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مالیات بر صادرات معدنی
محدودیت زااست
فشار دولت برمعادن

مهرداد اکبریان ،رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��نگ آهن ایران ضمن
اع�لام نارضایت��ی از قانون تامین بودجه از راه مالیات بر ص��ادرات مواد معدنی ،آن را برای
بخش معدن آس��یبزا دانس��ت و در گفتوگو با
گفت :اخذ مالیات ا صادرات مواد
معدنی بهصورت خام و نیمهخام ،موضوعی است که نمیتوان آن را برای توسعه بخش معدن
ن دست سختگیریها و مطالبات نهادهای دولتی روزبهروز
کشور مفید دانست .متاسفانه ای 
افزایش مییابد و تنها به اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی محدود نمیشود .وی در ادامه
افزود :در سالهای اخیر شاهد فشارهایی چندجانبه بر فعالیتهای معدنی ازسوی نهادهای
دولت��ی هس��تیم؛ از افزایش چندبرابری حقوق پرداختی معادن ب��ه دولت گرفته تا برقراری مالیات بر
صادرات مواد معدنی که بهتازگی مطرح ش��ده و جزو آخرین س��نگاندازیهای نهادهای دولتی است،
در حالی که نمیتوان اینگونه سیاس��تگذاریهای محدودیتآفرین را در جهت توس��عه بخش معدن
و صنایع معدنی دانست.

 بازار داخلی محدود شد ه است

اکبری��ان از جمل��ه پیامدهای اجرای قانون مالیات بر صادرات مواد معدنی را کاهش بازارهای فروش
بخش معدن دانس��ت و گفت :با اعمال مقرراتی در راس��تای محدودیتهای صادراتی و اخذ مالیات از
ص��ادرات م��واد معدنی ،بی��ش از پیش به بازارهای داخلی متکی خواهیم ش��د؛ بهعبارتی دیگر نهتنها
بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد ،بلکه تنها عرصه برای فروش مواد و صنایع معدنی ،پروژههای
داخلی خواهد بود .وی در ادامه افزود :باوجود شرایط فعلی در کشور با گذر زمان پروژههای عمرانی به
اتمام رسیده و نیاز کشور به مواد معدنی نسبت به قبل کاهش یافته که این موارد نگرانیهای شدیدی
را برای فعاالن معدنی بهوجود آورده اس��ت .در این ش��رایط حمایتهای الزم از بخش معدن در تامین
بازارهای داخلی ازس��وی دولت صورت نگرفتهاس��ت .با وجود این مطالبات ادامه فعالیت برای بسیاری
از صاحبان معادن و ش��اخههای معدنی بهصرفه نیس��ت و به همین دلیل احتمال آن میرود که این
بنگاههای اقتصادی در آیندهای نهچندان دور تعطیل شوند.

 ابعاد قانون مالیات بر صادرات مواد معدنی

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران ،به مواردی که باید در بحث مالیات

ب��ر ص��ادرات مواد خ��ام و نیمهخام معدنی مورد توجه قرار گیرد ،اش��اره کرد و گفت :اخذ
مالیات از صادرات مواد خام و نیمهخام مس��ئلهای اس��ت که احتیاج به بررسیهای بیشتر
دارد .نخس��ت از این جهت که باید مواد خام و نیمهخام بهدرس��تی تعریف و تبیین ش��ود.
طبق مقررات موجود مالیات برای صادرات مواد معدنی وجود ندارد و مسائلی که مشمول
مالیات میشوند ،بهطور مشخص در این قوانین توضیح داده شدهاند؛ بنابراین اخذ مالیات
از صادرات مواد معدنی ،اقدامی اس��ت که ضمن تازگی ،پیامدهای منفی متعددی خواهد
داش��ت .وی در ادامه تصریح کرد :اگر قرار اس��ت محدودیتی برای صادرات در نظر گرفته
ش��ود ،مناس��ب بهنظر میرس��د که برای بازه زمانی معین و با هدف توسعه اقتصادی کشور این اتفاق
رخ دهد .عالوه بر این زمان اجرایی شدن هم باید متناسب با شرایط موجود در بخش معدن و صنایع
معدنی در نظر گرفته شود .در وهله بعدی ارائه تعریفی مشخص از مواد خام و نیمهخام ضرورت دارد.

 معادن یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی

اکبریان بخش معدن و صنایع معدنی را یکی از حوزههایی دانس��ت که ش��رایط اقتصادی فعلی بر
پیکره آنان نیز آسیب وارد کرده و حمایت بخش دولتی را برای ادامه فعالیت میطلبد .او در این زمینه
گف��ت :قان��ون اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی در نظ��ر فعاالن و صاحبان معادن برای فعالیتهای
ش رو هستند.
این حوزه مناسب نیست و برای حل مشکالت مالی همواره راهکارهای منطقیتری پی 
شرایط نامناسب اقتصادی کشور و همچنین اثرات منفی شیوع ویروس کرونا که اغلب کسبوکارها را
با مشکالت متعدد مواجه کرده و منابع مالی دولت بهسختی تامین میشوند ،بر کسی پوشیده نیست،
اما اعمال فش��ار حداکثری بر بخش معدن و صنایع معدنی نیز راهحل مطلوبی بهنظر نمیرس��د .وی
در ادام��ه تصری��ح کرد :تمامی دغدغههای اقتصادی مذکور برای بخش معدن نیز وجود دارد و معادن
نیز بهعنوان یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی ،با رکود و معضالت امروزه کش��ور دس��ت به گریبان
هستند .عالوه بر این متاسفانه مقررات تعیین شده در بخش معدن و صنایع معدنی ،بر مشکالت این
بخش افزوده و راهکارهای در پیش گرفته شده توسط نهادهای دولتی ،تنها در جهت اخذ منابع مالی
بیشتر از تولیدکننده صنایع معدنی و صاحبان معادن بوده است .انتظار میرود با ادامه این روند شاهد
آینده درخشانی برای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور نباشیم.

