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 چکیده 

انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل یکی از محورهای اصلی سیاستهای کلی محیط زیست که از طرف مقام معظم رهبری 

 در امروزهکه اهمیت این موضوع  ش اقتصاد سبز می باشد، گستربه رؤسای قوا، ابالغ کردند ایقانون اساسی، در نامه ۱۱۱

های مهم و اثرگذار در سیاست حمایت از محیط زیست با بهره گیری از ابزارهایی همچون مالیات یا جرائم از جمله رهیافت

ات بر انتشار طور اعم و مالی به زیست محیطیویژه کشورهای توسعه یافته است. بر این اساس مالیات  کشورهای مختلف، به

های زیست محیطی و دنبال نمودن اهداف مدیریت محیط طور اخص، به عنوان ابزاری کارآمد برای جبران خسارت ها بهآالینده

و حفظ محیط زیست به عنوان یکی از شاخصهای توسعه پایدار جایگاه قابل توجهی در برنامه اقتصادی  زیست مطرح است.

 مهم های پایه از یکی مثابه به محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست زیست های لیاتمااغلب کشورها پیدا کرده است.

 نوع این معرفی .اند گرفته شکل "کند پرداخت را آلودگی بایستی هزینه گر آلوده"فرض  با پیگو نظریه اساس بر مالیاتی،

 طی ها مالیات نوع این نقش و سهم .باشد شتهدا دنبال به آثار تخصیصی تواند می مالی سیاست ابزار یک عنوان به ها مالیات

 مراحل در تدریج به و ناچیز است آن اهمیت صنعتی قبل ما مرحله در است. به طوریکه بوده متفاوت اقتصادی توسعه مراحل

ن یابد. این مقاله به بررسی برقراری مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست در ایرا می افزایش صنعتی توسعه

روش تحقیق در این پژوهش کیفی و بر د. پرداخته است، که این درآمد پایدار در مدیریت محیط زیست چه نقشی ایفا می کن

و برای گردآوری اطالعات فرضیه اصلی از ابزار  اساس هدف، از نوع کاربردی: و بر اساس انجام تحقیق از نوع توصیفی می باشد

االت پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید محترم و صاحب نظران در امر مالیات تعیین پرسشنامه استفاده شده است روایی سئو

( نفر از کارکنان 0۱و جامعه آماری نیز تعداد ) برای پرسشنامه و تحلیل اطالعات استفاده شده است. spssکه از نرم افزار  شده

اوردهای این مقاله می توان به افزایش عوارض آالیندگی ، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نمونه انتخاب شده است. از دست

وجود اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نظارت سازمان محیط زیست به نحوه درآمد و هزینه این درآمد پایدار و 

رای مطلوب های زیست محیطی و اجساز رفع آلودگیتواند زمینهموازات یکدیگر میه سازوکارهای مکمل تشویقی و تنبیهی ب

 .های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باشدسیاست

 

 

 عوارض آالیندگی ، مالیات زیست محیطی ، مدیریت محیط زیست ، توسعه پایدارواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

هی و پایداری تالش انسان برای توسعه و رفاه در بستر محیط زیست و با بهره گیری از نهاده های آن انجام می گیرد و بهره د

این گونه فعالیتها در گرو هم سویی آنها با اصول و محدودیتهای حاکم بر محیط های طبیعی اجتماعی و اقتصادی است. توسعه 

اقتصادی سریع در دهه های اخیر باعث فشار بیش از حد به محیط زیست گردیده و طبیعت را با خسارات غیر قابل جبرانی 

 اطر توجه به آثار زیست محیطی توسعه بتدریح از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است.مواجه کرده است ، به همین خ

امروزه یکی از وجوه موثر اجرای مالیات های محیط زیست در جهان عالوه بر مالیات بر انتشار آالینده ها، مالیات بر کاالهای 

این مواد و ترویج کاالهای سازگار با محیط مصرفی آسیب رسان به محیط زیست با هدف جلوگیری از مصرف هرچه بیشتر 

می  (کودها و سموم شیمیایی) زیست است. کاالهایی چون پالستیک، پت، ظروف یکبار مصرف، نهاده های شیمیایی کشاورزی

 توانند در زمره کاالهای مخرب برای محیط زیست محسوب شوند. نظر به آنکه این نوع مالیات تاکنون در قوانین مالیاتی کشور

منظور نشده است، ارزیابی مخاطرات زیست محیطی این کاالها و در نظر گرفتن زیرساخت های الزم در سطح جامعه، با توجه 

به بار مالی که دریافت این مالیات برای بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می کند حائز اهمیت است. با این حال با 

محیطی، وضع  ای صنعتی و در حال گذار در اجرای مالیات های غیر مستقیم زیستتوجه به تجربیات موفق بسیاری از کشوره

ابزارهای اقتصادی در ز می تواند حرکتی نوین در بهره گیری ا« مالیات بر تعدادی ازکاالهای آسیب رسان به محیط زیست»

 است. باشد.  راستای حفاظت از محیط زیست

بررسی استان و  یع بدین شکل است که با شروع هر فصل، ابتدا لیست صنایع موردساز و کار اجرایی برای تعیین آالیندگی صنا

گیرد. نوع های معتمد صورت میها توسط ادارات کل یا از طریق خوداظهاری و آزمایشگاهها تعیین شده و پایشبرنامه بازدید

عیین شده و مدارک و مستندات شامل ت« ضوابط و استانداردهای مالک عمل سازمان حفاظت محیط زیست»آلودگی بر مبنای 

آنالیزهای آزمایشگاهی و اخطارنامه آلودگی و سایر مستندات حسب مورد تهیه و پس از احراز آلودگی، نام صنعت در فهرست 

شود محسوب می« دوره آالیندگی صنعت»شود. فصل مراجعه به صنعت و تشخیص آلودگی آن به عنوان صنایع آالینده درج می

فع آلودگی صنعت توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تأیید شد، نام صنعت برای دوره بعدی مالیاتی، از و هرگاه ر

 (۱732)پورفرهادی ،فهرست صنایع آالینده حذف خواهد شد. 

و یا ...  واحد تولیدی اطالق می گرددکه از طریق تخلیه فاضالب، انتشار ذرات، گازهای آالینده، تخلیه پسماندواحد آالینده به 

ماده  ۱)آب، هوا ، خاک ...( می گردد.)این تعریف صرفا برای واحدهای مشمول تبصره  به محیط، موجب آلودگی محیط زیست 

عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی -آلودگی محیط زیستو  قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردیده است.( 73

زانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آن به طوری که زیان آور به حال انسان و یا هوا یا خاک یا زمین به میبه آب، 

 (۱731)جباریان و رئیسی ،سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد را تغییر دهد. 

