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

 

امين و تدرصدهاي مجازي است که عوامل  حداکثرمنظور از ضرايب پخش، عمده فروشي و خرده فروشي ،  (1

رند ال را داضه کاتوزيع کاال ، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که بر اساس ضوابط قانـوني مجوز توزيع و عر

روش بت به فو هزينه ها به قيمت خريد طبق فاکتور اضافه کرده و نس خالص، مي توانند بابت جمع سود 

 .در مقطع عمده يا خرده اقدام نمايند

ثبيت حداکثر درصد ضرائب سود عمده فروشي ، خرده فروشي و پخش کاال با تصويب هيات تعيين و ت (2

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

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

قطع زير مر دو دبط و دستورالعمل هاي صادره ، قيمت کاالها در مبادي تامين، توزيع و عرضه بر اساس ضوا (3

 اعالم مي شود:

ر ارزش بليات ) با احتساب قيمت تمام شده ، سود قانوني و ما وارد کننده /الف : قيمت توليدکننده

 افزوده(

 /نندهليد کن نامه به قيمت توب: قيمت مصرف کننده ) با اضافه نمودن ضرايب مصوب موضوع اين آئي

 (وارد کننده

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

يده ن گردهزينه هاي شرکتهاي پخش جهت فروش،بازاريابي و تحويل کاال به واحدهاي خرده فروشي تعيي

 اعمال مي باشد. که برقيمت فروش واحد توليدي يا واردکننده قابل 
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اي پخش رکت هحداکثر سود اعمالي در فرآيند توزيع کاال در صورت ايجاد شعبه يا اخذ نمايندگي توسط ش (5

يط سود ن شرانمي بايست از حداکثر درصد ضرائب سود و هزينه هاي  مصوب پخش کاال تجاوز نمايد. در اي

 قسيم تنمايندگي هاي مربوطه قابل مصوب پخش کاال با توافق في مابين شرکت پخش اصلي با شعب و 

مي باشد جاز نمي باشد. . وجود هر عامل يا واحد توزيع کننده کاال که موجب افزايش ضرايب مصوب شود م

 و اعمال ضرايب مجدد ، ممنوع مي باشد. 

پخش(  ضرايبحداکثر درصد ضرايب سود و هزينه هاي پخش براي  کاالهايي که احياناً در جداول پيوست ) (6

گونه نشده است معادل سود در نظر گرفته شده براي گروه دوم خواهد بود. در صورت وجود هر ذکر

يت  ن حمادرخواستي مبني بر تغيير گروه اينگونه کاالها موارد مي بايست به صورت مکتوب به سازما

 در گروه ااالهکمصرف کنندگان و توليدکنندگان اعالم گردد و سازمان مذکور مي تواند نسبت به جايگذاري 

 هاي مربوطه اقدام نمايد.

زينه نمايندگي شرکتهاي پخش در صورت عدم تحويل کاال تا درب واحدهاي خرده فروشي مي بايست ه (7

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

اي  نطقهمستاني ، حداکثر درصد ضرايب سود و هزينه هاي شرکت هاي پخش با هر گونه گستره فعاليت )ا (8

 ست(ل پيو، سراسري( نمي تواند بيش از ضرايب تعيين شده براي گروه هاي کااليي مختلف باشد. )جدو

نطقه مي يا در موارديکه شرکت هاي پخش اقدام به فروش کاال به عمده فروشان يا شرکت هاي پخش استان (9

خش ريب پفروشي نمي تواند از ض اي مي نمايند مجموع ضريب متعلقه حلقه هاي توزيع تا مرحله خرده

 )هزينه ها و سود مصوب پخش( بيشتر باشد .
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یمت به ق حداکثر مبلغی که جهت محاسبه قیمت مصرف کننده از تامین کننده تا مصرف کننده می تواند (10

ين نابرابتولیدکننده/ وارد کننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب سود پخش و سود خرده فروشی است. 

ل اعما ومل يا واسطه ديگري در اين فاصله که موجب افزايش ضريب شود، مجاز نمي باشد وجود هر عا

 ضرايب مجدد تخلف محسوب مي شود.

