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مخاطبین/ 
 ذینفعان

 های استان تهران(امور مالیاتی شهر و استان تهران )ادارات امور مالیاتی شهرستان
 اداره کل امور مالیاتی........ 

 7931ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال   موضوع
مستقیم مصوب  های مالیاتاصالحی قانون  83ماده   به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره

مستقیم مصوب  های مالیاتقانون  300و در اجرای مقررات بند )ب( ماده  73/20/1394
 3783( مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال CD، به پیوست یک عدد لوح فشرده )27/33/3792

ت اصالحات و تغییرات حوزه تهران مصوب کمیسیون بند )الف( ماده مذکور به انضمام فهرس
 09ردیف و  373)در قالب  3781نسبت به عملکرد سال  3783ضرایب مالیاتی عملکرد سال 

مستقیم در  های مالیاتقانون  300بند )ب( ماده   های کمیسیونبه منظور تشکیل  صفحه(
 ، )با رعایتها آنهای تابعه و شهرستان ها استانهای استان تهران و همچنین مراکز شهرستان

 گردد.موارد ذیل( ارسال می
 اقتصادی توسط های فعالیتمورد از  761بیش از  با توجه به تعدیل و اصالح ساختار ضرایب مالیاتی -3

کلی اقتصاد  های سیاستکمیسیون موضوع بند )الف( ماده مذکور در راستای تحقق اهداف 
اقتصادی  های فعالیتدر  مقاومتی، حمایت از تولید و کاالی ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت

)از طریق 3780/20/73مستقیم مصوب  های مالیاتمکرر قانون  318و  318در اجرای مقررات مواد 
های اطالعاتی(، ضمن تأکید بر لزوم  های بانکی، صورت معامالت فصلی و سایر پایگاه تراکنش

در مقدمه مجموعه  دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج
با رعایت  اند موظف، ادارات مزبور ها فعالیتمذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی 

کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دالیل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق 



د مشمول مالیات نسبت به تعیین درآم نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی تحقیق و رسیدگی و
از اعالم نظر غیر کارشناسی و یا ارائه دالیل  االمکان حتیواقعی و مالیات عادالنه مودی اقدام و 

ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نماینـد. ضروری است اقدامات فوق به نحوی 
ده، ضرایب قانون یاد ش 83مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده 

، مودیان محترم باشد میآخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی  3783مالیاتی عملکرد سال 
مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و 

یص های گسترش تشخموجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه
 مالیات مستند به اسناد و مدارک الزم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

به  3783نظر به تعدیالت و اصالحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال  -0
، جوار همجغرافیایی  های حوزهاقتصادی در  های فعالیتشرح بند یک و نیز تشابه ساختاری 

های بند )ب( تا مصوبات کمیسیون ر مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایندضروری است ادارات کل امو 
ماده یاد شده و اصالحات پیشنهادی آنان )با توجه به تعدیالت صورت گرفته توسط کمیسیون 

واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه  ،تاکنون 3780های  موضوع بند )الف( ماده مذکور طی سال

 های تابعه استان باشد.ضرایب مالیاتی شهرستان های کمیسیونیان تصمیمات مذکور و بیشترین هماهنگی م
با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد )ب( و  -7

های مربوط در مـرکـز استان مـاده فوق االشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون 0و  0، 3های تبـصـره
های کـارشنـاسی و های تابعه اقدام و ضمن انــجام بـررسیت امور مالیاتی شهرستانو ادارا

جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در ه اقتـصادی خـاص حوز  واحوال اوضاعتـوجه به 
و  آورده عملصورت نیاز تغییرات الزم را در اقـالم آن با ذکر دالیل مسـتند و کافی به 

صرفـا مطـابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب  مربوط و اصالحات پیشنـهادی را جلسات صورت

متمـرکز  صورت بههای پیـوست شماره )یک و دو( تنـظیم و و در قالب فرم 7931مالیاتی عملکرد سال 
از  ریزی برنامهنسبت به ارسال آن به دفتـر پژوهش و  ،مرداد ماه 71حـداکثر تـا  از طریق آن اداره کل

تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا  استان اقدام نماینـد، FTP طریق بارگذاری بر روی
های قانون بایستی در قالب فرم 300های بند )ب( ماده گردد پیشنـهادهای کمیسیوناعالم می

منضم به دالیل کافی و  مندرج در کتاب تهیه و بندی طبقهپیوست به صورت مرتب و مطابق 



شایان ذکر است با توجه به  مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون موصوف رسیده باشد.
 های پروندهتصمیمات ستاد درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع مبنی بر تسریع در رسیدگی به 

اصالحات پیشنهادی حداکثر تا  و جلسات صورتبارگذاری شده در سامانه سنیم، ضروری است 
 ارسال شود. ریزی برنامهتاریخ اعالم شده به دفتر پژوهش و 

ماده  7های حـل اختـالف مالیاتی )موضوع تبصره ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت -0
ق.م.م( به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب 300
فـهرست مواردی که در  اند مکلفیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مال

به هیأت حل  ها آنتعیین ضرایب مالیاتی  ها مالیاتقانون  300ماده  7اجـرای مقررات تبصره 
به  بار یکهر سه ماه  های مزبور،گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتاختالف مالیاتی احاله می

 ریزی ارسال نمایند. پژوهش و برنامه دفتر
که به محض چاپ  باشد میدر دست چاپ  3783مزید اطالع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 

 ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. موردنیازبه تعداد 
لف از آن به مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعالم موارد تخ

 باشند.دادستانی انتظامی مالیاتی می
 امیدعلی پارسا

 سازمان امور مالیاتی کشور کل رئیس
  

 تاریخ اجرا:
 7981عملکرد سال 

 مرجع ناظر:
 دادستانی انتظامی مالیاتی

 تاریخ(: منسوخ )شماره و های دستورالعملو  ها بخشنامه
 ندارد

 

 



 

 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   

 
 
 

 وزارت امور اقتصادي و دارائي

 سازمان امور مالياتي كشور
 
 
 
 

 9317ضرایب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 

 حوزه تهران
 (ضرایب مالياتيتعيين مصوب كميسيون )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللریزي و امور بينبرنامه معاونت پژوهش،
 ریزيدفتر پژوهش و برنامه

 هاي اقتصاديتعيين شاخصگروه 

 

 



 
 

 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه تهران - 9317ضرایب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 

پلژوهش و  دفتلر   -المللل ریزي و امور بينپژوهش، برنامهمعاونت : تهيه و تدوین

  ریزيبرنامه

 سازمان امور مالياتي كشور امور پشتيبانياداره كل : سفارش چاپ

 نسخه.0888:شمارگان

 :.............چاپ و صحافي ،ليتوگرافي

 ها منوط به اجازه رسمي از ناشر است نقل و چاپ نوشته

 B2130-01:كداثر

 

 
 

 



 
 

 
 

   

 

 : پیشگفتار

تاری   و میزان تأثیر آن بر سایر فرآیندها، باا اهییا    از نظر تخصصی بودنفرآیند رسیدگی مالیاتی 

به هیی  جه  بخش اعظم مجیوعه مقررات مالیااتی  . اس مرحله در مجیوعه فرآیندهای مالیاتی 

 ،منابع مختلف مالیاتی و یا فصول حاوی مقررات عیومی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم درمورد

 .ناظر و یا مرتبط با احکام مربوط به ای  فرآیند اس 

ب      ؤدیااان در منااابع مختلااف در قالااهااای رساایدگی و ت یاای  مأواام میاایول مالیااات مبهبااود رو 

توسا ه نظاام مالیااتی     یبرناماه  ناپامیر کیفی  و سرع  آن به عنوان بخش تفکیکارتقاءهای برنامه

بوده و ای  اهداف با تسهیل و شفاف سازی مقررات، توس ه نظام مالیات الکترونیکی، اجرای طرح 

ای ن مرحلاه شایان ذکر اس  اگرچه فرآیند رسایدگی باه عناوا    .شودپیگیری می... جامع مالیاتی و 

تخصصی و فنی در واقع متغیری کامالً وابسته به ضوابط، مقررات قاانونی و اساتانداردهای موجاود    

سازی و ارتقاء سادهیند نظام مالیاتی به سی  اصالح، ای  موضوع نافی لزوم حرک  هدف امااس ، 

 .کیفی ابزارهای مالیاتی مربوط به آن نخواهد بود

ر راستای طرح تحول نظام مالیاتی و با نگر  جدید به مؤدیان محتارم  سازمان امور مالیاتی کیور د

مالیاتی به عنوان یکی از سه رک  اساسی ای  نظام، جلب میاارک  حاداکیری مؤدیاان مالیااتی در     

