
 کاال آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی
  

منظور از ضرایب بخش عمده فروشی و خرده فروشی درصدهاي مجازي است که عوامل تـامین و توزیـع کاالهـا     -1

اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که براساي ضوابط قانونی محوز توزیع و عرضه کاال را دارند ، مـی تواننـد بابـت    

و نسبت به فروش در مقطع عمـده و   جمع سود و هزینه هاي جاري و مالی به قیمت خرید طبق فاکتور اضافه کرده

 . خرده اقدام کنند 

ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی براي انواع کاالهـا بـا تصـویب کمیسـیون هیـأت عـالی نظـارت تعیـین و          -2

. ضرایب مصوب به عنوان حداکثر رقمی است که به قیمت خرید طبق فاکتور قابل افزایش اسـت  . می گردد  اعالم

دارات کل بازرگانی و کمیسیون هاي نظارت در مورد ضرایب به همراه جداول مصوب اعالم توضیحات و اختیارات ا

  . و تشریح می شود 

کلیه کاالها و خدماتی که در مراجع قانونی مشمول قیمت گذاري اسـت و رسـماً اعـالم قیمـت مـی شـود از نظـر         - 3

  .  ضرایب عمده فروشی با خرده فروشی عیناً مطابق نامه اعالم قیمت می باشد

مـی    براساس ضوابط و دستورالعملهاي صادره قیمت کاالها در مبادي تولید تهیه و توزیه در سه مقطع زیر اعـالم  - 4

  : شود 

  قیمت فروش درب کارخانه یا فروش درب انبار وارده کننده : الف 

  قیمت عمده فروشی یا قیمت فروش توزیع کننده به مغازه دار : ب 

  . فروش مغازه دار به مصرف کننده نهایی به نحوي که عرفاً خرده تلقی شود  قیمت خرده فروشی یا قیمت: ج 

کارخانه یا وارده کننده به هیچ وجه مجاز به استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی نسـبت و صـرفاً بایـد     -5

مگر در مواردي که براساس قوانین و ضوابط موجـود ذیـربط   . براساي قیمت درب کارخانه یا فروش وارده کننده اقدام کند 

در ایـن صـورت بـه نسـبت     . را داشته باشد ) خرده فروشی ( ه نهایی مجوز یا جواز توزیع یا عرضه مستقیم به مصرف کنند

  . توزیع یا عرضه مستقیم حق برخورداري از ضرایب مصوب را خواهد داشت 

  : عمده فروشی -6

  : فروش از نظر برخورداري از ضریب یا قیمت مصوب عمده فروشی داراي شرایط زیر است 

   

  . فی شناخته شده و پروانه عمده فروش یا بنکداري داشته باشد بر اساس قانون نظام صنفی ، فرد صن -6-1



  . کاال را از مبادي اولیه تولید و تامین تهیه و به واحدهاي خرده فروشی عرضه می کنند  -6-2

فروش کاال براي مصـرف ارگانهـا، نهادهـا ،    . فروش واحدهاي عمده فروشی به غیر مصرف کننده نهایی است  -6-3

  .ه فروش تلقی می شود سازمانها ، عمد

شرکتهاي پخش سراسري که به امر توزیع کاال از مبادي اولیه تولید و تامین تا درب مغازه هاي سراسر کشـور   -6-4

و تائید از سوي وزارت بازرگانی ، عمـده فـروش تلقـی مـی      یا استانی و منطقه اي اشتغال دارند ، در صورت داشتن مجوز 

حمل عمده فروشی که به عنوان ضریب پخش سراسري تلقی می شـود ، تـابع درصـدهاي    شود و بابت جمع سود و هزینه 

  مصوب مربوط به پخش سراسري ، منطقه اي و استانی می باشند 

اتحادیه هاي مرکزي اعم از کارگري ، کارمندي ، روستایی ، عشایري ، مصرف محلی و نظامی که وظیفه تـامین   -6-5

لـذا ، چنانچـه نسـبت بـه تحویـل کـاال درب       . عهده دارند ، عمده فروش تلقی می شود  و تدارك فروشگاههاي تابعه را به

شرکتهاي تابعه در سراسر کشور یا منطقه اي و استانی عمل کنند ، تابع ضرایب مربوط به پخش و در غیر این صورت تابع 