 

 مبانی نظری تحقیق

جه داشته و لزوم اخذ مالیاتهای زیست محیطی انگیزه انتخاب موضوع این تحقیق به وجود نقص در سیستم مالیاتی تو     

وعوارض آالیندگی محیط زیست را که ضامن بقای محیط زیست و زندگی در یک محیط پاک و سالم است ، مد نظر قرار داده 

است. اهمیت مالیات زیست محیطی وعوارض آالیندگی محیط زیست زمانی بیشتر جلوه می کند که عالوه بر حفاظت از محیط 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

و منابع طبیعی با سالمتی انسان ها رابطه مستقیم پیدا می کند. با ایجاد مراکز بزرگ صنعتی ، تاسیس کارخانجات زیست 

عظیم الجثه و رشد روز افزون صنایع ، محیط زیست انسانی به مخاطره افکنده شده و نیز با افزایش آلودگیهای زیست محیطی 

هنجاریهای اجتماعی دیگر ، جوامع در صدد برآمدند که روند رو به رشد افزایش و زندگی در محیطی آلوده و بروز بیماریها و نا

آلودگی محیط زیست را به کنترل درآورند، کنترل آلودگیها میسر نمی شود مگر با اتخاذ سیاستهای زیست محیطی به کنترل 

ف ، استفاده از اهرم مالیات آن مبادرت شود بدین منظور یکی از سیاستهای زیست محیطی اتخاذ شده در کشورهای مختل

زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست به عنوان یک راه تشویق به آلوده نکردن و پیش گیری از آلودگی توسط افراد 

 حقیقی و حقوقی بوده است.

 

 پیشینه تحقیق 

س عملکرد زیست محیطی و انعکا ۱0۱۱۱( حاکی از آن است که بین دریافت گواهینامه ایزو ۱730نتایج پژوهش جوهرچی )

 در گزارشهای مالی شرکتهای آالینده رابطه معناداری وجود ندارد.

( به بررسی جایگاه مالیات محیط زیست به عنوان یک سیستم مدیریت زیست محیطی پرداخته و ۱731غالمی،حسن کیاده)

 مورد مداخله قرار داده است.الزمه ی قانون گذاری و شناخت بخش مذکور و جابگاه آن در ساختار اقتصاد کشور را 

(به ارزیابی اثرات اعمال مالیاتهای زیست محیطی بر صنعت هواپیمایی ایران پرداخته اند و ۱731جباریان ، امیری و رئیسی )

از میزان مسافرت تقاضای مسافرت هوایی در کشور کاسته خواهد شد و به  %1برآورد کرده اند که بعد از اعمال مالیات مذکور 

 از میزان انتشار آالینده ها کاهش خواهد یافت. %03/7کاهش پروازها حدود  دنبال

 به را 2CO انتشار کاهش گرچه محیطی زیست مالیاتی نظام اصالح که میدارد بیان پژوهشی در (2۱۱۱) سال در نیز بوسکت؛

 مشاهده گردد، ثبت متوسط تا کوتاه دوره کی در فعالیتها در زیان یا نهایی منافع و شغلی نهایی منافع که زمانی اما دارد، همراه

 .یابد می افزایش نسبتاً قیمت و کاهش گذاریها سرمایه که میشود

مالیاتهای  بردن باال که نمود عنوان وی .پرداخت مالیات زیست محیطی فرضیه تایید به دیگری زاویه از (2۱۱0) سال کافت؛ در

 اثر ایجاد و محیطی سالمت بردن باال با میتواند محیطی( زیست ایمالیاته اصالح عنوان با( دولت  توسط زیست محیطی

 سالم آن تبع به و محیطی زیست رفتن مالیاتهای باال با لذا .باشد موثر بسیار اقتصاد کلیت در کار، نیروی عرضه خارجی بر بازار

 به و میگیرد انجام بیشتر و تر روان یزن کار نیروی عرضه جامعه، در افراد کارایی رفتن باالتر بر عالوه زیست، محیط شدن تر

 .می یابد افزایش جامعه در اقتصاد کارایی آن دنبال

 

 اهداف پژوهش

هدف از این تحقیق ارائه راه کارهایی برای برقراری مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست بر آالینده های 

طوح باالی اشتغال است همچنین معرفی مالیات زیست محیطی زیست محیطی جهت دست یابی به سطوح پایدار رشد و نیز س

مالیاتهای زیست به عنوان یکی از پایه های جدید مالیاتی به نظام مالیاتی کشور می باشد. همچنین  و عوارض آالیندگی محیط
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له سیاستهای زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار در کشورها ، از جم

موثر در زمینه کنترل عوامل زیست محیطی با استفاده از ابزارهای اقتصادی می باشد ، در این بین سیاستهای مالیاتی مهمترین 

 ابزار اقتصادی برای اجرای سیاستهای زیست محیطی در هر کشور به شمار می روند.

ت کنترل آلودگی محیط زیست بر اساس معیارهای طرح ابراز مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست جه

محاسبات نظام مالیات بر ارزش افزوده وعوارض آالیندگی محیط زیست و با توجه به هزینه های زیست محیطی که هر روز به 

جامعه بشری تحمیل میشود، ضروری است با این تحقیق خواستار دریافت و محاسبه مالیات جداگانه ای درباره مالیات و 

وارض آالیندگی محیط زیست و مالحظات زیست محیطی بوده و آن درآمد حاصل را فقط برای مصارف تعدیل عوارض ع

یات زیست توان به کمک مال یم تخریب و آلودگی زیست محیطی مصرف نمود. در واقع مساله و فرضیه اصلی آن است که آیا

توسط  یستز یطمح یشترب یمکمل از آلودگ یگذار یاستسهمراه با  یا ییبه تنها یندگی محیط زیستعوارض آال و محیطی

 یر ؟خ یانمود  یریعوامل آلوده کننده در جامعه جلوگ

اگر پاسخ به پرسش فوق مثبت باشد ، بایستی دید که چه مشکالتی در اعمال و به کارگیری مالیات زیست محیطی و عوارض 

خصوصا در ارتباط با آالینده های محیط زیست وجود دارد ،  آالیندگی محیط زیست )درچارچوب نظام مالیاتی کشور( و نیز

همانطور که می دانیم شناخت مشکل خود بخش مهمی در راه حصول به راه کارهای اجرایی است ، به عالوه باید تعیین کرد 

ت وعوارض که هزینه زیست محیطی چقدر است؟ وچه کسی یا کسانی محیط زیست را آلوده می کنند؟ و این که چگونه مالیا

 آالیندگی محیط زیست دریافتی هزینه شود؟ و باالخره ضمانت اجرایی آن چیست؟

در این تحقیق سعی شده است با جمع آوری اطالعات از منابع مختلف مرتبط با موضوع کارایی مضاعف مالیاتهای زیست 

محیطی و عوارض آالیندگی محیط  محیطی، به مقایسه اثرات این شاخص های اقتصادی بر میزان درآمدهای مالیاتی زیست

 زیست و نهایتاً طراحی مدلی سازگار انجامد.