قاانون مالیاتهاای مساتقیم     79مااوضوع ماااده   )  ت یی  مالیات به ویژه از طریق ووداظهاری مالیااتی  

               ای مربااوط بااه ایاا  بخااش    را در صاادر محورهااای برنامااه   ( 13/40/3170اصااالحی مصااو   

مساتلزم انجاام اقادامات     ،با ای  وجود، دساتیابی باه ایا  هادف در سالو مللاو       . قرار داده اس 

اگرچاه رویکارد کلای قانونگامار در زمیناه      . تکییلی در مراحال رسایدگی مالیااتی نیاز مای باشاد      

م، حمف رو  تیاخی  مالیاات باه    اویر قانون مالیاتهای مستقیهای مالیاتی در اصالحیه رسیدگی

و نیاز   های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مادار  الرأس و تأکید بر ووداظهاری و رسیدگیعلیصورت 

ایا    اسا ، اماا باا   مکرر قانون یاد شده  367و  367اطالعات بدس  آمده در اجرای مقررات مواد 

 79بق تبصاره مااده   الرأس ملاا تیخی  مالیات به رو  علیاحکام مربوط به مقرر شده اس  حال 

در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل پیاده ساازی و اجاراء   اصالحیه ممکور، 

بارای    .قابال اجارا باشاد   اصالحیه مامکور   از تاریخ ابالغسه سال  ظرف مدتحداکیر  ،اس  یدهن



 
 

 
 

   

با توجه باه   )الرأس کیفی گزارشگری مالیاتی در رو  علی اساس، اصالح ساوتار و ارتااقاء سلو

از . ی برووردار اسا  یبه سزا و نقش از اهیی (  گسترة نسبتاً وسیع کاربرد آن در وض ی  موجود

و ت یی  نرخ ساود هار یاک از     ضرایب مالیاتیمجیوعه سازی  شفاااف سازی و اسااتانداردای  رو 

 الرأسبه عنوان ابزار اصلی رو  تیخی  علی آوری آنانسودف االن اقتصادی متناسب با واق یات 

 . داشته اس  مورد توجه سازمان امور مالیاتی کیور قرار هیواره

 های کلیسیاس  لحاظبا  3179کییسیون ضرایب مالیاتی عیلکرد سال شایان ذکر اس ، رویکرد 

تقویا  و حیایا  از   وری در اقتصااد،  و بهاره  رشاد و با محوری  کیک به ارتقاء اقتصاد مقاومتی 

پیینهادات  در ای  فرآیند .اس ، شفاف سازی ف الیتهای اقتصادی بودهاشتغالبخش مولد اقتصاد و 

و مالحظاات   بررسای بازرگانی، صنایع، م ادن و کیاورزی ایران، اصناف  هایواصله از سوی اتاق

ضارایب  ریازی بار روی مجیوعاه    هبرناما  دفتر پاژوهش و شده توسط کارشناسی در چارچو  یاد 

اهم تصیییات کییسیون مزبور در سال جاری که در دو بخش  .اعیال شد مالیاتی عیلکرد سال قبل

 اس ؛ باشد، به شرح زیر بودهبندی می قابل تقسیم

 .بروی ف الیتهای غیر پزشکی و پزشکی( شکلی و محتوایی ) اصالح ساوتار ( 3

مورد از ف الی  هاای   26شامل  ف الی  های اقتصادیاز  مورد 364ضریب مالیاتی بیش ازت دیل ( 2

ماورد   13مورد از ف الی  های ورده فروشی و  31مورد از ف الی  های عیده فروشی،  13تولیدی، 

 .(پزشکی و غیر پزشکی)از ف الی  های ودماتی 

مالیااتی،  گرفتاه در مجیوعاه ضارایب    به اصالحات و تغییرات مللو  صاورت امید اس  با عنای  

ایا  امار منجر به تارغیب مؤدیان محاترم مالیااتی به رعای  انضاباط ماالی و نگهاداری و اراباه باه      

موقع دفاتر و اسناد و مدار  شده و موجابات رضاایا ، اعتایاد و تیاویق آنان به انجاام تکاالیف   

اسااس واق یاات را   های گستر  تیخی  مالیات مستند به اسناد و مادار  الزم بار   قانونی و زمینه

 .فراهم نیاید



 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

   

 كميسيون تعيين ضرایب مالياتي  صورتجلسه
 

و       9311قلانون مالياتهلاي مسلتقيص مصلوب اسلفندماه       951ملاده  ( الل  )در اجراي مقلررات بنلد   

هاي بعدي آن،كميسيون تعيين ضرایب تشخيص درآمد مشمول ماليات بله موجلب احکلا     اصالحيه

، 23/92/9317ملللور   11219/98/988/317، 25/92/9317ملللور   112273/17هلللاي شلللماره

د ملللور  /288/ 90189و  90/82/9310ملللور    .ب/91133، 28/92/9317ص ملللور  /95891/2/98

بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران، سازمان نظا  پزشکي جمهلوري اسلالمي ایلران،      90/81/9310

معادن و كشاورزي ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور ماليلاتي كشلور بلا    اتاق بازرگاني، صنایع، 

هاي الز ، حسب مقررات حضور نمایندگان مراجع مذكور طي جلسات متعدد تشکيل و پس از بررسي

حوزه تهران به انضما  ضوابط اجرایي مربوط را بله   9317مربوط، جدول ضرایب مالياتي عملکرد سال 

 . ندنمود شرح پيوست تعيين
 

 

 

 مراد سلطانيانمحمد

 نماینده بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران

 

 دكتر محمد جهانگيري

 نماینده سازمان نظا  پزشکي جمهوري اسالمي ایران

 

  كاربخش راوريجليل 

 اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي ایران هنمایند

 

 محمد آزاد

 اتاق اصناف تهران هنمایند
 

 

 
 توتونچي ملکيسعيد 

 مالياتي كشور رنماینده سازمان امو

 9310ماه  تير               
 

                                                         

 
 



 
 

 
 

   

 9317عملکرد سال  نکات و ضوابط اجرایي مجموعه ضرایب مالياتي
 

 فروشلي خلرده  فروشلي و عملده  ضرایب مالياتي مندرج دربخش اول این مجموعه شلامل توليلد، واردات،   -9

كننلده،  بگير، تعميركننده، توزیلع همچنين ضرایب مالياتي فعاليتهاي خدماتي نظيرتوليدكننده اجرت. باشد مي

بدیهي است در مواردي كه در بخلش  . اندبندي گردیده، در بخش دو  این مجموعه طبقه...العملکار ودالل، حق

فعاليتهاي خدماتي مذكور، ضریب مالياتي خاص تعيلين شلده باشلد، ضلریب     اول این مجموعه، صراحتاً براي 

 .باشدمالياتي مذكور مالك عمل مي

در مواردي كه هریك از فعاالن اقتصادي توليدكننده و عمده فروش، عالوه بر فعاليتهاي یاد شده نسبت بله   -2

جهت تشخيص درآمد مشمول ماليلات  فروشي اقدا  نمایند، فروش اقال  مزبور در این مجموعه به صورت خرده

، ازضلرایب  (به استثناء مواردي كه درجدول براي آن ضریب خاص تعيين شده است)این قسمت از فعاليت آنان 

فروشي ازضرایب مالياتي فروشي اقال  مزبور استفاده شود، مشروط براینکه ضرایب مالياتي خردهمالياتي خرده

 .دفعاليتهاي مذكور حسب مورد كمتر نباش

ضرایب فروشنده محصوالت خارجي كاالها مندرج در ایلن مجموعله، صلرفًا نلارر بلر خلرده فروشلي        ضمناً، 

الز  به ذكر است ادارات امور مالياتي . باشد و قابل تسري به عمده فروشي آن كاال نيست محصوالت خارجي مي

درصلد   38هلا، بلا افلزایش    توانند جهت تعيين درآمد مشمول ماليات عمده فروشي محصوالت خارجي كاال مي

 .داخلي مورد نظر، اقدا  نمایند نسبت به ضریب عمده فروشي كاالي

باشلد،  نظر به اینکه ضرایب مندرج در بخش اول این مجموعه صرفاً نسبت به مبلغ فروش قابل اعمال ملي  -3

ماليلاتي ملذكور   فروشي، مبلغ فروش مؤدیلان  فروشي و خردهچنانچه درخصوص فعاليتهاي واردكننده، عمده

مشخص نبوده و فقط قيمت خرید و یا قيمت تما  شده كاالي وارداتي در اختيار باشد، براي تعيين مبلغ فروش 

 .مؤدیان یاد شده، از فرمول ذیل استفاده گردد
 

           988   (یاقيمت تما  شده كاالي وارداتي)قيمت خرید    

 مبلغ فروش=    ───────────────────────────

 988  -( یا واردات)عدد ضریب فروش         
 

، نر  سود معيني، مشخص و خدماتتوليد یا فروش كاالها در مواردي كه از طرف مراجع دولتي ذیربط براي  -1