امين تظيفه واتحاديه هاي مرکزي اعم از کارگري، کارمندي، روستايي، عشايري، مصرف محلي و نظامي که  (11

ه تحويل سبت بي مي شوند. لذا، چنانچه نو تدارک فروشگاههاي تابعه را بر عهده دارند، عمده فروش تلق

ساب ا احتکاال درب شرکتهاي تابعه در  سراسر کشور عمل کنند، تابع ضرايب مربوط به عمده فروشي ب

ي باشد مال مهزينه هاي مترتب بر حمل خواهد بود و در غير اين صورت صرفاً ضريب عمده فروشي قابل اع

ده يب عما يا اتحاديه هاي استاني تحت پوشش باشد ، ضر. چنانچه تامين و تدارک کاال براي شرکته

 د .فروشي با توافق بين اتحاديه با تعاوني مرکزي يا اتحاديه با شرکت استاني تقسيم مي شو

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

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

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

وليدي حدهاي تصنعتي، دام و طيور و کشاورزي که تامين و تدارک وا –اتحاديه يا شرکتهاي تعاوني صنفي  (13

براي  ده هاتحت پوشش را به عهده دارند، تابع ضرايب عمده فروشي هستند و چنانچه تامين کاال و نها

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

يب بر ضرني تحت پوشش قابل تقسيم است . به نحوي که در مجموع حداکثر برامرکزي با شرکتهاي تعاو

 مصوب عمده فروشي باشد.
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 تشکيالت براي هر ارگان ، نهاد و سازماني که طبق مصوبات و ضوابط وظيفه تامين و تدارک کاال و خدمات (14

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

اي هازمان کاالي سهميه استان از طريق پيش خريد و مستلزم خواب سرمايه باشد، سدر صورتيکه تامين  (15

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

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

ورت ال بصش واحد هاي عمده فروشي ، به اشخاص غير از مصرف کننده نهايي مي باشد ليکن فروش کافرو (16

ط وزيع توسکه ت عمده براي مصرف ارگانها ، نهادها ، سازمانها ،عمده فروشي تلقي مي شود . در کاالهايي

ه ت هزينشرکت هاي پخش صورت نمي پذيرد، در مواردي که کاال مشمول درج قيمت توليدکننده هس

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

  فه ي اضاهزينه حمل بين شهري بدون تاثير در ضرايب عيناً به قيمت هاي خرده فروشي يا عمده فروش

 مي شود.

ي رده فروشخرفاً ت کاالهاي مورد عرضه عواحد عرضه کننده کاال که از نظر مقدار و مبلغ با توجه به ماهي (17

ه اي زنجيرگاه هتلقي مي شـود و داراي مجوز الزم از مراجع ذيصـالح باشد از قبيل واحـدهاي صنفي، فروش

 عاليت ميايي فاي، فروشگاههاي مجازي و تعـاوني هاي مصرف و ...که در عــرضه کاال به مصرف کننده نـه

 محسوب مي شوند.    نمايند ،در زمره واحد خرده فروش

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

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

   ايش ضــرايب سود مصـوب شود مجازمي باشد و وجود هر عامل يا خـرده فروش ديگر که موجب افز

 .باشدمي اعمال ضرايب مجدد ممنوع نمي باشد و 
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ستان اسازمان هاي صنعت معدن و تجارت استانها ، درصورت ضرورت با تصويب کميسيون نظارت مرکز  (19

ينه و هز پس از اعالم به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مجاز خواهند بود درصد سود

ا براي ودرصدهاي سود و هزينه هاي خرده فروشي ر %1مده فروشي را در استان خود به ميزان هاي ع

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

ز اپس  ان، همچـنين براي اينگـونه کاالها در صورت ضـرورت با تصويب کميسـيون نظـارت مرکز است

ده يب خراعالم به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مي توانند يک تا دو درصد از ضرا

ت ب ثابفروشي کسر و به ضرايب عمده فروشي اضافه کنند و بالعکس مشروط بر اينکه جمع ضرايب مصو

 باشد.

ا و شعب روست وعاون مصرف شهر اتحاديه هاي سراسري ، مرکزي ، استاني و تعاونيهاي عضو و نيز سازمان ت (20

 رت دو تاب ضروآنها مي توانند با توافق يگديگر با نظر سازمان هاي صنعت ، معدن و تجارت استان ها حس

ينکه اط بر سه درصد از ضرايب خرده فروشي کسر و به ضرايب عمده فروشي اضافه کنند و بالعکس ، مشرو

  جمع ضرايب مصوب ثابت باشد.

شي و ه فرو در جداول مصوب ذکر نشده است ، حداکثر ضرايب سود و هزينه هاي عمد ًمواردي که احيانا (21

 درصد مي باشد. 10و  3خرده فروشي به ترتيب 

و  ن استضرايب سود عمده فروشي ، خرده فروشي و پخش کاال براي کاالهاي توليدي يا وارداتي يکسا (22

 تفاوتي ندارد

شي نسبت به محصول آماده عـرضه به مصرف کنـندگان درصد هزينه و سود عمده فروشي و خرده فرو   (23

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

 فرآوري ، نظير بوجاري و عمل آوري آجيل ، بوجاري و بسته بندي حبوبات و مواردي از اين قبيل است.
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ا گان ياقدام به تامين کاال به صورت مستقيم از توليدکنند در صورتيکه فروشگاه هاي زنجيره اي (24

زينه هود و سواردکنندگان بنمايند ، متناسب با کاهش هزينه بواسطه حذف واسطه هاي غير ضرور،  ضريب 

،  اهد بودکمتر از مجموع ضرايب توزيع ) پخش و خرده فروشي( خو ، %3حداقل هاي فروشگاههاي مذکور 

 امي نيست.الز %3لقه به هر دليل کمتر از سود خرده فروشي باشد رعايت حداقل در موارديکه سود متع

ده حاظ شفروشگاه هاي مجازي در عرضه کاال به صورت خرده فروشي به مصرف کنندگان همانند موارد ل (25

 براي فروشگاه هاي زنجيره اي مي باشند.

