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 دسترو شده که تاکنون گیرهایی روبهزنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی از امکان توسعه جدی برخوردار است اما این مهم با سرعت

ها اقدام به های مستقیم اگر شرکتقانون مالیات 141یافتن به توسعه قدرتمند و ارزآوری مطلوب را محدود ساخته است. مطابق ماده 

 وجودباهای پتروشیمی آمد حاصله معاف از مالیات عملکرد خواهد بود. این معافیت مالیاتی موجب شده شرکتصادرات کاالیی کنند، در

 کنند، انگیزه کمتری در عرضه محصوالت خود در داخل کشور داشته باشند.هایی که در خوراك خود دریافت میتخفیف

خام و توسعه زنجیره ارزش کاهش جذابیت صادرات محصوالت نیمهدر این گزارش، حذف معافیت مالیاتی محصوالت پتروشیمی از منظر 

های مالی رسمی، واحدهای پتروشیمی با خوراك گازی، دستی بررسی شده است. بر اساس گزارش صورتدستی و پایینمحصوالت میان

درصدی دارند  54ن حاشیه سود گیرد، به طور میانگیای از صادرات محصوالت پتروشیمی از طریق این واحدها صورت میکه بخش عمده

یافت. واحدهای پتروشیمی خواهد درصد کاهش 10این دسته در حدود  شدهمحاسبهکه در صورت حذف معافیت مالیاتی حاشیه سود 

محاسبه شده است، در صورت حذف معافیت  19.9ی صورت مالی  هاگزارشها بر اساس خوراك مایع نیز ، که میانگین حاشیه سود آن

های خوراك یافت. این مهم نشان دهنده این است که برای پتروشیمیخواهد درصد از سودشان کاهش 3.5صادرات در حدود  مالیاتی

زایش های دیگری برای افیی برای توسعه زنجیره ارزش کافی نیست و در کنار آن بایستی سیاستتنهابهگازی حذف معافیت مالیاتی 

 در راستای توسعه زنجیره ارزش در داخل اعمال گردد. قیمت خوراك و اعمال تخفیف خوراك تنها 

والت منظور افزایش فروش این محصدستی را بهتوان معافیت مالیاتی صادرات محصوالت میانعالوه بر محصوالت باالدستی پتروشیمی می

محصول در بورس کاال، ظرفیت های دیگری نظیر توازن عرضه و تقاضای دستی باید شاخصدر داخل حذف کرد. در مورد محصوالت میان

دستی و امکان توسعه زنجیره ارزش در نظر گرفته شود که در نتیجه بهتر است وزارت صنعت با همکاری بورس کاال جذب صنایع پایین

یت فچنین اثرات درآمدی حذف معاخام اقدام کند. در گزارش حاضر همیمهندستی ماموریت یابد تا نسبت به تهیه لیست محصوالت میان

میلیارد تومان بوده  563مالیات پرداختی  واحدهای پتروشیمی  1397مالیاتی صادرات محصوالت پتروشیمی بررسی شده است. در سال 

های یابد و در صورت لغو معافیتیممیلیارد تومان افزایش  8100است که با حذف معافیت صادراتی، رقم مالیات به بیش از 

میلیارد تومان  10400های صادراتی این عدد به بیش از برداری در مناطق مختلف کشور( در کنار معافیترههای آغاز بهای)معافیتمنطقه

 می رسد.

میلیارد تومان بوده  1642نیز با رویکرد مشابه، مالیات حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی در وضعیت موجود برابر با  1398در سال 

های ای در کنار معافیتهای منطقهمیلیارد تومان رسیده و با لغو معافیت 10600مالیات به بیش از  که در صورت لغو معافیت صادراتی، رقم

 .میلیارد تومان افزایش خواهد یافت 12600صادراتی این عدد به بیش از 

قانون  141در ماده گردد ین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پیشنهاد میچنهمتوسعه زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی و  منظوربه

درصد درآمد حاصل از مواد خام اضافه شده و در گام اول فهرست محصوالت 20خام بعد از عبارت های مستقیم عبارت کاالهای نیمهمالیات

ئت یخام به فهرست مربوطه)مصوبه هها به عنوان مصادیق کاالهای نیمهها و گالیکولپایه پتروشیمی نظیر متانول، آمونیاك، آروماتیك

شود، خام مییمهنهای صادراتی مواد اثر شدن لغو معافیتای سبب بیهای منطقهوزیران( اضافه شود. همچنین با توجه به این که معافیت

 تصویب زمان از آزاد مناطق قانون 13 ماده و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 31 ماده موضوع ایمنطقه هایمعافیتگردد یمپیشنهاد 

 .باشد نشده درج خامنیمه کاالهای و خام مواد فهرست در هاآن محصوالت که گردد تولیدی واحدهای شامل تنها قانون این
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 مقدمه 1

و « 13»، «10» یبندها دربرخوردار است.  اییژهودر قوانین و اسناد باالدستی کشور صنعت پتروشیمی از جایگاه 

 افزایش صادرات ،ارزش افزوده تناسببهبه ترتیب به افزایش صادرات  کلی اقتصاد مقاومتی هایسیاست« 15»

موارد  که تمامی این شده استصادرات پتروشیمی اشاره  باال بردنپتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و 

با  دارد. تأکیدبه ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی کشور از طریق تکمیل زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی 

آن را به سه بخش صنایع باالدستی، صنایع میان دستی و صنایع  توانمیپتروشیمی گستردگی صنعت  به توجه

ی افراز کرد که با حرکت در طول این زنجیره مزایای این صنعت استراتژیك از جمله ارزش افزوده، دستپایین

صنعت  یدستپایین. در واقع صنایع یابدمیبه محصوالت افزایش  یبخشتنوع، توسعه تکنولوژی و زاییاشتغال

و  کندیمبیشتری را ایجاد  زاییاشتغالو ارزش افزوده باالتر و  در تولید داشته یتنوع بسیار بیشترپتروشیمی 

مواد  صورتبهمحصوالت پتروشیمی کشور  1درصد 70همچنین نرخ بازگشت سرمایه در این صنایع بیشتر است. 

 وانعنبهدر صنایع پتروشیمی  یشروپجلودار و  یکشورهاحاصل از بخش باالدستی و میان دستی به  خامنیمه

آمار صادرات . کنندمیافزوده بسیار باالتری تولید و صادر  باارزشمحصوالت نهایی  هاآنو  شودمیخوراك صادر 

میلیارد  11.43برابر  1397پتروشیمی( در سال  واحدهایدر بخش باالدستی و میان دستی این صنعت )صادرات 

 آوردن یرو میلیارد دالر است. 0.3حدود  ،دستپاییندر حوزه  احصاقابلدرات محصوالت فرآوری شده دالر و صا

 خاممهنیارزش افزوده باالتری را به دنبال خواهد داشت و از  ،صادرات محصوالت نهایی صنعت پتروشیمیبه توسعه 

مالیاتی در صنعت  هایمشوقو  هامعافیت این موضوع سبب شد تا به .کندمیفروشی در این صنعت جلوگیری 

 هایواحدپرداخته شود و اثر لغو آن بر سیاستی جهت توسعه زنجیره ارزش  ابزارهاییکی از  عنوانبه پتروشیمی

جهت توسعه زنجیره ارزش ارائه  ییهاحلراهقرار گیرد و  بررسیمورد  1398و  1397 دو سالپتروشیمی طی 

 شود.

 

  

                                                             

 1399دی  7مصاحبه مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی در تاریخ 1 
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 زنجیره ارزش پتروشیمی محصوالت یبنددسته 2
گستردگی باالی آن شامل سه بخش عمده صنایع باالدستی، میانی و  به توجه با کشور صنعت پتروشیمی

یرمجموعه ز دستپایینوزارت نفت و بخش  یرمجموعهزباالدستی و میانی  دو بخشِتکمیلی( است که ) یدستپایین

 :پردازیممیبه توضیح هریك از این سه بخش . در ادامه گیردمیقرار  صمتوزارت 

. شودمیشیمیایی شامل صنایع پایه اولین حلقه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی که  حوزه باالدستی: .1

 نیتأمگاز  ونفت  پاالیشگاهی یهافرآوردهاز در این حوزه به طور مستقیم  یدشدهتولخوراك محصوالت 

و  (یلنزابنزن، تولوئن و ) هایكآروماتبه متانول، آمونیاك،  توانمی. از جمله محصوالت این حوزه شودمی

 ( اشاره کرد.یلنبوتپروپیلن و ، )اتیلن هاالفین

که خوراك خود را از محصوالت تولیدشده  شودمی ایواسطه: این بخش شامل صنایع دستی حوزه میان .2

، شیمیایی یندهایفرآو با انجام  تأمینبین مجتمعی،  صورتبه عمدتاً صنایع پایه() در حوزه باالدست

به  انتومیاز جمله محصوالت این حوزه  .کندمیتولید  (برای خانوار استفادهقابلغیر ) محصوالت صنعتی

 ،افزای بنزین()اوکتانMBTEها، اسید استیك، یانی متعدد از جمله اتیلن گالیکلمحصوالت شیمیایی م

 ، پلی پروپیلن،اتیلنپلیانواع پلیمرها شامل  همچنین و اوره ،هافرمالدهید، استون، فنول ،استایرن

 و بسیاری محصوالت دیگر اشاره کرد.( PVC) کلرید وینیلپلی

 کنندمی تأمیناز صنایع میانی  عمدتاً: صنایع تکمیلی پتروشیمی که مواد اولیه خود را یدستپایینحوزه  .3

یع . صنادهندمینهایی تحویل  کنندهمصرفو در اغلب موارد محصول تولیدی خود را به صنایع مصرفی و 

 .گیرندمی، رنگ و رزین در این گروه قرار هایندهشوالستیك، پالستیك، 

 .گنجندیم "حوزه باالدست و میانی"در  و صنایع پتروشیمی هاپتروشیمیتوجه: تمام محصوالت 
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محصوالت زنجیره ارزش پتروشیمی یبنددسته -1شکل   

مشخص است در زنجیره ارزش پتروشیمی محصول هر حلقه، خوراك حلقه بعدی  فوق تفکیكکه از  طورهمان

 ینچنهممحصوالت باالدست و میان دست و  ،مخا مواد و واردات با بررسی میزان صادرات. کندمی تأمینرا 

 به درك بهتری توانمی گمركآمار پتروشیمی و ملی صنایع  آمار شرکتطبق  ،دستپایینمحصوالت حوزه 

 .یافتدست هاحوزهاین در وضعیت موجود از 

 ()میلیارد دالر1397میزان صادرات در سال  -1 نمودار
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 (دالر میلیارد)1397در سال ات واردمیزان  _2 نمودار

 

 است: مشاهدهقابلدر جدول زیر  فوق هایخالصه نمودار

 (1397)ارقام به میلیارد دالر در سال  محصوالت زنجیره ارزش و خام موادمیزان صادرات و واردات  _1 جدول

 مواد خام 
 محصوالت

 باالدست و میان دست

 محصوالت

 دستپایین
 کلجمع 

 23.03 0.36 11.43 11.24 صادرات

 0.73 0.56 0.14 0.03 واردات

 

صعودی  نزولی و روند واردات، ارزش، ول زنجیرهدر ط کشوراز جدول فوق مشخص است روند صادرات که  طورهمان

تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل  هدف بافروشی  خامنیمهپرهیز از  ،نیز در این گزارش موردنظرموضوع است. 

