی انواع درآمدهای پتروشیمی فن آوران با سهام شناور آزاد کمتر از نرخ _17 شکل

 

 درصد 2۰های مالیاتی انواع درآمدهای صنایع شیمیایی کرمانشاه با سهام شناور آزاد باالتر  از نرخ _00شکل 
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 ایهای منطقهمعافیت

 مناطق آزاد

مصوب شهریورماه ) صنعتی -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  05طبق ماده 

 های اقتصادی اشتغال دارند،به انواع فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه»، (0512

برداری مندرج در مجوز به یخ بهرهاز تارنسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد 

های مستقیم مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات

پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد  از انقضاءمعاف خواهند بود و پس 

 هخردادماالبته این ماده در « یئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.ه

(قانون 05) مندرج در متاده« پانزده سال»مدت »شود که دچار تغییراتی می 0500سال 

 «گردد.اصالح می« بیست سال» صنعتی به مدت -چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 

 

 مناطق آزاد فعلی و جدید _0۶شکل 
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 یافتههای صنعتی و مناطق کمتر توسعهمناطق ویژه، شهرک

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )اصالحیه ماده قانون رفع موانع تولید رقابت 50طبق ماده 

درآمد ابرازی ناشی از »(، 05۶0ماه یبهشتدارهای مستقیم( )مصوب قانون مالیات 052

تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که  هایفعالیت

برداری صادر ربط برای آنها پروانه بهرههای ذیوزارتخانه تاریخ اجرای این ماده از طرف از

ها، شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانیا قرارداد استخراج و فروش منعقد می

و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی  هاهتل

ا برداری یشود، از تاریخ شروع بهرهز صادر میبرداری یا مجوربط برای آنها پروانه بهرهذی

با نرخ  لده سایافته به مدت کمتر توسعهو در مناطق  پنج سالاستخراج یا فعالیت به مدت 

نامه اجرایی این ماده )مصوب اسفندماه یینآهمچنین در « باشد.صفر مشمول مالیات می

ناطق ویژه اقتصادی یا واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در م» ( آمده است که05۶0

استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا های صنعتی بهشهرک

صد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران )با رعایت های صنعتی مستقر در شعاع یكشهرک

به سباشند و دوره برخورداری محانرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می(( مشمول 5تبصره )

مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار 

ال یافته به مدت سیزده ستوسعههای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر شهرک

 .«خواهدبود
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 مناطق آزاد و ویژه موجود،جدید و درحال تصویب _20 کلش

 و ویژه تفاوت مناطق آزاد

تفاوت ماهوی ، که این دویدرحالدانند یمبسیاری از افراد مناطق آزاد و ویژه را یکی 

ی این مناطق خارج از هر دوعنوان نمونه مشترک هستند به هامؤلفهدارند البته در یك سری 

، یکسان است هر دومقررات کار و اشتغال نیروی انسانی در ، قلمرو گمرکی کشور هستند

منطقه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند و شباهت عمده دیگر از حیث  هر دو

آالت خط تولید و ینماشهای گمرکی، جهت واردات مواد اولیه، قطعات، امتیازات و معافیت

ی هاتفاوتسایر موارد مصرفی واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در این دو منطقه است اما 

 که در متن گزارش اشاره) توان به تفاوت در میزان معافیتها میز بین آنعمده نیز دارند که ا

مجاز در مناطق آزاد و ممنوع در مناطق ویژه( و نحوه اداره منطقه ) یفروشخردهشد(، امتیاز 

 ،های خصوصیی تخصصی شامل شرکتهابخشتوسط  غالباًاشاره کرد که مناطق ویژه 
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شوند اما ی دولتی تخصصی اداره میهاسازمانیا  هایردولتی و شرکتغی عمومی نهادها

امل یرعمدمدیره و یئتههای دولتی مستثنی هستند و اعضای مناطق آزاد از قوانین شرکت

شود. این نکته نیز حائز یئت وزیران تعیین میهو  جمهوریسرئسازمان آن توسط شخص 

مانند  گردندیمعین تشکیل های مبرای فعالیت غالباًاهمیت است که مناطق ویژه اقتصادی 

منطقه ویژه ماهشهر و منطقه ویژه شهید رجایی که به ترتیب در ، منطقه ویژه انرژی پارس

به  050۶کنند. البته از سال و دریانوردی فعالیت می بندرهاهای انرژی، پتروشیمی و حوزه

