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ضرورت توسعه هوشمند 
صنعت پتروشیمی با تغییر 
رویکردهای حمایتی

ضرورت توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی 
با تغییر رویکردهای حمایتی

چكیده

هدف اصلي این گزارش، واكاوي سیاست های حمایتی مالیاتی در صنعت 
پتروشیمی و كاركرد آن در توسعه این صنعت و ارائه پیشنهادهایی برای 
تغییر رویکرد حمایت مالیاتی با هدف توسعه هوشمند این صنعت است. 
نتایج بررسي  وضعیت تولید و ارزش افزوده ایجاد شده در صنعت پتروشیمي 
كشور و نیز برنامه هاي آتي توسعه این صنعت نشان مي دهد علی رغم رشد 
تولید در این صنعت، عدم تحصیل ارزش افزوده مناسب از محصوالت تولیدي 
و تأمین ناكافي خوراك صنایع تکمیلي پتروشیمي چه به لحاظ حجمي و چه 
از نظر عدم تولید برخي محصوالت مورد نیاز، ناشی از عدم پیشروی مناسب 
در زنجیره ارزش محصوالت است كه نیاز به بازآرایي نحوه توسعه آتي صنعت 

پتروشیمي كشور را ضروري مي نماید. 
نتایج این گزارش نشــان مي دهد عدم به كارگیري یکپارچه و صحیح 
ابزارهاي حاكمیتي ازجمله مشــوق هاي مالیاتي، عــوارض صادراتی، 
مجوزها و قیمتگذاري خوراك و سوخت در كنار سبد نامتناسب خوراك 
مجتمع هاي پتروشیمي )ســهم باالي خوراك گازي(، موجب توسعه 
نامتوازن این صنعت شده اســت. همچنین، اعمال سیاست های بعضاً 
ناكارا درخصوص هریک از ابزارهای حاكمیتی پیش گفته به صورت مجزا، 
توسعه نامتوازن این صنعت را تشــدید كرده است. برای مثال ازجمله 
مشکالت نظام مالیاتي در قبال این صنعت می توان به برخورد یکسان 
سیاست های مالیاتی با تولیدكنندگان در طول زنجیره ارزش و اصابت 

مالیاتی بیشتر به شركت هایی كه در توسعه صنعتی و تأمین نیاز داخل 
كشور مؤثرترند اشاره كرد. 

تغییر مسیر توسعه صنعت پتروشیمي كشــور از رویکرد توسعه كّمي 
به توســعه هدفمند به منظور تکمیل زنجیره ارزش، از الزامات ضروري 
و غیر قابل اجتناب توســعه این صنعت است كه با بهره گیري صحیح از 
ابزارهاي حکمراني مناسب مقدور است. پرواضح است كه تغییر رویکرد 
در نحوه بهره گیري هریک از ابزارهاي حکمراني به تنهایي در توســعه 
صنعت پتروشیمي كشور اثرگذار نبوده و نیاز است تا پس از تعیین نقشه 
راه توسعه صنعت پتروشیمي كشور، سیاست هاي مناسب جهت استفاده 
مؤثر از این ابزارها با تأكید بر قیود اجرای تدریجي و پیش بیني پذیري 
این سیاست ها، بازطراحي شود. با عنایت به لزوم تغییر تدریجی رویکرد 
حمایت هاي مالیاتي در صنعت پتروشــیمي در بســتر قوانین مادر و 
تخصصی مرتبط، ســه رویکرد كلي به شــرح ذیل می تواند پیش روي 

سیاستگذار باشد:
 اعطای معافیت هاي مالیاتي متناسب با اهداف جدید ترسیم شده در 

صنعت پتروشیمی كشور،
  اعمــال سیاســت های مالیاتی با لحاظ شــرایط فنــی و اقتصادی 

مجتمع های پتروشیمی،
 اجرای قوانین موجود با تکیه بر نقش نظارتي مجلس شوراي اسالمي.
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خالصه مدیریتی

پس از گذشت شــش دهه از ورود صنعت پتروشــیمي به كشور، 
اعمال سیاســت های حمایتی در كنار مزیت كشور در دارا بودن 
بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز جهان، سبب اقبال فعاالن اقتصادي به 
سرمایه گذاري در این صنعت شده و رشد تولید و درآمدزایي صنعت 
پتروشیمي كشور را در پي داشــته است. در همین راستا ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشیمی كشور از سه میلیون تن در سال 1356 

به 90/2 میلیون تن در سال 1400 افزایش یافت.
 بررسی دقیق ماهیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور 
حاکی از آن است که علی رغم رشد کمی مناسب تولیدات 
این صنعت، ترکیب تولیدات با نیاز داخلی صنایع تكمیلی 
کشور و تولید و تقاضای جهانی متناسب نیست و بازآرایي 
در ســبد محصوالت تولیدي صنعت پتروشیمی کشور 

ضروری است.
 یكی از ابزارهای در اختیار دولت به منظور هدایت فعاالن 
اقتصادی جهت تنوع بخشی به محصوالت تولیدی و تكمیل 
زنجیره ارزش، استفاده صحیح از مشوق های مالیاتی در 
کنار سایر ابزارهای حاکمیتی است. عمده مشوق های مالیاتی 
در صنعت پتروشیمی كشور شامل مشوق مالیاتی منطقه ای )ازجمله 
بند »پ« ماده )132( قانون مالیات هاي مســتقیم و محاسبه مالیات 
با نرخ صفر براي واحد هاي اقتصادي مستقر در شهرك هاي صنعتي یا 
مناطق ویژه اقتصادي تا سقف 13 سال( و معافیت مالیاتی درآمدهای 
صادراتی )بند »الف« ماده )23( قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه 
و ماده )141( قانون مالیات هاي مستقیم( است. شایان ذكر است طبق 

بند »ث« تبصره »6« قانون بودجه سال 1400 و بند »ص« تبصره »6« 
قانون بودجه سال 1401 با هدف تکمیل زنجیره ارزش، درآمد حاصل 
از صادرات مواد معدنــي فلزي- غیرفلزي، محصــوالت نفتي، گازي و 
پتروشیمي به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط كشور مشمول مالیات 

شده است. 
به عبارتی براساس قوانین مادر و تخصصی مالیاتی کشور، مالک 
برخورداری شرکت های پتروشــیمی از حمایت های مالیاتی 
بیشــتر، جانمایی در مناطق ویژه و صادرات است. برای نمونه 
می توان به تفــاوت مالیات پرداختي پتروشــیمي هاي نوري و زاگرس 
به عنوان نمونه هایی از پتروشــیمی های خوراك مایع -با امکان تولید 
محصوالت متنوع و با ارزش افزوده باال- و خوراك گازی با سهم صادراتی 
بیشتر اشاره كرد. هر دو پتروشیمي در منطقه ویژه عسلویه واقع شده اند 
و زمان تأسیس تقریباً یکساني نیز دارند، اما پتروشیمي زاگرس به دلیل 
برخورداري از معافیت مالیاتي صادراتي با ســهم صادرات از كل فروش 
حدود 96 درصد، در ســال 1398 معادل 750 میلیون تومان )كمتر از 
یک میلیارد تومان( پرداخت مالیات داشته است. درحالي كه پتروشیمي 
نوري با ســهم حدود 55 درصدي صادرات از كل فروش، حدود 165 
میلیارد تومان مالیات پرداخت كرده است. درواقع پتروشیمی كه سهم 
بیشتری در تأمین داخل محصوالت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش 

آن داشته، مشمول مالیات بیشتری شده است.
نتایج مطالعه انجام شــده نشــان می دهد ازجمله مشكالت 
نظام مالیاتي در قبال این صنعت می توان به برخورد یكســان 
سیاست های مالیاتی با تولیدکنندگان در طول زنجیره ارزش، 
اصابت مالیاتی بیشتر به شرکت هایی که در توسعه صنعتی و 
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تأمین نیاز داخل کشور مؤثرترند اشاره کرد.
از این روی نیاز است تا رویکرد فعلي سیاست های مالیاتي در طول زنجیره 
ارزش صنعت پتروشیمی با هدف تعمیق ساخت داخل به صورت تدریجی 
و در قالب قوانین مادر و تخصصی مرتبط اصالح شود. در این رابطه سه 

رویکرد كلي به شرح ذیل می تواند پیش روي سیاستگذار باشد:

  اعطای معافیت هاي مالیاتي متناســب با اهداف جدید 
ترسیم شده در صنعت پتروشیمی کشور

در این رویکرد ســعي بــر بازتعریف اهداف جدیــدي براي صنعت 
پتروشیمي بوده و براي تحقق این اهداف از ابزار مشوق هاي مالیاتي 
بهره گیري خواهد شد؛ به عنوان رویکرد جدید، چنانچه تأمین حداكثری 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلي داخلی مد نظر باشد باید میزان 
معافیت مالیاتي اعطا شده به واحدهاي مختلف پتروشیمي با میزان 
تأمین داخلي این واحدها ارتباط مستقیم داشته و افزایش یابد. اعطای 
معافیت مالیاتی به 10 قلم اول محصوالت پتروشیمیایی با متوسط 
ارزش تناژی بیشتر، تخصیص اعتبار مالیاتی به شركت هایی كه جهت 
تکمیل زنجیره ارزش، محصوالت پیشران صنعت پتروشیمی را براساس 
طرح های توسعه شركت ملی صنایع پتروشیمی تولید می كنند یا در 
زمینه نوآوری و توسعه فناوری فعال هستند، ازجمله موضوعات مورد 

بررسی می تواند باشد. 

  اعمال سیاســت های مالیاتی با لحاظ شــرایط فنی و 
اقتصادی مجتمع های پتروشیمی

در رویکرد دیگري براي اصالح نظام مالیاتي صنعت پتروشــیمي 

كشور، مشــمولیت مالیاتي تمامي واحدهاي پتروشیمي و لحاظ 
استثناهاي موردي مطرح مي شود. این استثناها مي تواند با توجه 
به ماهیت فرایندهاي مختلف پتروشیمي و میزان اقتصادي بودن 
و جلوگیري از زیان ده شدن آنها و یا مواردي نظیر واحدهاي تازه به 
بهره برداري رسیده و طرح هاي در دست اجرا با توجه به هزینه هاي 

استهالك آنها باشد.