ست که تر اافزوده باال باارزشبه محصوالت  محصوالت حوزه باالدست و میان دست() یاواسطهمحصوالت پایه و 

 در باالدست به علت تولیدکنندهیکسانی جذابیت فروش به داخل و فروش صادراتی است تا  ،یکی از لوازم آن

را افزایش دهند غفلت  هاآنند ارزش افزوده محصوالت توانمیر داخل از واحدهایی که د ،جذابیت باالی صادرات

 نکند. برای این کار دوراه پیش روست:

در این گزارش به موضوع لغو اول افزایش جذابیت فروش به داخل و دوم کاهش جذابیت فروش به خارج.  

 ارهایابزیکی از  عنوانبهمعافیت مالیاتی صادرات(  خصوصبهدر صنعت پتروشیمی ) مؤثرمالیاتی  هایمعافیت

ار . برای این کشودمیپرداخته  هاپتروشیمیآن بر حاشیه سود  تأثیرتعادل جذابیت در فروش به داخل و خارج و 

 .صورت گیردری بر قوانین این حوزه الزم است تا مرو
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  مییاتی مرتبط با صنعت پتروشین مالیمروری بر قوان 3
قانون در مالیات  تریناییهپا عنوانبه توانمی (1387خردادماه مصوب ) ی مستقیمهامالیاتقانون  105از ماده   

 هایفعالیتو درآمد ناشی از  هاشرکتجمع درآمد »در این ماده آمده است:  بر درآمد اشخاص حقوقی نام برد.

های شود، پس از وضع زیانایران تحصیل میاز  سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج یانتفاع

مقررات این قانون دارای نرخ  مواردی که طبق استثنایبهمقرر  هایمعافیتغیرمعاف و کسر  حاصل از منابع

 «( خواهند بود.%25به نرخ بیست و پنج درصد ) باشد، مشمول مالیاتای میجداگانه

( افزایش %10هر ده درصد ) یبه ازا»( آمده است که 1394مصوب مردادماه ) این ماده 7همچنین در تبصره 

، هاآندرآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته 

شود. شرط برخورداری از این تخفیف مذکور کاسته می هاینرخاز  واحد درصدو حداکثر تا پنج  واحد درصد یك

 از سوی سازمان شدهاعالمتسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت 

 «امور مالیاتی است

 .کشدمیرا به تصویر  قانونی از این ماده ایخالصهشکل زیر 

 

 ی مستقیم)روند محاسبه مالیات(هامالیاتقانون  105از ماده  ایخالصه – 2شکل 

 

 هایمعافیت ،اشخاص حقوقی عنوانبهشیمیایی صنایع و  هاپتروشیمیحال الزم است تا برای تعیین مالیات در 

 .مرور شوددر این صنعت  مؤثر
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 مالیاتی صنعت پتروشیمی هایمعافیتانواع  4
 .شودمیپرداخته  ایمنطقهبورسی و  ،صادراتی هایمشوقو در این قسمت به بررسی معافیت 

 

 ه آنت پتروشیمی و مواد قانونی مربوط ببر صنع مؤثر هایمعافیتانواع  -3شکل 

 معافیت صادراتی 4.1

( درآمد حاصل %100) درصد صد» که ( آمده است1394مصوب تیرماه ) ی مستقیمهامالیاتقانون  141در ماده 

( درآمد حاصل از صادرات %20) درصد یستباز صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و 

ای هگردد. فهرست مواد خام و کاالهای نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانهمواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می

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

 «.رسدوزیران می

از محصوالت پتروشیمی جزو فهرست مواد خام به  کدامهیچ( 1396هیئت وزیران )مردادماه  نامهتصویبطبق 

 زیر است: صورتبه نامهتصویباین  فهرست محصوالت خام نفتی در .آیندینمشمار 
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 هیئت وزیران نامهتصویبدر  شدهاشارهفهرست مواد خام نفتی   _ 2جدول 

 نام کاال ردیف

 نفت خام 1

 نفت هایپاالیشگاهحاصل از  مخلوط بوتان و پروپان() گاز مایع 2

 نفت سفید 3

 گاز طبیعی 4

 بنزین 5

 نفت گاز() نفت گاز 6

 میعانات گازی 7

 402حالل  8

 403حالل  9

 404حالل  10

 406حالل  11

 407حالل  12

 409حالل  13

 410حالل  14

 ماده اولیه تولید قیر() وکیوم باتوم 15

 نفت کوره )مازوت( 16

 لوبکات 17

 مایعات گازی 18

 اسلك واکس 19

 سوخت هوایی 20

 

محصول خام  عنوانبههم  هاپتروشیمی( )مخلوط پروپان و بوتانِ LPGاست که در این لیست حتی  توجهقابل

 خام شمرده شده است. ،نفت هایپاالیشگاهحاصل از  LPGنیامده است و فقط  حساببه

 ماهبهمنتوسعه )مصوب  هایبرنامهقانون احکام دائمی  45ماده دیگری که به معافیت سود صادراتی اشاره دارد ماده 

ات معاف یر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیسود تفاوت نرخ تسع» ( است. در بند ب این ماده آمده است1395

 به پیوست در انتهای گزارش مراجعه شود. تسعیر ارزبرای آشنایی بیشتر با مفهوم « است.

نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته  1397، آمار سال 1398خ ارز نیما در سال تغییرات زیاد نر واسطهبه

 است.
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 بورسی هایمعافیت 4.2

. نکته حائز اهمیت در این قسمت این است که گیردمورد بررسی قرار میبورسی  هایمعافیتدر این قسمت 

 نهاده توسعه زنجیره ارزشِ تأمین فروش در بورس کاال در جهتِ هایمعافیت خصوصبهبورسی  هایمعافیت

از لغو این معافیت خودداری  ،هامعافیتپتروشیمی در داخل است و این گزارش، هنگام بررسی لغو  محصوالتِ

 خواهد کرد.

)مصوبه  ی مستقیم(هامالیاتقانون  143ماده اصالحیه ) نهادهای مالی جدید قانون توسعه ابزارها و 6ماده در 

 یهـاکه در بـورس ییاالهاکحاصل از فروش  بر درآمدات ی( از مال%10معادل ده درصد )» آمده است (1388آذرماه 

 یبـرا هاآنه سهام ک هاییشرکت بر درآمدات ی( از مال%10و ده درصد ) رسدیمرفته شده و به فروش یپذ ییـاالک

ه ک هاییشرکت بر درآمدات یاز مال (%5و پنج درصد ) شوندمیه رفتیپذ یا خارجی یداخل هایبورسمعامله در 

ه ک یرش تا سالی، از سـال پـذشوندمیرفته یپذ یا خارجی یمعامله در بازار خارج از بورس داخل یبرا هاآنسهام 

. شودیمسـازمان بخشوده د ییبا تأ اندنشده بازارها حذف ای هابورسن یدر ا شدهیرفتهپذ هایشرکتاز فهرست 

 یا یخارج از بورس داخل یـا بازارهـای یـا خـارجی یداخلـ هایبورسمعامله در  یبرا هاآنه سهام ک هاییشرکت

( سـهام %20) ست درصدیـد سـازمان حداقل بییبـه تأ یـان دوره مـالیدر پا کهیدرصورترفته شود یپذ یخارج

 «شد. برخوردار خواهند یاتیمال یاز بخشودگفـوق  هایمعافیت دو برابرداشـته باشـند معـادل  شناور آزاد

 یوست در انتهای گزارش مراجعه شود. به پ سهام شناور آزادبرای آشنایی بیشتر با مفهوم 

درصد سهام شناور آزاد، از ده  17با پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار و با  پتروشیمی پردیس مثالعنوانبه

وش این پتروشیمی در بورس از فر یقسمت است. همچنین اگرخوردار مالیاتی بر کل درآمد بردرصد بخشودگی 

 وردارکاال برخ در بورسش از محل فرو شدهکسباز ده درصد بخشودگی مالیاتی نسبت به سود  کاال صورت گیرد

 رح زیر است.به ش مالیاتی این پتروشیمی هایبخشودگی .شودمی

 

 حاصل از فروش  محصوالت در پتروشیمی پردیس درآمدهایمالیاتی  هایبخشودگینرخ  _4شکل 
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 1399کشور تا پایان خردادماه  هایپتروشیمیسهام شناور آزاد  _3 جدول

ر د شدهیرفتهپذ یهاشرکت یهسرما یشافزا قانون 4در ماده  

صرف سهام با سلب  یقاز طر یرانفرابورس ا یابورس تهران 

در ماده »آمده است که  (1399 یورماهشهرمصوب تقدم )حق

 یستحداقل ب»عبارت  یممستق هاییات( قانون مال143)

و  یستحداقل ب»به عبارت « ( سهام شناور آزاد%20درصد )

این بدان « اصالح شد.« د( سهام شناور آزا%25پنج درصد )

 25که زیر  هاییشرکتمعنی است که بخشودگی مالیاتی 

که درصد سهام شناور آزاد دارند مانند پتروشیمی پردیس 

. دگیرمیآن از نظر گذشت، مورد محاسبه قرار  هایبخشودگی

تا ) فعال در بورس سهام هایپتروشیمیسهام شناور آزاد 

 است: مقابلبه شرح  (1399خرداد 

 

 یعال یشوراحکم پنجاهمین جلسه  2در بند همچنین 

( آمده است که 1399اقتصادی )مصوب خردادماه  هماهنگی

 اندموظف ،شوندمیبورسی  1399سال که در  هاییشرکت»

شناور در  صورتبهدرصد سهام شرکت خود را  25حداقل 

بن کر بر شرکتبنابراین عالوه  «بازار سرمایه عرضه کنند.

ه کهواز( و صنایع پتروشیمی کرمانشاه ))دوده صنعتی اایران 

، هر (درصد هستند 25دارای سهام شناور آزاد باالی 

 دو برابربورسی شود از  1399پتروشیمی دیگری که در سال 

ی مستقیم که هامالیاتقانون  143نرخ بخشودگی طبق ماده 

شرکتی در . حال اگر شوندمیبه آن اشاره شد، برخوردار 

درصد( و تمام فروش خود را هم در بورس کاال  و پنج یستببا سهام شناور حداقل ) اوراق پذیرفته شودبورس 

درصد برای در بورس اوراق و بیست  درصد برای پذیرفته شدن )بیست هایبخشودگاین  یهر دوانجام دهد از 

 هایبخشودگی لحاظ کردنبا  مالیاتی هاینرخیك نمونه محاسبه  فروش در بورس کاال( استفاده خواهد کرد.

 بورسی در پیوست آمده است.