وزه ح سفانهمتأنعتی( دارند و ص - بعد بسیاری از مناطق ویژه حوزه فعالیت عام )تجاری

ها تعریف نشده است. الزم به ذکر است مناطق ویژه از حیث کارکردی تخصصی برای آن

 های صنعتی هستند.مانند شهرک

 تفاوت ماهوی مناطق آزاد و ویژه

شده برای این مناطق در قانون یفتعرتوان از اهداف طورکلی ماهیت این مناطق را میبه

اهداف مناطق « نعتیص - ونگی اداره مناطق آزاد تجاریقانون چگ»جستجو کرد. در ماده اول 

رشد و توسعه اقتصادی، ، اند از: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانیآزاد عبارت

 ،گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاالسرمایه

 ای، تولید و صادرات.ی جهانی و منطقهبازارهاحضور فعال در 

نیز اهداف مناطق ویژه « قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی»همچنین در ماده اول  

لی، تحرک در الملینبهای اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری اند از پشتیبانی از فعالیتعبارت

تغال مولد، ایجاد اش یرنفتی،غتولید و پردازش کاال، انتقال فناوری، صادرات ، ایاقتصاد منطقه

عبور خارجی( ) گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیتجلب و تشویق سرمایه

 انتقال کاال(.) و ترانشیپ
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 برخوردار از اشتغالمناطق کم

)مصوب اسفند  های توسعهقانون احکام دائمی برنامه 52ماده  0طبق بند پ تبصره 

گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط سرمایهمنظور تسهیل و تشویق به»(، 05۶۰

هایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور شهرستان شود:دولت انجام می

شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان تعریف می عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغالاست به

ال در س وزیرانیئتار و رفاه اجتماعی و تصویب هبودجه کشور و وزارت تعاون، ک و برنامه

دولت موظف است معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی،  شود.میاول و نیز ششم هر دهه تعیین 

ر د منظور شدههای معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت

یز تولید کاالی جدید در این واحدها اعمال کند. توسعه واحد و ن نعتیص - مناطق آزاد تجاری

 «.باشندمیبه میزان سهم خود مشمول این حکم 

ساله ستیباین مصوبه به این معنی است که معافیت مالیاتی این مناطق مانند مناطق آزاد، 

ران های هیئت وزینامهیبتصوای با این موضوع در خواهد بود ولی به دلیل اینکه هنوز منطقه

 .ت، امکان بررسی این نوع معافیت وجود نداردمنتشر نشده اس

 گذاریهای سرمایهمشوق
 رفع قانون 50 ماده موضوع مستقیم هایمالیات قانون اصالحی 052 طبق بند ث ماده

منظور تشویق و به»(، 05۶0مصوبه اسفند ) کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع

های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده عالوه بر دوره حمایت از گذاریافزایش سرمایه

ایر یافته و سکمتر توسعهگذاری در مناطق طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه

ی هاالسمالیات ، یافتهکمتر توسعهدر مناطق  گیرد:مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می

بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد 

شده برسد، با نرخ صفر محاسبه سرمایه ثبت و پرداخت دو برابرمشمول مالیات واحد به 
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های آن ( این قانون و تبصره01۰های مقرر در ماده )، مالیات متعلقه با نرخبعدازآنشود و می

، شدهانجامگذاری اقتصادی در سایر مناطق، معادل سرمایه. شوده و دریافت میمحاسب

های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمِد مالیاتِ سال درصدپنجاه

به برسد با نرخ صفر محاس شدهپرداختمشمول مالیاتِ واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و 

 « شود.می

ری در گذاگذار با طیب خاطر بیشتری اقدام به سرمایهشود سرمایهشوق سبب میاین م

 .مناطق ایران کند

 