عکس:

ملیکا انصاری :پیش از آغاز سال جدید ،اخباری مبنی بر اخذ مالیات از درآمد حاصل از صادرات
مواد معدنی فلزی-غیرفلزی ،محصوالت نفتی ،گازی و پتروشیمی بهصورت خام و نیمهخام در
تمام نقاط کشور منتشر شد .بنا بر صالحدید مجلس شورای اسالمی ،این موضوع بنا بر تبصره
 ۶قانون بودجه س�ال  ۱۴۰۰کل کش�ور بوده و تا پایان خرداد امس�ال تعریف و فهرس�ت مواد خام
و نیمهخام مذکور به پیش�نهاد مش�ترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن

و تجارت و اتاق بازرگانی ایران تهیه میش�ود و به تصویب هیات وزیران میرس�د .با اعالم این
موضوع ،افزایش محدودیتهای صادراتی یکی از نخستین پیامدهایی بود که در ذهن فعاالن
بخ�ش مع�دن و صنایع معدنی نقش بس�ت .درباره نتایج اخ�ذ مالیات از صادرات مواد معدنی و
اثرات�ی ک�ه ب�ر روند فعالیت معادن خواهد گذاش�ت،
با کارشناس�ان و فعاالن این بخش
گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید.

تعریف مواد خام و نیمهخام در بخش معدن

قدیر قیافه ،عضو هیات مدیره انجمن س��نگ آهن و
نایب رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران پرداختن به
مصادیق مهم مقررات پیش از اجرای آنها را الزامی دانست
و در گفتوگو با
گفت :در ابتدای برنامه شش��م
توسعه بحثی پیرو لغو معافیتهای مالیاتی صادرات مواد
معدنی خام و نیمهخام مطرح شد .حال بحثی که بهوجود
میآید آن است که به چه مواد معدنی خام گفته میشود.
از لحاظ علمی ماده خام به کلوخههای استخراج شده از معادن که
هیچگونه فرآوری روی آنان صورت نگرفته ،اطالق میش��ود؛ یعنی
نه جداسازی فیزیکی و نه شیمیایی برای این کلوخهها انجام نشده
و بهصورت ذاتی مواد معدنی خام محس��وب میش��وند .وی در ادامه
افزود :فعاالن معدنی با اصل موضوع خامفروش��ی نکردن و اس��تفاده
از کلوخهه��ای معدن��ی در صنای��ع معدنی موافق هس��تند ،اما نکته
مهم در این زمینه آن اس��ت که امروزه نهادهای دولتی بس��یاری از
کاالهای فرآوریشده را جزو مواد خام و محدودیت صادرات آنها را
مبارزه با خامفروشی میدانند؛ بنابراین تعریف مشخصی در قوانین
و مقررات معدنی از ماده خام وجود ندارد و هر ماده و صنایع معدنی
را میتوان مواد خام دانست .تعریف ماده خام و نیمهخام مهمترین
مس��ئلهای اس��ت که باید بهصورت تخصصی به آن پرداخته ش��ده و
سپس اجرای این قانون در دستور کار قرار گیرد.

 نظرات کارشناسان تعیینکننده است

قیافه به لزوم کسب و اعمال نظرات کارشناسی متخصصان حوزه
معدن و صنایع معدنی اش��اره کرد و گفت :طبق اخبار اعالمش��ده،
کارگروه��ی متش��کل از وزارتخانهه��ای امور اقتص��ادی و دارایی،

صنع��ت ،معدن و تجارت و ات��اق بازرگانی ایران وظیفه
تعیی��ن تعریف مش��خص مواد خ��ام و نیمهخام معدنی
را برعه��ده دارند .تجربه نش��ان داده که بهطور معمول
مدی��ر این جلس��ات تعیینکننده اصلی نتیجه اس��ت و
نظرات کارشناس��ی و تخصصی کمتر مورد استفاده قرار
میگی��رد ،اما به این دلیل ک��ه فعاالن بخش خصوصی
معادن و اعضای تشکلهای فرآوری مواد معدنی بخشی
از اعضای اتاق بازرگانی را تش��کیل میدهند ،تش��خیص این نهاد
علمی اس��ت و میتوان به نظرات اتاق بازرگانی ایران تکیه کرد .اگر
نماین��دگان وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و
دارای��ی در این جلس��ه از متخصصان بخش معدن و صنایع معدنی
باشند و نظرات کارشناسیشدهای برای موضوع مذکور ارائه دهند،
بهطور کلی میتوان به تعریف دقیق و صحیح مواد خام و نیمهخام
دست یافت.

سخن پایانی...

بهعقیده کارشناس��ان و فعاالن معدن��ی ،برخی قانونگذاریها و
استفاده از الفاظی که ماهیت روشنی ندارند از جمله اصطالح مواد
خ��ام و نیمهخام ،نهتنها منجر به توس��عه و پیش��رفت اقتصادی از
جمله در بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور نخواهد ش��د ،بلکه
محدودیتهای متعددی برای فعاالن این حوزه بهوجود خواهد آورد
که ثمره آن چیزی جز رکود در معادن و سردرگمی فعاالن معدنی
نخواه��د بود .باید توجه کرد که افزای��ش محدودیتهای صادراتی
میتواند صدمات مهمی به معادن و صنایع معدنی کشور وارد کند.