 سهام شناور آزاد )درصد( کشور هایپتروشیمی

 کربن ایران 51

 کرمانشاه 27

 قائد بصیر 21

 غدیر 19.6

 پردیس 17

 شازند اراك 17

 زاگرس 13

 جم 13

 فناوران 13

 یانتندگو 13

 خارك 11

 خراسان 11

 شیراز 11

 نوری )برزویه( 10

 پلی پروپیلن جم 10

 بندر امام 9

 اروند 9

 خوزستان 9

 کارون 9

 پارس 7

 آریا ساسول 4.4

 مارون 0.2
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 ایمنطقه هایمعافیت 4.3

یم مالیاتی تقس هایمشوقو  هامعافیتایران طبق قوانین موجود در کشور به شش نوع منطقه از نظر برخورداری از 

یا  )یافتهتوسعهصنعتی، مناطق کمتر  هایشهركاز: مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی،  اندعبارتشده است که 

مشمول معافیت مالیاتی  ،در این مناطق برداریبهرهدر آغاز ها . پروژهاز اشتغال و سایر برخوردارکممحروم(، مناطق 

 در این مناطق به گذاریسرمایه هایمشوقبه این مناطق به همراه توضیحاتی در باب  قوانین مورد اشاره .شوندمی

شان ندر شکل زیر مثالی از این مناطق ذکر به همراه مطالب پیوست از  ایخالصهتفصیل در پیوست آمده است که 

 .استداده شده 

 

 در مواد قانونی و مدت معافیت آن به همراه ذکر مثالی از این مناطق ایمنطقه هایمعافیتانواع  _5شکل 

، مناطق کمتر برداریبهرهق آزاد دارای بیست سال معافیت آغاز که در شکل فوق مشخص است مناط طورهمان

 ایهفت سال و سایر مناطق دار صنعتی هایو شهرك یا محروم( دارای ده سال معافیت، مناطق ویژه) یافتهتوسعه

 یافتهکمتر توسعهدر مناطق  یصنعتی یا مناطق ویژه اقتصاد هایشهركدر صورت استقرار . سال معافیت هستند 5

مناطق ، 1397سال  ماهیدطبق مصوبه هیئت وزیران در  سال افزایش خواهد یافت. 13تا  برداریبهرهمعافیت آغاز 

ششم در طول برنامه  1388مورخ تیرماه سال  36095/ت 76294شماره  نامهیبتصو یافتهتوسعهمحروم و کمتر 

عافیت هستند که مناطق آزاد دارای م اندازهبهاز اشتغال نیز  برخوردارکممناطق  کماکان معتبر هستند. ،توسعه

 .اندنکردهت این مناطق را تصویب لیسهنوز هیئت وزیران، 
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 :در جدول زیر آمده است هاآن ماندهیباقمیزان معافیت منطقه و فعلی به همراه  هایپتروشیمیلیست  

 هاآنبر مبنای منطقه و باقیمانده مدت معافیت  هاپتروشیمیتفکیک  _4جدول 

 باقیمانده معافیت نام واحد پتروشیمی منطقه
 اتمام معافیت آبادان آزاد

 

 

 ویژه ماهشهر

 

شیمی،  زر یدنو بوعلی، امیرکبیر، فارابی، رازی، بندر امام،

فناوران، مارون، تندگویان، الله، اروند، غدیر،  خوزستان،

 فاز یك()کارون

 

 اتمام معافیت

 

 دو سال یدتخت جمشفاز دو(، ) کارون

 

 

 انرژی پارس ویژه

 )عسلویه(

 

ی پل فرساشیمی، پارس، زاگرس، پردیس، نوری، آریاساسول، جم،

 فاز یك() مهر و مروارید پروپیلن جم،

 

 اتمام معافیت

 

 کاویان

 انتخاب

 یدتخت جمش

 فاز دو() مرجان، بوشهر، مروارید

 کمتر از یك سال

 سه سال

 چهار سال

 پنج سال

 چهار سال کردستان شهرك صنعتی

 یافتهتوسعهکمتر 

 )محروم(

 اتمام معافیت خارك ،خراسان شیراز،

 سالهشت  متانول کاوه

 

 سایر

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

 لرستان، پلیمر کرمانشاه

 اتمام معافیت

 

 یك سال مهاباد
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 پتروشیمی واحدهایدر  هامعافیتو وضعیت لغو  بررسی وضعیت موجود 5
میان  هایپتروشیمیخوراك گازی، خوراك مایع و : اندشدهتقسیم به سه دسته  هاپتروشیمی، تحلیل بهتر منظوربه

تعداد . گیرندمیمایع  خوراك خوراك گازی و هایپتروشیمیدستی یا بین مجتمعی که خوراك خود را از 

 در هر قسمت در شکل زیر نمایش داده شده است. یموردبررس هایپتروشیمی

 

 در گزارش بر مبنای نوع خوراک یموردبررس هایپتروشیمیتعداد  _ 6شکل 

درصد صادرات  ،ناخالص و سود قبل از مالیات مانند میزان سود) هاپتروشیمیبرای بررسی وضع موجود هرکدام از 

دال( ک) ناشران یرساناطالعفعلی، پرداختی مالیات فعلی و حاشیه سود فعلی( از سامانه جامع  هایمعافیتوزنی، 

استفاده  1398و اسفند  1397هی به اسفند مالی سال مالی منت هایصورت موجود از هایدادهمتناسب با آخرین 

 در این گزارش و نحوه انجام کار به پیوست مراجعه شود. مورداستفاده خوانیکدالشده است. برای آگاهی بیشتر از 

 .مورد بررسی قرار گرفته است هاوضعیتاین مرتبط با ات و حاشیه سود مالیگزارش سه وضعیت به همراه در این 

 هایمعافیت. در وضعیت دوم به همراه شودمیلغو  هاپتروشیمیدر وضعیت اول، فقط معافیت صادراتی این 

ت در نظر گرفته شده که دول ایینانهبدبحالت در وضعیت سوم، . شوندمینیز لغو  ایمنطقه هایمعافیت ،صادراتی

 ابرازیِ با نرخِ ،هامعافیتروند محاسبات در حالت لغو . کندمیخاص را لغو  چهار محصولتی فقط معافیت صادرا

 شده است. ارائهآن در پیوست  توضیحات مشروحمورد بررسی قرار گرفته و  هاشرکت مورد قبولِ مالیاتیِ

 و صادراتی هایمعافیتیا لغو  صادراتی از لغو معافیت بعد یهاوضعیتموجود و  یهاوضعیتبه ترسیم در ادامه 

 .شودمیپرداخته  خوراك گاز، خوراك مایع و میان دستی هایپتروشیمیبرای هریك از  ایمنطقه
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 معافیت ی لغوهاوضعیتو بررسی  خوراک گازی هایپتروشیمیوضعیت موجود  5.1

وزنی، پرداخت  پتروشیمی در سود قبل از مالیات، میزان صادرات واحدهایوضعیت موجود هریك از  5در جدول 

 یهایمیپتروش 5 جدول. مطابق مورد بررسی قرار گرفته است 1397در سال  هامعافیتمالیات، حاشیه سود و نوع 

انه خود مالیات یسال درصد از سود 0.3حدود معادل  یاو منطقه یصادرات یهاتیبا استفاده از معاف یخوراك گاز

  .اندکردهپرداخت 

 1397گازی در سال خوراک  هایپتروشیمیوضعیت موجود  _5 جدول

. برای سه اندنشدهلذا لحاظ  اندنبودهدارای مقدار قابل استنادی  ،شدهکه با عالمت خط تیره پر  هاییقسمت

بررسی در های مربوط به این واحدها و شاخصکاوه و مرجان در کدال اطالعاتی موجود نبود  ،پتروشیمی بوشهر

نظر که از ) با پتروشیمی زاگرس مقایسه در و یدشانتولظرفیت  تناسببه ایمنطقهلغو معافیت صادراتی و حالت 

 . اندشده ( تخمین زدهاندیهشبمحصول به هم 

 هامعافیت

 صادراتی( ،ایمنطقه)

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات فعلی

 تومان()میلیارد 

 میزان صادرات

 درصد()

 سود قبل از مالیات

 )میلیارد تومان(
 نام پتروشیمی

 خارك 2549 100 0 86 صادراتی

 آریاساسول 3236 68 9 55 صادراتی

 فناوران 1604 67 2 60 صادراتی

 پردیس 1414 67 1 42 صادراتی

 زاگرس 3750 56 - 51 صادراتی

 خراسان 595 55 36 59 صادراتی

 شیراز 687 53 35 24 صادراتی

 کرمانشاه 513 51 - 50 صادراتی

 پارس 5964 36 - 62 صادراتی

 مارون 3738 34 - 44 صادراتی

 مروارید 1561 77 0 49 ایمنطقهصادراتی و 

 بوشهر - - 0 - ایمنطقهصادراتی و 

 کاوه - - 0 - ایمنطقهصادراتی و 

 مرجان - - 0 - ایمنطقهصادراتی و 

 جمع 25611  83  



 اندیشکدۀ حکمرانی انرزی و منابع ایران

22 

 

 :اندگرفتهمورد بررسی قرار  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتلغو معافیت صادراتی و لغو  سناریوهایدر جدول زیر 

های مالی آن بر واحد یراتتأثو  1397در سال  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتبررسی وضعیت لغو معافیت صادراتی و لغو  _6 جدول

 خوراک گازی

میلیارد  83میلیارد تومان سود قبل از مالیات، تنها  25611گازی از  هایپتروشیمی شودمیکه مشاهده  طورهمان

معافیت  و اگر رسدمیمیلیارد تومان  4940با لغو معافیت صادراتی به رقم این عدد که  اندکردهتومان مالیات ابراز 

 اختالف

 مالیات

 )میلیارد تومان(

 اختالف

 حاشیه سود

 )درصد(

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات

صادراتی و  هایمعافیت)لغو 

 (ایمنطقه

 )میلیارد تومان(

 مالیات

 )لغو معافیت صادراتی(

 )میلیارد تومان(

 مالیات فعلی

 

 )میلیارد تومان(

 نام پتروشیمی

 خارك 0 510 510 69 17 510

 آریاساسول 9 647 647 44 11 638

 فناوران 2 361 361 47 13 359

 پردیس 1 248 248 34 8 247

 زاگرس - 750 750 41 10 750

 خراسان 36 102 102 52 7 66

 شیراز 35 144 144 20 4 109

 کرمانشاه 0 103 103 40 10 103

 پارس - 1327 1327 48 14 1327

 مارون 0 748 748 35 9 748

 مروارید 0 0 250 41 7 250

 بوشهر 0 0 934 - مانند زاگرس 934

 کاوه 0 0 525 - مانند زاگرس 525

 مرجان 0 0 375 - مانند زاگرس 375

 جمع  4940 7024   6941



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

 ارزش

 

23 
 

از نظر حاشیه سود،  .یابدمیمیلیارد تومان افزایش  7024مناطق را نیز در کنار معافیت صادراتی لغو کنیم به رقم 

 54.8دارای حاشیه سود  (داروزن)میانگین خوراك گازی در وضعیت موجود به طور میانگین هایپتروشیمی

متصور شود  گونهاینممکن است . یابدمیکاهش درصد  43.8 این مقدار به  ،هامعافیتدرصدی هستند که با لغو 