 یافته)محروم(ی کمتر توسعههادهستاننقشه  _20شکل 
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کدال خوانی( و نحوه انجام کار ) هابررسی صورت مالی شرکت
 در این گزارش

های مالی و جستجوی نماد موردنظر و دریافت یادداشت  codal.irبا مراجعه به سایت 

یافت. توان به اطالعاتی دستهای مالی منتهی به سال مالی موردنظر و بررسی آن میاز صورت

( در ایهای منطقهقالب صورت مالی یك شرکت )یا یك واحد پتروشیمی با اتمام معافیت

هایی درج شده است که الی دادهمتو دو سالنشان داده شده است که در آن در  22شکل 

 :موارد مهم آن در ادامه توضیح داده خواهد شد

 

یان یك شرکت در یادداشت مالی  برای آشنایی با روند محاسبات حاشیه ز و ودتصویر صورت س _22شکل 

 سود و بررسی وضعیت موجود آن
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مقدار کاال با چه قیمتی به فروش  الف( منظور از درآمدهای عملیاتی این است که چه

 رفته است.

درآمد عملیاتی به این معنی است که برای تولید محصوالت چه  شدهتمامب( بهای  

 های عملیاتی صورت گرفته است، مانند مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم و...هزینه

 است. شدهتمامج( سود ناخالص تفاضل درآمدهای عملیاتی و بها  

، ونقلحملهای هایی مانند هزینهدرآمدها یا کسر هزینه اضافه کردنناخالص بعد از سود  

های فروش به سود عملیاتی و بعد از اضافه یا کم کردن درآمدها یا هزینه ،های اداریهزینه

یر ارز و ... به سود عملیاتی قبل تسخزیان( حاصل از تفاوت نرخ ) های مالی مانند سودهزینه

 شود.تبدیل میاز مالیات 

 برای اطالع بیشتر از هر مورد باید به شماره یادداشت مربوطه مراجعه کرد. 

 بیندیمخود  برعهدههای مالی هر شرکت، مالیاتی که شرکت در سال جاری در صورت

صورت متناسب با درآمد مشمول مالیات ابرازی خود و نرخ مالیات مورد قبول خود( ، به)

ی سازمان امور مالیاتی موردبررس، این اظهارنامه، بعدازآنشود که یمالیات ابرازی لحاظ م

 توسط شرکت( و مالیات تشخیصی) قرار گرفته و در صورت تفاوت بین مالیات ابرازی

توسط سازمان امور مالیاتی( ، مسئله وارد شورای حل اختالف شده و به یك مالیات قطعی )

ه این موارد در یادداشت مربوط به مالیات رسد که شرکت ملزم به پرداخت آن است. هممی

صورت مالی هر شرکت، موارد سود شرکت ین با نگاه اولیه به؛ بنابراهر شرکت آمده است

مالیات پرداختی و سود خالص بعد از پرداخت مالیات مشخص  ،قبل از پرداخت مالیات

صد وزنی صادرات توان به درمی شود. با مراجعه به یادداشت مربوط به درآمد عملیاتیمی

 .گیردنیز رسید که در ادامه تصویر مربوط به این یادداشت مورد بررسی قرار می
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 تصویر یادداشت مربوط به درآمد عملیاتی برای توضیح روند تحصیل درصد وزن صادراتی _25شکل 

 توان دریافتشرکت، میاز تقسیم میزان صادرات این واحد بر کل مقدار فروشِ خالصِ 

 درصد محصوالت خود را صادر کرده است. 00،  05۶1که این شرکت در سال 

(( بر درآمد 00شکل ) همچنین از تقسیم سود خالص )در انتهای صورت مالی فوق 

 002از تقسیم  05۶1آید. در مورد مثال فوق، در سال یمعملیاتی، حاشیه سود به دست 

دیگر فروش شرکت( ، حاشیه عبارتیا به) میلیارد درآمد عملیاتی ۹51بر  سود خالصیلیارد م

 آید.یمدرصد به دست  019۹سود، 

ابتدا به یادداشت مربوط به مالیات هر شرکت مراجعه کرده  ،در سناریوهای لغو معافیت

ت نرخ مالیات ابرازی مربوطه به دس ،و از تقسیم مالیات ابرازی بر سودِ مشمولِ مالیاتِ ابرازی

