
 «کاالو پخش  خرده فروشي  ،عمده فروشي استفاده از ضرایب ضوابط »                   

 

منظور از ضرايب پخش، عمده فروشي و خرده فروشي ، درصدهاي مجازي است که عوامل تامين و توزيع  (1

وني مجوز توزيع و عرضه کاال را دارند ، ـکاال ، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که بر اساس ضوابط قان

ه فروش در مقطع مي توانند بابت جمع سود و هزينه ها به قيمت خريد طبق فاکتور اضافه کرده و نسبت ب

 .نمايندخرده اقدام  ياعمده 

هيات تعيين و تثبيت با تصويب  و پخش کاال خرده فروشي ،عمده فروشي  سود ضرائبحداکثر درصد  (2

عمده تامين کننده ، گرديد که رعايت آن توسط کليه واحدهاي تعيين  به شرح جدول پيوست قيمت ها

 .  الزامي مي باشد فروش، خرده فروش و شرکتهاي پخش با هرنوع گستره فعاليت 

مقطع  دودر و عرضه ، توزيع تامينبر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي صادره ، قيمت کاالها در مبادي  (3

 زير اعالم مي شود:

 ر ارزش افزوده(قيمت توليدکننده ) با احتساب قيمت تمام شده ، سود قانوني و ماليات بالف : 

 ضرايب مصوب موضوع اين آئين نامه به قيمت توليد کننده( اضافه نمودنمصرف کننده ) با : قيمت ب

بابت مجموع سود و  ،)ضرايب پخش( حداکثردرصد ضرايب سود مصوب پخش کاال مطابق جدول پيوست (4

تحويل کاال به واحدهاي خرده فروشي تعيين گرديده و هزينه هاي شرکتهاي پخش جهت فروش،بازاريابي 

 که برقيمت فروش واحد توليدي يا واردکننده قابل اعمال مي باشد. 

حداکثر سود اعمالي در فرآيند توزيع کاال در صورت ايجاد شعبه يا اخذ نمايندگي توسط شرکت هاي  (5

. در اين کاال تجاوز نمايدپخش نمي بايست از حداکثر درصد ضرائب سود و هزينه هاي  مصوب پخش 

با توافق في مابين شرکت پخش اصلي با شعب و نمايندگي هاي مربوطه  شرايط سود مصوب پخش کاال

. وجود هر عامل يا واحد توزيع کننده کاال که موجب افزايش ضرايب مصوب شود قابل تقسيم مي باشد. 

 گردد.  مجاز نمي باشد و اعمال ضرايب مجدد تخلف گرانفروشي محسوب مي



)ضرايب  ول پيوستادر جد اًکه احيان ب سود و هزينه هاي پخش براي  کاالهاييايحداکثر درصد ضر (6

ذکر نشده است معادل سود در نظر گرفته شده براي گروه دوم خواهد بود. در صورت وجود هرگونه پخش( 

درخواستي مبني بر تغيير گروه اينگونه کاالها موارد مي بايست به صورت مکتوب به سازمان حمايت  

االها در و سازمان مذکور مي تواند نسبت به جايگذاري ک گرددمصرف کنندگان و توليدکنندگان اعالم 

 .گروه هاي مربوطه اقدام نمايد

مي بايست هزينه  کاال تا درب واحدهاي خرده فروشي صورت عدم تحويلدر  شرکتهاي پخش نمايندگي (7

 مترتب را عيناً ذيل فاکتور فروش کسر نمايند.و ساير هزينه هاي حمل 

ت )استاني ، منطقه حداکثر درصد ضرايب سود و هزينه هاي شرکت هاي پخش با هر گونه گستره فعالي (8

 اي ، سراسري( نمي تواند بيش از ضرايب تعيين شده براي گروه هاي کااليي مختلف باشد. )جدول پيوست(

در موارديکه شرکت هاي پخش اقدام به فروش کاال به عمده فروشان يا شرکت هاي پخش استاني يا  (9

خرده فروشي نمي تواند از ضريب منطقه اي مي نمايند مجموع ضريب متعلقه حلقه هاي توزيع تا مرحله 

 پخش )هزينه ها و سود مصوب پخش( بيشتر باشد .