وارد مدار تولید  1404ی که تا سال هایپتروشیمیکه معافیت مناطق تاثیری در ادامه زنجیره ندارد اما نگاه به 

ویژه از بعضی مناطق با هدف رشد اقتصادی یا رفع محرومیت  هایحمایت، خالی از لطف نخواهد بود. شوندمی

غاز آ هایحمایتآن در پیوست آورده شده  از اینمونهکه  دیگری هایمشوقبا  توانمیبسیار پسندیده است ولی 

را انجام داد. نگاه توسعه زنجیره ارزش با نگاه های رشد اقتصادی و رفع محرومیت نه تنها هیچ منافاتی  برداریبهره

ایش زتوسعه زنجیره ارزش هم در جهت رشد اقتصادی و اف چراکهدارند  نیز ییافزاهمندارد بلکه نسبت به یکدیگر 

ر ی که دهایپتروشیمیبیشتر و توزیع بهتر درآمد را در پی دارد. جدول زیر  زاییاشتغالهم ارزش افزوده است و 

 .کشدمیرا به تصویر  رسندیم برداریبهرهبه  1404جهش سوم تا سال 

 برای تعداد ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتبه همراه تخمینی از وضعیت لغو  رسندیم برداریبهرهبه  1404ی که تا سال هایپتروشیمی  _7 جدول

 هاآنی از محدود

 

 متناسب با محصول هر واحد و ظرفیت تولید اسمی آن و تخمین با یکی از سه پتروشیمی زاگرس 7جدول در 

مبنای ) و مروارید مونیاکی(آ -ه اور هایپتروشیمیمبنای ) کرمانشاه، متانولی( هایپتروشیمیمبنای )
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و  ایمنطقه هایمعافیتلغو  در حالت این واحدها مالیات ،هاینااتیلن گالیکلی( و یا تلفیقی از  هایپتروشیمی

عضی موارد نیز به دلیل نبود مبنای مشابهی برای تخمین و البته در ب. راتی مورد محاسبه قرار گرفته استصاد

فین، الفین گچساران، فاز دوم پتروشیمی ایالم و ... تخمینی لحاظ نشده است. در مجموع کیان ال مانند سختی کار

که  گیردمیصورت  هاپتروشیمی میلیارد تومان حمایت از این 4050بیش از ساالنه حداقل  که دریافت توانمی

 توصیف وضعیت موجود و صورتبه همین رویه لحاظ شدن نگاه توسعه زنجیره اتفاق بیفتد.با  مهماین  دتوانمی

  .است مشاهدهقابلدو جدول زیر  نیز در 1398برای سال  هامعافیتوضعیت لغو 

 1398گازی در سال  هایپتروشیمیوضعیت موجود  _8 جدول

هامعافیت  

صادراتی( ،ایمنطقه)  

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات فعلی

 )میلیارد تومان(

 میزان صادرات

 )درصد(

 سود قبل از مالیات

 )میلیارد تومان(

 نام پتروشیمی

 خارك 2145 100 0 82 صادراتی

 زاگرس 2940 94 0 38 صادراتی

 پردیس 2356 70 4 45 صادراتی

 خراسان 918 65 43 62 صادراتی

 آریاساسول 4595 64 186 49 صادراتی

 فناوران 1387 63 0 55 صادراتی

 شیراز 1351 59 59 32 صادراتی

 کرمانشاه 689 53 0 49 صادراتی

 پارس 6538 37 482 39 صادراتی

 مارون 5118 32 0 42 صادراتی

ایصادراتی و منطقه  مروارید - - 0 0 

ایصادراتی و منطقه  بوشهر - - 0 0 

ایصادراتی و منطقه  کاوه - - 0 0 
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مالی آن بر  یراتتأثو  1398در سال  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتلغو معافیت صادراتی و لغو  های وضعیتبررسی  _9 جدول

  واحدهای خوراک گازی

ایصادراتی و منطقه  مرجان - - 0 0 

 جمع 28037  774  

 اختالف

 مالیات

 )میلیارد تومان(

 اختالف

 حاشیه سود

 )درصد(

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات

 (ایمنطقههای صادراتی و )لغو معافیت

 مالیات

 )لغو معافیت صادراتی(

 مالیات فعلی

 )میلیارد تومان(
 نام پتروشیمی

 خارك 0 429 429 66 16 429

 زاگرس 0 588 588 30 8 588

 پردیس 4 530 530 35 10 526

 خراسان 43 157 157 54 8 114

 آریاساسول 186 1149 1149 38 11 963

 فناوران 0 361 361 43 12 361

 شیراز 59 282 282 27 5 223

 کرمانشاه 0 138 138 39 10 138

 پارس 482 1612 1612 31 8 1130

 مارون 0 1024 1024 33 9 1024

 مروارید 0 0 370 0 - 370

 بوشهر 0 0 695 0 زاگرس مانند 695

 کاوه 0 0 390 0 زاگرس مانند 390

 مرجان 0 0 280 0 زاگرس مانند 280
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میلیارد تومان سود قبل از مالیات،  28037از  1398سال گازی در  هایپتروشیمی شودمیکه مشاهده  طورهمان

میلیارد تومان  6270تنها با لغو معافیت صادراتی به رقم این عدد که  اندکردهمیلیارد تومان مالیات ابراز  774تنها 

میلیارد تومان افزایش  8005 به رقم این و اگر معافیت مناطق را نیز در کنار معافیت صادراتی لغو کنیم رسدمی

به طور میانگین دارای  1398خوراك گازی در وضعیت موجود سال  هایپتروشیمیاز نظر حاشیه سود، . یابدمی

 .یابدمیدرصد کاهش  35.1این مقدار به  هامعافیتدرصدی هستند که با لغو  44.3حاشیه سود 

 گازی هایپتروشیمی بندیجمع 5.1.1

 کرد: بندیجمع گونهاین توانمی 1398و  1397گاز در دو سال  هایپتروشیمیاطالعات با بررسی 

 خوراک گازی هایپتروشیمی ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتصادراتی و لغو  ی لغو معافیتهاوضعیتمالیات وضع موجود و  _3 نمودار

1398و  1397 هایسالدر 

  

 است 1398ت راست مربوط به سال سم ایمیلهو سه نمودار  1397سمت چپ مربوط به سال  ایمیلهسه نمودار 

 هایمعافیتصادراتی و وضعیت لغو  هایمعافیتکه به ترتیب از چپ به راست، وضعیت موجود، وضعیت لغو 

حاشیه سود نیز از نتایج این کار خواهد  یدرصددهبه طور میانگین کاهش  .گیردمیرا در نظر  ایمنطقهصادراتی و 

 بود.

 جمع 774 6270 8005   7231
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 مایعخوراک  هایپتروشیمیوضعیت موجود  5.2

پتروشیمی در سود قبل از مالیات، میزان صادرات، پرداخت  واحدهایدر جدول زیر وضعیت موجود هریك از 

 .مورد بررسی قرار گرفته است هامعافیتو نوع مالیات، حاشیه سود 

 1397 سال در مایع خوراک هایپتروشیمی موجود وضعیت _10 جدول

 

میلیارد  9612خوراك مایع  هایپتروشیمیمشخص است سود قبل از پرداخت مالیات  10که در جدول  طورهمان

الزم به ذکر است به دلیل غالب بودن خوراك مایع . دهندمیمیلیارد را مالیات  443تومان است که از این مقدار 

 .اندگرفتهیع قرار خوراك ما هایپتروشیمیدر زمره ها این مجتمعجم و امیرکبیر،  هایپتروشیمیبه گاز در 

  

هامعافیت  

صادراتی( ،ایمنطقه)  

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات فعلی

 )میلیارد تومان(

 میزان صادرات

 )درصد(

 سود قبل از مالیات

 )میلیارد تومان(

پتروشیمینام   

 اصفهان 278 68 18 24 صادراتی

 بوعلی 496 66 - 6 صادراتی

 نوری 2149 54 34 15 صادراتی

اراك شازند 1518 49 204 25 صادراتی  

 بندر امام 1528 45 101 12 صادراتی

 جم 2662 25 - 30 صادراتی

 امیرکبیر 981 25 86 18 صادراتی

 جمع 9612  443  
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مورد بررسی  1397در سال  ایمنطقهلغو معافیت صادراتی و لغو معافیت صادراتی و  سناریوهایدر جدول زیر  

 :اندگرفتهقرار 

مالی آن بر  یراتتأثو  1397در سال  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتلغو معافیت صادراتی و لغو  یهاوضعیتبررسی  _11 جدول

 های خوراک مایعواحد

 اختالف مالیات

 )میلیارد تومان(

 اختالف حاشیه سود

 )درصد(

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات

 )لغو معافیت صادراتی(

 هامعافیت

 صادراتی( ،ایمنطقه)

 مالیات فعلی

 )میلیارد تومان(
 نام پتروشیمی

 اصفهان 18 صادراتی 56 20 4 38

 بوعلی - صادراتی 57 4 2 57

 نوری 34 صادراتی 537 11 4 503

 شازند اراك 204 صادراتی 247 24 1 43

 بندر امام 101 صادراتی 382 10 2 281

 جم - صادراتی 533 24 6 533

 امیرکبیر 86 صادراتی 196 16 2 110

 جمع 443  2008   1565

 

به پایان  شانیامنطقهخوراك مایع، همگی معافیت  هایپتروشیمیمشخص است  11از جدول  که طورهمان

نتیجه یکسان دارد و  هاآندر  ایمنطقهرسیده و حالت لغو معافیت صادراتی و حالت لغو معافیت صادراتی و 

 2008عدد به با لغو معافیت صادراتی وضعیت موجود  در حالتتومان  یلیاردم 443از  هاآنپرداختی مالیات 

به  1397خوراك مایع در وضعیت موجود سال  هایپتروشیمیاز نظر حاشیه سود،  .یابدافزایش میمیلیارد تومان 

صادراتی و  هایمعافیتدرصدی هستند که با لغو  19.9دارای حاشیه سود  (داروزنمیانگین ) طور میانگین

 .یابدمیدرصد کاهش  16.4این مقدار به  ایمنطقه
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 .کنیدمیمشاهده  12جدول در  1398برای سال توصیف وضعیت موجود  صورتبهدر ادامه همین رویه را 

 1398خوراک مایع در سال  هایپتروشیمیوضعیت موجود  _12 جدول

 

 816میلیارد بوده که از این مقدار  12304خوراك مایع برابر  هایپتروشیمی، سود قبل از مالیات 12طبق جدول 

آن است که با مقایسه آمار مربوط به وضعیت موجود  ذکرقابلنکته  .میلیارد آن صرف پرداخت مالیات شده است

 سود قبل از مالیات رغمعلیخوراك مایع  هایپتروشیمیکه  بینیمیمخوراك گازی و خوراك مایع  هایپتروشیمی

وع البته با مقایسه حاشیه سود این دو ناند. پرداختهخوراك گازی  هایپتروشیمیکمتر، مالیات بیشتری به نسبت 

 هاعافیتمخوراك گازی رسید. در ادامه وضعیت لغو  هایپتروشیمیبودن  ترجذاببه نتیجه  توانمیپتروشیمی نیز 