 اجرای قوانین موجود با تكیه بــر نقش نظارتي مجلس 
شوراي اسالمي

رویکرد دیگــری كه می تــوان مد نظر قــرار داد اســتفاده از 
ظرفیت های قانونی موجود و نظارت بر اعمال صحیح آنهاست. 
برای مثال طبق مــاده )11( قانون جهش تولیــد دانش بنیان 
مقرر شــده اســت در ماده )141( قانون مالیات های مستقیم 
عبارت »و كاالهای واســطه ای نیمه خام« بعــد از عبارت های 
»بیســت درصد)20%( درآمد حاصل از صادرات مواد خام« و 
»فهرســت مواد خام و كاالهای نفتی« اضافه شود. شایان ذكر 
اســت قانونگذار در قوانین بودجه ســنواتی 1400 و 1401 به 
ضرورت تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام صنایع و معادن 
و كشاورزي ایران به منظور حذف معافیت مالیات بر درآمدهای 

صادراتی تأكید داشته است. 
هرچند با هدف كاهش ریسک ســرمایه گذاری و پیش بینی پذیر 
بودن محیط كسب وكار مناسب است كه از تغییرات دفعی قوانین 
كشور احتراز شود و موضوع تغییر رویکرد سیاست های حمایتی در 

قالب ظرفیت قانونی مذكور پیگیری شود.
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مقدمه

بنابر گســتردگی طولی و عرضی زنجیره ارزش نفت و گاز و امکان تولید 
محصوالت مختلف با ارزش افزوده متفاوت در هر قســمت از این زنجیره، 
توسعه متوازن و هدفمند صنایع پایین دستی نفت و گاز و تولید محصوالت 
با توجه به نیاز بازار داخلی و جهانــی، اهمیت دوچندانی می یابد. با توجه 
به تعدد باالی واحدهای فعال در صنایع پایین دستی نفت و گاز با فعالیت 
عمده بخش خصوصی در این حوزه به ویژه در صنایع تکمیلی پتروشیمی 
ـ  در ایران و جهان ـ كشورهای مختلف به صورت غیرمستقیم و با استفاده 
از ابزارهای حکمرانی به هدایت این صنایع جهت تحقق اهداف كلی خود 
در حوزه صنعت نفت و گاز می پردازند. درواقع طراحی نحوه بهره مندی از 
ابزارهای حکمرانی در كنار سایر قوانین موجود، بستر تعامل مناسب میان 
فعاالن اقتصادی بخش و حاكمیت را جهت پیشــبرد اهداف ترسیم شده 

فراهم می سازد. 
وضع قوانین و مقررات مختلف درخصــوص نحوه و میزان اخذ انواع 
مالیات از واحدهای صنعتــی، وضع و یا تعلیق عــوارض صادراتی 
محصوالت تولیدی، ارائه و یا لغو انواع تخفیف در خوراك، آب، برق و 
سوخت تأمینی از سمت دولت، تعیین میزان حقوق گمركي و اعطاي 
انواع مجوزها به واحدهای صنعتــی ازجمله ابزارهای مهم و اثرگذار 
حکمرانی در كشورهای مختلف است. در این میان ابزار مالیاتی یکی 
از ابزارهای پركاربرد برای هدایت نحوه توسعه كشور است كه توسط 
بسیاری از كشورها استفاده می شود. سیاست های مالی و مالیاتی از 
طریق تصحیح و تثبیت فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف، 
نه تنها به تأمین مالی دولت بلکه به رشد و توسعه صنعتي و اقتصادی 
كمک می كند. لذا اعمال صحیح سیاســت های مالیاتی را می توان 
ابزاری در جهت افزایش تحرك، پویایی و حركت به ســمت توسعه 

صنایع تلقی كرد.
به منظور تحلیل تأثیرگذاری سیاســت های مالیاتی بر نحوه توسعه 
صنعت پتروشــیمی كشــور، در گزارش حاضر با مــروری بر انواع 
مشوق های مالیاتی اعطا شده به واحدهای فعال در صنعت پتروشیمی 
و بررسي وضعیت توسعه صنعت پتروشیمی ایران در سالیان اخیر، 
تأثیر این سیاست ها بر نحوه توســعه این صنعت مورد ارزیابي قرار 
گرفته است. به  همین منظور، در فصل اول؛ انواع مشوق های مالیاتی 
درخصوص صنعت پتروشیمی ایران مرور شــده و در فصل دوم نیز 
وضعیت توسعه صنعت پتروشیمی كشور در سالیان اخیر ارائه شده 
است. بررســي جایگاه ابزار حاكمیتي مالیات در صنعت پتروشیمي 
كشور، در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نیز جمع بندي 

از مطالب گزارش ارائه شده است.
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نظام مالیاتی نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری های اقتصادی به ویژه 
سیاست های حمایتی از تولید دارد، لذا بررسی آثار قوانین و مقررات وضع 
شده در نظام مالیاتی كشور به منظور شفافیت بیشتر و افزایش كارایی 
عملکرد این نظام حائز اهمیت است. در همین راستا در ادامه، به صورت 
اجمالی وضعیت مشوق های مالیاتی در نظام مالیاتی كشور و برخورداری 
صنعت پتروشیمی از این مشوق ها در دو دسته قوانین و اسناد باالدستي 

مورد بررسی قرار گرفته است. 

1-1. بررسی وضعیت مشوق های مالیاتی و اهداف آنها با تمرکز 
بر قوانین موجود

مشوق ها و حمایت های دولتي، مزایاي اقتصادي هستند كه حاكمیت به 
بنگاه ها و فعاالن اقتصادي با اهداف مشخص و در دوره هاي زماني معین 
اعطا مي كنند. معافیت ها و مشوق هاي مالیاتي از جمله مشوق هایی هستند 
كه دولت ها از طریق اعطاي آنها عمدتاً به دنبال تحقق اهداف ذیل هستند: 

  تشویق و جذب سرمایه گذاران جدید
در ماده )132( قانون مالیات هاي مستقیم، با هدف تشویق سرمایه گذاران 
به سرمایه گذاري جدید، درآمد ابرازي ناشي از فعالیت هاي تولیدي و معدني 
اشخاص حقوقي غیر دولتي در واحدهاي تولیدي یا معدني، به مدت پنج سال 
از زمان صدور پروانه یا قرارداد استخراج و یا شروع بهره برداري یا استخراج 
مشمول مالیات با نرخ صفر است. این تشویق مالیاتی در صورت احداث واحد 
تولیدی یا معدنی در مناطق كمتر توسعه یافته، به ده سال افزایش می یابد. 

  توسعه بخشی یا منطقه ای 
در قوانین كشور به منظور تشویق ســرمایه گذاران به سرمایه گذاري در 
مناطق ویژه و شهرك هاي صنعتي، مشوق هایي در نظر گرفته شده است. 
بر اساس بند »پ« ماده )132( قانون مالیات هاي مستقیم، محاسبه مالیات 
با نرخ صفر براي واحد هاي اقتصادي مســتقر در شهرك هاي صنعتي یا 
مناطق ویژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك هاي 
صنعتي یا مناطق ویژه اقتصادي در مناطق كمتر توسعه یافته، به مدت سه 
سال عالوه بر مدت زمان برخورداري از نرخ صفر در صورت عدم استقرار 
در مناطق ویژه و شهرك ها )به مدت پنج سال در مناطق برخوردار و مدت 
10 سال در مناطق كمتر توسعه یافته( افزایش مي یابد. شایان ذكر است با 
تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، طبق بند »ب« ماده )159( این قانون، 
میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق كمترتوسعه یافته 
تا سقف معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی )مدت 

بیست ســال( افزایش یافت. همچنین براساس جزء »3« بند »پ« ماده 
)32( قانون احکام دائمی توســعه، معافیت مالیاتی واحدهاي صنعتی، 
معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال، به میزان معافیت هاي 
منظورشــده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی افزایش یافته است. توسعه 
واحد و نیز تولید كاالي جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول 

این حکم هستند.

  افزایش صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال
با هدف تشویق صادرات طبق بند »الف« ماده )23( قانون احکام دائمي برنامه هاي 
توسعه، هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات كاالهای مجاز و غیریارانه ای 
و جلوگیری از صادرات هرگونه كاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اســت. 
همچنین بر اساس ماده )141( قانون مالیات هاي مستقیم، 100 درصد درآمد 
حاصل از صادرات خدمات و كاالهای غیرنفتی مشمول نرخ صفر مالیات است. 
شایان ذكر است طبق بند »ث« تبصره »6« قانون بودجه سال 1400 و بند »ص« 
تبصره »6« قانون بودجه سال 1401 با هدف تکمیل زنجیره ارزش درآمد حاصل 
از صادرات مواد معدني فلزي- غیرفلزي، محصوالت نفتي، گازي و پتروشیمي 

به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط كشور مشمول مالیات شدند. 

  افزایش اشتغال و کارآفرینی
یکي دیگر از كاركردهاي مشوق هاي مالیاتي ترغیب فعاالن اقتصادي 
به ایجاد فرصت هاي شغلي بیشتر است؛ در همین رابطه طبق بند »ب« 
ماده )132( قانون مالیات هاي مستقیم به ازاي افزایش سالیانه حداقل 
50 درصدي نیروي كار شاغل براي واحدهاي با بیش از 50 نفر نیروي 
كار، به مدت یک سال به معافیت هاي درآمد ابرازي آنها مندرج در صدر 

ماده )132( قانون مالیات هاي مستقیم اضافه مي شود. 
بنابراین همان طور كه اشاره شــد، در ایران قوانین متعددي به ویژه قانون 
مالیات هاي مستقیم و ســایر قوانین از جمله برنامه هاي پنج ساله توسعه، 
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي، قانون حمایت از شركت ها 
و مؤسسات دانش بنیان، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام 
مالي كشور و قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه به موضوع معافیت ها و 
مشوق هاي مالیاتي پرداخته اند.1 بررسي مشوق هاي مالیاتي پیش بیني شده 
در قوانین مذكور حاكي از عام بودن و گستردگي آنهاست. به عبارتی صنعت 
پتروشیمی كشور از معافیت و مشوق هاي مالیاتي ویژه اي بجز موارد محدود2 

نسبت به سایر صنایع برخوردار نبوده است. 
برای مثال به دلیل قرار گرفتن اغلب مجتمع هاي پتروشیمي در مناطق ویژه، 

این صنعت از مزایاي مشوق هاي مالیاتي منطقه اي برخوردار شده است.
1 . در جدول پیوست به صورت اجمالي به اهم مشوق هاي مالیاتي كشور اشاره شده است.