مراجع ذیربط رسليده  شده است و مراتب رعایت نر  مذكور توسط مؤدي طي دوره عملکرد مورد نظر به تأیيد 

باشد، نر  سود مورد نظر با تشخيص اداره امور مالياتي ذیربط، به جاي ضریب مالياتي مندرج در جلدول قابلل   

 . باشداعمال مي

، در مقابل هریك از اقال  و (بندي صنعتي آیسيكالمللي طبقهكد استاندارد بين)درج كد شناسایي فعاليت  -5

هاي ساختاري آنهلا و در  بندي انواع فعاليتها براساس مشابهتصرفاً به منظور طبقهفعاليتهاي مندرج درجدول، 

هاي مربوط به سيستمهاي مکانيزه فرآیندهاي مالياتي است و تا تکميل كلدهاي ملذكور جهلت    راستاي برنامه

 .باشدتعيين ضریب مربوطه قابل استناد نمي



 
 

 
 

   

مواد و قطعات اساسي توليد به توليدكنندگان اجرت بگيلر  ضریب مالياتي توليد انواع كاال به صورت تحویل  -1

معادل شصت « اعص ازنقدي و غيرنقدي»داد و در قبال پرداخت اجرت ساخت براي توليد انواع كاال بر اساس قرار

 . باشدضریب توليدكننده آن كاال نسبت به وجوه دریافتي ناشي از فروش مي%( 18)درصد 

واد و تحصيل كاالي ساخته شده و نيز تحویل و تحصيل انواع كاال، در قالب یك چنانچه عمليات تحویل م: تذكر

فعاليت بازرگاني به صورت معاوضه و یا تهاتر انجا  پذیرد، معاوضه مزبور عرضه كاال از طرف هریك از متعاملين 

فروش و ، خردهفروشحسب مورد بر اساس هریك از ضرایب مالياتي توليدكننده، عمده)تلقي و به طور جداگانه 

همچنين درآملد مشلمول ماليلات    . باشدنسبت به بهاي روز معاوضه آن كاال، مشمول ماليات مي( یا واردكننده

، مطابق تبصره (تفاوت بين ارزش عوضين به بهاي روز با مد نظر قرار دادن سرك نقدي)اتفاقي ناشي از معاوضه 

 .دقانون مالياتهاي مستقيص محاسبه خواهد ش( 928)ماده 

اي مربوط به هریك از اقال  كاالیي مندرج در بخش اول ایلن مجموعله   در مواردي كه براي كاالهاي واسطه -7

قلانون  ( 951)ماده ( 3)هاي حل اختالف مالياتي موضوع تبصره ضریب مالياتي خاصي تعيين نشده باشد، هيأت

فلروش،  مالياتي توليدكننده، عملده  هاي مستقيص در هنگا  تعيين ضریب مالياتي حسب مورد از ضریبماليات

 .فروش و واردكنندة كاالهاي مذكور اتخاذ مالك نمایندخرده

قلانون ماليلات بلر ارزش افلزوده      كه مشلمول اجلراي   (اشخاص حقيقي) ضریب مالياتي صاحبان مشاغل -0

هاي ارزش افزوده دورهباشند، به نسبت آن بخش از فروش كاال و خدمات ابرازي مندرج در ارهارنامه مالياتي  مي

ضریب مندرج در این جلدول اعملال   %( 95)تسليمي در مهلت مقرر، با كاهش معادل پانزده درصد  9317سال 

 .گردد

هاي مفاد حکص این بند در مواردي كه مهلت تسليص ارهارنامه ماليات بر ارزش افزوده به موجب بخشنامه: تبصره

 .گردد، نيز جاري خواهد بودميابالغي سازمان امور مالياتي كشور تمدید 

تعيين شده است، به نسلبت ميلزان فلروش ابلرازي     %( 1)چنانچه ضریب مندرج در جدول شش درصد : مثال

اعملال  % 9/5مندرج در ارهارنامه مالياتي ارزش افزوده، ضریب مزبور براي تعيين درآمد مشمول ماليات معادل 

 .خواهد شد

از باشد، مقررات مربوط نياز به اعمال ضریب مالياتي براي صادرات كاال مي در مواردي كه در اجراي قوانين و -1

  .عمده فروش كاالي مورد نظر استفاده شودضریب مالياتي 

براي محاسبه و تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقلوقي خلارجي مقليص خلارج از ایلران       -98

، از ضرایب تشخيص درآمد مشلمول  (39/81/9311مصوب اصالحي قانون مالياتهاي مستقيص  987موضوع ماده )

هل  51121ت/97121و شماره  91/83/9315هل مور   52002ت/32331هاي شمارهنامهماليات موضوع تصویب

هيأت محتر  وزیران استفاده  23/85/9317هل مور   55113ت /17515و اصالحيه شماره  28/82/9317مور  

 .شود

 
 

 

 

 



 
 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              یا  فروش و و خرید كه به امر توليد، صاحبان مشاغلفهرست اشخاص حقوقي و   

 انجا  دادن خدمات اشتغال دارند
 

 صفحه عنوان بخش 

 9 -12 خرید و فروش كاال اشتغال دارند كه به توليد،فهرست اشخاص حقوقي و حقيقي  اول

 15-73 كه به انجا  دادن خدمات اشتغال دارند فهرست اشخاص حقوقي و حقيقي دو 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

   

 

 

 خرید و فروش كاال  كه به توليد، صاحبان مشاغلفهرست اشخاص حقوقي و  -بخش اول

 اشتغال دارند

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 صفحه عنوان شماره

 9 فعاليتهاي وابسته ، محصوالت حيواني وحيوانات زنده 9

 3 فعاليتهاي وابسته محصوالت نباتي، صنایع غذایي و 2

 1 فعاليتهاي وابسته  مصالح ساختماني و محصوالت معدني و 3

 99 ، بهداشتي، آرایشي و فعاليتهاي وابستهنایع شيميایي، نفتي، داروئي، طبيهاي صفرآورده 1

 95 انواع پوشاك و فعاليتهاي وابسته  منسوجات، فرآورده هاي نسجي، 5

 91 اجناس مشابه سایر یراق و زین، چمدان، ساك، ،انواع كي  وكفش 1

7 
 عکاسلي،  ورزشي، لواز  برقي خانگي، انواع ماشينهاي اداري و رایانه، تجهيزات بيمارستاني، طبي،

 مکانيکي و فعاليتهاي وابسته دستگاههاي الکتریکي و فيلمبرداري،
28 

0 
 راهسلازي، سلاختماني و صلنعتي و   سيسات كشاورزي، آالت و تجهيزات و تأنقليه، ماشينوسایل 

 فعاليتهاي وابسته
21 

 27  انواع فلز، مصنوعات فلزي و فعاليتهاي وابسته 1

 39  انواع چوب، مصنوعات چوبي و فعاليتهاي وابسته 98

 33  فعاليتهاي وابسته اي ومصنوعات شيشه انواع شيشه و 99

 31  وابسته كائوچوئي و فعاليتهاي محصوالت الستيکي، پالستيکي، 92

 31  هاي چرمي و فعاليتهاي وابستهانواع پوست، چر ، فرآورده 93

 37 التحریر و فعاليتهاي وابستهكتاب، مجله، نشریات، لواز  ،نواع كاغذ، مقوا و مصنوعات كاغذيا 91

 30 فعاليتهاي وابسته عکاسي و مستند، انواع فيلمهاي سينمایي و 95

 18 فعاليتهاي بازرگاني متفرقه  انواع كاال و سایر 91



 
 

 
 

   

 

             كه به انجا  دادن خدمات  صاحبان مشاغلفهرست اشخاص حقوقي و  -و بخش د

 اشتغال دارند
 

 صفحه عنوان شماره

 15 فعاليتهاي وابسته كارگزاران بورس و سازمانهاي بورس، ها،بيمهاعتباري،  سسات مالي ومؤ بانکها و 9

 11 فعاليتهاي خدماتي وابسته مخابرات و پست و امور گاز، برق، آب،صنعت  2

 11 فعاليتهاي وابسته و بار مسافرو یا دریایي اعص از هوایي و خدمات حمل و نقل زميني، 3

1 
 كافه رستوران و ،رستوران سالنهاي پذیرایي، و تاالر مسافرخانه، مهمانسرا، مهمانپذیر، متل،، هتل

 فعاليتهاي وابسته
59 

5 
العملکاري و فعاليتهاي حق نمایشگاهي و خدمات تبليغاتي و ،توزیع و پخش انواع كاالبندي، بسته