 .گرددمیخوراك مایع تقدیم  هایپتروشیمی یبندو جمعقرار گرفته  مورد بررسی 1398در سال 

 هامعافیت

 صادراتی( ،ایمنطقه)

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات فعلی

 )میلیارد تومان(

 میزان صادرات

 )درصد(

 قبل از مالیات سود

 )میلیارد تومان(
 نام پتروشیمی

 اصفهان 45 59 7 3 صادراتی

 بوعلی 239 59 39 10 صادراتی

 نوری 3578 53 165 14 صادراتی

 بندر امام 2997 45 400 18 صادراتی

 اراك شازند 1247 44 190 15 صادراتی

 امیرکبیر 409 32 15 5 صادراتی

 جم 3789 26 - 26 صادراتی

 جمع 12304  816  
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مالی آن بر  یراتتأثو  1398در سال   ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتلغو معافیت صادراتی و لغو  یهاوضعیتبررسی  _13 جدول

 خوراک مایع واحدهای

 

در میلیارد تومان  816از خوراك مایع  هایپتروشیمیمشخص است پرداختی مالیات  13از جدول که  طورهمان

خوراك  هایپتروشیمیاز نظر حاشیه سود،  .یابدافزایش میمیلیارد تومان  2962وضعیت موجود به مقدار  حالت

 هامعافیتدرصدی هستند که با لغو  17.6به طور میانگین دارای حاشیه سود  1397مایع در وضعیت موجود سال 

 .یابدمیدرصد کاهش  14.4این مقدار به 

  خوراک مایع هایپتروشیمی بندیجمع 5.2.1

سمت راست مربوط به سال  ایمیلهو سه نمودار  1397سمت چپ مربوط به سال  ایمیلهسه نمودار  4در نمودار 

صادراتی و وضعیت لغو  هایمعافیتکه به ترتیب از چپ به راست، وضعیت موجود، وضعیت لغو  است 1398

 اختالف مالیات

 )میلیارد تومان(

 اختالف حاشیه سود

 )درصد(

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات

 )لغو معافیت صادراتی(

 هامعافیت

 صادراتی( ،ایمنطقه)

 مالیات فعلی

 )میلیارد تومان(
 نام پتروشیمی

 اصفهان 7 صادراتی 9 3 0 2

 بوعلی 39 صادراتی 210 8 2 171

 نوری 165 صادراتی 895 11 3 730

 بندر امام 400 صادراتی 749 15 3 349

 شازند اراك 190 صادراتی 259 14 1 69

 امیرکبیر 15 صادراتی 82 4 1 67

 جم - صادراتی 758 21 5 758

 جمع 816  2962   2146
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صادراتی و حالت  هایمعافیتسان بودن حالت لغو دلیل یک) گیردیمرا در نظر  ایمنطقهتی و صادرا هایمعافیت

 ه است(.داده شد توضیحدر بخش قبل  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتلغو 

 خوراک مایع هایپتروشیمی  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتصادراتی و لغو  ی لغو معافیتهاوضعیتمالیات وضع موجود و  _4 نمودار

 1398و  1397 هایسالدر 

 .کندمیپیدا  کاهشدرصد  3.4، خوراك مایع با این کار هایپتروشیمیحاشیه سود  ،به طور میانگینگفتنی است 
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 تیمیان دس هایپتروشیمی در ی لغو معافیت مالیاتیسناریوهاو  وضعیت موجودبررسی  5.3

خوراك گازی و خوراك  هایپتروشیمیکه خوراك خود را از  پردازیممیی هایپتروشیمیدر این قسمت به بررسی 

 .کنندمیمجتمعی استفاده  یا به عبارتی از خوراك بین کنندمی تأمینمایع 

 .ارائه شده است 14 در جدول 1397در سال  هامعافیتوضعیت لغو  وضعیت موجود و

 :نکات الزم برای بررسی این جدول

انند م ان، پروپیلن جم، اروند و خوزستانقائد بصیر، کربن ایران، غدیر، تندگوی هایپتروشیمیاطالعات  .1

 .اندگرفتهر مورد بررسی قرا ،از سامانه کدال یموردبررس مایعِخوراك خوراك گازی و  هایپتروشیمی

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

د (، به دلیل نبوایمنطقه - ی)صادراتی یا صادرات هامعافیتدر حالت لغو  هاپتروشیمیمالیات بعضی از  .3

 صورت مالی آن در سامانه کدال تخمین زده شده است. 

 ر ب هاآنمتناسب با ظرفیت  مهاباد و پلیمر کرمانشاه لرستان، کردستان، مهر، هایپتروشیمی

 علت تشابه محصول(به ) پتروشیمی الله تخمین زده شده است. یمبنا

  پروپیلن جم تخمین زده شده است. یبر مبنانوید زر شیمی متناسب با ظرفیت آن 

 . اندنشدهلذا لحاظ  اندنبودهدارای مقدار قابل استنادی  اندشدهکه با عالمت خط تیره پر  هاییقسمت .4

فر ص ندکنمیاستفاده  ایمنطقهی که از معافیت صادراتی هایپتروشیمیحالت لغو معافیت صادراتی برای 

ا به خود رمعافیت  ،با لغو معافیت صادراتی است ایمنطقهدارای معافیت  خواهد بود یعنی پتروشیمی که

 لحاظ نخواهند شد.قوت قبل خواهد داشت لذا در تحلیل حالت لغو معافیت صادراتی 

برای  1397در سال  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتی لغو معافیت صادراتی و لغو هاوضعیت و بررسی وضعیت موجود  _14 جدول

 میان دستی واحدهای

هامعافیت  

 حاشیه

 سود

 )درصد(

(هامعافیت لغو) مالیات  

تومان( یلیارد)م  

 حاشیه

 سود

 )درصد(

فعلی مالیات  

تومان( یلیارد)م  
پتروشیمی نام  

بصیر قائد 20 16 22 16 صادراتی  

ایران کربن 12 13 13 10 صادراتی  

 غدیر 5 18 16 16 صادراتی

 تندگویان - 23 224 19 صادراتی

جم پروپیلن - 36 130 29 صادراتی  
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 اروند - 34 192 27 صادراتی

 خوزستان - 11 7 9 صادراتی

 الله - 27 120 22 صادراتی

زر نوید - 0 69 0 صادراتی  

کرمانشاه پلیمر - 0 120 0 صادراتی  

 مهر - 0 120 0 صادراتی

 لرستان - 0 132 0 صادراتی

 و صادراتی

ایمنطقه  
 کردستان 0 0 120 0

 و صادراتی

ایمنطقه  
 مهاباد 0 0 132 0

 و صادراتی

ایمنطقه  
جمشیدتخت 0 15 10 11  

 جمع 37  1427  

میلیارد است که با لغو  37بین مجتمعی برابر  هایپتروشیمیمحاسبه در  لمالیات فعلی قاب 14طبق جدول 

و صادراتی به طور  ایمنطقه هایمعافیتمیلیارد افزایش خواهد یافت و با لغو  1165معافیت صادراتی به رقم 

 تکرار خواهد شد: 1398. در ادامه همین رویه برای سال رسدمی 1427به رقم  زمانهم

برای  1398در سال  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتی لغو معافیت صادراتی و لغو هاوضعیتبررسی وضعیت موجود و   _15 جدول

 میان دستی واحدهای

 حاشیه سود

 )درصد(

 (اهمعافیتلغو )مالیات 

 )میلیارد تومان(

 حاشیه سود

 )درصد(

 مالیات فعلی

 )میلیارد تومان(
 نام پتروشیمی هامعافیت

 قائد بصیر صادراتی 25 15 28 14

 کربن ایران صادراتی 9 15 17 12

 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
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 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

 کردستان ایمنطقهصادراتی و  0 0 109 0

 مهاباد ایمنطقهصادراتی و  0 0 120 0

 جمشیدتخت ایمنطقهصادراتی و  5 14 23 11

 جمع  52  1710 

یت ی که دارای معافهایپتروشیمیکه توضیح داده شد با عدم لحاظ  طورهمانمالیات در حالت لغو معافیت صادراتی 

این  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتر حالت لغو د میلیارد خواهد بود. 1458برابر  هستند ایمنطقهصادراتی و 

 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. 1710عدد به 
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 میان دستی هایپتروشیمی بندیجمع 5.3.1

در  میان دستی هایپتروشیمی  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتی لغو معافیت صادراتی و لغو هاوضعیتمالیات وضع موجود و  _5 نمودار

 1398و  1397 هایسال
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 حداقلیبررسی یک حالت  5.4

 یهامعافیتصادراتی و لغو  هایمعافیتکه در ابتدای گزارش توضیح داده شد عالوه بر دو وضعیت لغو  طورهمان

 لغومحصول مشخص  روی تعدادیکه دولت  گیریمیمحالتی را در نظر  ،زمانهمبه طور  ایمنطقهصادراتی و 

خاب انت اتیلنپلیاوره و  ،متانول، آمونیاك کارفرمای پروژه( درخواستبه ) کند. این چهار محصول را اعمال معافیت

، مشاهده کنندمیی که این محصوالت را تولید هایپتروشیمیمالیات حاصله از  توانمی 16که در جدول  اندشده

حذف معافیت صادراتی و حذف  یهاحالتاست علت یکسان نبودن مالیات محصول متانول در  ذکرقابلنمود. 

اوه مانند بوشهر، ک اندشدهافتتاح  یراًاختولید متانولی است که  یواحدهابه علت  یامنطقهصادراتی و  هایمعافیت

واحد جدیدی در حوزه تولید اوره و آمونیاك و همچنین پلی الفین هنوز افتتاح نشده است که البته  لیو مرجان و

به تفکیك  7را در جدول  هاآننیز وارد مدار تولید خواهند شد که تخمینی از مالیات  واحدهااین  1404تا سال 

 مشاهده نمود. توانمیمحصول 

 بررسی لغو معافیت بر چند محصول خاص _16 جدول

 1397مالیات 

 (ایمنطقه)لغو معافیت صادراتی و 

 1397مالیات سال 

 )لغو معافیت صادراتی(
 محصول

 متانول 1621 3455

 و اوره آمونیاك 597 597

 اتیلنپلی 1395 1395

 جمع 3613 5673
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 کند؟صادراتی، زنجیره ارزش توسعه پیدا میآیا با لغو معافیت مالیاتی  6
 اند از:عوامل مؤثر در باب توسعه زنجیره ارزش عبارت

  حاشیه سود .1

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

 به دالیلی مانند مبنای متفاوتوارد در برخی مها . البته با لغو معافیتبررسی شودداخل و فروش صادراتی 

سازی حاشیه سودها و حتی تر است. برای یکسانگذاری، بازهم صادرات برای تولیدکننده، جذابقیمت

ترغیبِ فروشِ داخل و در نتیجه توسعه زنجیره ارزش الزم است تا از ابزارهای دیگری مانند تغییر در 

ییر در نرخِ بخشودگیِ مالیاتیِ فروش در بورس کاال و گذاری محصول و همچنین خوراك، تغمبنای قیمت

 تناسب نوع محصول استفاده شود )که نیاز به کار کارشناسی دارد(.  مالیاتی به یا بستن عوارض

 ایهای منطقهمعافیت .2

های اثر شدن لغو معافیتای خود سبب بیهای منطقهبررسی شد معافیت حاضر طور که در گزارشهمان

ای نطقههای مهایی که از معافیتدیگر ابزارِ لغوِ معافیتِ صادراتی برای پتروشیمیعبارتشود بهصادراتی می

ری ها به طرق دیگاثر خواهد بود و برای توسعه زنجیره الزم است تا این نوع معافیتکنند، بیاستفاده می

 انجام شود.