تامین کننده تا مصرف کننده می تواند به قیمت از  جهت محاسبه قیمت مصرف کنندهحداکثر مبلغی که  (10

بنابراين  و سود خرده فروشی است.تولیدکننده/ وارد کننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب سود پخش 

ايش ضريب شود، مجاز نمي باشد و اعمال وجود هر عامل يا واسطه ديگري در اين فاصله که موجب افز

 ضرايب مجدد تخلف محسوب مي شود.

تحاديه هاي مرکزي اعم از کارگري، کارمندي، روستايي، عشايري، مصرف محلي و نظامي که وظيفه ا (11

تامين و تدارک فروشگاههاي تابعه را بر عهده دارند، عمده فروش تلقي مي شوند. لذا، چنانچه نسبت به 

درب شرکتهاي تابعه در  سراسر کشور عمل کنند، تابع ضرايب مربوط به عمده فروشي با تحويل کاال 

احتساب هزينه هاي مترتب بر حمل خواهد بود و در غير اين صورت صرفاً ضريب عمده فروشي قابل 



اعمال مي باشد . چنانچه تامين و تدارک کاال براي شرکتها يا اتحاديه هاي استاني تحت پوشش باشد ، 

 يب عمده فروشي با توافق بين اتحاديه با تعاوني مرکزي يا اتحاديه با شرکت استاني تقسيم مي شود .ضر

سازمانهاي مرکزي مربوط به فروشگاههاي زنجيره اي يا تعاوني ها که تامين و تدارک کاال براي  (12

بط عمده فروشگاههاي تحت پوشش را به عهده دارند در صورت فروش کاال به واحدهاي خود تابع ضوا

 فروشي هستند و در صورت حمل مي توانند هزينه مترتب به حمل را نيز لحاظ نمايند.

صنعتي، دام و طيور و کشاورزي که تامين و تدارک واحدهاي توليدي  –اتحاديه يا شرکتهاي تعاوني صنفي  (13

تحت پوشش را به عهده دارند، تابع ضرايب عمده فروشي هستند و چنانچه تامين کاال و نهاده ها براي 

شرکت هاي تحت پوشش باشد ، ضريب عمده فروشي با توافق في مابين اتحاديه هاي شرکت تعاوني 

ني تحت پوشش قابل تقسيم است . به نحوي که در مجموع حداکثر برابر ضريب مرکزي با شرکتهاي تعاو

 مصوب عمده فروشي باشد.

هر ارگان ، نهاد و سازماني که طبق مصوبات و ضوابط وظيفه تامين و تدارک کاال و خدمات براي تشکيالت  (14

 تحت پوشش را بر عهده دارد ، مشمول ضوابط عمده فروشي است .

کاالي سهميه استان از طريق پيش خريد و مستلزم خواب سرمايه باشد، سازمان هاي در صورتيکه تامين  (15

صنعت معدن و تجارت استانها مي توانند با تصويب کميسيون نظارت از زمان واريز وجه تا دريافت کاال 

 ماه ( به ضرايب عمده فروشي اضافه کنند.  2ماهيانه به ميزان يک و نيم درصد ) حداکثر به مدت 

ش واحد هاي عمده فروشي ، به اشخاص غير از مصرف کننده نهايي مي باشد ليکن فروش کاال بصورت فرو (16

عمده براي مصرف ارگانها ، نهادها ، سازمانها ،عمده فروشي تلقي مي شود . در کاالهايي که توزيع توسط 

هزينه  در مواردي که کاال مشمول درج قيمت توليدکننده هست ،شرکت هاي پخش صورت نمي پذيرد

حمل بين شهري در قيمت توليدکننده لحاظ مي گردد و در مواردي که کاال فاقد قيمت توليدکننده باشد 

هزينه حمل بين شهري بدون تاثير در ضرايب عيناً به قيمت هاي خرده فروشي يا عمده فروشي اضافه 

 مي شود.