2 . طبق ماده )156( قانون برنامه پنجم توسعه به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره  ارزش صادراتی آن، درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك 
صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیرنفتی برخوردارند.

1. مروری بر انواع مشوق های مالیاتی در صنعت پتروشیمی و رویكرد اسنادباالدستی
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2-1. رویكرد اسناد باالدستی کشور درخصوص معافیت های مالیاتی 
یکی از الزامات اثربخشی سیاست های تشویقي، اعطاي مشوق مشروط 
به زمان محدود و پایش تحقق هدف مشــخص است. این مهم در اسناد 
باالدستی كشور نیز مورد تأكید قرار گرفته است. در ادامه به برخی از این 

موارد اشاره شده است.

  بنــد »6« سیاســت های کلی نظــام در امور »تشــویق 
سرمایه گذاری« مصوب 1382/9/8

در این بند به بهره گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه گذاری 
از طریق ثبات مالیات ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی 

كردن معافیت ها اشاره شده است.

  بند »2« سیاســت های کلی نظام در بخــش مالی مصوب 
1383/10/12

اصالح نظــام مالیاتی به منظور توســعه رفــاه عمومی، رونــق تولید، 

سرمایه گذاری و برقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی، 
با تأكید بر مالیــات بر ارزش افزوده و به حداقل رســاندن معافیت های 

مالیاتی در بند مذكور توصیه شده است. 

  بند »16« سیاست های اقتصاد مقاومتی مصوب 1392/11/29
هدف این بند اصالح نظام درآمدی كشــور با افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتی از طریق هدفمند كردن معافیت ها و ممانعت از خزش معافیت ها 

بوده است. 
از آنجا كه رویکرد اسناد باالدستی، هدفمند كردن معافیت ها در نظام 
مالیاتی كشــور به منظور تحقق اهداف خاص اســت لذا ضروري است 
ارزیابی مســتمر آثار قوانین و مقررات موجود نظام مالیاتی كشــور در 
ارتباط بــا به كارگیری صحیح ابزار مشــوق های مالیاتی در بخش های 
مختلف اقتصادی در دستور كار قرار گیرد. در همین راستا در ادامه تأثیر 
مشوق های مالیاتی بر توسعه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع 

استراتژیک كشور بررسی شده است.

قریب به 60 سال از ورود صنعت پتروشیمی به ایران می گذرد و این 
صنعت پس از فراز و نشیب های مختلف در طول این دوران، درحال 
حاضر نقشی مهم در توســعه صنعت و اقتصاد كشور دارد كه تأمین 
مواد اولیه صنایع تکمیلی پتروشــیمی، قرارگیــری در جایگاه دوم 
صادرات غیرنفتي به لحاظ ارزشي پس از بخش معدن و صنایع معدني 
و بیشترین ارزآوری برای كشور ازجمله نقش های كلیدي این صنعت 

مادر است.
 در این فصل از گزارش، با بررسی صنعت پتروشیمی ایران از ابتدای 
شکل گیری آن تا كنون و نیز طرح های آتی در دست اجرا، روند توسعه 

كّمی وكیفی این صنعت در طول سالیان اخیر بررسی می شود.

2-1. روند توسعه صنعت پتروشیمی ایران
برای واكاوي جهت گیري توســعه  صنعت پتروشــیمی ایران، ابتدا نیاز 
است روند و میزان پیشروی در زنجیره ارزش نفت و گاز تا الیه تولید مواد 
پتروشیمیایی، با توجه به میزان تولید نفت خام و گاز به عنوان یک شاخص 
كه نشان دهنده میزان اقبال به رشد و توسعه صنعت پتروشیمی در طول 
تاریخ صنعت نفت در ایران است تحلیل شود. طبق نمودار 1، طی سال های 
اخیر سهم خوراك صنعت پتروشیمی از مجموع تولیدات نفت  و گاز افزایشی 
بوده و از سهم 2/4 درصدی از تولیدات نفت و گاز در سال 1373، به سهم 4/9 
درصدی از تولیدات این مواد خام در سال 1395 رسیده است كه رشدي 3/5 
برابری در تأمین خوراك صنعت پتروشیمی از مواد خام هیدروكربنی تولید 

شده داشته و به معناي كاهش میزان خام فروشی این منابع فسیلی است.

2. بررسی تأثیر سیاست های حمایتی بر توسعه صنعت پتروشیمی و تكمیل زنجیره ارزش آن
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نمودار 1. سهم خوراک پتروشیمی از مجموع تولیدات نفت و گاز طی سال های 1373 تا 1395

مأخذ: ترازنامه هاي هیدروكربوری كشور، مؤسسه مطالعات بین المللي انرژي، 1384 الي 1395.

طبق داده های موجود در نمودار 1، از سال 1393 به بعد سهم خوراك 
صنعت پتروشــیمی از نفت و گاز تولید شــده كاهش یافته اســت كه 
به دلیل جهش تولید نفت خام و گاز طی سال های 1393 تا 1396 بوده 
و نفت خام تولید شده نیز عمدتاً صادر شده اســت. لذا با استناد به این 
روند نسبتاً صعودی در سه دهه اخیر، می توان اظهار كرد كه طی سالیان 
گذشته، با اتخاذ سیاست های مناســبی در زمینه كاهش خام فروشی 
و ایجاد ارزش افزوده از منابع خام، هدایتی نســبي به ســمت توسعه 
صنعت پتروشیمی انجام گرفته است. بدین ترتیب كه فعالیت صنعت 
پتروشیمی در ایران با احداث واحد صنعتی پتروشیمی در شیراز در سال 
1337 آغاز شد و در سال 1356 ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمیایی 
ایران به ســه میلیون تن رســید. پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
بازسازی و نوسازی تأسیسات خسارت دیده، اصالح ساختار و بهره برداری 
بهینه از واحدهای تولیدی موجود در اولویت قرار گرفت به نحوي كه با 

راه اندازی 6 طرح جدید، تا پایان سال 1375 ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی كشــور به 12 میلیون تن در ســال و درآمد این صنعت به 
حدود دو میلیارد دالر در سال رسید. از ســال 1375 تا سال 1392، با 
بهره برداری از 59 طرح پتروشیمیایی با ظرفیت تولید 44 میلیون تن در 
سال و به ارزش 8/5 میلیارد دالر، ظرفیت تولید كل صنعت پتروشیمی 
با 56 میلیون تن در ســال و به ارزش 11 میلیارد دالر، با جهش همراه 
بود. این روند صعودی ادامــه یافت تا اینکه در ســال 1400 ظرفیت 
 اسمی تولید محصوالت پتروشیمی به 90/2 میلیون تن افزایش یافت.

 در طرح های آتی این صنعت نیز تا سال 1404 تعداد 28 طرح با ظرفیت 
تولید 33 میلیون تن انواع محصوالت پتروشیمیایی به ارزش 12 میلیارد 
دالر )به قیمت پایه سال 1395( به ظرفیت تولیدی فعلی افزوده خواهد 
شد. روند توسعه كلي صنعت پتروشیمی ایران از ابتدای شکل گیری آن 

در نمودار  2 آمده است.
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نمودار 2. روند افزایش ظرفیت اسمی تولید محصوالت و درآمدزایی صنعت پتروشیمی ایران.

۶ پروژه
59

18
27

28

مأخذ: سند توسعه صنعت پتروشیمی، شركت ملی صنایع پتروشیمی، 1399.

با توجه به روند توســعه ارائه شــده در نمودار 2، مشخص است كه 
صنعت پتروشــیمی از ابتدای ایجاد این صنعت در كشــور تاكنون 
در چندین مرحله با جهش تولید همراه بوده و درآمدهای كســب 
شــده از محل فروش محصوالت پتروشــیمیایی روند رو به رشدی 
داشته اســت؛ به عبارتی اگرچه به صورت كلی می توان نتیجه گرفت 
كه سیاست های اتخاذ شده پیشــین موجبات توسعه این صنعت را 

فراهم كرده است.
 اما تحلیل دقیق روند توســعه صنعت پتروشــیمی كشور مستلزم 
بررســی روند توســعه به صورت كمی برمبناي ســبد محصوالت 
تولیدی، میزان ارزش افــزوده حاصل از تولیدات پتروشــیمیایی، 
میزان صادرات و میزان استفاده داخلی از محصوالت پتروشیمیایی 
تولید شده در صنایع تکمیلی پتروشــیمی است كه در ادامه به آن 

پرداخته شده است.

2-2. تناسب تولیدات محصوالت پتروشیمیایی با رویكرد تأمین 
نیاز بازارهاي داخلی و جهاني

طبق آمار منتشر شــده توسط شــركت ملی صنایع پتروشیمی در 
ســال 1،1398 مجموع تولیدات انواع محصوالت پتروشیمیایی در 
این سال، معادل 55/39 میلیون تن بوده كه با كسر مقادیر 10/65 

و 14/44 میلیون تن كه به ترتیب نشــانگر مقادیر مصرفی خوراك 
بین مجتمعی و مصرف داخلی مجتمع هاست، مقدار 30/3 میلیون 
تن محصول پتروشــیمیایی قابل فروش خالــص باقی خواهد ماند؛ 
حدود 74 درصد از محصوالت نهایی و قابــل فروش خالص معادل 
22/3 میلیون تن صادر شــده و مابقی 8 میلیون تن )26 درصد از 
محصــوالت قابل فروش خالــص(2 جهت مصرف صنایــع تکمیلی 

پتروشیمی و بخش كشاورزی در داخل كشور عرضه شده است.
با بزرگنمایی بیشــتری از وضعیت تولید در مجتمع های پتروشیمی، 
بررسی دقیق تری از مسیر عرضه محصوالت و میزان پیشروی در زنجیره 

ارزش محصوالت پتروشیمیایی حاصل می شود.
 