ه هاي استانی تحت پوشـش باشـد ،   چنانچه تامین و تدارك کاال براي شرکتها یا اتحادی. ضرایب عمده فروشی می باشند 

  . ضریب عمده فروشی با توافق بین اتحادیه یا تعاونیمرکزي یا اتحادیه یا شرکت استانی تقسیم می شود 

سازمانهاي مرکزي مربوط به فروشگاههاي زنجیره اي یا تعاونی ها که تامین و تدارك کاال براي فروشگاههاي  -6-6

نماینـدگی   -7-6وش کاال به واحدهاي خـود تـابع ضـوابط عمـده فروشـی هسـتند       تحت پوشش را به عهده دارند در فر

می کنند ، در فروش کاال مشمول ضریب عمـده فروشـی    شرکتها و کارخانجات تولیدي که در مناطق مختلف کشور فعالیت

فروشـی را هـم    هستند ، مگر اینکه طبق مجوز و تایید مراجع ذي ربط عرضه کاال به مصرف کننده نهایی به صـورت خـرده  

  انجام دهند که در این صورت می توانند از ضریب خرده فروش نیز استفاده کنند 

شرکتها و نمایندگی هایی که امور تامین و تدارك کاال بعنوان خدمات پس از فروش ، گـارانتی و امثـالهم را بـه     -6-8

ذي ربط اقدام می کننـد ، تـابع ضـریب عمـده     عهده دارند و نسبت به عرضه کاال به نمایندگی هاي مجاز یا فروشگاههاي 

فروشی هستند ، مگر اینکه با تائید مراجع ذي ربط حمل و تحویل تا درب نمایندگی ها و فروشـگاهها را بـه عهـده داشـته     

  . باشند که مشمول ضرایب پخش خواهند بود 

تامین و تـدارك واحـدهاي تولیـدي    ، کشاورزي که  صنعتی ، دام و طیور –اتحادیه یا شرکتهاي تعاونی صنفی  -6-9

تحت پوشش را به عهده دارند ، تابع ضرایب عمده فروشی هستند و چنانچه تامین کاال و نهاده ها براي شـرکتهاي تحـت   

فی مابین اتحادیه هاي شرکت تعاونی مرکزي بـا شـرکتهاي تعـاونی تحـت      پوشش باشد، ضریب عمده فروشی با توافق

  ي که در مجموع برابر ضریب مصوب عمده فروشی باشد پوشش قابل تقسیم است به نحو



نهاد و سازمانی که طبق مصوبات و ضوابط وظیفه تامین و تدارك کاال و خدمات براي تشکیالت تحت پوشـش   -6-10

  را به عهده دارد ، مشمول ضریب عمده فروشی است 

ی است که در فاصـله قیمتهـاي درب   ضریب عمده فروشی یا پخش سراسري ، منطقه اي و استانی ، حداکثر ضریب -7

بنـابر ایـن   . کارخانه با فروش وارد کننده تا قیمت فروش به مغازه دار یا سایر مواردي که فوقاً توضیح داده شد مـی باشـد   

وجود هر عامل یا واسطه دیگري در این فاصله که موجب افزایش ضریب شود ، مجاز نمی باشـد و اعمـال ضـرایب مجـدد     

  . تخلف می باشد 

  خرده فروشی  -8

  : استفاده از ضرایب مربوط به خرده فروشی کاال و خدمات با مبانی و شرایط زیر است  

  . واحد عرضه کننده کاال بعنوان خرده فروشی داراي جواز کسب طبق قانون نظام صنفی باشد  -8-1

. کاال را از مبادي اولیه و یا واحدهاي عمده فروشی تهیه و جهت فروش به مصرف کننده نهـایی عرضـه نمایـد     -8-2

بنابر ایـن عرضـه   . عرضه به مصرف کننده نهایی به گونه اي است که از نظر مقدار و مبلغ عرفاً خرده فروش تلقی می شود 

انهایی که به صورت کلی براي مصرف تشکیالت خود خرید می کنند به مصرف کنندگان نهایی نظیر ارگانها ، نهاد ها و سازم

  از مصادیق خرده فروشی تلقی نمی شود و عمده فروشی است 

در صورتیکه کاال توسط واحدهاي خرده فروشی از مبادي تولید و تامین خریـداري شـود ، اسـتفاده از ضـرایب      -8-3

