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 : همقدم

قانون مالیات ( 13)موضوع تبصره یك ماده ) صنایع آالینده یکپارچه سازی تهیه فهرستتسهیل و به منظور     

 .گردد ميابالغ ها ، دستورالعمل ذیل  از سوی ادارات كل حفاظت محیط زیست استان (بر ارزش افزوده

ادارات محیط  كه  شده استنطیم به گونه ای تضمن رعایت قوانین و مقررات موجود،  این دستورالعمل    

بدیهي است، این امر . تهیه نمایندبا حداقل اشتباه خود را ساالنه  فهرستساده ترین روش ه بزیست بتوانند 

 . مي باشد در اجرای كامل دستورالعمل مستلزم همکاری مسئوالنة ادارات 

 

 :تهیه فهرست روش 

 

بودن  فصلي .شودتعیین  هابرنامه بازدید منطقه وبا شروع هر فصل، ابتدا لیست صنایع مورد بررسي  -3

 .باید مد نظر قرار گیرد فعالیت برخي از صنایع

 .را در نظر داشته باشید ین دستورالعملاپیوست تهیه و تکمیل پیش نویس فهرست و فرم اخطارنامة   -2

  .مشخص نمایید  "ضوابط و استانداردهای زیست محیطی "نوع آلودگي هر صنعت را مطابق با  -3

 :شامل   "عتمدارک الزم برای اثبات آلودگی صن " -4

مشتمل بر  گزارش بازدیدكارشناس محیط زیست -صنعت دریافت از سوی اخطارنامة آلودگي باتأیید

بوده و باید نزد اداره   (سایر مدارک مستندویا  فیلم  یاعکس حسب مورد،  (نتایج آنالیز آزمایشگاه 

غیر این صورت درج نام واحد در فهرست صنایع آالینده محیط زیست مربوطه موجود باشد در 

 .   غیرقانوني است

را تکمیل كرده، یك نسخه را به ه هر صنعت، دو نسخه از فرم اخطارنام تشخیص آلودگيپس از  -5

 . ثبت نماییدمربوطه واحد صنعتي تحویل دهید ، نسخه دیگر را نیز در اداره محیط زیست 

نموده است، وظیفه دارد رفع آلودگي خود را به اداره محیط زیست صنعتي كه اخطارنامه دریافت   -6

 . نماید مجددبازرسي درخواست اداره محیط زیست  از یا ( خود اظهاری)نموده مربوطه اظهار

محسوب  "دورة آالیندگي صنعت"را به عنوان آن   وتشخیص آلودگي صنعت به مراجعه فقط فصل -7

 . ازآن  خود داری كنید های قبل یا بعدو از حدس وگمان در خصوص دوره  اییدنم
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نام محیط زیست استان تأییدشد، حفاظت صنعت توسط اداره كل  و رفع آلودگيخوداظهاری  هرگاه -3

 .كنیدخود حذف استان  از فهرست صنایع آالینده  ، برای دوره های بعدی صنعت را

و آن شهرک واجد سیستم تصفیه فاضالب  مستقر هستند "شهرک صنعتی "برای صنایعي كه در    -3

 .را مالک عمل قرار دهید ، استاندارد پذیرش فاضالب پیش تصفیه شده از سوی شهرک مي باشد

استانداردهای معمول  سیستم تصفیه فاضالب باشد، فاقد صنعتي شهرکبدیهي است در صورتي كه 

 .مالک عمل مي باشد(  استاندارد خروجي فاضالب) محیط زیست برای خروجي فاضالب صنایع

صنایع آالیندة مستقر هر كدام از را به شکل عام در فهرست درج نکنید بلکه  "شهرک صنعتي"نام   -31

 (. یك شهرک صنعتي كاالیي به فروش نمي رساند. ) اعالم  نمایید ودر شهرک را مشخص نموده 

پایانه های مسافربری مانند مراكز آموزشي، بیمارستانها،  " خدماتی و درمانی"نام واحدهای   -33

فروش به واحدهای خدماتي كاالیي تولید نکرده و ) وغیره  را در فهرست صنایع آالینده درج نکنید

 (. نمي رسانند

   wordفایل  به صورت  و شود تهیه زیر جدول صرفاً در قالبباید استان هر  فهرست صنایع آالیندة  -32

 .دگردمحیط زیست انساني  ارسال معاونت  رایب  "پانزدهم بهمن ماه " تا  حداكثر

 
 

 

 

دوره های تعداد و زمان دقیق پیش از ارسال فهرست نهایي صنایع آالیندة استان خود به سازمان،   -31

.              فوق مشخص نمایید جدولیك تا چهارآالیندگي هر صنعت را با عالمت ضربدردرخانه های 

 .  (نشان مي دهدسال   دوره سوم را فقط برای واحد  آالیندگي   مثال باال)

اظهار نظر دیگر زمان ،  (بهمن ماهپانزدهم  )به سازمان  استانها نهایي پس از ارسال فهرست :توجه  

صنعت  آنحذف نام  شما برایدرخواست و  به عقب برنمي گردد در مورد رفع آلودگي یك صنعت

و  "سالهرطول "در  نماییددقت  بنابراین .خواهد شدموكول بعدی سال دورة مالیاتي  به از فهرست، 

 ،را تشخیص دادید يرفع آلودگي صنعت آنکه به محض ،قبل از ارسال فهرست نهایي خود به سازمان

 .نزنیدضربدر جدول  در راخود  از تشخیص بعد آلودگي دورة 

 دورة آلودگی آدرس نام صنعت ردیف
 (منطبق بر دوره های مالیاتی)

 

   4 1 2 3 



3 

 

 

 

 

 ................ صنایع آالینده استان فهرست   

 9814برای اجرا در سال                                              

 (قانون مالیات بر ارزش افزوده( 13)موضوع تبصره یك ماده )
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