طبق اطالعات عملکــرد تولید و فروش محصوالت پتروشــیمیایی به 
تفکیک گروه محصوالت تولیدی )جدول 1( كه نشــان دهنده ســهم 
فروش خالص داخلی بــه كل تولیدات -و نه محصــوالت نهایی و قابل 
فروش- محصوالت پتروشیمی است، مشخص است كه بیشترین تناسب 
بین تولیدات و مصرف داخلی در مورد گروه مواد پلیمری با سهم 44/4 
درصدی از كل تولیدات به فروش خالص داخلی اســت و مجموع كل 
فروش خالص داخلی محصوالت از كل تولیدات، سهم 14/46 درصدی 

دارد.3 

1. گزارش عملکرد دوازده ماهه سال 1398 صنعت پتروشیمی كشور، شركت ملی صنایع پتروشیمی.
2 . منظور از محصوالت قابل فروش خالص، مجموع صاردات و فروش خالص داخلی است.

2. شایان ذكر است، سهم 14/46 درصدی فروش داخلی از كل تولیدات است و با سهم 26 درصدی از محصوالت قابل فروش خالص متفاوت است.
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جدول 1. عملكرد تولید و فروش خالص داخلي محصوالت پتروشیمیایی به تفكیک گروه در سال 1398

تولیدمحصوالت
)هزار تن(

فروش خالص داخلی*
سهم مقدار فروش خالص داخلی 

از کل تولید** )درصد( مقدار
)هزار تن(

ارزش
)میلیارد ریال(

24751131۶۶354432/5مواد پایه و شیمیایی

41085344388313آروماتیک ها
730932453491814/44مواد پلیمری

129۶57۶047۶058۶/5سوخت و خوراک
کود و مواد بسته بندی و 

۶25921543080341/34سموم

55392800953501۶4۶/14مجموع
مأخذ: گزارش عملکرد دوازده ماهه سال 1398 صنعت پتروشیمی كشور، شركت ملی صنایع پتروشیمی.

* ارقام گزارش شده، فروش های بین مجتمعی و مصرف همان واحد را شامل نمی شود.
**شایان ذكر است در سال 1398 سهم فروش خالص داخلی از محصوالت قابل فروش مجتمع های پتروشیمی حدود 26 درصد است. با توجه به عدم دسترسی به كل محصول قابل 

فروش به تفکیک گروه ها، سهم مقدار فروش خالص داخلی از كل تولید ارائه شده است.

طبق آمار جدول 1، فروش خالص داخلی دو گروه مواد پایه و شیمیایی 
و نیز گروه ســوخت و خوراك كمترین ســهم را از كل تولیدات دارند. 
درخصوص گروه ســوخت و خوراك با توجه به آنکه عمده مصرف این 
گروه در مجتمع های باالدستی است و برای مثال در سال 1398، حدود 
34 درصد از كل تولیدات این گروه به صــورت بین مجتمعی به فروش 
 رسیده است، لذا سهم پایین فروش خالص داخلی در این گروه تا حدی 
منطقی است. اما درباره گروه مواد پایه و شیمیایی، این سهم بسیار پایین 
بوده و عدم تناسب تولیدات با نیاز و مصرف داخلی را نمایان می سازد؛ 
این درحالی اســت كه فروش بین مجتمعی این گــروه نیز رقم پایین 
5/15 میلیون تنی داشته و سهم 21 درصدی از كل تولیدات این گروه 
را داراست. لذا تناســب مطلوبی بین نیاز داخلی و محصوالت تولیدی 
فعلی در گروه مواد پایه و شــیمیایی وجود ندارد. شایان ذكر است كه 
یکی از نواقص زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، در میزان و تنوع تولید 
محصوالت همین گروه مواد پایه و شــیمیایی جهت اســتفاده در الیه 
پتروشیمی های میان دستی است. یکی از موارد چنین اختالفی بین نیاز 
داخلی و تولیدات فعلی در این گروه مربوط به تولید متانول است كه با 
تولید فعلی نزدیک به 9 میلیون تن در ســال، تقریباً یک سوم تولیدات 
مواد پایه و شــیمیایی را به خود اختصاص می دهد و كمتر از 700 هزار 
تن از این مقدار تولید، مصرف داخلی داشته )7% از تولید( و مابقی آن 

صادر می شود.

با توجه به وجــود دو رویکرد تأمین نیاز داخــل و صادرات محصوالت 
پتروشیمي در اسناد باالدستي1  با قید تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باال، عالوه بر تناســب تولیدات محصوالت پتروشیمی با مصرف داخلی 
آنها، باید تناسبی میان محصوالت صادراتي و مصارف آنها در بازارهای 
جهانی نیز وجود داشته باشد. بدین ترتیب عالوه بر ایجاد ارزش افزوده 
چندبرابری با تولید محصوالت در صنایع تکمیلی پتروشیمی داخلی با 
بسط زنجیره ارزش منابع فسیلی نفت و گاز، صادرات محصوالت تولید 
شده با رصد بازار جهانی و توجه به  كشش بازار، با درآمدزایی و ارزآوری 
قابل توجهی همراه خواهد بود. جهت بررســی تناســب بین تولیدات 
محصوالت پتروشیمی در كشور با بازار جهانی این محصوالت، تولیدات 

گروه مواد پایه و شیمیایی و گروه مواد پلیمری بررسی شده است.
همان طور كه در نمودار 3 نشان داده شده اســت، سبد تولیدات انواع 
محصوالت پتروشــیمیایي در گروه مواد پایه و شــیمیایي در ایران، با 
انحرافي از تولیدات این مواد در جهان مواجه است؛ عمده اختالف این 
دو سبد مربوط به میزان تولید دو محصول متانول و پروپیلن است. بنابه 
گســتره عظیم طولي و عرضي زنجیره ارزش پروپیلــن و امکان تولید 
محصوالت متنوع شــیمیایي و پلیمري از این ماده، میزان تولید باالي 
آن در جهان منطقــي بوده و كمبود تولید این مــاده هم اكنون یکي از 
چالش هاي اساسي صنعت پتروشیمي كشور جهت تأمین نیاز صنایع 

تکمیلی داخلی است.

1. بند »10« سیاست هاي كلي اقتصاد مقاومتي: »حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طریق برنامه ریزي تولید ملي متناسب با نیازهاي 
صادراتي، شکل دهي بازارهاي جدید، تنوع بخشي پیوند هاي اقتصادي با كشورها به ویژه با كشورهاي منطقه«.

بند »15« سیاست هاي كلي اقتصاد مقاومتي: »افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید كاالهاي داراي بازدهي بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژي( و 
باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمي و فراورده هاي نفتي با تأكید بر برداشت صیانتي از منابع«.
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راجع به متانول نیز، عالوه بر عدم تناســب تولیدات آن با نیاز و مصرف 
داخلی كه پیش تر مطرح گردید، با لحاظ رشــد تولید این محصول در 
ســال های آتی در كشــور و جهان و با توجه به بازار جهانی آن و وجود 
بازیگرانی همچــون آمریکا، عربســتان، چین و روســیه در این بازار، 

نگرانی هایی بابت نبود كشش مناسب در این بازار برای تولیدات متانول 
كشور وجود دارد.1 لذا باید برنامه ریزی منسجمی برای تکمیل زنجیره 
تولید و تبدیل بخشی از متانول تولیدی كشــور به محصوالت با ارزش 

بیشتر صورت گیرد.

1. »صنعت پتروشیمي در پساتحریم«، شركت ملي صنایع پتروشیمي.

نمودار 3. مقایسه میزان تولید محصوالت پتروشیمیایی گروه مواد پایه و شیمیایي در ایران و جهان: الف( سبد تولید مواد پایه و شیمیایي در ایران و 
ب( سبد تولید مواد پایه و شیمیایي در جهان.

)ب(
)الف(

.Statisca مآخذ: گزارش عملکرد دوازده ماهه سال 1398 صنعت پتروشیمی كشور، شركت ملی صنایع پتروشیمی و داده های

طبق قســمت الف نمودار 4، عمده تولیدات محصــوالت گروه مواد 
پلیمری مربوط به گریدهای مختلف پلی اتیلن، با ســهم 69 درصدی 
از كل تولیدات این گروه اســت. درحالی كه طبق قسمت ب نمودار 
4 كه نشــان دهنده میزان تقاضــای محصوالت پلیمــری در جهان 
اســت، تقاضای گریدهــای مختلــف پلی اتیلن مجموعــاً برابر 38 
درصد كل تقاضــای محصوالت پلیمــری بوده و بیشــترین تقاضا 
مربوط به پلی پروپیلن با ســهم 26 درصدی از مواد این گروه است. 
عالوه بر انحــراف تولیــد دو محصــول پلی وینیل كلراید )PVC( و 
پلی اتیلن ترفتاالت )PET( از بازار جهانی، در مورد سایر محصوالت 
 )ABS( اكریلونیتریل بوتادین استایرن ،)PS( به ویژه پلی اســتایرن
و پلی كربنات )PC( نیز با وجود ســهم 11 درصــدی از كل تقاضای 
جهانی محصوالت پلیمری، در ســبد تولیدی مــواد پلیمری ایران، 

مجموعاً ســهمی برابر 5 درصد كل تولیدات گروه خود را دارند. لذا 
به نظر می رســد میزان تولیدات فعلی و تولیدات برنامه ریزی شــده 
آتی صنعت پتروشــیمی ایران، با انحرافی از بازار جهانی محصوالت 
پتروشــیمیایی همراه بوده، كه نیاز به اصالح و هدایت هدفمند نحوه 

توسعه صنعت پتروشیمی ایران دارد.
بدیهی اســت كه مراد از همخوانی تولیدات محصوالت پتروشیمایی 
كشــور با نیاز آنها در بازارهای منطقه ای و جهانی، تناظر كامل سبد 
تولیدی با سبد تقاضای محصوالت جهانی نبوده و نیاز است در مورد 
هر محصولی مطالعه موردی انجام شــود تا تولیدات داخل را با بازار 
محصوالت با ارزش افزوده موجود و یا آتی جهانی بگونه ای تنظیم كرد 
كه عالوه بر تحصیل ارزش افزوده مناسب، بازارهای متعدد منطقه ای 

و جهانی با ثباتی برای محصوالت نیز وجود داشته باشد.
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نمودار 4. مقایسه میزان تولید محصوالت پتروشیمیایی گروه مواد پلیمری در ایران و تقاضای جهانی. الف( سبد تولید مواد پلیمری در ایران و ب( 
سبد تقاضای مواد پلیمری در جهان

)ب()الف(
مأخذ: همان.