 

 مدل برآوردی 

( و آلودگی GTبا در نظر گرفتن درآمد مالیاتهای زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست به عنوان متغیر وابسته )

( ، مالیات بر حقوق و NOگرد و نیتروژن و اکسیدهای گو SO، اکسید ازت  COمحیط زیست )در این جا اکسیدهای کربن 

 به عنوان متغیر کنترل کننده و مستقل ، مدل زیر برآورد شده است:  HCو هزینه سالمتی  I، سرمایه گذاری  WTدستمزد 

FT+Uβ NO+ β SO+  βCO+ 3βI+ 2βHC+ β WT+  βIT+ α GREENT = C+  

ی شناخته شده است ، سرمایه گذاری عمومی در منابع آموزش و سزمایه گذاری در فن آوری نوین مهمترین عامل کاهش آلودگ

افزایش مهارتهای افراد بخش عمده ای از هزینه سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. با افزایش سرانه هزینه سالمت 

حساسیت دولتها در جامعه به علت افزایش مشکالت حاصل از آالینده های محیط زیست و کاهش اثرات تخریب محیط زیست، 

را برای کاهش این اثرات بیشتر شده و مالیات زیست محیطی وعوارض آالیندگی محیط زیست بیشتری را وضع می کنند 

)گسترش پایه مالیاتی( و از طیف وسیع تری از آالینده های محیط زیست مالیات و عوارض اخذ می نمایند در نتیجه درآمد 

ض آالیندگی محیط زیست افزایش می یابد .با کاهش مالیات حقوق و دستمزد و منابع دولت و مالیاتهای زیست محیطی وعوار

دیگر مالیاتی ، دولنها برای جبران این کاهش به سمت اخذ مالیات از منابع دیگر به خصوص مالیات و عوارض بر آالیندگی 
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بع محیط زیست افزایش می یابد. با محیط زیست می روند درنتیجه با کاهش مالیات منبع حقوق و دستمزد، مالیات از من

افزایش میزان آلودگی کربن، دولت درآمد بیشتری به علت اخذ مالیات از این منابع آالینده دریافت می کند لذا درآمد 

مالیاتهای زیست محیطی افزایش می یابد. به علت نسبت بسیار کم منابع آالیندگی ازت و گوگرد نسبت به میزان کربن که گاز 

دیده گلخانه ای می باشد در مدل برآوردی اثر کمی داشته و ناچیز می باشد. یکی از دالیل عمده ای که به کاهش اصلی پ

ضریب سرمایه گذاری نسبت به دیگر شاخص ها منجر شده است، نقش دیگر سیاستهای هم سو با سیاستهای محیط زیست 

 است.

 .است ممنوع نماید فراهم را زیست محیط آلودگی جباتمو که عملی هر به اقدام اساسی قانون پنجاهم اصل بنابر

 و اجتماعی حیات آن در باید بعد های نسل و امروز نسل که زیست محیط حفاظت ،ایراناسالمی  جمهوری اساسی قانون در

 طمحی آلودگی با که آن غیر و اقتصادی های فعالیت رو این از . گردد می تلقی عمومی وظیفه باشد داشته رشدی به رو

 .است ممنوع کند پیدا مالزمه آن جبران غیرقابل تخریب یا زیست

 با مقابله توانایی دارای خود طبیعت چه اگر و است محدود زیست محیط در تغییرات پذیرش برای ها اکوسیستم ظرفیت

 فرآیند نتیجه در و نبوده ها تخریب حد در طبیعی بازسازی سرعت که است شده مشخص امروزه ولی را دارد تغییرات

 .است پیشروی حال در بازگشتی بصورت غیرقابل محیط تخریب

 

 تعریف مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست

همانطور که می دانیم مالیات یعنی اخذ قسمتی از سود حاصل از درآمد اقشار مختلف جامعه توسط دولت به نحوی که این 

عمومی ، خدمات ، بهداشت و درمان و نیز اخیراً سالمت و یا جبران تخریب  مالیات به مصرف هزینه های دولتی ، مصارف

محیط زیست برسد ، آن قسمت از مالیات و عوارض که می تواند تاثیری در سالمت محیط زیست داشته و باعث جبران تخریب 

مالیات بر ارزش افزوده و یا کاهش آلودگی های زیست محیطی شود ، مالیات زیست محیطی نامیده میشود ، و در قانون 

قسمتی از درآمدها که بر اساس شرایط خاصی عوارض وضع گردیده است را عوارض آالیندگی محیط زیست می گویند ، و بر 

اساس هزینه های زیست محیطی و اجتماعی انواع فعالیتهای اقتصادی ومالی محاسبه می گردد. به عنوان یک تعریف از مالیات 

آلوده گر بایستی بر اساس مقدار خسارتی که در اثر انتشار آلوذگی به محیط زیست و تخریب  "ت :محیط زیست می توان گف

بنابراین یکی از راههای کاهش میزان انتشار آلودگی وتخریب محیط زیست این  "محیط زیست وارد می کند، مالیات بپردازد 

وضع نماید و آنرا در جهت جبران خسارت یا بهبود است که دولت مالیاتی برابر با هزینه خسارت یا تخریب محیط زیست 

 (۱731)غالمی ،؛ وضعیت محیط زیست مصرف نماید.

 

 تعریف مدیریت محیط زیست و جایگاه آن 

ریت به درختی تشبیه شود که شاخه های گوناگونی مانند مدیریت صنعتی ، مدیریت دولتی ، مدیریت مالی ، مدیریت یاگر مد

چون اینها دارد ، یکی از شاخه های جدید این درخت مدیریت محیط زیست است. پیش از تعریف  شهری ، مدیریت روستایی و

مدیریت محیط زیست ، سودمند است که مفهوم مدیریت روشن گردد. اگر چه مدیریت به شکلهای مختلفی تعریف شده است ، 
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ن نکته بوده است که : مدیریت روش دستیابی اما با نگاهی دقیق به این تعاریف مشخص می شود که منظور اصلی همه آنها ای

کار "به اهدافی می باشد که برای سازمان در نظر گرفته شده است؛ لیکن برای ارائه تعریف جامع می توان گفت که مدیریت به 

یر پ.احتشامی( وظایفی که بر عهده مد 23)صفحه .گفته می شود "کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان

گذاشته شده است نیز عبارتند از : برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و انگیزش ، این وظایف با هم مرتبط اند و تفاوتی ندارد 

که در چه سازمانی یا در چه سطحی مدیریتی مطرح شوند. برنامه ریزی شامل تعیین اهداف و مقاصد سازمان و تکمیل کردن 

یقه رسیدن به این اهداف و مقاصد می باشد. زمانی که برنامه ها تهیه شدند ، سازماندهی نقشه های کاری است که نشانگر طر

دارای معنا و مفهوم می گردد. سازماندهی شامل گردآوری منابع ، مردم و وسایل است به موثرترین شیوه برای رسیدن به 

ف نظارت نیز گفته شده که نظارت در بردارنده اهداف ، وظیفه مهم دیگری که بر عهده مدیریت می باشد نظارت است. در تعری

نقد نتایج و پیگیری کارهاست. به عبارت دیگر ، مقایسه کارهای انجام شده با برنامه های سازمان برای اصالح کارهایی که از 

نمی کند که اهداف منحرف شده اند ، نظارت نامیده می شود. ارتباط و وابستگی وظایف مدیر به یکدیگر ، این موضوع را نفی 

گاهی ممکن است یک یا تعدادی از آنها اهمیت ویژه یا بیشتری داشته باشد. شکل زیر نشانگر ارتباط وظایف مدیریت با یکدیگر 

 است.