 (ردیفهاي این مجموعه سایر در مذكور غير) بازاریابي
53 

1 
 سلایر  آموزشلگاههاي علملي آزاد و   مراكزآموزش عالي، و دانشگاهها پرورشي، آموزشي ومراكز 

 آموزشگاهها 
55 

 51 چاپ و فعاليتهاي وابستهخدمات  7

0 
ملدیریت   كارشناسي، اي، تحقيقاتي،رایانه دفترداري و حسابداري و حسابرسي، مالي، اداري، امور

 فعاليتهاي مشابه سایر ، ترجمه ووكالت مشاوره، و
57 

1 
     شهرسازي، مهندسي مشاور، صنعتي، سيسات فني وتأ معدن، ساختمان، خدمات پيمانکاري راه و

 (ردیفهاي این مجموعه سایر در مذكور غير) خدمات مرتبط سایر كشي ونقشه
51 

 13 فعاليتهاي مشابه  سایر فرهنگي و تفریحي و مکانهاي ورزشي، ،هاتماشاخانه سينماها، 98

99 
خلدمات   هاي سلالمندان، خانه آزمایشگاهها و درمانگاهها، آسایشگاهها، زایشگاهها، بيمارستانها،

 دامپزشکي، طبي و بهداشتي و سایر فعاليتهاي وابسته  پزشکي،گروه 
15 

 79 فعاليتهاي وابسته خشکشویي و گرمابه، بهداشتي نظير انواع آرایشگاه، خدمات آرایشي و 92

93 
 فعاليتهلاي خلدماتي و   سایر واندازي راه نصب و بازسازي، سرویس، ،تعمير خدمات اجرتي توليد،

 (ردیفهاي این مجموعه سایر در مذكور يرغ) اجرتي متفرقه
72 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید و فروش كاال  كه به توليد، صاحبان مشاغلفهرست اشخاص حقوقي و 

 اشتغال دارند
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1 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 

8923 

8921 

8921 

8921 

8582 

5925 5230 

انللواع احشللا ، دا  و پرنللدگان و  

 98 92 3 0 (زنده)آبزیان خوراكي 

 

2 
8925 

8927 

8920 

5925 5230 

شلص و سلایر   زنبور عسل، كلر  ابری 

هللاي انللواع حيوانللات و پرنللده  

 (به غير از آبزیان)غيرخوراكي 

0 3 38 98 

حيوانللات فروشللندگان: تللذكر

خانگي و پرنلدگان غيرخلوراكي   

 %25( تزئيني)

3 8582 5925 5230 
اع ماهيهللاي تزئينللي و سللایر انللو 

 غيرخوراكيآبزیان 
98 1 38 91 

 

1 9595 5927 5223 

گوشت قرمز و سفيد شامل گوشلت  

به غيلر از  )انواع احشا ، دا  و طيور 

 (آبزیان

* 3 98 0 

بنلدي  انجملاد، بسلته  كشتار، * 

   از % 25بگيلللر اجلللرت) 5/3%

 (اجرت دریافتي

خرده فروشي گوشت قرمز : 9تذكر

 %1( قصابي)

جهللت تعيللين درآمللد : 2تللذكر

مشمول ماليات عرضله مسلتقيص   

انللواع گوشللت دا  و طيللور بلله 

صورت قطعه بندي و بسته بندي 

ده به مصرف كنندگان نهایي از ش

 .استفاده شود% 0ب ضری

5 
8589 

9592 
5927 5223 

گوشت انواع ماهي و سلایر آبزیلان   

 خوراكي
* 1 93 92 

، انجملاد، خشلك و   آوريعمل* 

 %98بندي بسته نمك سود كردن و

1 9595 5927 5223 
شيردان،  انواع كله و پاچه، سيراب و

 و از این قبيل قلوه ،دل، جگر
98 5 91 92 

 

7 9595 5921 5230 
 فلرآوري )انواع پوست خلا  و روده  

 92 90 5 1 (نشده
    پوسللت خللز، سللنجاب، : تللذكر

 و %35واردكننللده )چلليال  چللين

 %(35فروشنده 

0 9595 5917 5223 

احشاء و ضایعات كشتار انواع  امعاء،

یان جهلت مصلارف   زدا ، طيور و آب

 متفرقه
* 5 92 98 

صورتيکه ضلایعات فلروش   در * 

رفته در قيمت تما  شده توليلد  

بهللاي % 18 منظللور شللده باشللد

% 98و در غيلر اینصلورت   فروش 

 بهاي فروش

1 9595 5921 5230 

 پر انواع مرغ و طيور

1 1 91 7 

   پركنلللي، شستشلللو و: تلللذكر

         صلللرفاً )كلللردن پلللر خشلللك

از اجللرت % 25( اجللرت بگيللر 

 دریافتي

  92 92 1 98 انواع كود حيواني 5239 5910 2192 98

99 
9592 

9591 
5921  

دا ، طيور پودر و خمير انواع گوشت 

 92 91 5 98 آبزیان و 
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2 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

92 
9592 

9591 
5921  

كنسرو انواع گوشت قرمز و سلفيد  

گوشت انلواع دا ، ملرغ، ملاهي و    )

 (سایر آبزیان خوراكي

0 1 91 93 

 

 90 28 5 91 انواع كنسرو خاویار 5223 5927 9592 93
 

 92 91 5 1 انواع تخص ماهي 5223 5927 9592 91
 

95 9591 5921 5223 
انواع سوسيس، كالباس، همبرگلر و  

 كتلت گوشت
98 1 90 92 

 

91 
8921 

9528 
5920 5222 

 انواع شير و تركيبات آن

1 5 91 99 

كننللده انللواع  توليد:  9تللذكر

         نظيلللر )تركيبلللات شلللير  

 %1...( كاكائو، شير موز وشير

مراكز جمع آوري شلير   :2تذكر 

از دامللداران و عرضلله آن بلله  

 %3كارخانجات لبني 

97 9528 5920 5251 
 انواع بستني

99 5 90 91 
عرضله مسلتقيص انلواع    : تذكر

شيرموز فالوده، آبميوه، بستني، 

 %28 (غيرشركتي) و نظایر آن

90 
9528 

9551 
 95 28 5 92 انواع دوغ 5222 5920

 

 92 91 5 98 خشكانواع شير  5920 9528 91
 

28 9528 5920 5251 

هاي لبني نظير انلواع  سایر فرآورده

خامه، ماست، پنير و مایه پنير، كره 

قروت و حيواني، كشك، قرهو روغن 

 غيره

0 5 91 93 

 

29 
8921 

8921 

9510 

5920 5222 

        انللواع تخللص مللرغ و سللایر طيللور، 

ملرغ و  مرغ مایع، پلودر تخلص  تخص

 امثال آن

1 3 91 98 

 

 93 91 5 1 انواع عسل 5222 5921 9510 22
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1 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 8999 5923 5222 

هللاي كارخانجللات و كارگللاه*      :انواع غالت

كنللي، بللرن  و        ذرت خشللك

 از فروش% 1شالي كوبي 

 %5فروشنده شالي : تذكر

 0 98 2 - گند  و جو: ال 

 98 98 2 * ذرت: ب

     :برن : ج

 98 - 3 * داخلي: 9-ج

 92 91 3 * خارجي : 2-ج

2 9539 5921  
بله  )آرد، پرك و بلغور انواع غلالت  

 (غير از آرد گند 
0 3 95 98 

 

  92 91 1 1 كنسرو انواع غالت  5921 9591 3

1 9510   
خمير مایه خشك و بهبلود دهنلده   

 آرد
0 1 91 98 

 

5 9511 5921 5222 
انواع ماكاروني، رشته و محصلوالت  

 آردي مشابه
1 3 91 99 

 

1 
8999 

9510 
5923 5222 

انواع حبوبلات نظيلر نخلود، لوبيلا،     

عدس، ماش و آرد، پرك، لپه و بلغور 

 آنها

1 3 91 92 

 

 

7 

 

9539 5921 

  7 98 3  آرد گند   

 

كارخانجات توليد آرد و آسياب  :ال 

موتللوري در صللورتيکه گنللد  را از 

شللركت بازرگللاني دولتللي ایللران  

خریداري و آرد توليدي را به قيمت 

نظلارت شلركت ملذكور    مصوب بلا  

 .بفروش برسانند

*    

موع درآمد حاصل از از مج% 2*

گيلري شلده،   فروش آرد كيسه

 سبوس و فضوالت 

در صورت دریافت مزد : توضيح

از % 28جهللللت توليللللد آرد 

 دستمزد دریافتي

جات توليد آرد و آسلياب  كارخان :ب

صورتيکه گند  را از غير موتوري در 

خریلداري و  شركت بازرگاني دولتي 

سپس آرد حاصلله را بله طلور آزاد    

 .بفروش برسانند

**    

موع درآمد حاصل از مج% 1**

گيري شده، از فروش آرد كيسه

 سبوس و فضوالت 

در صورت دریافت مزد : توضيح

از دستمزد % 28جهت توليد آرد

 دریافتي

 :توضیحات

         باارای 3179قییاا  فاارو  گناادم در سااال  ،هیااأت محتاارم وزیااران 37/1/3179هااا مااورخ  33016ت /12466باار اساااس تصااویب نامااه شاایاره  -3