االهاي مورد عرضه عرفاً خرده فروشي واحد عرضه کننده کاال که از نظر مقدار و مبلغ با توجه به ماهيت ک (17

هاي  فروشگاه دهاي صنفي،ـالح باشد از قبيل واحـود و داراي مجوز الزم از مراجع ذيصـتلقي مي ش

هايي ـرضه کاال به مصرف کننده نــاوني هاي مصرف و ...که در عـفروشگاههاي مجازي و تع زنجيره اي،

 د.   فعاليت مي نمايند ،در زمره واحد خرده فروش محسوب مي شون

فروش کاال توسط واحد خرده فروشي به خريداراني که به هر صورت قصد توزيع يا فروش مجدد دارند از  (18

ي با توافق طرفين قابل تقسيم ـنظر استفاده از ضرايب، خرده فروش تلقي نمي شود و سود خرده فروش

ود مجاز وب شـرايب سود مصــرده فروش ديگر که موجب افزايش ضـمي باشد و وجود هر عامل يا خ

 نمي باشد و اعمال ضرايب مجدد تخلف گرانفروشي محسوب مي گردد.

درصورت ضرورت با تصويب کميسيون نظارت مرکز استان سازمان هاي صنعت معدن و تجارت استانها ،  (19

هزينه  و مجاز خواهند بود درصد سودپس از اعالم به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان 

براي ودرصدهاي سود و هزينه هاي خرده فروشي را  %1به ميزان در استان خود هاي عمده فروشي را 

% افزايش و يا کاهش  2ميزان به کاالهايي که فاقد بسته بندي بوده و به صورت فله عرضه مي گردند 

پس رت مرکز استان اـيون نظـرورت با تصويب کميسـونه کاالها در صورت ضـنين براي اينگـدهند ، همچ

مي توانند يک تا دو درصد از ضرايب خرده از اعالم به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان 

فروشي کسر و به ضرايب عمده فروشي اضافه کنند و بالعکس مشروط بر اينکه جمع ضرايب مصوب ثابت 

 باشد.

اتحاديه هاي سراسري ، مرکزي ، استاني و تعاونيهاي عضو و نيز سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و  (20

حسب ضرورت سازمان هاي صنعت ، معدن و تجارت استان ها توافق يگديگر با نظر  شعب آنها مي توانند با

و به ضرايب عمده فروشي اضافه کنند و بالعکس ، مشروط  تا سه درصد از ضرايب خرده فروشي کسر دو

  بر اينکه جمع ضرايب مصوب ثابت باشد.



سود و هزينه هاي عمده فروشي و مواردي که احيانا ً در جداول مصوب ذکر نشده است ، حداکثر ضرايب  (21

 درصد مي باشد. 10و  3خرده فروشي به ترتيب 

براي کاالهاي توليدي يا وارداتي يکسان است و و پخش کاال  خرده فروشي ،ضرايب سود عمده فروشي  (22

 تفاوتي ندارد

ندگان ـرضه به مصرف کنـدرصد هزينه و سود عمده فروشي و خرده فروشي نسبت به محصول آماده ع (23

فرآوري محصول جداگانه در قيمت محاسبه مي شود . منظور از هزينه خدمات و سود هزينه  ،باشد مي

 فرآوري ، نظير بوجاري و عمل آوري آجيل ، بوجاري و بسته بندي حبوبات و مواردي از اين قبيل است.

گان يا در صورتيکه فروشگاه هاي زنجيره اي اقدام به تامين کاال به صورت مستقيم از توليدکنند (24

ضريب سود و ،  ه بواسطه حذف واسطه هاي غير ضرورمتناسب با کاهش هزين ،واردکنندگان بنمايند 

مجموع ضرايب توزيع ) پخش و خرده فروشي( خواهد  کمتر از %3حداقل هزينه هاي فروشگاههاي مذکور 

 بود.

همانند موارد لحاظ شده فروشگاه هاي مجازي در عرضه کاال به صورت خرده فروشي به مصرف کنندگان  (25

 براي فروشگاه هاي زنجيره اي مي باشند.