 

 برنامه ریزی 

 

 نظارت سازمان دهی                       

 

 زشانگی                                                              

 

موفقیت و شکست هر سازمانی در دستیابی به اهداف و انجام وظایفش ، متکی بر مدیریت است که یکی از مهمترین نقشها را 

به عهده دارد. اگر محیط زیست ، همچون سازمانی در نظر گرفته شود الزم است که در راس آن عنصری برای برنامه ریزی 

پ. احتشامی( مسائل بسیاری در  21ن عنصر را می توان مدیریت محیط زیست نامید. )آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد. ای

محیط زیست وجود دارند که برای حل آنها وجود مدیریت محیط زیست ، الزامی قلمداد می شود مسائلی مانند چگونگی 

ه و ... آنچه وظیفه هر گسترش آینده محیط زیست ، جلوگیری از تخریب محیط زیست ، جایگزین کردن منابع تخریب شد

 مدیری به شمار می آید، وظیفه مدیریت محیط زیست نیز هست.

مدیریت محیط زیست باید برای محیط زیست برنامه ریزیهایی انجام دهد، فعالیتهای محیط زیستی را سازمان دهد ، بر 

ر مدیریت محیط زیست و سایر سازمانها و فعالیتهای انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام بهینه امور ، انگیزش الزم را د

 شهروندان ایجاد نماید.  
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 مدیریت محیط زیست به مثابه یک نظام

نظام عبارت است از ترکیبی از اجزا و قسمتهای "برای درک مدیریت محیط زیست می توان آن را به یک نظام تشبیه کرد 

. این سازمان "میان آنها به شکل خاصی سازمان یافته استمختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل 

 یافتگی برای به انجام رساندن کاری ، یا دستیابی به هدفی خاص است.

مدیریت محیط زیست نیز از قسمتهایی چون معاونتها و سازمانها یا اداره های وابسته تشکیل شده که با یکدیگر در قالب 

این ارتباط ممکن است ضعیف یا قوی باشد. نظام مدیریت محیط زیست مانند هر نظام ساختاری واحد روابط متقابل دارند، 

 دیگری ورودی و خروجیهایی دارد که نمایش ساده آن در شکل زیر نشان داده شده است.

   

 

 

 

 

ا متشکل از تعداد زیادی افراد نظام مدیریت محیط زیست از نظر رده بندی نظامها در رده نظامهای اجتماعی قرار می گیرد ، زیر

بوده ، دارای ساخت سسله مراتبی و تقسیم کار دقیق است قسمت مهم این نظام حفظ محیط زیست، امور مالی است که 

مهمترین مساله نظام مدیریت محیط زیست را تشکیل می دهد و در درجه استقالل این نظام تا حد زیادی به وضع مالی آن 

در برخی منابع آمده است .سازمانهای حفاظت محیط زیست که دارای منابع درآمد کافی نمی باشند ،  بستگی دارد از این رو

اگر هم دارای قدرت و اختیار زیادی باشند ، قادر به انجام خدمات موثر نخواهند بود ، در بسیاری از کشورها یکی از مهمترین 

لی ، شهرداریها و حکومتهای مرکزی ، چاره جویی برای مساله های سازمانهای حفاظت از محیط زیست و حکومتهای مح

افزایش درآمد برای حفظ محیط زیست و جلوگیری و جبران از تخریب آن می باشد. امور مالی و درآمد در مدیریت محیط 

 زیست همانند قلب ، خون را به جریان می اندازد.

ستقاللی نسبی دارند ، اما برای تحقق اهداف نظام باید با اگر چه قسمتهای گوناگون مدیریت محیط زیست هر یک در کار خود ا

 یکدیگر هماهنگی داشته باشند. انجام این وظیفه مهم بر عهده مدیر نظام یا همان دولت است.

 

 تزیس محیط های آالینده اجتماعی های هزینه

 میزان اقتصادی فعالیتهای رد که است بوده واقعیت این از ناشی زیادی حدود تا گذشته در زیست محیط به توجهی بی

 به صرفاً دانان اقتصاد و آمدند نمی حساب به ها قیمت سیستم و ها هزینه در محیط بهداشت و زیست محیط تخریب

 در زیست محیط حفظ اهمیت . داشتند توجه آن نظایر و پرداختها تراز سرانه، داخلی ناخالص تولید چون رشد هایی شاخص

 رشد الگوی تولید، عوامل تخصیص انرژی، منبع انتخاب آوری، فن نوع به مربوط تصمیمات رد شد که موجب اخیر سالهای

 منابع اطالعاتی ، مالی و انسانی

 ورودی ها

 

 انتظارات دولت ، مردم و گروه های با نفوذ

 نظام مدیریت محیط زیست

 خدمات

 خروجی ها

سیتکالبد محیط زتغییرات   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 این ها هزینه و ها قیمت سیستم در و گیرد قرار توجه مورد محیطی زیست مسائل رفاه اجتماعی، سطح ارتقاء و اقتصادی

 منافع و ها هزینه ها، طرح ارزیابی و تخابان در گیران تصمیم که است شده باعث این موضوعات . آید حساب به عوامل گونه

 می آنها به توجه و اقتصادی های فعالیت اجتماعی های هزینه به مربوط اطالعات .نظر گیرند در نیز را ها پروژه اجتماعی

 (۱731)غالمی ، شود. واقع مؤثر بسیار آینده های نسل و حاضر نسل سالمت حفظ برای تواند

 

 ت محیطی مزایا و معایب مالیات زیس

 مزایا

کاالها وخدمات یا فعالیت های آالینده محیط زیست  "قیمت"مالیات زیست محیطی باعث انتقال هزینه های زیست محیطی به 

محیط زیست به شمار  "هزینه های خارجی"این نوع مالیات گامی درجهت داخلی نمودن  می شود. به عبارت دیگر استفاده از

 می آید.

مصرف کنندگان انگیزه ایجاد می کند تا به سمت فعالیت های اقتصادی با آلودگی کمتر  لیدکنندگان واین مالیات برای تو 

 نهایت میزان کل انتشار آلودگی کاهش می یابد. در حرکت نمایند و

واحدهای اقتصادی وضع می شود. واحدهای اقتصادی به منظور حفظ کارآیی  آنجایی که این مالیات به صورت هزینه بر از

 نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. در ولید،سعی درکاهش هزینه ها وت

نوآوری برای واحدهای اقتصادی،عمل کند. این واحدها برای کاهش بار  این مالیات می تواند به عنوان یک مشوق ابداع و

نظر  ند گرفت. این موضوع هم ازکار خواهه انرژی و مصرف آن ب استفاده از نقل و حمل و مالیاتی روش های جدید تولید،

 ایجاد خواهد کرد. نظر رقابت پذیری بین المللی اثرات مفیدی را هم از توسعه پایدار و

 دوباره به مکانیزم بازار بر می گرداند. ازطرف دیگر با کارآیی را "هزینه های خارجی"مالیات محیط زیست ازطریق داخلی کردن 

اختالل زایی سیستم مالیاتی  آثار تخریبی و )ازآثار درآمدی برای دولت(، ت های دیگرجایگزینی این مالیات به جای مالیا

 به عبارتی کارآیی افزایش می یابد. کاهش یافته و

این مالیات موجب ایجاد درآمد برای اهداف مختلف می گردد، مقداری برای بهبود محیط زیست می تواند مورد استفاده 

 اهش مالیات بر کار به منظور افزایش اشتغال یا رفع آثار نامطلوب درآمدی ، هزینه گردد.مقداری نیز برای ک قرارگیرد و

 این مالیات می تواند گامی درجهت هماهنگ سازی سیاست های مالیاتی با فرآیند توسعه پایدار به شمار آید.