 .ت یی  شده اس ( قیی  پایه عرضه در بورس کاال) ریال  0666ریال و برای سایر متقاضیان  5566های یارانه ای به ازای هر کیلوگرم نانوایی
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 :ادامه توضيحات صفحه قبل

محاسابه قییا  فارو  هار کیلاوگرم       برایتا کنون، ادارات امور مالیاتی  3171با توجه به عدم تغییر نرخ فرو  انواع آرد دولتی از آذر ماه سال  -2

 :آرد در  کاروانه به شرح ذیل اقدام نیایند

 ریال 3067در  کاروانه % 32قیی  هر کیلوگرم آرد 

 ریال 2668در  کاروانه % 33قیی  هر کیلوگرم آرد 

 ریال 2560در  کاروانه % 31قیی  هر کیلوگرم آرد 

 ریال 2838در  کاروانه % 23قیی  هر کیلوگرم آرد 

باه منظاور جباران افازایش هزیناه هاای        ،دولا   34/49/3179ماورخ   هاا  33140ت /74647شایان ذکر اس  بر اساس بند یک تصویب نامه شایاره  

درصد قیی  آرد فرووته شده به کاروانجات تولید آرد پرداو  نیوده اسا  و   7، م ادل 3176تا پایان سال  3173آسیابانی در بازه زمانی شهریور 

 .نگرفته اس از طرف دول  صورت  3179ای  باب  برای سال  تا تیرماه سال جاری هیچگونه پرداوتی از

موضاوع ابالغیاه تصایییات متخامه اولای  جلساه       )م اون محترم اجرایی وقا  ربایج جیهاور     33/43/3173مورخ  30303بر اساس نامه شیاره  -1

درصاد از سابوس استحصاالی را باا      66، کاروانجات آرد موظاف باوده اناد کاه     (46/43/3173کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان در تاریخ 

جلوگیری از انباشتگی و افا  و ضاای ات    را برایدرصد مابقی  66توزیع و ( سامانه مربوط)ریال با حواله وزارت جهاد کیاورزی  6866های  قیی 

هاای استحصاالی از    بنابرای  با توجه به عدم تغییر قیی  فرو  سبوس. رأساً توسط کاروانجات و بر اساس قیی  های ت ادلی بازار به فرو  برسانند

 .محاسبه درآمد حاصل از فرو  سبوس به رو  فوق عیل شود برای ،3179تا اسفندماه سال  3173 سال

 99061ابالغای طای ناماه شایاره     ) 14/33/3179تصیییات بیس  و پنجیی  جلسه کارگروه تنظایم باازار ماورخ     34الزم به ذکر اس  با توجه به بند 

و باه ب اد کلیاه سابوس هاای       9/32/3179، از تااریخ  (ربایج کاارگروه تنظایم باازار      وزیر محترم صان  ، م ادن و تجاارت و    49/32/3179مورخ 

توزیاع و عرضاه   ( در  کارواناه )ریاال   2066استحصالی کاروانجات آرد در سامانه ت ریف شده وزارت جهاد کیاورزی، باا نارخ هار کیلاوگرم     

 . شود می

ماورخ   72243/64موضاوع ناماه شایاره    ) روه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان دبیروانه کارگ 37/41/3171ضیناً بر اساس مصوبه سوم جلسه مورخ 

سابوس تولیادی    تیام ،و به ب د 3171از ابتدای تیرماه ه اس  شدمقرر ( م اون محترم بازرگانی داولی وزارت صن  ، م دن و تجارت 27/41/3171

در قالاب   و ریاال  58666با متوسط قییا    ،(ریالی 31344)و آزاد ( ریالی 7444)یارانه ای  نییه( ریالی 6634)کیور حاصل از انواع گندم یارانه ای 

 .سامانه عرضه و توزیع سبوس، به فرو  برسد
 

 تا کنون 5931نرخ فروش انواع سبوس استحصالی در کارخانجات تولید آرد از مرداد ماه 

 و به بعد 5702از تیرماه  75/7/5702تا  3/58/5703از 5703تا اسفند  5706از مرداد ماه 

ریال با حواله وزارت جهاد کیااورزی   6866با قیی  % 66

 باقی مانده بر اساس قیی  ت ادلی بازار% 66و
 ریال 58666 ریال 2066

 



 
 
 

 9317سال  رایب مالياتي عملکردمحصوالت نباتي، صنایع غذایي و فعاليتهاي وابسته                                                                               ض -2

3 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

  92 91 1 1 كنسرو انواع حبوبات  5921 9591 0

1 
8993 

9517 
 1 ** 3 * انواع چاي 5222 5921

سلورت  كلردن،   خشك: ال * 

 بنلدي  و بسلته ( طبقه بنلدي )

 %1چاي 

بنلدي و فلروش   صرفاً بسته: ب

 %0چاي 

و ( الل  )بگيري موارد اجرت: ج

 از اجرت دریافتي% 28فوق ( ب)

واردات و  % )1واردكننلللده ** 

 %( 92بندي توأ  بسته

98 9510 5921 5222 
انواع قهوه، كاكلائو، نسلکافه و نيلز    

 پودر و خمير حاصل از آن
98 5 91 92 

 

99 
8999 

9188 

5921 

5925 
 91 28 5 91 انواع سيگار، توتون و تنباكو 5251

 :فروش انواع سيگارعمده: تذكر

كننلده سراسلري   توزیلع  -ال 

 %5/9( كشوري)

 %5/2كننده استاني توزیع -ب

92 
8999 

8283 
5931 5239 

و  دارویلليانللواع گياهللان طبللي،  

 هاي گياهيدمنوش
0 5 91 93 

 

93 
8283 

2123 

5931 

5925 
5239 

هاي گيلاهي و  و شيره انواع عرقيات

نيز مواد جنگللي از قبيلل ملازوج،    

 گزنگبين، سقز، كتيرا و غيره

0 5 91 93 

 

  93 90 5 98 انواع گياهان دریایي و اسفن    8589 91

95 
8999 

8992 
5925 5230 

انللواع بللذر و پيللاز گللل و گيللاه و  

 سبزیجات و امثال آنها
1 5 91 98 

توليدكننلده انلواع بلذر    : تذكر

 %7گند  و جو 

انواع نهال، نشاء، قلمله، درختچله،    5230 5925 8992 91

 گياهان زینتي و گل طبيعي
 

فروشللي انللواع           خللرده: تللذكر 92 91 5 1

، %95درجله یلك   طبيعلي   گل

 %99سه  و درجه% 92درجه دو 

97 

 

 

 

8992 

8993 
5921 5229 

مركبللات، انللواع ميللوه، صلليفي،  

اي سبزیجات، قارچ و گياهان ریشله 

 خوراكي

1 * 25 ** 

 يو بار فروشل % 5عمده فروش * 

           كلله معللامالت سللل  انجللا     

 %20مي دهد 

   خللرده فروشللي محصللوالت ** 

 :این ردی 

در ميادین ميلوه و تلره بلار    -ال 

95% 

% 91در سلایر فروشلگاه هلا     -ب

عرضلله محصللوالت ممتللاز بلله )

 %(29بندي صورت بسته 

خرد كردن و فروش انلواع  :تذكر

 %92سبزي 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

  93 91 1  چغندر قند و نيشکر 5229 5921 8999 90

91 9591 5921 5225 
انواع آبميوه، آبغوره، آبليمو، شربت، 

 جاتكنسانتره و شيره انواع ميوه
99 5 28 93 

 

  93 91 5 1 انواع سركه   9510 28

29 
9591 

9510 
5921 5222 

كنسرو، كمپوت، رب، مربلا، شلور و   

 ترشي انواع ميوه و سبزیجات
1 5 90 91 

براي اجناس خارجي، عمده : تذكر

 %28فروشيو خرده% 0فروشي 

22 9591 5921  
خشك، پودر و انواع خشکبار و ميوه

 یا خمير انواع ميوه
1 1 90 * 

% 91درجله دو  % 91درجه یك * 

 %92درجه سه و پائين تر 

23 9590 

9510 

انواع آجيلل نظيلر تخمله، پسلته،      5222 5921

بادا ، فندق، گردو و پودر، خلالل و  

 خمير حاصل از آنها

%  91درجله دو  % 91درجه یك  * * 90 1 1

 %92درجه سه و پائين تر 

اشخاصي كله صلرفاً بله    : 9تذكر

و مغلز   خرید و فروش پسته خا 

كننللد    اقللدا  مللي پسللته خللا 

 %98فروش خرده% 2فروش عمده

العملکاري از در موارد حق: 2تذكر

 53صللفحه  1ضللریب ردیلل   

 .استفاده شود

21 
9590 

9591 

9510 

  