2-3. روند ارزش آفریني محصوالت پتروشیمي کشور 
طبق الگوي صنایع پایین دست نفت و گاز در كشورهاي پیشرو در این 
زمینه، ارزش افزوده محصوالت نهایي پتروشیمایي تولید شده از منبع 
نفت و گاز در مواردی به 10 برابر این رقم در مورد صنعت پتروشیمی 
ایران مي رســد.1 مثاًل در مورد ارزش تناژی محصوالت پلیمری كه 
براي صادرات ایران برابر 1600 دالر در هر تن است، این رقم درباره 

ژاپن به عنوان یکي از كشورهاي پیشرو در صنعت پایین دستي نفت و 
گاز، تا 5 هزار دالر نیز مي رسد.2 

این به معناي درصد فراوري پایین منابع نفت و گازي و عدم توســعه 
مناسب در طول و عرض زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمیایي است 
كه میزان و روند تغییرات نسبت فراوري در مجتمع هاي پتروشیمي 

ایران در نمودار 5 نیز مؤید این موضوع است. 

1. »تدوین سیاست های صنعتی و معدنی: گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران«، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
.)Trademap.org : وب سایت( ،)ITC( 2. داده های مركز تجارت بین الملل

نمودار 5. نسبت فراوري در مجتمع هاي پتروشیمي طي سال هاي 1370 الي 1395

مأخذ: رضا محتشمي پور، آنچه باید سیاستگذاران ارشد كشور در توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمي كشور به آن بپردازند، شركت ملي صنایع پتروشیمي، 1396.
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همچنین با نگاهي به ارزش محصوالت پتروشیمیایي صادراتي و وارداتي 
كشور، عدم تناسب بین محصوالت تولیدي و وارداتي به لحاظ ارزشي 
و درنتیجه عدم پیشــروي مناســب در زنجیره ارزش محصوالت 
پتروشیمیایي نمایان است. برای مثال در سال 1398، 8/5 میلیون 
تن انواع محصوالت پتروشیمیایي به میزان حدود 5 میلیارد دالر 
و ارزش هر تن حدود 590 دالر در بازار داخلي به فروش رســیده 
است. در همین سال صادرات هر تن انواع محصوالت پتروشیمیایي 
معادل 426 دالر بوده و واردات 1/3 میلیــون تن در این صنعت، 
ارزبري حدود 2 میلیارد دالري داشــته كه ارزش هر تن آن برابر 
1540 دالر یعني با ارزش تناژي بیش از سه ونیم برابري محصوالت 
صادراتي بوده است كه عمدتاً شامل محصوالت میاني و نهایي در 
زنجیره ارزش و مورد نیاز صنایع اســت. مضاف بر ناترازي ارزش 
تناژي واردات و صادرات محصوالت پتروشیمیایي، با گذشت زمان 
و راه اندازي واحدهاي پتروشیمیایي جدید، ارزش هر تن محصول 
تولید شــده و فروش آن روند كاهشي داشــته است كه به معناي 
تأسیس واحدهاي جدید با تولید محصوالت در اولین الیه زنجیره 

ارزش پتروشیمي و با درصد فراوري پایین است )نمودار 6(.
طبق نمودار 6 در سالیان اخیر، ارزش هر تن محصول پتروشیمیایي 
صادراتي بجز در سال هاي 1396 و 1397 طي سال هاي 1390 تا 
1399 روند كاهشي داشته به گونه اي كه از ارزش 808 دالري در 

ســال 1390، به 362 دالر به ازاي هر تن از محصوالت صادراتي 
در ســال 1399 یعني معــادل 45 درصد از ارزش ســال 1390 
رسیده اســت. این درحالي اســت كه میزان صادرات محصوالت 
پتروشیمیایي در دوره مورد بررسي تقریباً روند صعودي را تجربه 
كرده است. یکي از دالیل این اتفاق را مي توان در ایجاد واحد هاي 
جدید خــوراك گازي در طول این ســال ها و تولید محصوالت با 
ارزش افزوده پایین دانست. شایان ذكر است، در طول همین سال ها، 
ارزش محصوالت پتروشــیمیایي پایه در دنیا نیز روند كاهشــي 
داشته است كه به دلیل تأثیر مستقیم كاهش قیمت  جهانی نفت 
بر قیمت این محصوالت اســت، اما این تأثیر در مورد محصوالت 
حلقه هاي میانی و نهایي زنجیره ارزش، با میزان و سرعت كمتری 
اســت. لذا ازجمله دالیل ارزش پایین محصوالت صادراتي ایران 
و روند كاهشي قیمت آن به دلیل ســهم عمده محصوالت پایه از 
سبد محصوالت تولیدي كشور بوده و نیاز است تا بازآرایي در سبد 
محصوالت تولیدي ایجاد شــود. به عبارت دیگر تمركز بر خوراك 
گازي و عدم توجه كافي به تخصیص خوراك هاي تركیبي )خوراك 
گازی و خوراك مایع(، عام بودن سیاست هاي حمایتي دولت در 
این صنعت و فقدان سیاست هاي حمایتي هدفمند براي تشویق 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاري در طرح هاي تکمیل زنجیره 
ارزش، توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمي كشور را رقم زده است. 

نمودار 6. مقدار و ارزش  هر تن محصول پتروشیمیایي صادراتي طي سال هاي 1390 الي 1399

مأخذ: گزارش هاي عملکرد 12 ماهه صنعت پتروشیمی كشور، شركت ملی صنایع پتروشیمی.
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یکی از ابزارهای در اختیار دولت به منظور هدایت فعاالن اقتصادی در این 
حوزه جهت تنوع بخشی به محصوالت تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش، 
استفاده صحیح از مشوق های مالیاتی در كنار سایر ابزارهای حاكمیتی 

است. به منظور تحلیل بیشتر در این مورد، در ادامه وضعیت هزینه های 
مالیاتی در ســبد هزینه های مجتمع های تولیدي پتروشــیمی كشور 

بررسی شده است.

3. بررسی جایگاه ابزا رحاکمیتی مالیات در صتعت پتروشیمی کشور
به منظور بررسي تأثیر اعمال سیاســت هاي مالیاتي بر توسعه صنعت 
پتروشیمي، بررسی سبد هزینه مجتمع هاي پتروشیمي، سهم هریک 
از موارد هزینه اي ازجمله مالیات از این ســبد و نحــوه توزیع آن میان 

مجتمع های پتروشیمی سودمند خواهد بود.
 شایان ذكر است استخراج سبد هزینه مجتمع هاي پتروشیمي، با بررسي 
صورت هاي مالي شركت هاي پتروشیمي بورسي صورت گرفته است كه 
شامل عمده مجتمع هاي پتروشیمیایي خوراك گاز و مایع مهم كشور 

است.

1-3. بررسي ترکیب هزینه اي شرکت های پتروشیمي بورسی ایران
در گــزارش حاضر، صورت هــاي مالــي20 شــركت تولیدكننده 

انواع محصــوالت پتروشــیمیایي )صرفنظر از هلدینگ ها یا ســایر 
شركت هاي مرتبط با صنعت پتروشــیمي و نیز شركت هاي تولیدي 
كه ســهام آنها به تازگي مورد عرضه اولیه قرار گرفته  است(، تحلیل 
شــده اند. از میان 20 شركت بورسي مورد بررســي اولیه، در ادامه 
15 شركت به عنوان نمونه هاي مناســب انتخاب و مورد تحلیل هاي 

بیشتر قرار گرفته اند. 
وجود شركت هایي از مناطق مختلف كشــور، میزان مالیات پرداختي 
و ســهم آن از درآمدهاي واحد، تنوع و یا عدم تنوع محصوالت، وجود 
مجتمع هاي خوراك مایــع، گازي -و تركیبــي- از معیارهاي مهم در 
انتخاب این شركت ها بوده است. در جدول 2 اطالعات شركت هاي مورد 

بررسي در گزارش، ارائه شده است.

جدول 2. شرکت های پتروشیمي بورسي منتخب 

محل قرارگیريسال افتتاح )بهره برداري اولیه(نوع خوراکشرکت پتروشیمی
منطقه ویژه عسلویه1385گازپارس

منطقه ویژه عسلویه1385گاززاگرس
منطقه ویژه عسلویه138۶مایعنوري
منطقه ویژه عسلویه138۶ترکیبيجم

منطقه ویژه ماهشهر1382ترکیبيامیرکبیر
منطقه ویژه ماهشهر1383مایعتندگویان
منطقه ویژه ماهشهر1383گازفن آوران

منطقه ویژه ماهشهر1384گازمارون
منطقه ویژه ماهشهر1389گازغدیر

منطقه ویژه ماهشهر1394مایعتخت جمشید
شیراز 1342گازشیراز

بجنورد 1375گازخراسان
اراک1378مایعاراک

گلپایگان1382مایعقائدبصیر
اصفهان1371مایعاصفهان

مأخذ: كتاب سال صنعت پتروشیمي ایران، شركت ملي صنایع پتروشیمي، 1399.
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برای تحلیل  وضعیت هزینه اي شركت هاي پتروشیمي، عالوه بر میزان 
مالیات بر درآمد واحــد، دو هزینه كرد اصلي هزینه خــوراك و هزینه 
یوتیلیتــي نیز به عنوان دو بخــش عمده بهاي تمام شــده درآمدهاي 

عملیاتي بررسي شده اند؛ 
در نمودار 7 مقایسه اي میان میزان سه هزینه؛ خوراك، یوتیلیتي و میزان 
مالیات بر درآمد 15 شركت پتروشیمي منتخب بورسي و نسبت آنها با 
درآمدهاي عملیاتي در سال 1398 انجام شده است. شایان ذكر است با 
توجه به تفاوت مقیاس هاي درآمدي و هزینه اي میان 15 شركت مورد 
بررسي، اطالعات در دو قسمت )الف( براي شركت هاي با درآمد عملیاتي 
بیشتر از 5 هزار میلیارد تومان و )ب( با درآمد عملیاتي كمتر از 5 هزار 