 

 معایب:

ازطریق  زیست محیطیخواهد داشت. مالیات  واحدهای اقتصادی که به شدت به انرژی فسیلی وابسته اند، تاثیر نامطلوب بر

 افزایش هزینه ، سطح کارآیی واحدهای اقتصادی را کاهش می دهد.
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رقابت بین المللی واحدهای اقتصادی مشمول این مالیات به مخاطره می افتد. این واحدها به دلیل افزایش هزینه نهایی ، 

 درموقعیت رقابتی ضعیف قرارمی گیرند.

انتقال صنایع و واحدهای اقتصادی به کشورهایی که مالیات کمتری بر انرژی وضع می نمایند. به عبارت دیگر در برخی موارد ، 

 مالیات محیط زیست تاثیر نامطلوب فرار سرمایه را درپی خواهد داشت.

فزایش قیمت و کاهش مقدار تولید تاثیرات نامطلوب بر توزیع درآمد در جامعه ایجاد می کند. مالیات محیط زیست از طریق ا

 (۱731)جباریان و رئیسی ، کاالها و خدمات ، اقشار کم درآمد را تحت فشار قرا ر می دهد.

 

 پایدار توسعه

 این کمیسیون است. کرده توسعه ارائه و زیست محیط جهانی ن کمیسیو که است تعریفی پایداری، تعریف ترین متداول   

 .است کرده تعریف یرز صورت به را پایدار توسعه

 بر . سازد برآورد خود نیازهای تأمین در آتی های نسل توانایی به زدن لطمه بدون را حاضر نسل احتیاجات که ای توسعه

 .کند تأمین را نسلها درون و ها نسل بین عدالت باید برسد، پایداری به بتواند ای جامعه هر که این از قبل تعریف، این مبنای

 اثرات شود، تحمیل ای هزینه آینده نسلهای بر که زمان هر در که پذیرد تحقق ای گونه به باید اقتصادی و اجتماعی توسعه

 تحمیل آیندگان بر را هایی هزینه فعلی ضروری و حیاتی های فعالیت که زمانی . برساند حداقل به را اقتصادی های فعالیت

 فقیر افراد بر رفاه خاص تأکید با باید پایدار توسعه دیگر، عبارت به . گردد جبران باید کامل طور به خسارات وارده نمایند،

 آیندگان بر جبران قابل غیر خسارات آمدن وارد از حال عین در و کند فراهم را مردم زندگی بهبود سطح امکان و باشد

 نماید.  ممانعت

چارچوب نظام حسابداری مسئولیت اجتماعی الب ملکرد زیست محیطی سازمانها ، در قدر چند دهه گذشته موضوع گزارش ع  

مطرح شده بود؛ لیکن از اوایل قرن بیست و یکم ادبیات حسابداری مسئولیت اجتماعی از طریق ادبیات حسابداری محیط 

( به آن ۱زیست تغییر جهت پیدا کرد. جایگاه حفاظت از محیط زیست در قوانین و مقررات ایران که به شرح جدول شماره )

 (۱731)غالمی )ه است، موضوع لزوم دریافت مالیات و عوارض محیط زیست را نشان می دهد.اشاره شد

ساز و کار اجرایی برای تعیین آالیندگی صنایع بدین شکل است که با شروع هر فصل، ابتدا لیست صنایع مورد بررسی استان و 

گیرد. نوع های معتمد صورت میاظهاری و آزمایشگاهها توسط ادارات کل یا از طریق خودها تعیین شده و پایشبرنامه بازدید

تعیین شده و مدارک و مستندات شامل « ضوابط و استانداردهای مالک عمل سازمان حفاظت محیط زیست»آلودگی بر مبنای 

رست آنالیزهای آزمایشگاهی و اخطارنامه آلودگی و سایر مستندات حسب مورد تهیه و پس از احراز آلودگی، نام صنعت در فه

شود محسوب می« دوره آالیندگی صنعت»شود. فصل مراجعه به صنعت و تشخیص آلودگی آن به عنوان صنایع آالینده درج می

و هرگاه رفع آلودگی صنعت توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تأیید شد، نام صنعت برای دوره بعدی مالیاتی، از 

 فهرست صنایع آالینده حذف خواهد شد. 

است و مادامی که یک صنعت آالینده محسوب « همه یا هیچ»ز مشکالت موجود در معرفی صنایع آالینده تبعیت از قانون یکی ا

شود تفاوتی میان صنعت بسیار آالینده و صنعت با آلودگی خفیف نیست. همگی صنایع مندرج در فهرست ملزم هستند تا می
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آالیندگی پرداخت کنند. بنابراین منظور کردن شدت و مدت آالیندگی  یک درصد از فروش سالیانه خود را تحت عنوان عوارض

تواند به میزان قابل توجهی در رفع این مشکل راهگشا باشد و شناسی میهای کارها و بررسییک واحد صنعتی بر مبنای پایش

صدی رفع درهرچند تحقق صد اندهای خود اقدام نمودهای باشد برای صنایعی که نسبت به کاهش آلودگیتواند انگیزهمی

 آلودگی صورت نگرفته است. 

 73اند. آنچه که در تبصره یک ماده همچنین از دیگر مشکالت این قانون آن است که واحدهای خدماتی آالینده فراموش شده

تواند برای نمیاست و بر این اساس، عوارض آالیندگی « واحدهای تولیدی آالینده»ست انظر  قانون مالیات بر ارزش افزوده مد

های بسیاری از واحدهای خدماتی دیگر که امکان ایجاد آلودگی ها وها، بیمارستانها، کشتارگاهواحدهای خدماتی نظیر آبکاری

 جدی زیست محیطی دارند اعمال شود.

نوط به رفع به صراحت به عوارض آالیندگی اشاره کرده و حذف واحدهای تولیدی را م 73گذار در تبصره یک ماده قانون

آالیندگی در طول دوره مالیاتی به تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است. با وجود آن، آنچه که در عمل 

به « عوارض بودن»ها، عوارض آالیندگی به صرف شود این است که به دلیل فقدان منابع مالی پایدار برای شهرداریمشاهده می

لی به این نهاد عمومی غیر دولتی بدل شده است و هدف واقعی از عوارض آالیندگی که حفظ منبعی برای تزریق منابع ما

 محیط زیست و رفع آلودگی در صنایع آالینده کشور بوده به درستی و مطلوبیت محقق نشده است. 

ط زیست قرار مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط ریست به عنوان یک سیستم مدیریتی می تواند در خدمت محی

گیرد، بدین صورت که به کمک اخذ درآمدهای مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست و هزینه کرد آن در 

بخش محیط زیست از یک طرف موجب کاهش آلودگی هوای شهری و ازطرف دیگر به ارتقاء کیفیت رابطه بین این دو منجر 

ی توان متصور شد، این است که از ابزار مالیات نه تنها در بخش آلودگی هوای خواهد شد. آنچه که در این رابطه تنگاتنگ م

 شهری ،بلکه در بخشهای دیگری از جمله آلودگی آبها و خاکها و ... نیز می توان بهره گرفت.