شکسللتن،  كللردن، شسللتن،پللاك

بنلدي و  شوركاري، بو دادن، درجله 

بندي انواع پسته، بادا ، گردو، بسته

صلرفاً  )تخمه، كشمش و نظایر آنهلا  

 (بگيراجرت

    

 از اجرت دریافتي% 25

25 
8992 

9510 
5921 5222 

جلات، زیلره، زعفلران و    انواع ادویه

 سبزي خشك
0 3 91 92 

 

21 8993 

9597 

  98 91 3 0 انواع رطب و خرما 5222 5921

  92 91 1 7 هاي روغنيانواع دانه 5230 5925 8999 27

20 9591 5920  
كشي و تصفيه روغن روغن: تذكر 99 91 3 0 انواع روغن نباتي

معادل ضریب مالياتي توليدكننده 

 .مي باشد

  92 91 5 98 انواع كره گياهي و مارگارین  5920 9591 21

38 8999 
5925 

5917 
5230 

كلللاه، یونجللله، سلللبوس،        انللواع  

جات، كنجاله، تفاله، ملالس و  علوفه

 ضایعات گياهي
1 2 98 1 

در صلورتي كله ضلایعات    : تذكر

فروش رفته در واحدهاي توليدي، 

در قيمت تما  شده توليد منظور 

بهاي فلروش و در  % 18شده باشد

 بهاي فروش% 1غير این صورت 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 فعاليتنوع 
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

39 9533 5925 5230 

انواع خوراك دا ، طيلور و آبزیلان   

تهيلله و تبللدیل شللده از ضللایعات )

كشتار، محصلوالت نبلاتي و سلایر    

 (مکملها

5 3 93 98 

  جهللت اعمللال ضللریب : تللذكر

وارد كننده و خرده فروش مواد 

غللذایي حيوانللات خللانگي از  

ردی   2ضریب مندرج در تذكر 

 .استفاده شود 22صفحه  91

 92 92 3 7 انواع كود گياهي  5910 2192 32

توليد انواع كود حاصل از  :تذكر

بازیافلت پسلماندهاي خلانگي    

 (كمپوسلت )شهري و روستایي 

1% 

 92 90 1 * نشاستهانواع گلوكز و   5921 9532 33
 :توليد گلوكز و نشاسته * 

 %7از آرد گند   -ال 

 %0از آرد ذرت  -ب 

 92 91 1 0 انواع نمك  5921 9510 31
از اجلرت  % 28كوبينمك: تذكر

 دریافتي

 92 91 1 1 سریشو    2121 35
 

31 
8999 

8283 

2121 

  

 درانواع گل سرشو، حنا و س

1 1 91 92 

 

37 9512 5921 5222 
از چغنللدر یللا )انللواع قنللد و شللکر

 (نيشکر
7 1 91 92 

بگيلر  اجلرت  توليدكننده: تذكر

 از اجرت دریافتي% 28

30 9512 5921 5222 
 92 91 1 1 (شکر از  توليد شده) انواع قند 

بگيلر  اجلرت  توليدكننده: تذكر

 از اجرت دریافتي% 28

31 
انواع آب معلدني و آب آشلاميدني    5221 5921 9551

 شده بنديبسته
92 5 28 95 

 

18 
9553 

9555 
  95 28 5 93 انواع نوشابه و ماءالشعير 5251 5921

  98 91 1 1 انواع یخ 5221 5921 9510 19

12 9510 5921  
هاي یخلي خلوراكي نظيلر    فرآورده

 نوشمك، یخمك، فالوده و غيره
92 5 28 91 

 

 91 28 5 99 انواع شيریني 5222 5921 9511 13

-توليدكننللده و خللرده: تللذكر

% 91درجله یلك   )فروش توأ  

 درجلله سلله و% 95درجلله دو 

 %(93پائين تر  

11 9511 5921 5222 
انواع كيك، بيسکویت، كلوچه، ویفر 

 (بسته بندي شده)و نظایر آنها 
99 5 28 95 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %28خارجي 
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 ردی 
 (آیسيك)شناسایي فعاليت كد 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

15 
9513 

9511 
5921 5251 

انواع سوهان، گز، پشلمك، قطلاب،   

باقلوا، شکالت، آداملس، پاسلتيل،   

 الحلقو  و نظایر آنراحت

99 5 28 90 

خلارجي  براي محصوالت : تذكر

و              % 0فروشلللللي عملللللده

 %22فروشي  خرده

11 9513 5921 5222 
انواع نقل، نبات و آبنبات، شکرپنير، 

 پولکي و نظایر آنها
* 5 91 95 

 %0و سنتي % 93مکانيزه * 

17 
9591 

9513 
 %1و سنتي % 99مکانيزه *  95 91 5 * انواع حلوا شکري و ارده  

10 
9591 

9510 
5921 5251 

انواع چيپس، پفلك، ذرت بلو داده،   

شاهدانه و سایر تلنقالت و اجنلاس   

 خوراكي مشابه

93 5 28 95 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %28خارجي 

11 2123 5921 5221 
انواع اسانسلهاي خلوراكي و سلایر    

 افزودنيهاي خوراكي مشابه
98 5 90 91 

 

 91 90 5 98 انواع سس 5221 5921 9510 58
 

 98 91 5 1 انواع مواد غذایي آماده براي نوزاد 5221 5921 9510 59
 

 91 91 5 99 انواع غذاهاي آماده طبخ 5221 5921  52
 

 * 95 3 * انواع نان سنتي   9515 53
تولیااد و فاارو  انااواع نااان * 

 %0سنتی 

51 

9515 

  

انللواع نللان حجلليص، نيملله حجلليص، 

خشك، رژیمي، جو و تست توسلط  

 واحدهاي صنفي و صنعتي

          توليلللد و عرضللله انلللواع  *  0 95 3 *

نللان حجلليص، نيملله حجلليص،  

، %5خشك، رژیمي، جو و تست 

انواع كيك یزدي، نلان قنلدي،   

پيراشکي، نان بستني و سلایر  

 %92نانهاي شيرین 

توليللد و عرضلله انللواع : تللذكر

      شلليریني هللاي خشللك، تللر،

كيك هاي توللد و نظلایر آنهلا    

توسللط واحللد هللاي صللنفي و 

 %97صنعتي 

55 

 5917 

 

 ضایعات انواع نان 5251

 

در صورتي كه ضایعات فروش *  98 92 3 *

رفته در قيمت تما  شده توليد 

بهلاي  % 18منظور شلده باشلد   

% 98 در غير این صورت فروش و

 بهاي فروش
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7 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 

9288 

9398 

9328 

9198 

9129 

9121 

5912  

انللواع سللنگها و مللواد معللدني    

 :استخراجي

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ضلللریب واگلللذاري : 9تلللذكر 95 90

بلرداري از معلادن از   حق بهره

قبيل دریافلت اجلاره ماهيانله    

پورسللللانت از مللللواد یللللا 

اسللتخراجي و یللا از طریللق   

از وجللوه % 08دیگللر معللادل 

 . باشددریافتي مي

در ملورد اسلتخراج و   : 2تذكر 

فرآوري توأ  ملواد معلدني دو   

واحللد بلله ضللرایب مربللوط   

 .اضافه مي شود

مواد معدني مصالح سلاختماني  : ال 

هك، سنگ ها شامل؛ سنگ آو نمك

گچ، شن و ماسه، پوكه معدني، نمك 

آبللي و سللنگي، سللنگ الشلله    

ساختماني و نظلایر آن و همچنلين   

مواد معلدني غيلر فللزي  شلامل؛     

نيتللرات هللا، فسللفاتها، سللولفاتها، 

گرافيت، نسوزها، خاكهاي صنعتي و 

به استثناي سوخت هاي )نظایر آنها 

 ( معدني و فسيلي

شامل؛ آهن، مواد معدني فلزي : ب

طال، كرو ، قلع، جيوه، سرب، روي، 

مس، تيتانيو ، موليبدن و سایر 

فلزات و همچنين  سنگها و كاني 

هاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند؛ 

الماس، زمرد، یاقوت، یشص، فيروزه، 

 انواع عقيق و نظایر آنها

98    

    

2 

2111 

 

 

 

 