میلیارد تومان نمایش داده شده است. 
همان گونه كه در نمودار 7 نیز مشهود است، میزان و سهم مالیات در میان 
سایر هزینه ها اعم از هزینه خوراك و یوتیلیتي، در شركت هاي خارج از 
دو منطقه ویژه عسلویه و ماهشهر به نسبت شركت هاي مستقر در این دو 

منطقه بیشتر است.  نتایج بررسي ها نشان مي دهد، هزینه خوراك سهم 
عمده را در میان هزینه هاي عملیاتي شركت ها دارد، حال آنکه میزان 
مالیات واحدها در برابر ســایر هزینه هاي عملیاتي در اكثر شركت هاي 
مورد بررسي كم بوده است. پتروشیمي هاي خراسان، شیراز و قائدبصیر 
به ترتیب با دارا بودن سهم 13/3، 5/3 و 4/8 درصد بیشترین سهم مالیات 
از مجموع سه هزینه خوراك، یوتیلیتي و مالیات را دارند. این درحالي 
است كه میانگین سهم مالیات از مجموع سه هزینه فوق در 20 شركت 

مورد بررسي، به طور متوسط برابر 1/9 درصد است.
 از طرفي، رده هاي اول تا ســوم بیشترین  ســهم مالیات از درآمدهاي 
عملیاتي به ترتیب به سه شركت پتروشیمي قائدبصیر، پارس و خراسان 
با سهم 3/6، 3/1 و 3 درصد اختصاص یافته، درحالي كه سهم مالیات از 
درآمدهاي عملیاتي 20 شركت مورد بررسي كمتر از یک درصد است 
كه دلیل آن عدم شمولیت مالیات 7 شركت از 20 شركت مورد بررسي 

است.

نمودار 7. درآمدهاي عملیاتي و هزینه هاي خوراک، یوتیلیتي و مالیات بر درآمد شرکت هاي پتروشیمي بورسي منتخب مورد بررسي:
 الف(شرکت هاي با درآمد عملیاتي بیشتر از 5 هزار میلیارد تومان و ب(شرکت هاي با درآمد عملیاتي کمتر از 5 هزار میلیارد تومان.

)الف(
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)ب(
مأخذ: صورت هاي مالي سال 1398 شركت هاي پتروشیمي، سامانه جامع اطالع رساني ناشران )كدال(.

3-2. وضعیت پرداخت مالیات توسط شركت هاي پتروشیمي بورسي
مجموع سود مشمول مالیات 20 شركت پتروشــیمي بورسي مورد 
مطالعه، برابر34/5 هزار میلیارد تومان است كه با احتساب مالیات بر 
درآمد 20 شركت پتروشیمي در ســال مورد بررسي )1398( حدود 
یک هزار میلیارد تومان، این رقم معادل 2/9 درصد از ســود مشمول 
مالیات پتروشــیمي هاي مورد مطالعه اســت.1 با نگاهــي دقیق تر، 
مشاهده مي شــود كه هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد مربوط به 
13 پتروشیمي بوده و مابقي 7 شــركت دیگر، در سال 1398 هزینه 

مالیاتي نداشته اند. 
براساس صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 1398 شركت هاي مورد 
بررسي، میزان معافیت مالیاتي این 20 شركت پتروشیمي منتخب، به 
میزان حدود 7635 میلیارد تومان برآورد مي شود. شایان ذكر است با 
در نظر گرفتن نرخ 25 درصدي شمول مالیاتي طبق ماده )105( قانون 
مالیات هاي مستقیم و همچنین با توجه به مجموع سود خالص تحصیل 

شده 20 شركت مورد بررسي به میزان 33 هزار و 500 میلیارد تومان به 
عالوه هزار میلیارد تومان مالیات پرداختي این شركت ها در سال 1398، 
مبلغ 8635 میلیارد تومان مالیات قابل پرداخت است كه از این مقدار 
هزار میلیارد تومان مالیات وصول شــده و مابقي 7635 میلیارد تومان 

مشمول معافیت مالیاتي بوده است.
طبق نمودار 8 كه میزان مالیات بر درآمد 15 شركت پتروشیمي  منتخب 
مورد بررسي و سهم آن از سود ناخالص شــركت ها را نمایش مي دهد، 
بیشــترین مالیات بر درآمد، مربوط به پتروشــیمي پارس با سهم 48 
درصدي از مجموع هــزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد 20 شــركت 
مذكور است. پتروشــیمي هاي اراك و نوري، به ترتیب با سهم 19 و 17 
درصدي از مجموع مالیات شركت ها، در رده هاي بعدي بیشترین مالیات 
بر درآمد شــركت هاي مذكور قرار دارند. به عبارتي در 15 شركت مورد 
بررســي، حدود 85 درصد از مجموع مالیات بر درآمد پتروشــیمي ها، 

مربوط به سه پتروشیمي پارس، اراك و نوري است.

1. تحلیل های انجام شده در این بخش شامل معافیت های مالیاتی قوانین مادر و تخصصی است و معافیت های مالیاتی حذف شده درآمد صادراتی شركت های پتروشیمی، طبق قوانین بودجه سال های 
1400و 1401 را شامل نمی شود. 
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نمودار 8. میزان مالیات بر درآمد، سهم مالیات پرداختي از سود ناخالص و سهم صادرات از کل فروش شرکت هاي پتروشیمي
 بورسي منتخب سال 1398

مآخذ: صورت هاي مالي سال 1398 شركت هاي پتروشیمي و سامانه جامع اطالع رساني ناشران )كدال(.

اتخاذ سیاست هاي مالیاتي نیازمند تحلیل جامعی است كه همه ابعاد 
موضوع را در نظر بگیرد. در ادامه برخی از این ابعاد تشــریح شده است. 
طبق نمودار 8، مضاف بر تفاوت قابل توجه میان میزان پرداختی مالیات 
بر درآمد شركت هاي مختلف ، شاخص ســهم مالیات بر درآمد از سود 
ناخالص پتروشیمي هاي مختلف كه مؤید، توزیع نامتوازن بار مالیاتي 
میان شركت هاســت، قابل رصد اســت. همان طور كه از آمار نمودار 8 
مشخص است بیشترین سهم مالیات بر درآمد از سود ناخالص مربوط 
به دو پتروشیمي اراك و قائدبصیر به ترتیب با سهم هاي 19/4 و 18/7 
درصدي است و كمترین سهم مربوط به 9 پتروشیمي در دو دسته؛دسته 
اول: نبود هزینه مالیاتي در سبد هزینه هاي 7 شركت پتروشیمي جم، 
مارون، تندگویان، خارك، كرمانشاه، فارابي و آبادان با سهم مطلق صفر 
درصدی و دسته دوم: هزینه كمتر از یک میلیارد توماني مالیات بر درآمد 
پتروشیمي هاي زاگرس و فن آوران، با سهم حدود صفر درصدي از سود 

ناخالص است. 

همچنین در نمودار 8، برای بررســي رابطه میان معافیت هاي مالیاتي 
صادراتي و منطقه اي با میزان مالیات پرداختي شركت ها نمودار دیگري 
رسم شده است؛ طبق این اطالعات، همان طور كه انتظار مي رود، با توجه 
به قوانین موجود با افزایش سهم صادرات، میزان مالیات پرداختي كاهش 
مي یابد. به عبارتی براساس قوانین مادر و تخصصی مالیاتی كشور مالك 
برخورداری شــركت های پتروشــیمی از حمایت های مالیاتی بیشتر، 

جانمایی در مناطق ویژه و صادرات است.
 برای مثال یکي از مواردي كه در نمودار 8 حائز اهمیت اســت تفاوت 
مالیات پرداختي پتروشیمي هاي نوري و زاگرس به عنوان نمونه هایی 
از پتروشــیمی های خوراك مایع -با امکان تولید محصوالت متنوع و با 
ارزش افزوده باال- و خوراك گازی اســت؛ هر دو پتروشیمي در منطقه 
ویژه عسلویه واقع شده اند و زمان تأسیس تقریباً یکساني نیز دارند )سال 
بهره برداری پتروشــیمي نوري 1386 و زمان بهره برداری پتروشیمي 

زاگرس 1385 بوده است(.
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 اما پتروشیمي زاگرس به دلیل برخورداري از معافیت مالیاتي صادراتي 
با ســهم صادرات از كل فروش حدود 96 درصد، در سال 1398 معادل 
750 میلیون تومان )كمتر از یک میلیارد تومان( پرداخت مالیات داشته 
است. درحالي كه پتروشیمي نوري با سهم حدود 55 درصدي صادرات از 
كل فروش، حدود 165 میلیارد تومان مالیات پرداخت كرده است. درواقع 
پتروشیمی كه سهم بیشتری در تأمین داخل محصوالت پتروشیمی و 
تکمیل زنجیره ارزش آن داشته، مشــمول مالیات بیشتری شده است 
)ارزش هر تن محصول تولیدي پتروشیمي نوري به عنوان یک پتروشیمي 
خوراك مایع، حدود سه برابر پتروشــیمي خوراك گازي زاگرس بوده 
است(. این درحالي است كه تفاوت بســیار زیادي در نرخ خوراك این 
دو مجتمع وجود دارد به طوری كه ســهم هزینه خوراك از درآمدهاي 
عملیاتي شركت نوري كه مشمول مالیات بیشتر است حدود 88 درصد 
و این رقم برای پتروشیمی زاگرس كه از معافیت مالیاتی بیشتر بهره مند 

است حدود 35 درصد است)نمودار 8(. 
در سمت راست نمودار 8 كه شركت هاي با سهم صادراتي بیشتر از فروش 
كل قرار دارند، شركت هاي پتروشیمي  خراسان، شیراز و امیركبیر نسبت 
به سایر شركت ها به دلیل عدم استقرار آنها در مناطق ویژه اقتصادي و 
درنتیجه عدم برخورداري از معافیت هــاي مالیاتي بلندمدت، مالیات 
پرداختي بیشــتري داشــته اند این مورد یعني عدم استقرار شركت ها 

در مناطق مشمول معافیت مالیاتي بلندمدت، درباره پتروشیمي هاي 
قائدبصیر و اصفهان نیز صادق است. 