 

 زیست محیطی و عوارض پایه مالیاتی

ولی از آنجا که همه   و غیره صورت می پذیرد، توزیع به دالیلی مانند کسب درآمد، سیاست گذاری، باز و عوارض اخذ مالیات

دارای آثار تخصیصی و توزیعی می باشند، از این رو اقتصاددانان به دنبال شناسایی پایه های مالیاتی هستند  و عوارض مالیاتها

و  یه مالیاتیکه موجب کمترین عدم کارآیی در اقتصاد کشور گردد. یکی از پایه های مالیاتی که این خصوصیات را دارد، پا

بر آلودگی های تحمیل شده بر محیط زیست کشور وضع می گردد  و عوارض زیست محیطی می باشد. این پایه مالیاتی عوارض

که ضمن عدم کارآیی اقتصادی منجر به تقویت فواید اجتماعی نیز می شود. در صورتی که هرگونه تصمیم گیری و عمل در 

صادی باعث اثرگذاری مثبت یا منفی بر گروه دیگر شود، این موضوع تحت عنوان پیامد فرآیند تولید و توزیع واحد های اقت

خارجی نامیده می شود. با توجه به اینکه آلودگی زیست محیطی به منزله یک عامل خارجی بر رفاه سایر افراد یا گروه های 

 خاصی اثر منفی دارد، به عنوان عوارض خارجی غیراقتصادی محسوب می شود.

چالش  مقابله با ابداع و اختراع ، برای که به مردم و نهادها انگیزه ای این استزیست محیطی  و عوارض اصلی مالیاتها رمنظو

بتوانند با  تا زائد و خسارات زیست محیطی تشویق نماید را به کاهش مواد تولیدکنندگان نیز و های زیست محیطی داده شود

عبارت دیگر انگیزه ای برای ارتقاء و  به خود را به مصرف کنندگان پایین نگاه دارند.هزینه ها قیمت عرضه فراورده های  کاهش
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می تواند به  زیست محیطی ها و عوارضمالیاتدریافت  همانطور که ذکر شدو  وجود آید. آزمون های زیست محیطی به پیشرفت

 د.آی توسعه پایدار به شمار عنوان ابزاری برای رسیدن به

 می شود این است که این امرو عوارض محیط زیست  مالیات بین المللی برای اخذ در تالشهای اختالل جادمشکلی که باعث ای

مالیات بندی که قابلیت کنترل  درذیل به بعضی از روشهای با استقالل و حاکمیت یک کشور در تضاد قرار بگیرد. ممکن است

 می شود:  دارند اشاره جهان  تغییرات اقلیمی را در سطح

 1ـ مالیات محیط زیست  0ـ مالیات بر ازدیاد نفوس 0 ژیرـ مالیات مصرف ان7 ـ مالیاتهای انتشار کربن2 مالیاتهای پیگویی  ـ۱

 ـ کمک های مالی به محیط زیست 3 ـ سرمایه گذاریهای سبز 3 ـ مالیات بر آلودگی صنایع 

از مالیاتهایی است که بایستی در چارچوب  مالیات زیست محیطی به عنوان یک سیستم در مدیریت زیست محیطی ، بخشی

نظام مالیاتی گنجانده شود ، در واقع می توان گفت که مالیات زیست محیطی )بعنوان یک سیستم مدیریت نحیط زیست( ، 

 عاملی است که سبب ایجاد ارتباط همراه با تعادل و توازن بین اقتصاد ومحیط زیست می شود.

اال وخدمات زیست محیطی قیمتی فرض نشود این پدیده اجتناب ناپذیر خواهد بود، از طرف در شرایطی که بر منابع طبیعی ک

دیگر بایستی با ساز وکارها و نیز ابزارهایی به مقابله وکنترل با این ناهنجاریها برخاست، چه از طریق پیشگیری و یا از راه جبران 

وعوارض آالیندگی محیط زیست است و از طریق مالیات بندی بر خسارت که مهمترین این ابزارها ، ابزار مالیات زیست محیطی 

 آالینده ها تا حدی موجب کنترل آن می شود.

الزم به ذکر است که این نوع مالیاتها )مالیات زیست محیطی وعوارض آالیندگی محیط زیست( ، نه تنها بر آالینده های هوا ، 

ودگی محیط زیست را فراهم می کند ، بسته می شود ، یعنی هر کسی بلکه بر هر نوع آالینده های زیست محیطی که موجب آل

آلودگی منتشره در  یا هر چیزی که باعث آلودگی محیط زیست می شود ، یا باید آلودگی منتشره را متوقف ویا باید به میزان

  محیط، خسارت جبران آن را پرداخت نماید.

 

 جدول : میزان جرائم ناشی از تخریب محیط زیست

  ۱۱۱× یم ضریب ریالی جرا واحد تخریب نوع

 ۱۱۱۱ - ۱۱ متر مکعب خاک برداری و خاک ریزی

 ۱۱۱۱ - ۱۱ اصله قطع اشجار)درختان و درختچه ها( ،بوته ها   

 ۱۱۱۱ - ۱۱ تعداد مرگ و میر جانوران وحشی 

 2۱۱۱۱ - ۱۱۱ هکتار تخریب اراضی اعم از جنگلی ، مرتعی ، کشاورزی و غیره

 2۱۱ - ۱۱۱ کیلومتر ا و سایر جریان های آبیرودخانه ه

 ۱۱۱۱۱ - ۱۱۱۱ هکتار تاالب ها و سایر آب های ساکن
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میزان ضریبهای در محدوده معین شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی )سازمان 

 (۱731)کیاده ، جنگلداری و مراتع( معین خواهد شد.

 

 روش تحقیق 

و برای  تحقیق در این پژوهش کیفی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی: و بر اساس انجام تحقیق از نوع توصیفی می باشدروش 

گردآوری اطالعات فرضیه اصلی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است روایی سئواالت پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید محترم 

و جامعه  برای پرسشنامه و تحلیل اطالعات استفاده شده است. spssکه از نرم افزار  هو صاحب نظران در امر مالیات تعیین شد

 ( نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نمونه انتخاب شده است. 0۱آماری نیز تعداد )

 

 فرضیه های تحقیق

ی جدید مالیاتی در نظام مالیاتی کشور می زیست به عنوان یکی از پایه ها مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط

 تواند  باشد.

 مالیاتهای زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار در کشور می تواند باشد.