در رعايت ضرايب سود مصوب برعهده هاي طرف قرارداد مسئوليت عملکرد کليه شعبات و نمايندگي (26

 شرکت اصلي مي باشد. 

کليه کاالها و خدماتي که در سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان يا ساير مراجع قانوني ،  (27

الم قيمت مي شود ، از نظر ضرايب پخش ، عمده فروشي و خرده فروشي عيناً مطابق نامه اعالم قيمت اع

 مي باشد.

تامين کنندگان ) توليدکنندگان و واردکنندگان ( مجاز به استفاده از ضرايب عمده فروشي و خرده فروشي  (28

ه اقدام کنند. مگر در مواردي که بر کاال نمي باشند و صرفاً بايد بر اساس قيمت توليدکننده يا وارد کنند

اساس قوانين و ضوابط موجود از مراجع ذيصالح مجوز توزيع يا عرضه مستقيم به مصرف کننده نهايي را 



داشته باشد . در اين صورت به نسبت توزيع يا عرضه مستقيم حق برخورداري از ضرايب مصوب را خواهد 

 داشت .

ي توليدي يا وارداتي که بصورت عام مشمول ضوابط عمده فروشي عاملين يا نمايندگان مستقيم واحد ها (29

مي باشند  چنانچه طبق ضوابط و با رعايت مقررات و اخذ مجوز نسبت به عرضه کاال به مصرف کننده 

 نهايي اقدام نمايند، در عرضه کاال به مصرف کننده نهايي مي توانند از ضريب خرده فروشي استفاده کنند.

ضرايب سود و هزينه هاي عمده فروشي و خرده فروشي و پخش منوط به بررسي توسط هرگونه تغيير در  (30

 سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و تصويب هيئت تعيين و تثبيت قيمت ها مي باشد.

، هرگونه توسط تولیدکنندگان  به منـظور بهره مـندی مصرف کننـدگان از تخفیـف های اعطایـی احتمالی (31

بایست با می %3بیش از  )جابجایی سود بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و عرضه کنندگان( تخفـیف

درصد خارج از  3کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کاال صورت پذیرد و تخفیف بیش از 

واحدهای  ) .می باشدگذاری قیمــت درج شده بر روی کاال از مصـــادیق عدم رعایت ضوابط قیمــت

خرده فروشی می توانند برای رعایت حقوق مصرف کنندگان نسبت به اعطای تخفیف واقعی به میزان 

 بیشتری به مصرف کنندگان اقدام نمایند.(

پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضاء محصول و ... و فروش های ویژه، مناسبت:در مواردی از قبیل  (32

، واحدهای مربوطه آئین نامهاین  31ماده بیش از میزان تعیین شده در های مقطعی لزوم اعطای تخفیف

، به منظور رصد واردات/سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید باالزم  هماهنگیمی بایست 

 را انجام دهند.کنندگان نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف

نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود  مبنی بر قانون نظام صنفی 15ماده خرده فروشانی که  (33

تمام محصوالت خود درج نموده باشند ) بر روی کاال را به صورت صحیح بر روی و هزینه های مصوب 

تخفیف مازاد نیز بهره مند  %1می توانند از  31جابجایی سود مندرج در ماده  %3 عالوه برطبقه/ قفسه( /

 .گردند



 فروش، ترویجهرگونه تحمیل هزینه توسط شبکه های توزیع و عرضه به تامین کنندگان از قبیل دزدبری،  (34

ضایعات، حمل و نقل، چیدمان و فروشنده، ورودیه، افتتاحیه و ...  در قراردادهای منعقده از مصادیق 

حداکثر  انجام تبلیغات در محل عرضهدر صورت درخواست تامین کننده برای صرفاً گرانفروشی می باشد و 

 .ذیردقیمت تولیدکننده صورت پ %1میزان هزینه تبلیغ در این خصوص نمی تواند بیش از 

تورالعمل هاي مغاير با اين مصوبه لغو ـاين مصوبه جايگزين مصوبه هاي قبلي است و کليه مصوبات و دس

 مي گردد.