5911 5231 

 %1كوبي بري و سنگسنگ*  91 90 5 * انواع سنگهاي ساختماني

حجاري و حکاكي انلواع  : 9تذكر

 از فروش% 95سنگ 

ضلایعات  فروشي خرده: 2تذكر

 %98سنگ 

3 2111  
5233 

5230 

سللایر مصللنوعات سللنگي اعللص از 

به غير )رروف، اشياء تزئيني و غيره 

 (از جواهرات و سنگهاي قيمتي

93 1 90 28 

 

  98 90 1 0 انواع سيمان 5231 5911 2111 1

  92 90 1 0 انواع گچ و آهك 5231 5911 2111 5

  93 90 1 0 انواع شن و ماسه 5231 5911 2111 1

 93 90 1 1 انواع آجر 5231 5911 2117 7
توليدكننللده سللنتي  : تللذكر

 %5/1( دستي)
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

 95 28 5 98 انواع آجرنما، تزئيني و نسوز 5231 5911 2112 0
 

    98 انواع مالت و بتون آماده 5231 5911 2115 1
 

98 2115 5911 5231 

انواع قطعات بتوني و سيماني نظيلر  

تيربللرق، تيرچلله، ایرانيللت، لوللله، 

 تراورس و غيره

98 1 90 95 

 

 92 28 1 1 انواع موزائيك 5231 5911 2115 99
 

92 2115  5231 
 و قطعللات  ، كنللافاشللياء تزئينللي

 ساخته گچيپيش
99 5 90 95 

 

93 
2119 

2110 

5911 

5915 
5231 

انللواع كاشللي، سللراميك، سللفال و 

 92 28 1 0 چيني بهداشتي و محصوالت مشابه
 

رللروف و سللایر انللواع محصللوالت  5233 5933 2119 91

 چيني، سفالي و سراميك

        فروشي انلواع رلروف    خرده*  * 28 5 1

و محصوالت سفالي و سراميك 

 %91و چيني % 98

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %22خارجي 

95 2111 5915 5231 
شيشله و  سلنگ و پشلص  انواع پشص

 عایقهاي حرارتي و برودتي مشابه
99 5 90 91 

 

 92 90 5 98 گريبتونه ریخته 5231  2122 91
 

 93 90 5 98 سایر انواع مصالح ساختماني 5231 5911  97
 

    7 هاي ساختمانيبازیافت انواع نخاله   3728 90
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 2121 5931 5230 
انواع مایع و پودرهلاي ررفشلویي،   

 رختشویي و لباسشویي
99 5 28 95 

فروشللنده محصللوالت :تللذكر

 %38خارجي 

2 2121 5931 5230 
انواع صابون و شامپو، خميردندان و 

 خمير ریش
99 5 28 95 

فروشللنده محصللوالت :تللذكر

 %38خارجي 

3 2121 5931 5230 

گيلر، ملواد   گير و جلر  انواع رسوب

و سایر ( غيرطبي)ضدعفوني كننده 

 انواع مواد پاك كننده و تميزكننده

99 5 28 95 

فروشللنده محصللوالت :تللذكر

 %38خارجي 

1 2121 5931 5239 

انللواع محصللوالت، مللواد و لللواز   

آرایشي، انواع كر ، عطلر، ادكللن،   

 رنگهاي آرایشي و نظایر آنها

93 5 38 22 

فروشللنده محصللوالت :تللذكر

 %38خارجي 

5 

9898 

9998 

9928 

2398 

2328 

2121 

5919 
5858 

5230 

هاي نفتي، نفت، گاز و انواع فرآورده

بلله )سلوختهاي معللدني و فسلليلي  

، روغنهاي پایله  (استثناء گاز شهري

 مشابهنفتي و محصوالت 

پركننلللده سللليلندر و : تلللذكر 98 28 1 93

 %5كپسولهاي گاز مایع 

  98 28 1 98 انواع اسيدهاي چرب  5911 2199 1

 92 90 5 99 یخ سيمان و بتونضد  5919 2121 7
 

0   5858 

             جایگاههلللللاي سلللللوختگيري 

 هاي نفتي و گازيفرآورده

   

 از كارمزد دریافتي 95

 CNGبابت فروش گلاز  : 9تذكر

العملل  از كارمزد یلا حلق  % 92

 دریافتي

بابللت فللروش انللواع : 2تللذكر

مکملها، روغن، ضدیخ و غيلره  

از وجوه دریافتي % 98از ضریب 

 استفاده شود

عمليات سوخت رساني : 3تذكر

به انواع كشتي، هواپيما و قطار 

 از فروش% 1

1 2111 

2328 

سللایر  انللواع قيللر، آسللفالت و   5231 5911

 محصوالت ایزوگا  و ایزوالسيون
 

              توليلللد قيلللر از   : 9تلللذكر 91 90 5 98

 %0وكيو  باتو  

بنلدي  تغللي  و بسلته  : 2تذكر

 %99انواع قير 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

98 
2121 

2199 
5911  

انلواع مللواد و تركيبلات شلليميایي   

و معرفهلللاي ( معلللدني و آللللي)

آزمایشللگاهي نظيللر انللواع اسلليد، 

كربنات،  مشتقات موليبدن، اكسيد،

سللولفات، فسللفات، نيتللرات، بللاز، 

 نمکهاي شيميایي و نظایر آن

پركننلللده باللللك  : تلللذكر 1 28 1 92

%  91گليسيرین، استون و غيره 

 از وجوه دریافتي

 

99 
2121 

2199 
  

انواع مواد محترقه از قبيل بلاروت،  

فسفر و امثال شوره، زرنيخ، گوگرد، 

 آن

92 5 28 92 

 

92 
2192 

2129 

5911 

5910 
5239 

اع كود شليميایي، سلمو ، ملواد    انو

كش و دفلع آفلات نبلاتي و    حشره

 كشاورزي

0 1 91 1 

 

 92 28 1 98 انواع كبریت   2121 93
 

91 2121   
 انواع پودر، ك  و خمير آتش نشاني

98 1 91 92 
        پركننلللده كپسلللول : تلللذكر

از وجللوه % 92آتللش نشللاني  

 دریافتي

95 
2121 

 

 

5935 
5231 

5231 

انواع چسبهاي صلنعتي و معملولي   

كت، كفلش، چلوب،   نظير چسب مو

سلي و  ويكاغذ، آهن، چسلب پلي  

 غيره

99 5 28 91 

 

91 2122 5915 5231 

سلاختماني، صلنعتي و   )انواع رنگ 

     (:غيره

 

صنعتي شلامل خودروسلازي،    :ال 

كشللتي سللازي و سللایر مصللارف  

 صنعتي

93 

 

5 

 

28 

 

91 

 

 92 28 5 98 و غيره ، نساجيساختماني:ب

  92 28 5 1 انواع رزین  5911 2193 97

  92 28 5 98 انواع تينر   2122 90

  93 28 5 98 انواع جوهر و مركب چاپ  5935 2121 91

28 2122 5915 5231 
كاشللي، سللراميك، سللفال و لعللاب 

 چيني
1 5 90 91 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده توليد عمده توليد

29 
2328 

2122 

2121 

5915 

5918 

5231 

5230 

انواع واكس، پوليش، روغلن جلال و   

 پارافين
92 5 28 91 

 

  91 28 5 98 انواع مو    2121 22

 92 28 5 98  انواع شمع روشنایي   3111 23
 

21 2121 5933 5233 

انللواع نللوار خللا ، كاسللت ویللدیو، 

فيلمهللاي عکاسللي و رادیولللوژي،  

داروي رهور و سایر ملواد و للواز    

مصللرفي در صللنعت عکاسللي و   

  فيلمبرداري

98 1 91 95 

 

25 2199 5910 5230 

طبي و صلنعتي نظيلر    انواع گازهاي

اكسيژن، هيدروژن، ازت، اسلتيلن،  

 گاز فندك و امثال آن

99 5 28 91 

 

21 3728   
بازیافت انواع ضایعات و پسماندهاي 

 نفتي و روغن كاركرده
1    

 

27 2123 5931 5239 

انواع داروهاي مورد استفاده انسلان  

نظير انواع آمپلول، سلر ، شلربت،    

كپسلول،  قطره، آب مقطلر، قلرص،   

پودر، اسپري، ژل، پماد و كر  طبلي  

 ...و 

92 5 91 * 

بابللت فللروش دارو توسللط   * 

داران از ضلللرایب داروخانللله

 11صلفحه   21مالياتي ردیل   

 .استفاده گردد

  

20 
2123 

 

 

5931 5239 

انللواع داروهللا و سللرمهاي مللورد  

استفاده دا ، طيور و سایر حيوانلات  

 و آبزیان

98 1 91 0 

 

21    
مللواد نيللروزا، مکملهللاي   انللواع 

 پروتئيني و امثال آن
93 0 25 90 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %25خارجي 