 محیطی می باشدیکی از سیاستهای موثر در زمینه کنترل عوامل زیست محیطی با استفاده از ابزارهای اقتصادی مالیات زیست 

 

 یافته ها

که صفر می باشد و  sig( در مورد فرضیه های تحقیق به این نتیجه می رسیم که با توجه به مقدار 2( و )۱با توجه به جدول )

فرضیه آماری ما پذیرفته می شود. چون حد باال و پایین هر  %10می باشد است، با اطمینان بیش از  %0که     کمتر از مقدار 

می باشند، پس میانگین امتیازات داده شده به سئواالت از طرف آزمون شونده ها نه تنها اختالف معنی داری با امتیاز  دو مثبت

( می باشد، %0برای همه متغیرها کمتر از ) sig( دارند بلکه از آن نیز بیشتر می باشند. با توجه به اینکه مقدار 0/7مورد آزمون )

و  t( دارند، با توجه به ستون 0/7یانگین هر یک از این متغیرها، اختالف معنی داری با عدد )می توان چنین نتیجه گرفت که م

در نظر گرفتن عالمت آنها در می یابیم که میانگین کلیه متغیرهااز حد وسط بیشتر است. دو ستون آخر حد پایین و حد باالی 

با توجه به این که حدود باال و پایین کلیه متغیرها مثبت ،( را برای میانگین هر متغیر نشان می دهد، 10فاصله اطمینان )

 ( بیشتر است0/7هستند، نتیجه می گیریم که میانگین این متغیرها از )
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 ۱710یافته های تحقیق : سال   – ۱جدول   

 انحراف معیار از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 

 ۱3117/۱ 0371۱/۱ 03۱۱/0 0۱ فرضیه تحقیق

 

 ۱710یافته های تحقیق : سال  – 2ل جدو

 = اعتبار مورد آزمون 0/7 

t اختالف میانگین سطح معنی داری درجه آزادای 
 %10فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 7027/۱ 31/۱ ۱11۱7/۱ ۱۱۱/۱ 01 10۱/۱۱ فرضیه تحقیق

 

ت زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست نتایج با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی وفرعی در مورد مالیا

 نتایج آزمون جداگانه هریک ازسئواالت پرسشنامه است. ۱2-۱زیر حاصل شد. از

عملکرد مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست در زمینه شفاف سازی معامالت اقتصادی نسبت به  – ۱

 یبی می گردد.بهتر ارزیا%10تجمیع عوارض با اطمینان بیش از

مانع اخذ مالیات مضاعف بر  %10اجرای مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط زیست با اطمینان بیش از  – 2

 محصول نهایی در مقایسه با قانون تجمیع عوارض و قوانین دیگر می گردد.

ض به طور زنجیره وار از تولید کننده و بهتر از قانون تجمیع عوار %10عوارض آالیندگی محیط زیست با اطمینان بیش از  – 7

 عرضه کننده به مصرف کننده انتقال مییابد.

 آسانتر و دقیق تر محاسبه میشود. %10قوانین مالیاتی نسبت به قانون مالیات زیست محیطی با اطمینان بیش از -0

 %10اتی کشور با اطمینان بیش از ماهه( از نقطه نظرسازمان امور مالی 7دوره اجرایی عوارض آالیندگی محیط زیست ) – 0

 بهتر از دوره اجرایی قانون تجمیع عوارض )ماهانه( می باشد.

 باعث آشکارتر شدن درآمد اصلی فعاالن اقتصادی میشود. %10مالیات زیست محیطی با اطمینان بیش از  – 1

یکسان ارزیابی نمی  %10ن بیش از میزان عوارض وصولی عوارض آالیندگی محیط زیست نسبت به تجمیع عوارض با اطمینا -3

 شود.
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 نتایج مثبتی به همراه داشته است. %10عملکرد عوارض آالیندگی محیط زیست در مدت اجرایی آن با اطمینان بیش از  – 3

 موفق عمل کرده است. %10عوارض آالیندگی محیط زیست نسبت به تجمیع عوارض با اطمینان بیش از  -1

موجب سوء استفاده تعدادی در اخذ مالیات و عوارض ، و عدم  %10حیطی با اطمینان بیش از عملکرد مالیات زیست م -۱۱

 پرداخت آن به حسابهای دولتی خواهد گردید.

باعث رعایت بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه  %10اجرای مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی با اطمینان بیش از – ۱۱

 میشود.

 بیشتر از قوانین مالیاتی ارزیابی می شود. %10ات زیست محیطی با اطمینان بیش از کارایی نظام مالی – ۱2

بیشتر از میزان قوانین  %10در فرضیه فرعی میزان وصولی مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی با اطمینان بیش از 

 مالیاتی دیگر خواهد بود.

 

 وضوع حفاظت از محیط زیست در ایرانبرخی از قوانین و مقررات مالی و غیر مالی مرتبط با م

 توضیحات منبع

( قانون مالیات بر ارزش 7( ماده )۱تبصره )

 افزوده

واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی 

ان عوارض آالیندگی ( از قیمت فروش به عنو.%۱کنند افزون بر مالیات و عوارض متعلقه مشمول پرداخت )

 هستند

(قانون وصول برخی از 00بند )د( ماده )

 درآمدهای دولت

به منظور فراهم کردن امکانات و تجهیزات الزم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع 

نظر آلوده کننده، کارخانه ها و کارگاه ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت 

سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز 

 کنند

( قانون 00آیین نامه اجرایی بند )د( ماده )

 وصول برخی از درآمدهای دولت

( آیین نامه، هزینه های نربوط به عملکرد زیست محیطی جزء هزینه های قابل قبول 0بر اساس ماده )

( آیین نامه، مجتمع های صنعتی باید در زمینه حفظ محیط زیست، 3اعالم شده است. و بر اساس ماده )

 جبران زیان ناشی آلودگی ها و ایجاد فضای سبز، اقدامات مطالعاتی و پژوهشی انجام دهند

 ت.مهم ترین وظیفه عمومی، حفاظت از محیط زیست تشخیص داده شده اس ( قانون اساسی کشور0۱اصل )

( بخش سوم سند چشم انداز بیست 2بند )

 ساله کشور

 تاکید بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی داشته است.

کلیه دستگاههای اجرایی موظف به اعمال سیاستهای محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز  ( قانون برنامه پنجم توسعه۱1۱ماده )

 هستند.

 هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند ممنوع است.( اصالحیه قانون حفاظت و 1ماده )
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 بهسازی محیط زیست

( آیین نامه اصول راهبردی 77ماده )

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 

 بهادار

 –شرکتهای پذیرفته شده در بورس، در گزارشهای ساالنه خود حداقل باید موارد زیر را افشا کنند. الف 

اطالعات مربوط  –از ساختار سازمانی،محصوالت ،مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی ب اطالعات کلی 

به حفظ محیط زیست شامل میزان تولید گازهای آلوده کننده و کاهش آن، میزان تولید زباله های جامد و 

 بازیافت آن و میزان مصرف انرژی و صرفه جویی در آن

یه واحدهای بزرگ تولیدی ،صنعتی،عمرانی،خدماتی و زیربنایی موظفند نتایج ارزیابی اثرات زیست کل ( قانون برنامه پنجم توسعه۱12ماده )

 محیطی طرح های سرمایه گذاری خود را به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه کنند.