  ش وارد کننده می باشدخرده فروشی نسبت به قیمت فروش کارخانه یا قیمت فرو

فروش کاال توسط واحد خردفروشی به خریدارانی که به صورت قصد توزیع یـا فـروش مجـدد دارنـد از نظـر       -8-4

  استفاده از ظرایب خرده فروش تلقی نمی شود و در این موارد حداکثر ضریب عمده فروشی قابل محاسبه است 

ش سراسري ، استانی و یا منطقه اي نسبت به تحویـل کـاال   چنانچه واحد خرده فروشی از طریق شرکتهاي پخ -8-5

  اقدام کنند ، اعمال ضریب خرده فروشی نسبت به قیمت خرید از شرکتهاي پخش می باشند 

فروشگاههاي زنجیره اي و تعاونی هاي مصرف شهري و روستاي در فروشـگاههاي عرضـه کـاال بـه مصـرف       -8-6

  تفاده از ضرایب خرده فروشی قرار دارند کنندگان نهایی به صورت خرده ، مشمول اس

عاملین یا نمایندگان مستقیم واحدهاي تولیدي که به صورت عام مشمول ضوابط عمـده فروشـی مـی باشـند ،      -8-7

فروشی را داشته باشد ، از ضـریب    چنانچه طبق ضوابط و با رعایت مقررات مجوز عرضه کاال به مصرف کننده نهایی یا تک

  .اده کنند خرده فروشی استف



  کمیسیون هیات عالی نظارت                                    
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  10  3  گوشت مرغ   5
  10  3  تخم مرغ  6
  12  3  مــاهی   7
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  انواع رشته و ماکارونی  10
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  12  3  حبوبات و غالت فله بسته بندي شده و پاك شده و پاك نشده   11
  10  3  انواع خشکبار  و آجیل   12
  12  3  ادویه، نمک و ارد بسته بندي   13
  میوه ، تره بار و سیفی   14
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با نظر کمیسیون 
  نظارت مرکز استان

  10  3  و چاي ، قهوه ، کاکائ  15
  خمیر مایه   16

  )مصارف نانوایی(3
مصارف مردمی (10

  )آزاد

  10  3  انواع نوشابه گاز دار   17
  7  3  ریال 1000000اي نظیر یخچال تلویزیون با حدود قیمت باالي  انواع لوازم بادوام سرمایه  18
  10  4  با قمیتهاي کمتر از یک میلیون ریال ) کوچک(انواع لوازم خانگی مصرفی    19
  )متر فروشی(15  )طاقه فروشی(5  ) عدل فروشی3(اي، پشمی و الیاف مصنوعی انواع منسوجات پنبه  20

  9  3  فرش ماشینی و موکت   21
  10  3  انواع نخ   22
  20  7  انواع پوشاك و لباس   23
  15  5  انواع لباس زیر، جوراب، کاموا  24
  10  3  انواع روتختی، ملحفه آماده و حوله و رومیزي  25
  10  3  انواع پتو و لحاف، تشک و بالش آماده  26
  20  5  انواع کیف و کفش  27
  15  3  انواع محصوالت سراجی و چمدان  28
  --   5  انواع لوازم کفش  29

  --   3  چرم طبیعی و چرم مصنوعی  30
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هاي عمده  هزینه
  )درصد(فروشی 

حداکثر سود و 
هاي خرده  هزینه

  )درصد(فروشی 
  10  5  انواع کاغذ دیواري ، کفپوش، دیوار پوش و سقف کاذب   31
  --   5  انواع پرده کرکره افقی و عمومی   32

  25  5  انواع کاال و لوازم خرازي   33
  15  3  انواع پالستیک، نایلون، نایلکس   34
  15  3  انواع ظروف مالمین ، پالستیک و ظروف یکبار مصرف  35
  10  4  لعابیآلومینیم و   ظروف تفلون،  36
  17  5  ظروف چینی و بلور  و لوستر   37
  10  3  ....)گچ، سیمان و ( انواع مصالح ساختمانی   38
  15  3  انواع چینی بهداشتی   39
  12  3  کاشی و سرامیک   40
  10  3  انواع شیر آالت بهداشتی ، شیر فلکه ، شیانگ و سیفون   41
  10  3  انواع لوله و اتصاالت پی وي سی  42
  7  3  اع لوازم تأسیسات حرارتی و برودتیانو  43
  15  3  انواع محصوالت آزیست سیمان، ایرانت، لوله و ورقهاي موجدار و مشابه  44
  5  5/2  انواع آهن آالت و مقاطع ساختمانی   45
  -   5/2  انواع خشکه  فوالد  46