پرواضح است كه دو موضوع پیش گفته مبني بر توزیع نامتوازن بار مالیاتي 
میان شركت ها و یا وجود تفاوت قابل توجه میان میزان مالیات پرداختي 
و سهم آن از ســود ناخالص شــركت ها، به خودي خود نامناسب تلقي 
نمي شود، اما با كنار هم قرار دادن این دو موضوع و اطالعات مربوط به 
وضعیت تولید پتروشیمي ها اعم از تنوع سبد محصوالت تولیدي، میزان 
ارزش افزوده ایجاد شده به واســطه محصوالت تولیدي پتروشیمي ها و 
میزان استفاده از محصوالت پتروشیمیایي تولیدي در حلقه هاي بعدي 
صنعت پتروشــیمي و در صنایع تکمیلي جهت تکمیل زنجیره ارزش 
محصوالت پتروشــیمی كه پیش تر به آن اشاره شــد، مي توان به عدم 
كاركرد مناسب سیاســت هاي حمایتي ازجمله سیاست هاي مالیاتي 
جهت استفاده مناسب از ظرفیت صنعت پتروشــیمي كشور در ادامه 
مســیر توســعه این صنعت و لزوم تغییر این سیاست ها جهت تکمیل 
زنجیره ارزش صنعت پتروشیمي و تحصیل ارزش افزوده بیشتر پي برد. 
لذا نیاز است تا رویکرد فعلي سیاست های مالیاتي در طول زنجیره ارزش 
صنعت پتروشیمی با هدف تعمیق ساخت داخل به صورت تدریجی و در 
قالب قوانین مادر و تخصصی مرتبط اصالح شده و سیاست هاي حمایتي 
مالیاتي با تلفیق این رویکرد با سایر رویکردهاي مطرح شده، اتخاذ شوند.

جمع بندی و نتیجه گیری
صنعت پتروشیمي ایران، به عنوان صنعتي پیشران و زمینه ساز توسعه  
ســایر صنایع و یا حتي خدمات مرتبط، با توجه به مزیت ذخایر نفت و 
گاز كشور و اتخاذ سیاســت هاي حمایتي ازجمله مشوق هاي مالیاتي و 
در نتیجه اقبال كنشــگران اقتصادي به فعالیت در این صنعت، با رشد 
كمي  مناسب میزان تولید همراه بوده اســت. اما با نگاهي به وضعیت 
فعلي سبد محصوالت تولیدي، توســعه صنایع تکمیلي و ارزش افزوده 
ایجاد شده در صنعت پتروشیمي كشور، عدم استفاده كافي از ظرفیت 
این صنعت مشهود است كه باید ناظر به آینده تغییراتي در وضعیت فعلي 
این صنعت ایجاد شده و نحوه توسعه صنعت پتروشیمي كشور هدفمند 
گردد. بنابراین با وجود آنکه تأثیر سیاست هاي حمایتي جهت رشد كمی 
صنعت پتروشیمي تاكنون مناسب تلقي مي شود، اما باید نحوه استفاده 
از ابزارهاي حکمراني مختلف نظیر معافیت هاي مالیاتي، نرخ خوراك 
و ســوخت، تعرفه هاي صادراتي و اعطاي مجوزها، جهت هدایت مسیر 
توسعه صنعت پتروشیمي كشــور طبق اهداف اسناد باالدستي كشور 
مورد بازنگري قرار گرفته و سیاست هاي مناسب در این رابطه اتخاذ شود.

پرواضح اســت كه تغییر رویکرد در نحوه بهره گیري هریک از ابزارهاي 
حکمراني به تنهایي در نحوه توسعه صنعت پتروشیمي كشور اثرگذار 
نبوده و نیاز اســت تا پس از تعیین نقشــه كالن صنعت پتروشــیمي 
كشور، سیاست هاي یکپارچه مناسب جهت استفاده مؤثر از این ابزارها 

بازطراحي و اتخاذ شوند.
تاكنون عمده رویکرد قوانین مادر و تخصصی در حوزه مالیات، حمایت از 
صنایع با استفاده از مشوق هاي مالیاتي جهت تشویق به سرمایه گذاري و 
ایجاد واحدهاي صنعتي در مناطق محروم و كمترتوسعه یافته و نیز تولید 
محصوالتي با مقاصد صادراتي بوده است. لذا صنعت پتروشیمي نیز مانند 
سایر صنایع طي سالیان اخیر از این مشوق  هاي مالیاتي بهره مند شده و با 
ایجاد و توسعه واحدهاي پتروشیمیایي در مناطق ویژه اقتصادي و عمدتاً 
با تولید محصوالت خوراك گازي همراه بوده است. با لحاظ نکات بیان 
شده مبني بر لزوم تغییر تدریجی رویکرد حمایت هاي مالیاتي در صنعت 
پتروشیمي در بستر قوانین تخصصی مرتبط،1 چندین رویکرد كلي در 

این رابطه پیش روي سیاستگذار خواهد بود:

1. هدف این گزارش عمدتاً ارائه تحلیلي از وضع موجود و ارائه دالیلی براي ضرورت تغییر رویکرد هاي حمایتي موجود از صنعت پتروشیمي كشور با قید تدریجی بودن و اعمال اصالحات 
در بستر قوانین مرتبط بوده است. 
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  اعطای معافیت هاي مالیاتي متناسب با اهداف جدید ترسیم 
شده در نقشه کالن صنعت پتروشیمی کشور

در این رویکرد ســعي بــر بازتعریف اهداف جدیــدي براي صنعت 
پتروشــیمي بوده و براي تحقق ایــن اهداف از ابزار مشــوق هاي 
مالیاتي بهره گیري خواهد شــد؛ برای مثال با فرض آنکه مشــکل 
اصلي صنایع تکمیلي كشــور عدم تأمین مناســب مواد اولیه است 
سیاست فعلی )لحاظ معافیت مالیاتي ناشــي از صادرات در مقابل 
مشــمولیت مالیاتی عرضــه داخلي محصوالت پتروشــیمي( عماًل 
منتهی به ارجحیت صادرات در مقابل فروش داخلی شــده اســت. 
چنانچه رویکــرد جدید، تأمیــن حداكثری مواد اولیــه مورد نیاز 
صنایع تکمیلي داخلی باشــد باید میــزان معافیــت مالیاتي اعطا 
شده به واحدهاي مختلف پتروشــیمي با میزان تأمین داخلي این 
واحدها ارتباط مستقیم داشــته و افزایش یابد. این گونه هم هدف 
تأمین داخلــي مواد پتروشــیمیایي و درواقع مشــکل تأمین مواد 
اولیه صنایع تکمیلي پتروشــیمي تا حد خوبي رفع شده و نیز سبد 
محصوالت پتروشیمي با توســعه واحدهاي پتروشیمي تولیدكننده 
محصوالت متناســب با این نیاز، اصالح خواهد شد. اعطای معافیت 
مالیاتی به 10 قلم اول محصوالت پتروشــیمیایی با متوســط ارزش 
تناژی بیشتر، می تواند به عنوان معیاری در جهت تشویق فعاالن این 
حوزه به تکمیل زنجیره ارزش محصوالت و تولید و عرضه محصوالت 
با ارزش افزوده بیشتر اتخاذ شــود. همچنین تخصیص اعتبار مالیاتی 
به شــركت هایی كه جهت تکمیل زنجیره ارزش، محصوالت پیشران 
صنعت پتروشیمی را براســاس طرح های توسعه شركت ملی صنایع 
پتروشیمی تولید می كنند یا در زمینه نوآوری و توسعه فناوری فعال 
هســتند، با امکان جایگزینی با مالیات متعلقه به آن شركت، از موارد 

دیگر قابل طرح است.
شایان ذكر است تحقق هر هدفي، نیازمند اســتفاده از ابزار مناسب 
خود است. به عنوان مثال اگر هدف در نظر گرفته شده افزایش سهم 
خوراك مایع از ســبد خوراك صنعت پتروشیمي و درنتیجه افزایش 
ارزش افزوده ایجاد شده باشد، حتماً نیاز به بهره گیري مناسب از نرخ 
خوراك گازي و مایع تحویلي به واحدها خواهد بود و بازطراحي نظام 
معافیت هاي مالیاتي در این رابطه به تنهایي اثرگذار نخواهد بود. در 
هر صورت آنچه كه در رابطه با این رویکرد مثبت ارزیابي مي شــود،  
نیاز به اتخاذ اهداف جدید متناسب با مقتضیات پیش رو براي توسعه 

صنعت پتروشیمي است. 

 اعمال سیاست های مالیاتی با لحاظ شرایط فنی و اقتصادی 
مجتمع های پتروشیمی

با توجه به رشــد میزان تولیدات محصوالت پتروشیمي و توسعه كمی 
مناسب صنعت پتروشیمي كشور، این صنعت در زمره صنایع بالغ قلمداد 
شده و امتداد حمایت هاي پیشین غیرضروري است. لذا با توجه به نحوه 
تدوین نظام مالیاتي فعلي كشور )قانون مالیات هاي مستقیم( كه در ابتدا 
مبتني بر مشــمولیت مالیات بر جمع درآمد تمامي شركت ها و درآمد 
ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشــخاص حقوقی بوده و در ادامه در 
فصلي جداگانه از قانون، معافیت هایي را ارائه مي دهد. در رویکرد دیگري 
براي اصالح نظام مالیاتي صنعت پتروشیمي كشور، مشمولیت مالیاتي 
تمامي واحدهاي پتروشیمي و لحاظ استثناهاي موردي مطرح مي شود. 
این استثناها مي تواند با توجه به ماهیت فرایندهاي مختلف پتروشیمي و 
میزان اقتصادي بودن و جلوگیري از زیان ده شدن آنها و یا مواردي نظیر 
واحدهاي تازه به بهره برداري رسیده و طرح هاي در دست اجرا با توجه 
به هزینه هاي استهالك آنها باشــد. نکته قابل توجه درباره این رویکرد 
لزوم توجه به واقعیات صنعت پتروشیمي كشــور مانند افزایش هزینه 
واحدها به ویژه واحدهاي تازه به بهره داري رسیده و یا طرح هاي در دست 
اجرا با توجه به عدم ثبات اقتصادي كشور و هزینه باالي استهالك این 

واحدهاست.

