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مصوب ۰۲/۹/۹۹۱۱
ماده۹ـ تِهٌظَر تسْیل ،تطَیك ٍ تَجیِ سزهایِگذاری ترص غیززٍلتی زر ایجاز ٍ تْزُتززاری اس تأسیسات تثسیل پسواًس ػازی
تِ اًزصی اسجولِ ستالِسَسی ،گاسیساسیّ ،اضن تی َّاسی ٍ گاس حاصل اس هحلْای زفي ٍ ساهاًسّی پسواًسّای ػازی زر کطَر
ًزخ ذزیس تضویٌی تزق حاصل اس تأسیسات تثسیل پسواًس تِ اًزصی تا پیطٌْاز ٍسیزاى ًیزٍ ٍ کطَر ٍ تصَیة ضَرای التصاز تؼییي
هیضَز.
ماده۰ـ زٍلت هجاس است زر ّز سال زر تَزجِ سٌَاتی تِ اسای ّز کیلٍَات ساػت تزق هصزفی هاساز تز الگَی هصزف زر لثَض
هطتزکاى پزهصزف تزق تِ استثٌای هطتزکاى ذاًگی رٍستایی ٍ چاّْای کطاٍرسی زارای پزٍاًِ هجاس ،زرصسی اس هٌاتغ هَضَع
هازُ ( )5لاًَى حوایت اس صٌؼت تزق کطَر هصَب  13۳4/۸/10را تِ ػٌَاى تؼزفِ پسواًس تؼییي کٌس تا صزفاً تزای ذزیس تزق
تَلیسی اس تأسیسات تثسیل پسواًس تِ اًزصی ّشیٌِ ضَز.
ماده۹ـ ضْززاریّای حَسُ تأسیسات تثسیل پسواًس تِ اًزصی هَظفٌس زر چْارچَب لاًَى هسیزیت پسواًسّا هصَب 13۸3/2/20
تا اصالحات ٍ الحالات تؼسی ٍ سایز لَاًیي ترطی اس هٌاتغ هالی السم جْت سزهایِگذاری ترص غیززٍلتی زر ایجاز ٍ تْزُتززاری اس
تأسیسات هذکَر را تِػٌَاى «ّشیٌِ ٍرٍزی هتٌاسة تا هیشاى پسواًس تحَیلی »پززاذت کٌٌس .زر صَرت ػسم پززاذت اػتثارات
تؼْسضسُ تَسط ضْززاریّا ،زٍلت هیتَاًس ًسثت تِ پززاذت آى اس هحل هٌاتغ هالی پیصتیٌیضسُ تزای ّواى ضْززاریّا زر
لاًَى هالیات تز ارسش افشٍزُ تا تصَیة ضَرای تزًاهِریشی استاى السام کٌس.
هازُ4ـ سزهایِگذاری زر ایجاز ٍ تْزُ تززاری اس تأسیسات تثسیل پسواًس تِ اًزصی هؼاف اس پززاذت هالیات هیتاضس .لزارزازّای
ذزیس تضویٌی تزق اس تأسیسات هذکَر ٍ ػَارض هٌسرج زر هازُ ( )2ایي لاًَى ًیش هطوَل ایي هؼافیتّا است.
ماده ۵ـ تِهٌظَر کوک تِ اجزای زلیك فزآیٌس اصَلی هسیزیت پسواًس ،هالیات هستمین کلیِ فؼالیتّای هزتثط تا هسیزیت اجزائی
پسواًس ضاهل تفکیک اس هثسأ ،جوغآٍری ،پززاسش ،تاسیافت ،تَلیس اًزصی ٍ زفغ تا ًزخ صفز هحاسثِ هیضَز.
ماده ۶ـ تَلیسکٌٌسگاى ٍ ٍارزکٌٌسگاى هَاز اٍلیِ ،لطؼات ٍ کاالّایی کِ توام یا لسوتی اس آًْا لاتل تاسیافت است ،هَظف تِ
تاسیافت پسواًس حاصل اس هَاز ٍ کاالّای ذَز ّستٌس ،زر غیز ایي صَرت هَظفٌس یک زرّشار ارسش کاالی ذَز را زر اتتسای
سًجیزُ اس طزیك ٍسارت اهَر التصازی ٍ زارایی تِ حساب هتوزکش ٍجَُ ٍسارت کطَر ًشز ذشاًِزاری کل کطَر ٍاریش کٌٌس .هٌاتغ
ٍصَلی زر اذتیار ٍسارت کطَر لزار هی گیزز تا پس اس هثازلِ هَافمتٌاهِ تا ساسهاى تزًاهِ ٍ تَزجِ کطَر تزای تاسیافت پسواًسّای

حاصل اس کاالّای هشتَر (ایجاز تأسیسات هٌطمِ ای تثسیل پسواًس تِ هَاز ٍ اًزصی) تا اٍلَیت هطارکت ترص ذصَصی ٍ تا ًظارت
ساسهاى حفاظت هحیط سیست هصزف ضَز.
لاًَى فَق هطتول تز ضص هازُ زر جلسِ ػلٌی رٍس چْارضٌثِ هَرخ تیستن فزٍزیيهاُ یکْشار ٍ سیصس ٍ ًَز ٍ ًِ هجلس ضَرای
اسالهی تصَیة ضس ٍ زر تارید  13۳۳/2/3تِ تأییس ضَرای ًگْثاى رسیس.
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