  5  5/2  انواع لوله آب و گاز و تأسیسات 47
  7  3  لومینیومیهاي آهنی، پروفیل آهنی و آ انواع لوله 48
  12  3  فویل آلومینیم خانگی  49
  10  3  مفتول مسی 50
  12  3  رنگ ساختمانی و صنعتی و لوازم و ابزار نقاشی 51
  15  3  لوازم الکتریکی و سیم کشی و روشنایی 52
  10  3  انواع سیم و کابل 53
  15  3  قفل و یراق آالت 54
  8  3  )ستگاههاي  صنعتیباستثناي ماشین آالت و تجهیزات و د(انواع ابزار و الکترود  55
  6  3  انواع موتور، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، کشاورزي، معدنی، تیلر و خرمنکوب 56
  15  3  قطعات و لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آالت  صنعتی وکشاورزي ومعدنی  57
  7  3  انواع دوچرخه و موتورسیکلت 58
  15  3  قطعات و لوازم دوچرخه و موتور سیکلت و قطعات یدکی خودرو   59
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  15  3  خانگی مشابه 

  12  3  انواع باطري و الستیک   61
  12  3  روغن ترمز، گریس، فیلتر و اسکازین، روغنهاي صنعتی و مشابه   62
  10  3  شیشه اتومبیل و جام ساختمانی   63
  12  3  بر و تخته و نئوپان چوب و فی  64
  10  3   اداري مصنوعات چوبی، میز و صندلی و ملزومات  65
  15  3  انواع مبلمان  66
  15  5  مداد و خودکار  67
  15  3  نوشت افزار و لوازم التحریر و دفتر   68
  12  4  لوازم مهندسی و اداري  69
  10  3  و مقوا) تحریر و فتوکپی(انواع کاغذ   70
  12  3  یکبار مصرفلوازم پزشکی   71
  10  3  انواع لوازم و کاالهاي پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی   72
  10  3  و دندانپزشکیهاي پزشکی  انواع تجهیزات و فرآورده  73
  15  3  لوازم داروئی بهداشتی و آرایشی  74
  15  3   )بجز پودر هاي شوینده(محصوالت سلولزي و بهداشتی  و دستمال کاغذي و پاك کننده  75
  12  3  داروها، مکملها واکسنها و مواد ضد عفونی کننده دام و طیور  76
  15  4  انواع پوشاك و ساك دستی و کیف و کفش ورزشی  77
  12  3  انواع لوازم و تجهیزات ورزشی  78
  12  3  قاب عینک طبی و عینک آفتابی  79
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  :توضیح اینکه
هزینه هاي + درصدهاي تعیین شده جهت سود و هزینه هاي عمده فروشی و خرده فروشی شامل سود خالص

.متر تب بر آن می باشد



 :ضوابط پخش سراسري 

ر ها و منابع تامین اولیه بصورت حمل و تحویل تا درب مغازه در سراس   خدمات پخش سراسري از درب کارخانه
هـاي توزیـع    کشور در مورد شرکتهایی که خدمات پخش آنها در کشور به تایید اداره کل نظارت  بر شـبکه 

  .ها تا تحویل درب مغازه است بابت سود و مجموعه هزینه% 10وزارت بازرگانی رسیده باشد بطور متوسط 
و داروهـاي  %  10کی ، لوازم پزشکی و دندانپزش% 5هزینه و سود پخش سراسري براي شیر خشک  :تبصره 

  .است% 11دامی و طیور 
  ظوابط پخش منطقه اي و استانی

شرکتهایی که به تایید اداره کل نظارت بر شبکه هاي توزیع وزارت بازرگانی داراي پخـش منطقـه اي در چنـد    
و در مورد شرکتهاي پخش و توزیع در سطح یک اسـتان  % 7استان کشور است،ضریب مذکور بطور متوسط

یل درب مغازه در کلیه شهرهاي استان اقدام می کنند با تایید ادارات کا بازرگانی استان،بصورت بصورت تحو
  .است%5متوسط

این مصوبه جایگزین کلیه مصوبه هاي قبلی است و کلیه مصوبات و دستور العمل هاي مغایر با این مصوبه لغو 
  .می گردد

 