  اجراي قوانین موجود با تكیه بر نقش نظارتي مجلس شوراي اسالمي
رویکرد دیگری كه می توان مد نظر قرار داد استفاده از ظرفیت های 
قانونی موجود و نظارت بر اعمال صحیح آنهاست. برای مثال طبق 
مــاده )11(  قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر شــده اســت با 
هـــدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری 
و اقتصاد دانش بنیان، در ماده )141(  قانون مالیات های مســتقیم 
عبارت »وكاالهای واسط های نیمه خام« بعد از عبارت های »بیست 
درصد)20%( درآمد حاصل از صادرات مواد خام« و »فهرست مواد 
خام و كاالهای نفتی« اضافه شود. شایان ذكر است قانونگذار در قوانین 
بودجه سنواتی 1400 و 1401 به ضرورت تعریف و فهرست مواد خام 
و نیمه خام صنایع و معادن و كشاورزي ایران به منظور حذف معافیت 
مالیات بر درآمدهای صادراتی تأكید داشته است.  هرچند با هدف 
كاهش ریسک سرمایه گذاری و پیش بینی پذیر بودن محیط كسب 
و كار مناسب است كه از تغییرات دفعی قوانین كشور احتراز شود و 
موضوع تغییر رویکرد سیاست های حمایتی در قالب ظرفیت قانونی 

مذكور پیگیری شود.   
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پیوست
جدول. فهرست انواع معافیت ها و مشوق هاي مالیاتي

الف( مشوق هاي سرمایه گذاري

1

درآمد ابرازي ناشي از فعالیت هاي تولیدي و معدني اشخاص حقوقي غیردولتي در واحدهاي 
تولیدي یا معدني که از تاریخ اجراي این ماده از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه 
بهره برداري صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود و از تاریخ شروع بهره برداري 
یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ 

صفر مشمول مالیات مي باشد. 

صدر ماده )132( قانون مالیات هاي 
مستقیم

اضافه شدن یک سال به معافیت موضوع )132( به ازاي افزایش سالیانه حداقل 50 درصدي 2
نیروي کار شاغل براي واحدهاي با بیش از 50 نفر نیروي کار 

بند »ب« ماده )132( قانون مالیات هاي 
مستقیم

3
دوره برخورداري محاسبه مالیات با نرخ صفر براي واحد هاي اقتصادي مذکور موضوع این ماده 

در شهرک هاي صنعتي یا مناطق ویژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک هاي 
صنعتي یا مناطق ویژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش مي یابد.  

بند »پ« ماده )132( قانون 
مالیات هاي مستقیم

4

پنجاه درصد )50%( مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ 
صفر و پنجاه درصد )50%( باقیمانده با نرخ های مقرر در ماده )105( قانون مالیات های مستقیم 
و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات 

واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن صد درصد )%100( 
مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده )105( این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت 

می شود.

بند »ث« ماده )132( قانون مالیات هاي 
مستقیم

5

در صورتي که اشخاص حقوقي موضوع تبصره »1« ماده )149( اصالحي قانون مالیات هاي 
مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابي، تشریفات قانوني جهت انتقال مازاد تجدید 

ارزیابي دارایي ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را 
انجام دهند، مازاد تجاري ارزیابي که به حساب سرمایه منتقل مي شود با رعایت سایر مقررات 

مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. 

مصوبه هیئت وزیران 135۶02/ت
ـ مورخ 10/22/ 98 57170 ه

اصالح ماده )10( آیین نامه اجرایي تبصره 
»1« ماده )149( اصالح قانون مالیات هاي 

مستقیم و ماده )14( قانون حداکثر 
استفاده از توان تولید و خدماتي کشور و 

حمایت از کاالي ایراني

ب( حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته

1
مالیات سال هاي بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر ماده )132( قانون 
مالیات هاي مستقیم تا زماني که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و 

پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ هاي مقرر در 
ماده )105( این قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دریافت مي شود. 

بند »ت« ماده )132( قانون مالیات هاي 
مستقیم

2
به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:

میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف 
معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی1 افزایش می یابد.2

بند »ب« ماده )159( قانون برنامه 
پنجم توسعه

3
با توجه به اینکه بند »ب« ماده )159( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي 
ایران )مصوب سال 1389( حکمي درخصوص تغییر مبدأ زماني برقراري معافیت ندارد، 

واحدهاي صنعتي و معدني که قبل از سال 1390 براي آنها پروانه بهره برداري صادر و قرار 
استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند. 

مصوبه 139189 مورخ 139۶/11/3

4
به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاري صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می شود:

معافیت مالیاتی واحدهاي صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به 
میزان معافیت هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز 

تولید کاالي جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می باشند.

جزء »3« بند »پ« ماده )23(  قانون 
احکام دائمي برنامه هاي توسعه

1. ماده )13( - اشخاص حقیقی و حقوقی كه در منطقه به انواع فعالیت  های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از  تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست 
سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از  انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود كه با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس 

شورای اسالمی خواهد رسید.
2. طبق ماده )146( قانون مالیات هاي مستقیم -كلیه معافیت هاي مدت دار كه به موجب قوانین مالیاتي و مقـررات قبلـي مقـرر شـده اسـت بـا رعایـت مقررات مربوط تا انقضای مدت به 

قوت خود باقي است.
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ج( مشوق های بورسی

1
معافیت 10 درصد از مالیات بر درآمد کاالها و شرکت های پذیرفته شده در بورس های داخلی یا 
خارجی و 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکت های پذیرفته شده در خارج از بورس های داخلی و 

خارجی.
ماده )143( قانون مالیات هاي 

مستقیم

د( حمایت از صادرات

اعمال نرخ صفر مالیات بابت 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای 1
غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام 

ماده )141( قانون مالیات هاي 
مستقیم

ماده )13( قانون مالیات بر معافیت صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از مالیات بر ارزش افزوده 2
ارزش افزوده

بند »ب« ماده )104( قانون برنامه ممنوعیت وضع مالیات و عوارض بر صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه3
پنجم توسعه

4

هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کاالهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات 
هرگونه کاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کاالها و خدمات بجز موارد زیر 

مجاز می باشد:
1. اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری
2. آن دسته از اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر 
ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 

حفاظت محیط زیست
تبصرهـ  فهرست کاالهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب 

شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابالغ اجرا می شود.

بند »الف« ماده )23( قانون احکام 
دائمي برنامه هاي توسعه

هـ( حمایت از مناطق آزاد تجاری- صنعتی

1
افزایش دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های موضوع ماده )132( واقع در 

شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در مناطق کمتر توسعه یافته، به 
مدت سه سال

بند »پ« ماده )132( قانون 
مالیات هاي مستقیم

معافیت از مالیات و حقوق ورودی برای مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر 2
مناطق آزاد از کلیه عوارض

بند »د« ماده )112( قانون برنامه 
پنجم توسعه

ماده )13( قانون چگونگی اداره معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد به مدت 20 سال 3
مناطق آزاد تجاری و صنعتی

و( حمایت از شرکت های دانش بنیان

بند »الف« ماده )3( قانون حمایت معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال 1
از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

2

ماده )11(ـ با هـدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:
الف( در ماده )141( قانون مالیات های مستقیم عبارت »و کاالهای واسطه ای نیمه خام« بعد از 
عبارت های »بیست درصد)20%( درآمد حاصل از صادرات مواد خام« و »فهرست مواد خام و 

کاالهای نفتی« اضافه می شود.
ب( معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت 
انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی 

شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. 

قانون جهش تولید دانش بنیان 
مصوب سال 1401

ز(حمایت از زنجیره ارزش

1

 به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره  ارزش صادراتی آن:
شهرک های تخصصی غیردولتی که به  منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن 

و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می گردند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون 
تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 13۶2 و اصالحات بعدی آن بدون وابستگی به 

وزارت صنایع و معادن خواهند بود. 
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های 

صادرات غیرنفتی برخوردارند. آیین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چارچوب 
قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت  با همکاری سایر دستگاه های مرتبط 

تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده )15۶( قانون برنامه پنجم 
توسعه



27

ضرورت توسعه هوشمند 
صنعت پتروشیمی با تغییر 
رویکردهای حمایتی

2

اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع 
است. 

تبصره »1«ـ فهرست کاالهای نفتی ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین 
می گردد.

تبصره »2«ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات 
مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره »3«ـ میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم 
ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کاالها و جدول مذکور به 

تصویب شورای اقتصاد می رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعالم عمومی قابل 
وصول است.

بند »ب« ماده )159( قانون برنامه 
پنجم توسعه

1

درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي- غیرفلزي، محصوالت نفتي، گازي و پتروشیمي 
به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات مي شود. تعریف و فهرست مواد خام 
و نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایي، صنعت و معدن و تجارت 

و اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و کشاورزي ایران تهیه مي شود و ظرف مدت سه ماه پس از 
تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران مي رسد. 

بند »ث« تبصره »۶« قانون بودجه سال 
1400

2

به منظور اجرای سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید 
دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد 

و محصوالت معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی ازجمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصوالت 
نفتی، گازی و پتروشیمی ازجمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام 
نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام 

عالوه بر موارد مذکور و همچنین عالوه بر موارد مندرج در تصویبنامه شماره5915۶ هیئت 
وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، 

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه 
 می شود و حداکثر ظرف

یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد. 

بند »ص« تبصره »۶« قانون بودجه 
سال 1401

شایان ذكر است در قوانین بودجه سال های 1400 و 1401 معافیت های مالیاتی درآمد حاصل از صادرات به شرح جدول 2 محدود شده است. 

جدول. احكام مالیاتی مرتبط با صنعت پتروشیمی درقوانین بودجه سال های 1400 و 1401
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