آید. سپس با اعمال این نرخ بر سود عملیاتی قبل از مالیات، میزان مالیات در حالت لغو یم

رکت( مالیات جدید ش لحاظ کردنآید. از تقسیم سود خالص )با یممعافیت صادراتی به دست 
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 آید. به طور مثال در شکلیمبر درآمد عملیاتی شرکت، حاشیه سود جدید شرکت به دست 

 .رسید 05۶1خ مالیات ابرازی این شرکت در سال توان به نرمی 20

 

 تصویر یادداشت مربوط به مالیات یك شرکت برای توضیح روند محاسبات نرخ مالیات ابرازی _24 شکل

طور که در شکل فوق مشخص است این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند همان

میلیارد مربوط  00میلیارد تومان سود را ابراز نموده که از این مقدار فقط  002حدود  05۶1

به سود مشمول مالیات است یا به عبارتی سود حاصل از فروش به داخل است. از این مقدار 

مان مالیات پرداخت کرده است که با یك حساب سرانگشتی از میلیارد تو ۰91شرکت حدود 

توان فهمید که این شرکت با نرخ تقسیم مالیات ابرازی بر درآمد مشمول مالیات ابرازی می

درصدی مالیات پرداخت کرده است. پژوهشگر این نرخ را بر نرخ مالیاتی توضیح  059۶

رای ب قبولقابلعنوان یك نرخ ین نرخ بهی معافیت ترجیح داده و از اهاسرفصلدر  شدهداده

میزان مالیاتی که این شرکت بعد  ،سناریوهای لغو معافیت استفاده کرده است. در این مورد

مالیات  ،از لغو معافیت صادراتی باید بپردازد از ضرب این نرخ در سود عملیاتی قبل از مالیات

یو سود خالص سنار ،سود قبل از مالیاتآید. از کسر این مقدار از میلیاردی به دست می 0۹95

میلیارد  01095برابر  05۶1آید که سود خالص این شرکت در سال لغو معافیت به دست می
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تومان خواهد بود و حاشیه سود در این حالت از تقسیم سود خالص بر درآمد عملیاتی برابر 

میلیارد  0095ورد میزان های صادراتی برای این مدرصد خواهد بود. یعنی با لغو معافیت 0۰9۶

توجه است که هرچه درصد درصد از حاشیه سود کاسته شده است. قابل 091از سود و میزان 

فروش به داخل کمتر باشد میزان کسر از حاشیه سود بیشتر خواهد بود و این کار سبب 

 نزدیك شدن جذابیت فروش به داخل و فروش به خارج خواهد شد.
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وابسته به پژوهشکده  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

جمهوری، به عنوان یك کانون تفکر تخصصی مطالعات فناوری ریاست

 یفیتسطح ک یبه منظور ارتقا در حوزه انرژی و منابع در کشور، 

 یندوت ینهدر زم گیترییمتصم یندبر فرآ یو اثرگذار سازییمتصم

با  هیشکداند ینشده است. ا یستاس ی و منابعبخش انرژ هاییاستس

ی ژبخش انر یدیموضوعات کل یصضمن تشخ یمسئله محور یکردرو

ه ب درنهایت و داده قرار خود دستورکار در را هاآن شناسییبآس و منابع،

   .دهدیم یشنهادرا پ یاستیس یعرصه راهکارها ینا گیرانیمتصم

ش انرژی در کشور و ضرورت ارائه با توجه به اهمیت بخ

راهبردهای تجویزی و عملیاتی برای توسعه این بخش، اندیشکده 

کرده  طراحی« نامهسیاست»حکمرانی انرژی و منابع ایران قالبی با عنوان 

 که پس از بیان یکی از مسائل بخشنوشتاری است « نامهسیاست»است. 

هبردها و راهکاری سیاستی جهت اصالح ی راانرژی در کشور به ارائه

پردازد و امید دارد گامی اثربخش جهت اعتالی نظام آن مسأله می

 د.جمهوری اسالمی ایران بردار