 دستپاییندر و بالقوه ظرفیت بالفعل  .3

ها دست زنجیره وجود نداشته باشد، استفاده از ابزارهای سیاستی مانند مشوقپاییناگر ظرفیت تولید در 

 ها و ... در جهت تأمین نهاده برای تولید داخل به توسعه زنجیره کمك نخواهد کرد.یا معافیت

را برای توسعه زنجیره ارزش وضع  یمؤثرتمام عوامل فوق قانون  نظر گرفتن درد با توانمیگذار سیاست

 ند.ک
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 بندیجمع 7
ان نش خوراك مایع و میان دستی ،ازیخوراك گ هایپتروشیمیمربوط به  تأثیر لغو معافیت مالیاتی 6در نمودار 

 .داده شده است

 هایپتروشیمیتمام برای  ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتی لغو معافیت صادراتی و لغو هاوضعیتمالیات وضع موجود و   _6 نمودار

 خوراک گازی، خوراک مایع و میان دستی

 

 563برابر است با  باالدست و میان دست حصوالتدر فروش م 1397پرداخت مالیات در سال وضعیت موجود 

و در صورت لغو  یابدمیمیلیارد تومان افزایش  8100به بیش از  ، رقم مالیاتمیلیارد که با لغو معافیت صادراتی

 .رسدمیمیلیارد تومان  10400به بیش از  این عدد صادراتی هایمعافیتدر کنار  ایمنطقه ایهمعافیت

در وضعیت موجود  محصوالت باالدست و میان دستمالیات حاصل از فروش  ،نیز با رویکرد مشابه 1398در سال 

میلیارد تومان  10600به بیش از  رقم مالیات، تومان بوده که در صورت لغو معافیت صادراتی دمیلیار 1642برابر با 

میلیارد تومان  12600به بیش از  این رقم صادراتی هایمعافیتدر کنار  ایمنطقه هایمعافیترسیده و با لغو 

 .افزایش خواهد یافت

خوراك گازی به طور میانگین  واحدهای، حاشیه سود ایمنطقهصادراتی و  هایمعافیتلغو با که ذکر شد  طورهمان

میان دستی کمتر از  هایپتروشیمیدرصد و  3.4پتروشیمی خوراك مایع به طور میانگین  واحدهایدرصد،  10

 هایپتروشیمیبعد از دریافت مالیات نگاهی بیندازیم  سودهایدرصد کاهش پیدا خواهد کرد ولی اگر به حاشیه  7
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 24تا  3خوراك مایع دارای حاشیه سود  هایپتروشیمی ،درصدی 70تا  30خوراك گازی دارای بازه حاشیه سود 

 باوجوداینکه دیگرعبارتبهد. درصدی خواهند بو 29تا  9ای حاشیه سود میان دستی دار هایپتروشیمیدرصدی و 

بین از  یدولت هایمشوقبه دلیل  بازهمولی  کنندمیرا از این اقدام دریافت  تأثیرگازی بیشترین  هایپتروشیمی

 هایپتروشیمیسرمایه به سمت  دادنجهتبرای  گذارسیاستهستند و  ترجذاب، گذاریسرمایهدیگر  هایگزینه

 ند. ک بینیپیشباید اقدامات دیگری را نیز و توسعه زنجیره ارزش میان دستی  هایپتروشیمیخوراك مایع و 

تدای اب شودمیمیان دستی سبب  هایپتروشیمیگازی به نسبت  هایپتروشیمی جذابیت باالیاز طرف دیگر 

 نندهتولیدکایران را به یك کشور در نهایت غفلت از این مفهوم بیشتری را شاهد باشد و رسوب سرمایه  ،زنجیره

روش فافزوده بیشتر و  باارزشتولید محصوالت  جایبهو فروشنده در حجم باالتر ) ترپایینافزوده  باارزشمحصوالت 

 ( تبدیل خواهد کرد.در حجم کمتر

بررسی تغییرات حاشیه سود و میزان افزایش مالیات در این گزارش،  هاپتروشیمیهدف از بررسی دقیق هرکدام از 

حاشیه  )به علت به دالیل نبود خوراك و مواد اولیه دستپایینزنجیره یا به عبارتی کاهش جذابیت صادرات بوده تا 

د رشمعطل نماند، از طرفی با توسعه زنجیره ارزش،  نهاده کمتر به داخل( سود باالتر صادرات و در نتیجه فروش

 .نتیجه تحریم پذیری کمتری را شاهد خواهیم بود و درو تنوع محصول بیشتر اقتصادی بیشتر، اشتغال بیشتر 

یان و افزایش بندانشیه اقتصاد بر پاهای کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز در سیاست

ها تأکید شده است. جهت افزایش ارزش افزوده ارزش افزوده آن صادرات محصوالت پتروشیمی متناسب با

 :شودیشنهادهای زیر ارائه میپخام فروشی محصوالت پتروشیمی و جلوگیری از نیمه

 گذارسیاست فکریی محصوالت زنجیره ارزش در نظام بنددسته .1

هدفمند انجام شود. افراز  ،دولتی هایحمایت طورکلیبهو  هامعافیت، هامشوق شودمیاین راهکار موجب 

 .شودمیپیشنهادی در ادامه مطرح 

تکرار در این بخش  مدنظر بیشتر و ارائه راهکار تأکیدکه برای  )در ابتدای گزارش( 1شکل متناسب با 

 زیر باشد: تصوربهد توانمیمحصوالت در جهت توسعه زنجیره  بندیطبقه ،شودمی

 حذف معافیت با هدف توسعه محصوالت میان دستیف( ال

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

... با متولی و ، مونو اتیلن گالیکل، دی اتیل هگزانولآمونیاك، استایرن، بوتادین استیك اسید،، مانند متانول

( به توسعه زنجیره ایمنطقه هایمعافیتو همچنین لغو ) صادراتی هایمعافیتبا لغو  توانمیوزارت نفت 
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های مالیاتی برای قراردادهای فروش محصوالت بین مجتمعی می توان تخفیف ینچنهم آن کمك کرد.

 در نظر گرفت. 

 دستییینپاب( حذف معافیت با هدف توسعه محصوالت 

 رویکرد مورد دقت قرار گیرند: دواین محصوالت باید با 

علت عدم توسعه زنجیره آن کمبود مواد اولیه  دست مصرف شده ودر صنایع پاییناول محصوالتی که  

 فعالیت در حالزیر ظرفیت  دستیینپااست. عدم توسعه در گزاره فوق به این معنی است که یا واحد 

محصوالتی است که مواد اولیه آن در کشور وجود دارد. نمونه این  توجهقابلاست یا کشور در حال واردات 

برای نساجی و پارازایلن  استریپلاز جمله  پلیمرهابعضی محصوالت شیمیایی و  از اندعبارتمحصوالت 

ت برای مصارف ترفتاال اتیلنپلی برای ساخت محصوالت پالستیکی،پلی پروپیلن  ،یبندبستهبرای صنعت 

  . و ... شس، پوشلبا، ساختمان، کلرید برای مصارف بسیار در صنعت پالستیك وینیلپلی ،الیاف و بطری

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

د نو تا ایجاد ظرفیت باید صادر شو ندارند دست بالفعلیاندازه کافی ظرفیت پایینکه بهمحصوالتی  دوم

و به جای آن محصوالت  قراردادتوان آن را مورد پردازش می ،صادراتی ارزش افزوده افزایشِ ولی با هدفِ

ن که با کمی پردازش روی آ اتیلنپلیاز جمله  پلیمرهامانند بعضی  صادرات کرد.  افزوده بیشتری باارزش

ی صادراتی برای این هامشوق). کندمیارزش صادراتی آن ارتقا پیدا  و مستربچ، و تبدیل آن به کامپاند

 های بالقوه بالمانع است(یتظرفدسته محصوالت تا بالفعل شدن 
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  درک بهتر پیشنهادات سیاستی برای بندی محصوالت در جهت توسعه زنجیرهطبقه _7 شکل
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 هایتأمین مالیِ فعالیت ها( در جهتمعافیتدر حالت لغو ) هامالیات دریافتی از پتروشیمیاستفاده از  .2

 رشدِ زنجیره باالدست

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

تواند )با تعیین سازوکاری( در جهت رفع مشکالت ها میپردازد. مالیات دریافتی از پتروشیمییم

رآیندی ف - ها مانند مشکالت فناورییا مشکالت پیش روی حوزه تحقیق و توسعه پتروشیمیپذیری یسكر

ی متمرکز هامجتمعی شیمیایی و هاپاركآن، حمایت از توسعه  پررنگی هانمونهمصرف شود که یکی از 

 هاست. در کنار پتروشیمی

از خوراك گ هاییمیپتروشمحصوالت خام در قانون با سازوکار تعیین مواد خام یا شمول تعریف مواد نیمه .3

 در زمره مواد خام منتشره از سوی هیئت وزیران  و خوراك مایع

مواد  ،های مستقیمقانون مالیات 141های صادراتی بیان شد طبق قانون طور که در بحث معافیتهمان

ء فهرست جزکدام از محصوالت پتروشیمی که هیچهستند درصد معافیت مالیاتی برخوردار  20خام از 

ت محصوال ء. یك راهکار پیشنهادی آن است که محصوالتی از صنعت پتروشیمی نیز جزنیست مواد خام

عنوان های مستقیم بهمالیات 141خام در ادامه قانون توان با تعریف کاالهای نیمهخام قرار بگیرند یا می

نهاد نجیره ارزش شد. سبب اعمال قدرت برای توسعه ز گذارقانونیك ابزار سیاستی در دست 

کارگروه  وزارت صمت یا انرژی، یعال یشورا ینهادهاد هریك از توانمی خامنیمهمواد  کنندهمشخص

ه توسعه، برنام هر دورهمستقیم باشد که در  هایمالیاتقانون  141تعیین مواد خام مورد اشاره در ماده 

مربوط به آن و آمار تولید، فروش  HSد از طریق رصد محصوالت پتروشیمی و زنجیره آن متناسب با ک

عنوان محصوالت خارج از دایره حمایتی محصوالتی را به دست،ظرفیت بالقوه و بالفعل در پایین و صادراتی

برای شروع کار تمام محصوالت  شودمیپیشنهاد  .ها جهت دهدگذارییهسرمادولت تعریف کند تا به 

 خامیمهنکاالهای  ءباالدستی پتروشیمی به همراه تعدادی از محصوالت میان دستی مانند اتیلن گالیکل جز

 در این پیشنهاد مدنظر است(. ی خوراك گازی و خوراك مایع هاپتروشیمیتمام ) در قانون مطرح شود

 

  