ت ده شرکدر رعايت ضرايب سود مصوب برعههاي طرف قرارداد مسئوليت عملکرد کليه شعبات و نمايندگي (26

 اصلي مي باشد. 

وني ، ع قانکليه کاالها و خدماتي که در سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان يا ساير مراج (27

يمت قعالم ااعالم قيمت مي شود ، از نظر ضرايب پخش ، عمده فروشي و خرده فروشي عيناً مطابق نامه 

 امين ،يمت مي بايست به صورت تفکيکي قيمت يا ضريب هر يک از عوامل ت) مرجع اعالم ق مي باشد.

  توزيع و عرضه را مشخص نمايد(

 ده فروشيو خر تامين کنندگان ) توليدکنندگان و واردکنندگان ( مجاز به استفاده از ضرايب عمده فروشي (28

بر  واردي کهمدر  ام کنند. مگرکاال نمي باشند و صرفاً بايد بر اساس قيمت توليدکننده يا وارد کننده اقد

يي را ه نهااساس قوانين و ضوابط موجود از مراجع ذيصالح مجوز توزيع يا عرضه مستقيم به مصرف کنند

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

 داشت .
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روشي مده فيدي يا وارداتي که بصورت عام مشمول ضوابط ععاملين يا نمايندگان مستقيم واحد هاي تول (29

ده ف کننمي باشند  چنانچه طبق ضوابط و با رعايت مقررات و اخذ مجوز نسبت به عرضه کاال به مصر

 د.فاده کنني استنهايي اقدام نمايند، در عرضه کاال به مصرف کننده نهايي مي توانند از ضريب خرده فروش

ط ي توسسود و هزينه هاي عمده فروشي و خرده فروشي و پخش منوط به بررس هرگونه تغيير در ضرايب (30

 د.ي باشسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و تصويب هيئت تعيين و تثبيت قيمت ها م

رگونه هان ، به منـظور بهره مـندی مصرف کننـدگان از تخفیـف های اعطایـی احتمالی توسط تولیدکنندگ (31

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

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

ی خرده ااحدهگذاری می باشد. ) وقیمــت درج شده بر روی کاال از مصـــادیق عدم رعایت ضوابط قیمــت

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

 مصرف کنندگان اقدام نمایند.(

 ول و ... محصو های ویژه، فروش پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضاءدر مواردی از قبیل :مناسبت (32

ای مربوطه این آئین نامه، واحده 31میزان تعیین شده در ماده های مقطعی بیش از لزوم اعطای تخفیف

و  واردات،/سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید به در صورت توزیع در استان خاص می بایست

فیف طای تخبه منظور نظارت بر اع در غیر اینصورت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

 .اعالم نمایندگان کنندواقعی به مصرف

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

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

 تخفیف مازاد نیز بهره مند گردند. %1ز می توانند ا 31جابجایی سود مندرج در ماده  %3قفسه( عالوه بر 
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 رضه بههرگونه تحمیل هزینه توسط شبکه های توزیع و ع در خصوص خدمات معمول فروشگاهی و توزیعی (34

، رودیهتامین کنندگان از قبیل دزدبری، ترویج فروش، ضایعات، حمل و نقل، چیدمان و فروشنده، و

ز فراتر ا ویژه و و در مواردی که خدماتی به صورت می باشد ممنوعافتتاحیه و ...  در قراردادهای منعقده 

تبلیغات  غاتی،حالت معمول اتفاق می افتد از قبیل اجاره استند ، تبلیغات ) مشتمل بر نصب تابلو تبلی

نی با ی امامجازی و دیجیتال و تبلیغات بر روی کیسه ها و تبلیغات مشابه ( و امحاء پسماند کاالها

در  ه شدهنده و با شرط عدم اضافه شدن به قیمت می تواند متناسب با خدمات ارایدرخواست تامین کن

 چارچوب ضوابط قیمت گذاری ، مورد توافق قرار گیرد.

لغو  ين مصوبهااين مصوبه جايگزين مصوبه هاي قبلي است و کليه مصوبات و دسـتورالعمل هاي مغاير با    

 مي گردد.

 

 
 

 

 