 

  گیریبحث و نتیجه

قتصاد محیط زیست نیز ، قانون گذاری به طور کلی فرایند تصمیم گیری اقتصادی ، اساس سیاستهای اقتصادی است. در بخش ا

زیست محیطی اجتناب ناپذیر است و دولتها بایستی در پی کشف ابزار مناسب برای حفاظت از محیط زیست بوده و به صور 

مختلف مسائل اقتصادی و زیست محیطی را به هم نزدیکتر نمایند. تصحیح ساز و کار اقتصاد از طریق قانون گذاری مناسب و 

تانداردهای زیست محیطی ، وضع مالیات بر آالینده ها و اعطای یارانه برای کاهش آلودگی از جمله ابزاری است که اعمال اس

می تواند تخصیص منابع تولیدی را به مسیری سوق دهد که کمتر به محیط زیست آسیب برساند. فراهم آوردن زمینه وهم 

ه ای دانش زیست محیطی به راههای رسمی وغیر رسمی ، از چنین ترغیب پژوهش های زیست محیطی در کنار آموزش پای

دیگر زمینه های کارساز است و آشنایی کارشناسان امور مالیات با اهمیت مالیاتهای زیست محیطی و عوارض آالیندگی محیط 

، و از منظر  . در حیطه نظام مالیاتی ومالیات زیست محیطی وعوارض آالیندگی محیط زیستزیست نیز بسیار حائز اهمیت است

اقتصاد کالن نیز ، بایستی به ساز وکار قانون گذاری مناسب و وضع استانداردهای زیست محیطی در جهت احیاء و بازسازی 

محیط زیست اقدام کرد. از این رو الزمه قانون گذاری ، شناخت بخش مذکور وجایگاه آن در ساختار اقتصاد کالن است، ساز 

داخلی سازی هزینه های خارجی )زیست محیطی ، اجتماعی و...( و شناخت و تخصیص الزم وکارقانونی پیرو درک ضرورت 

 برای لحاظ آن و باالخره ابزار مناسب برای اجرای آن است.

ها و محصوالت صنایع آلوده این قانون، کاال 7ماده « ه»براساس قانون تجمیع عوارض بند  ۱732درکشور ما از ابتدای سال 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای  73تاکنون به استناد تبصره یک ماده  ۱733و سپس از سال  کننده محیط زیست،

آالینده محیط زیست طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش به عنوان 

آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی  اند. در حال حاضر با توجه به پایان یافتن مدت اجرایعوارض آالیندگی بوده

های این قانون در رفع آالیندگی صنایع در دائمی شدن این قانون در کمیسیون اقتصادی دولت، طرح مشکالت و کاستی

 بازنگری آن بسیار مهم است.

ینی سازمان حفاظت محیط آفرترین مسائل در خصوص عوارض آالیندگی صنایع، نقشترین و چالشیمتاسفانه یکی از اصلی

کرد این عوارض زیست صرفا در مرحله تشخیص و اعالم آالیندگی و فراموش شدن جایگاه نظارتی این سازمان در هنگام هزینه

ها و اعالم فهرست ساالنه صنایع تر، سازمان حفاظت محیط زیست با اندازه گیری، سنجش و پایش آالیندهاست. به بیان ساده

در مرحله شناخت و احراز آالیندگی یک صنعت ایفای نقش نموده و عوارض وصولی مطابق آنچه که در قانون آالینده، تنها 

ها و ها به حساب شهرداریمالیات بر ارزش افزوده تصریح شده، حسب محل استقرار واحد تولیدی در داخل یا خارج حریم شهر
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ینه کرد عوارض، جای سازمان حفاظت محیط زیست خالی است که شود و عمال در مرحله مهم و کلیدی هزها واریز میدهیاری

ضرورت دارد این موضوع با اصالحات الزم مرتفع شده و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدا )تشخیص آلودگی و اعالم 

 کرد( اعمال شود.آن( تا انتها )نحوه هزینه

یندگی اشاره کرده و حذف واحدهای تولیدی را منوط به رفع به صراحت به عوارض آال 73گذار در تبصره یک ماده قانون

آالیندگی در طول دوره مالیاتی به تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است. با وجود آن، آنچه که در عمل 

به « عوارض بودن» ها، عوارض آالیندگی به صرفشود این است که به دلیل فقدان منابع مالی پایدار برای شهرداریمشاهده می

منبعی برای تزریق منابع مالی به این نهاد عمومی غیر دولتی بدل شده است و هدف واقعی از عوارض آالیندگی که حفظ 

 .محیط زیست و رفع آلودگی در صنایع آالینده کشور بوده به درستی و مطلوبیت محقق نشده است

موسسه عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل و  خوشبختانه آغاز به کار صندوق ملی محیط زیست به عنوان

تواند نوید بخش رفع قسمت مهمی از مشکالت اشاره شده در خصوص تمرکز وجوه و نحوه استقالل مالی و اداری است می

 های زیست محیطی باشد تا در چارچوب اساسنامه صندوق، صرف بهبود و بهسازی محیط زیست و ارائههزینه کرد مالیات

 تسهیالت مالی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب شود.

های زیست محیطی و اجرای ساز رفع آلودگیتواند زمینهموازات یکدیگر میه وجود سازوکارهای مکمل تشویقی و تنبیهی ب

های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باشد. واقعیت آن است که در قوانین مالیاتی کشور به مطلوب سیاست

گذاری در جویی انرژی، سرمایههای مالیاتی برای اهداف مختلف زیست محیطی مانند: صرفههای تشویقی و مشوقیاستس

های صنعتی و غیره آنگونه که باید های بازیافتی، جنگل کاری، واردات چوبتجهیزات کاهش آلودگی، استفاده از فرآورده

 دائمی شدن قانون این رویکرد تقویت شود.  پرداخته نشده است و ضرورت دارد تا در بازنگری و

افزایش نرخ مالیات در صورت تداوم آالیندگی یک واحد در سالهای متوالی، گسترش دامنه شمول مالیات بر منابع نشر آالینده 

بینی شدت و مدت به واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی، وضع مالیات بر کاالهای آسیب رسان محیط زیست، پیش

تر نقش فعال سازمان حفاظت محیط زیست در تمامی فرایند های مالیاتی زیست محیطی و از همه مهمآالیندگی و مشوق

 بایست در بازنگری و ویرایش قانون مد نظر قرار گیرد. تشخیص، اعالم و هزینه کرد از اهم مواردی است که می

 

 پیشنهادات 

محیط زیست به عنوان یک پایه جدید مالیاتی در نظام مالیاتی کشور می اعمال مالیات زیست محیطی و عوارض آالیندگی 

تواند جایگزین مناسبی برای دیگر مالیاتها به خصوص مالیات حقوق ودستمزد گردد )چرخش مالیاتی( همچنین اعمال این 

 مالیات می تواند در افزایش کارایی اقتصادی نقش مهمی داشته باشد.

ارایی مضاعف و مالیاتهای زیست محیطی در کشور جدید بوده و امکان مطالعه و تحقیقات بیشتری از آنجاکه مطالعه درباره ک

 وجود دارد پیشنهاد می گردد با هدایت اساتید محترم زمینه عالقه مندی و پژوهش در این مورد در اقتصاد ایران فراهم گردد.
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ات بر درآمد همزمان با رشد مالیات بر بنزین می تواند رشد [ قطع مالی0پرفسور گرگوری مانکیف از دانشگاه هاروارد نوشت: ]

سریع اقتصادی را باعث شود ، ترافیک را کاهش دهد، جاده ها را امن تر کند و خطر گرم شدن جهانی را کاهش دهد این شاید 

 جامع ترین پیشنهادی باشد که اقتصاد دانان می توانند ارائه دهند.
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