                                                             
2 Tax Incidence 
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 سیاستی شنهادیپ 8
های قانون مالیات 141گردد در ماده توسعه زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی پیشنهاد می منظوربه

درصد درآمد حاصل از مواد خام 20خام بعد از عبارت عبارت کاالهای نیمه (1394)مصوب تیرماه مستقیم

ا و هاضافه شده و در گام اول فهرست محصوالت پایه پتروشیمی نظیر متانول، آمونیاك و آروماتیك

 خام به فهرست مربوطه)مصوبه هیئت وزیران( اضافه شود.ها به عنوان مصادیق کاالهای نیمهگالیکول

 :شودمیمستقیم به صورت زیر ارائه  هایمالیاتقانون  141ماده پیشنهادی جهت اصالح ماده 

زی و ( درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاور%100) درصد صد

( درآمد حاصل از صادرات %5و پنج درصد ) خامنیمه کاالهای( درآمد حاصل از صادرات %10) درصد ده

نفتی به و کاالهای  خامنیمهگردد. فهرست مواد خام و کاالهای مشمول مالیات با نرخ صفر می مواد خام

های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، پیشنهاد مشترك وزارتخانه

 .رسدوزیران می یئتهصنایع، معادن و کشاورزی به تصویب 

قانون مناطق  13پذیر و ماده قانون رفع موانع تولید رقابت 31موضوع ماده  یامنطقههای تبصره: معافیت

گردد که محصوالت آن در فهرست مواد واحدهای تولیدی می شاملصرفاً آزاد از زمان تصویب این قانون 

 خام درج نشده باشد. خام و کاالهای نیمه
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 پیوست 9

 تسعیر ارز 9.1

ارد . طبق استاندگویندیمتسعیر ارز  گزارشگراطالعات مالی مبتنی بر ارز به واحد پول  یگزارشگربه فرآیند 

 برحسبدر زمان ثبت اولیه باید بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله  تمام معامالت ارزی»(، 16حسابداری )شماره 

ه غیر ریالی صادر کند در تاریخ معامل صورتبهاین بدان معنی است که اگر شرکتی محصولی را « ریال ثبت شوند.

نی فاصله ازم حسابیهتسوباید مبلغ آن را ابتدا به ریال تبدیل کرده و آن را ثبت کند. حال اگر بین فروش کاال و 

ایی در این تغییر نرخ دالر نیم واسطهبه دوباره باید دریافتی به ریال ثبت دفتر شود. حسابیهتسوبیفتد در تاریخ 

زیان( حاصل از ) سود )اصطالحاً مالی هایهزینهدرآمد یا  عنوانبهسود یا زیانی  ،شرکت در صورت مالیِ ،مدت

بدهی و دارایی نقد ارزی ، که طلب هاییشرکتمالی  هایصورت. این مورد در شودمیلحاظ  تفاوت نرخ تسعیر ارز(

و  ها، طلبهاییدارا ،هاترازنامهتاریخ . در کندمینمود پیدا  ،گزارشگردر کشور  نرخ ارز ثباتییبدارند، در شرایط 

  .کنندمیفرآیند تسعیر را طی  ارزی مجدداً هاییبده

 

 هاترازنامهفرآیند تسعیر در  _8شکل 

 

 

   

  



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

 ارزش

 

45 
 

 سهام شناور آزاد 9.2

کلی اصل  هایسیاستتسهیل اجرای  منظوربهمالی جدید  ینهادهاو  ابزارهاقانون توسعه  1بند ب ماده طبق 

بخشی از سهام شرکت است که دارندگان  ، سهام شناور آزاد،(1388مصوب آذرماه ) چهل و چهارم قانون اساسی

قسمت از سهام، در مدیریت شرکت  آن حفظو قصد ندارند با  باشندیمن سهام آن همواره آماده عرضه و فروش آ

راهبردی  دارانسهامدرصد سهام شرکت الف باشد و از  80 دارسهاماگر شرکت ب  مثالعنوانبه مشارکت نمایند.

 درصد است. 20گفت که سهم شناور شرکت الف،  توانمیمدت نداشته باشد، تاهآن بوده و قصد فروش در کو

 

 مفهوم سهام شناور آزاد _9شکل 
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 درصد 25با سهام شناور آزاد زیر  یک نمونه محاسبه نرخ مالیاتی برای شرکتی 9.3

 کندمیاستفاده  درآمددرصد بخشودگی مالیاتی بر کل  10پذیرفته شدن در بورس سهام از  واسطهبهاین شرکت 

درصد  25درصد کل درآمد مشمول مالیات  90) شودمیدرصد مشمول مالیات  22.5یعنی کل درآمد وی با نرخ 

درصد بخشودگی مالیاتی نسبت به  10(. اگر شرکت محصول خود را در بورس کاال به فروش برساند از شودمی

یعنی درآمد وی در بورس کاال با  استفاده خواهد کرد آمدهدستبهدرآمدی که از فروش محصول در بورس کاال 

درصد سود فروش در  90)درصد 25وی با همان نرخ  درآمدهایدرصد مشمول مالیات خواهد بود و سایر  22.5

حال اگر فرض کنیم شرکت در بورس سهام پذیرفته شده و همه (. شودمیدرصدی  25بورس کاال مشمول مالیات 

 درصد90ِ) شودمیدرصدی  25درصد کل درآمد مشمول مالیات  81طبق قانون  فروش شرکت در بورس کاال باشد

 واهد شددرصد محاسبه خ 20درصد( یعنی نرخ مالیاتی وی با  90

 

 درصد 25روند محاسبات نرخ مالیاتی برای یک شرکت با سهام شناور کمتر از  _10 شکل
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 دو مثال واقعیدر مالیاتی  هاینرخ 9.4

درصد( و صنایع شیمیایی  25دارای سهام زیر  هایشرکتاز  اینمونه عنوانبهفناوران )پتروشیمی  هایشرکت 

پذیرفته  در بورس اوراق سهام هر دودرصد(  25دارای سهام باالی  هایشرکتاز  اییندهنما عنوانبه) کرمانشاه

نرخ مالیاتی حاصل از فروش صادراتی، فروش در بورس کاال و فروش غیر بورسی  ،13و  12های شکلدر  .اندشده

  .این دو پتروشیمی محاسبه شده است

 

 درصد 25مالیاتی انواع درآمدهای پتروشیمی فن آوران با سهام شناور آزاد کمتر از  هاینرخ _11 شکل

 

 درصد 25از  اتی انواع درآمدهای صنایع شیمیایی کرمانشاه با سهام شناور آزاد باالتر مالی هاینرخ _12شکل 
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 ایمنطقه هایمعافیت 9.5

 مناطق آزاد 9.5.1

اشخاص حقیقی و »، (1372مصوب شهریورماه ) صنعتی -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  13طبق ماده 

اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد  هایفعالیتحقوقی که در منطقه به انواع 

بر درآمد و دارایی موضوع قانون برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بهره یخاز تار

پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد  از انقضاءی مستقیم معاف خواهند بود و پس هامالیات

دچار  1388سال  خردادماهالبته این ماده در « وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید. یئته

صنعتی  -(قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 13) مندرج در مـاده« زده سالپان»مدت »که  شودمیتغییراتی 

 .«گرددمیاصالح « بیست سال»به مدت 

 

 مناطق آزاد فعلی و جدید _13شکل 
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 یافتهتوسعهصنعتی و مناطق کمتر  هایشهرکمناطق ویژه،  9.5.2

ی هامالیاتقانون  132و ارتقای نظام مالی کشور )اصالحیه ماده  پذیررقابتقانون رفع موانع تولید  31طبق ماده 

اشخاص حقوقی  یو معدن یدیتول هایفعالیتاز  یدرآمد ابرازی ناش»(، 1394 ماهیبهشتاردمستقیم( )مصوب 

آنها  یبراربط یذ یهاوزارتخانه ن ماده از طرفیا یخ اجرایتار که از یا معدنی یدیتول یغیردولتی در واحدها

ها، شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانیا قرارداد استخراج و فروش منعقد میصادر  یبردارپروانه بهره

ربط برای آنها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی هاهتل

در  و پنج سالا استخراج یا فعالیت به مدت ی یبردارخ شروع بهرهیشود، از تاربرداری یا مجوز صادر میپروانه بهره

ی این اجرای نامهیینآهمچنین در « باشد.با نرخ صفر مشمول مالیات می ده سالبه مدت  یافتهکمتر توسعهمناطق 

یا  یو معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصاد یتولید یواحدها» ( آمده است که1394ماده )مصوب اسفندماه 

عتی صن هایشهركیا  یو معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصاد یتولید یواحدها استثنایبهصنعتی  هایشهرك

نرخ صفر مالیاتی (( مشمول 3مرکز استان تهران )با رعایت تبصره ) یو بیست کیلومتر صدیكمستقر در شعاع 

مذکور به مدت هفت سال  یواحدها یمحاسبه مالیات با نرخ صفر برا یو دوره برخوردار باشندمیموضوع این ماده 

ال به مدت سیزده س یافتهتوسعه در مناطق کمتر یصنعتی یا مناطق ویژه اقتصاد هایشهركو در صورت استقرار 

  .«خواهدبود
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 مناطق آزاد و ویژه موجود،جدید و درحال تصویب _14 کلش

 آزاد و ویژه تفاوت مناطق 9.5.3

تفاوت ماهوی دارند البته در یك سری ، این دو کهیدرحال دانندیمبسیاری از افراد مناطق آزاد و ویژه را یکی 

مقررات کار و ، این مناطق خارج از قلمرو گمرکی کشور هستند یهر دونمونه  عنوانبهمشترك هستند  هامؤلفه

منطقه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند و شباهت  دوهر یکسان است،  هر دونیروی انسانی در اشتغال 

خط تولید و  آالتینماش ،، جهت واردات مواد اولیه، قطعاتگمرکی هایمعافیتامتیازات و عمده دیگر از حیث 

 عمده نیز دارند که یهاتفاوتاست اما  منطقهاین دو تولیدی و خدماتی مستقر در  واحدهایسایر موارد مصرفی 

مجاز در ) یفروشخردهامتیاز  ،در متن گزارش اشاره شد(که ) تفاوت در میزان معافیتبه  توانمی هاآناز بین 

ی تخصص یهابخشوسط ت غالباًمناطق ویژه  که اشاره کرد منطقه و نحوه اداره مناطق آزاد و ممنوع در مناطق ویژه(

 شوندمیدولتی تخصصی اداره  یهاسازمانیا  هاشرکتو  یردولتیغعمومی  ینهادها ،خصوصی هایشرکتشامل 

سازمان آن توسط  یرعاملمدو  مدیرهیئتهدولتی مستثنی هستند و اعضای  هایشرکتاما مناطق آزاد از قوانین 

 الباًغمناطق ویژه اقتصادی این نکته نیز حائز اهمیت است که  .شودمیوزیران تعیین  یئتهو  جمهوریسرئشخص 

هید و منطقه ویژه ش منطقه ویژه ماهشهر، مانند منطقه ویژه انرژی پارس گردندیممعین تشکیل  هایفعالیتبرای 

به  1389از سال  . البتهکنندمیو دریانوردی فعالیت  بندرها پتروشیمی و ی انرژی،هاحوزهدر که به ترتیب  رجایی

تعریف  هاآنحوزه تخصصی برای  متأسفانهدارند و  نعتی(ص - یبعد بسیاری از مناطق ویژه حوزه فعالیت عام )تجار

 صنعتی هستند. هایشهركنشده است. الزم به ذکر است مناطق ویژه از حیث کارکردی مانند 

 تفاوت ماهوی مناطق آزاد و ویژه 9.5.4

برای این مناطق در قانون جستجو کرد. در ماده اول  شدهیفتعراز اهداف  توانمیماهیت این مناطق را  طورکلیبه

 ،تسریع در انجام امور زیربنایی از: اندعبارتاهداف مناطق آزاد  «نعتیص - یقانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجار»

یم تنظ، ایجاد اشتغال سالم و مولد، افزایش درآمد عمومی، گذاریسرمایه، رشد و توسعه اقتصادی، عمران و آبادانی

 .تولید و صادرات، ایمنطقهجهانی و  یبازارهاحضور فعال در ، بازار کار و کاال

انی پشتیب از اندعبارتاهداف مناطق ویژه نیز  «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی»در ماده اول همچنین  

انتقال  ،تولید و پردازش کاال، ایمنطقهتحرك در اقتصاد ، المللیینببرقراری ارتباط تجاری ، اقتصادی هایفعالیتاز 

، صادرات مجدد، داخلی و خارجی گذاریسرمایهجلب و تشویق ، ایجاد اشتغال مولد، یرنفتیغصادرات  ،فناوری

 انتقال کاال(.) عبور خارجی( و ترانشیپ) ترانزیت
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 از اشتغال برخوردارکممناطق  9.5.5

ل و یمنظور تسهبه»، (1395)مصوب اسفند  توسعه هایبرنامهقانون احکام دائمی  32ماده  4پ تبصره طبق بند 

ه نرخ ک ییهاشهرستان شود:یر توسط دولت انجام میشور، اقدامات زک یو معدن یصنعت یگذارهیق سرمایتشو

ن یشوند. ایف میتعر ربرخوردار از اشتغالیمناطق غ عنوانبه استشور ک یاریکن نرخ بیانگیآنها باالتر از م یاریکب

ر د وزیرانیئتهب یو تصو یار و رفاه اجتماعکشور و وزارت تعاون، ک بودجه و برنامهشنهاد سازمان یمناطق با پ

و  ی، معدنیصنعت یواحدها یاتیت مالیدولت موظف است معاف شود.یمن ییز ششم هر دهه تعیسال اول و ن

 ینعتص - یدر مناطق آزاد تجار منظور شده هایمعافیتزان یربرخوردار از اشتغال را به میدر مناطق غ یخدمات

 «.باشندمیم کن حیزان سهم خود مشمول این واحدها به مید در ایجد یاالکد یز تولیند. توسعه واحد و نکاعمال 

ه دلیل خواهد بود ولی ب سالهیستباین مصوبه به این معنی است که معافیت مالیاتی این مناطق مانند مناطق آزاد، 

هیئت وزیران منتشر نشده است، امکان بررسی این نوع  هاینامهیبتصوبا این موضوع در  ایمنطقهاینکه هنوز 

 معافیت وجود ندارد.

  



 اندیشکدۀ حکمرانی انرزی و منابع ایران

52 

 

 گذاریسرمایه هایمشوق 9.6

 و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 31 ماده موضوع مستقیم یهامالیات قانون اصالحی 132 بند ث مادهطبق 

های اقتصادی در گذاریتشویق و افزایش سرمایه منظوربه»، (1394مصوبه اسفند ) کشور مالی نظام ارتقای

گذاری در مناطق واحدهای موضوع این ماده عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه

یات مال ،یافتهتوسعهکمتر در مناطق  گیرد:و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می یافتهکمتر توسعه

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

، مالیات متعلقه با بعدازآنشود و شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میسرمایه ثبت و پرداخت دو برابرواحد به 

در سایر مناطق، معادل . شودهای آن محاسبه و دریافت میون و تبصره( این قان105مقرر در ماده ) هاینرخ

بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی  هایسال مالیاتِ درصدپنجاه، شدهانجاماقتصادی  گذاریسرمایه

محاسبه  برسد با نرخ صفر شدهپرداختواحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و  مشمول مالیاتِ که جمع درآمدِ

 « .شودمی

 در مناطق ایران کند. گذاریسرمایهبا طیب خاطر بیشتری اقدام به  گذارسرمایه شودمیاین مشوق سبب 

 

 )محروم(یافتهتوسعهکمتر  یهادهستاننقشه  _15شکل 
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 کدال خوانی( و نحوه انجام کار در این گزارش) هاشرکت بررسی صورت مالی 9.7

مالی منتهی  هایصورتمالی از  هاییادداشتو دریافت  موردنظرو جستجوی نماد   codal.irبا مراجعه به سایت 

یك شرکت )یا یك واحد  . قالب صورت مالییافتدستبه اطالعاتی  توانمیو بررسی آن  موردنظربه سال مالی 

ی هایدادهمتوالی  دو سالن در است که در آنشان داده شده  17شکل در  (ایمنطقه هایمعافیتپتروشیمی با اتمام 

 که موارد مهم آن در ادامه توضیح داده خواهد شد: درج شده است

 

 بررسی وضعیت موجود برای آشنایی با روند محاسبات حاشیه سود و شرکت در یادداشت مالی  یک یانز و ودس تصویر صورت _16شکل 

 آن
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 با چه قیمتی به فروش رفته است. چه مقدار کاالاین است که عملیاتی  درآمدهای منظور ازالف( 

عملیاتی صورت  هایهزینهبرای تولید محصوالت چه  درآمد عملیاتی به این معنی است که شدهتمامبهای  (ب 

 مستقیم، دستمزد مستقیم و... اولیه موادمانند  ،است گرفته

 است. شدهتمامعملیاتی و بها  درآمدهایسود ناخالص تفاضل ج(  

 ،اداری هایهزینه، ونقلحمل هایهزینهی مانند هایهزینهکسر یا  درآمدها اضافه کردنبعد از سود ناخالص  

 زیان( حاصل) مالی مانند سود هایهزینهیا  درآمدهاو بعد از اضافه یا کم کردن  سود عملیاتی فروش به هایهزینه

 .شودمیود عملیاتی قبل از مالیات تبدیل ارز و ... به س یرتسخاز تفاوت نرخ 

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

متناسب با درآمد مشمول ) بیندیمخود  برعهدهمالیاتی که شرکت در سال جاری  ،مالی هر شرکت هایصورتدر 

 ،هاین اظهارنام ،بعدازآنکه  شودمیلحاظ ابرازی  مالیات صورتبه، خود و نرخ مالیات مورد قبول خود(  ابرازی مالیات

 مالیاتو  توسط شرکت() سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در صورت تفاوت بین مالیات ابرازی یموردبررس

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

ا ب ین؛ بنابراشرکت ملزم به پرداخت آن است. همه این موارد در یادداشت مربوط به مالیات هر شرکت آمده است

بعد  لصو سود خا مالیات پرداختی ،قبل از پرداخت مالیات موارد سود شرکت ،هر شرکت مالی صورتبهنگاه اولیه 

 به درصد وزنی صادرات توانمی با مراجعه به یادداشت مربوط به درآمد عملیاتی .شودمیاز پرداخت مالیات مشخص 

  .گیردمییر مربوط به این یادداشت مورد بررسی قرار نیز رسید که در ادامه تصو
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 توضیح روند تحصیل درصد وزن صادراتی درآمد عملیاتی برایتصویر یادداشت مربوط به  _17شکل 

دریافت که این شرکت در سال  توانمی ،شرکت خالصِ فروشِ از تقسیم میزان صادرات این واحد بر کل مقدار

 درصد محصوالت خود را صادر کرده است. 44،  1397

به دست ( بر درآمد عملیاتی، حاشیه سود (18شکل ) همچنین از تقسیم سود خالص )در انتهای صورت مالی فوق 

یا ) میلیارد درآمد عملیاتی 637بر  سود خالص یلیاردم 112از تقسیم  1397در سال . در مورد مثال فوق، آیدیم

 .آیدیمدرصد به دست  17.6 حاشیه سود، ،فروش شرکت(  دیگرعبارتبه

مراجعه کرده و از تقسیم مالیات ابرازی  هر شرکت ابتدا به یادداشت مربوط به مالیات ،معافیت لغو سناریوهایدر 

یاتی لبر سود عم با اعمال این نرخسپس  .آیدیمبه دست  مربوطه نرخ مالیات ابرازی ،ابرازی مالیاتِ مشمولِ بر سودِ

 ردنلحاظ کاز تقسیم سود خالص )با  .آیدیمو معافیت صادراتی به دست میزان مالیات در حالت لغ قبل از مالیات،

کل ش. به طور مثال در آیدیممالیات جدید شرکت( بر درآمد عملیاتی شرکت، حاشیه سود جدید شرکت به دست 

 رسید. 1397به نرخ مالیات ابرازی این شرکت در سال  توانمی 19
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 نرخ مالیات ابرازی برای توضیح روند محاسباتتصویر یادداشت مربوط به مالیات یک شرکت  _18 شکل

میلیارد  112حدود  1397که در شکل فوق مشخص است این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند  طورهمان

میلیارد مربوط به سود مشمول مالیات است یا به عبارتی سود  41تومان سود را ابراز نموده که از این مقدار فقط 

میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است که با  5.7است. از این مقدار شرکت حدود داخل  به حاصل از فروش

ا فهمید که این شرکت ب توانمییك حساب سرانگشتی از تقسیم مالیات ابرازی بر درآمد مشمول مالیات ابرازی 

 یهالسرفصدر  شدهدادهدرصدی مالیات پرداخت کرده است. پژوهشگر این نرخ را بر نرخ مالیاتی توضیح  13.9نرخ 

 لغو معافیت استفاده کرده است. در سناریوهایبرای  قبولقابلیك نرخ  عنوانبهمعافیت ترجیح داده و از این نرخ 

 بپردازد از ضرب این نرخ در سود عملیاتیمیزان مالیاتی که این شرکت بعد از لغو معافیت صادراتی باید  ،این مورد

سود خالص سناریو  ،از کسر این مقدار از سود قبل از مالیات .آیدمیبه دست میلیاردی  16.3مالیات  ،قبل از مالیات

میلیارد تومان خواهد بود و  101.3برابر  1397که سود خالص این شرکت در سال  آیدمیلغو معافیت به دست 

رصد خواهد بود. یعنی با لغو د 15.9حاشیه سود در این حالت از تقسیم سود خالص بر درآمد عملیاتی برابر 

درصد از حاشیه سود کاسته شده  1.7میلیارد از سود و میزان  11.3صادراتی برای این مورد میزان  هایمعافیت

کمتر باشد میزان کسر از حاشیه سود بیشتر خواهد بود و  ت که هرچه درصد فروش به داخلاس توجهقابلاست. 

 ه داخل و فروش به خارج خواهد شد.باین کار سبب نزدیك شدن جذابیت فروش 
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