38 
9559 

2199 
5911  

الکل طبلي و غيرطبلي، تنتوریلد،    

بتادین، مواد ضدعفوني كننده طبي 

 و نظایر آن

99 5 91 98  

39 2123 

3399 

مواد و لواز  طبي مصرفي نظير باند،  5230 

          گلللاز اسلللتریل، تنسوپالسلللت،  

بانللدهاي كشللي، سللرنگ، سللوزن 

سرنگ، آمالگا ، گچ دندان و نظلایر  

 آن

99 5 91 98 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

امحللاء پسللماندهاي بازیافللت یللا    3728 32

 پزشکي
2    

 

33 2981  5239 
اي و كاغلذي  محصوالت پنبله  انواع

 بهداشتي و لواز  بهداشتي
99 5 28 91 

 

31 
2013 

3111 
5931 5230 

انواع شانه، برس، فرچه و مسلواك،  

موچين، ناخن گير، تيغ خود تراش و 

سایر للواز  آرایشلي و بهداشلتي    

 (غيرالکتریکي)

99 5 91 93 

 

35 2011 5918  
سایر محصوالت مصرفي بهداشلتي  

  سيص ررفشویينظير اسکاچ، 
99 5 90 93 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 
8999 

9799 
5925  

 انواع پنبه

 
7 1 91 91 

هيلدروفيل  نبله  پتوليد : 9تذكر

99% 

توليدكننده اجرت بگير : 2تذكر

از اجللرت % 92انللواع پنبلله  

 دریافتي

  98 91 5 1 مو و كرك، انواع پشص 5230 5921 9799 2

 92 91 5 98 پيله كر  ابریشص و ابریشص خا    8920 3
 

1 9799 5931 5230 

انواع نخ، طناب و اليلاف طبيعلي از   

جنس پنبه، پشص، ابریشلص، كلرك،   

كن ، چتایي، كتاني، جوت، چله مو، 

 و كاموا

7 1 91 99 

واردكننلده نلخ جلوت،    : تذكر

 %98كن  و چتایي 

5 
2138 

9799 

5911 

5931 

5910 

5230 

انواع نخ، طناب و الياف مصنوعي از 

جنس نایلون، پالستيك، پلي استر، 

       آكروليلللك، ویسلللکوز، چيلللپس، 

 پلي اكریل، استرچ و غيره

0 1 91 92 

 

1 9799   

حالجللي، ریسللندگي، تابنللدگي و  

سيگاره پيچ انواع نخ و الياف طبيعي 

 و مصنوعي

7    

بگيلر  اجلرت توليدكننده : تذكر

 از اجرت دریافتي% 91

 91 91 1 0 انواع پارچه هاي تریکو و كشباف 5232 5939 9739 7

هاي تریکلو و  توليد پارچه: 9تذكر

 :كشباف توسط اشخاص حقيقي

با ماشلين هلاي   )تخت باف : ال 

 %(1و مابقي % 1دستي 

گردباف، كتن باف و راشل باف : ب

چنانچه فعاليتهاي توليلدي  % )7

مللذكور تللوأ  بللا تریکللو دوزي، 

 2 زیگزال دوزي و لبه دوزي باشد

واحد به ضرایب مربوطله اضلافه   

 (شود

توليدكننده اجرت بگيلر  : 2تذكر

 از اجرت دریافتي% 28

 %7ش طاقه فرو: 3تذكر

 %7طاقه فروش : تذكر 95 90 1 92 انواع پارچه ابریشص، حریر و مخمل 5232 5939 9799 0

 99 92 1 1 گوني و چتایيپارچه انواع  5232 5939 9799 1
توليلد كيسله از گلوني،    : تذكر

 %5چتایي و نظایر آن 

98 9799 5939 5232 
انواع پارچه زري باف، ترمله بلاف و   

 گالبتون دوز
 %7طاقه فروش : تذكر 91 91 1 99
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 فروشدرصد از 

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

 %7طاقه فروش : تذكر 95 28 1 98 ايردههاي مبلي و پانواع پارچه 5232 5939 9799 99

 %7طاقه فروش: تذكر 98 90 1 0 سایر انواع پارچه 5232 5939 9799 92

 دریافتياز اجرت % 25     طاقه پيچ   9799 93

    92 چاپ و تکميل انواع پارچه   9792 91
بگيلر  توليدكننده اجلرت : تذكر

 از اجرت دریافتي% 25

95 9098 5939 5232 
ر اعص از مردانه، زنانه انواع البسه زی

 گانهو بچه
* 5 90 ** 

 %98و سایرین % 93زنانه * 

 %95و سایرین % 28زنانه ** 

اعص از مردانه، زنانله و  راهن انواع پي 5232 5939 9098 91

 گانهبچه

          توليدكننللللده و : 9تللللذكر 95 90 5 1

فروش پيراهن زنانله بله   خرده

 %28و % 91ترتيب 

پيراهن دوز اجرت بگير : 2تذكر

و سللري دوز % 25تکللي دوز )

95)% 

 محصلوالت  فروشلنده : 3تذكر

 % 35خارجي 

97 9732 5939 5232 
و وراب اعص از مردانه، زنانله  انواع ج

 گانهبچه
1 5 28 91 

 

  91 90 5 99 انواع كاله، دستکش و كمربند 5232 5939 9098 90

91 9098 5939 5232 
انواع روسري، شال، مقنعه و چلادر  

 زنانه
92 5 90 90 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %38خارجي

 38 38 7 95  انواع لباس عروس 5232 5939 9098 28

از % 15كرایله دهنللده  : 9تلذكر 

 دریافتيوجوه 

محصلوالت  فروشلنده  : 2تذكر

 % 18خارجي

29 9098 5939 5232 

انواع لباس با كلاربري ویلژه نظيلر    

انواع لباس، دستکش و كاله ایمني، 

لباس كلار و فلر ، لبلاس بيملار و     

ارتشلي و   لباس ورزشي،بيمارستان،

 نظایر آن

1 5 91 95 

خرده فروشي انواع لباس :تذكر

 :ورزشي

 %97داخلي  -ال 

 %25خارجي  -ب

انواع پوشاك تریکلو و كشلبافت و    5232 5939 9739 22

 گانهاموا اعص از مردانه، زنانه و بچهك

 
1 5 90 93 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %35خارجي 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

23 9098 5939 5232 

انواع پوشاك و البسه از جنس جيلر  

 90 28 5 92 و چر 

اع پوشلاك از پوسلت   انو: تذكر

چلليال خللز، سللنجاب، چللين 

فروشللنده % 35واردكننللده )

35)% 

21 9098 5939 5232 

سایر انواع پوشاك اعلص از مردانله،   

از تریکلو،  غيلر  )زنانه و بچله گانله   

 (كشباف، كاموا، جير و چر 
99 5 90 95 

فلروش پوشلاك   خلرده : 9تذكر

 %90بچگانه 

فروشلنده محصلوالت   : 2تذكر

 %35خارجي 

25 9098   

و املور جلانبي    خياط زنانه و مردانه

 (بگيرصرفاً اجرت)مرتبط 

    

% 27مردانله  )خياط ممتاز : ال 

 %(32زنانه 

مردانله  )خياط درجه یلك  : ب

 %(22زنانه % 91

خيللاط درجلله دو و غيللره  : ج

 %(91زنانه % 99مردانه )

تعميرات لباس زنانه و مردانه : د

98% 

 95 90 5 93 انواع پرده  5931 9729 21

دوخت و فلروش تلوأ    : 9تذكر

97% 

از % 25نصب انواع پرده : 2تذكر

 اجرت دریافتي

فروشلنده محصلوالت   : 3تذكر

 %25خارجي 

27 9729 5939 5232 
انواع روتختي، روبالشي، روميلزي و  

 نظایر آنها
93 5 28 91 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %25خارجي 

20 9729 5939 5232 
انواع لحاف، حوله، بلالش، تشلك و   

 كوسن
99 5 28 91 

فروشللنده محصللوالت : 9تللذكر

 %25خارجي 

لحاف دوز اجرت بگيلر  : 2تذكر

 از اجرت دریافتي% 28

21 
9729 

2528 
5939 5232 

انواع چادر، سایبان، خيمله اقاملت،   

 91 90 5 99 پشه بند و كيسه خواب
 %93دوزنده و فروشنده : 9تذكر

از % 38دهنللده كرایلله: 2تللذكر

 وجوه دریافتي

 92 91 5 1 انواع فتيله و توري چراغ   9721 38
 

  91 28 5 99 كاال و لواز  خرازي 5230 5931 3111 39

و قاليچلله و روفرشللي        انللواع قللالي  5235 5932 9721 32

 (دست بافت)
5 1 28 1 

داركشللي، رفللوگري، : 9تللذكر

% 95وركارگري و پرداخت قالي 

 از اجرت دریافتي

محصلوالت  فروشلنده  : 2تذكر

 %28خارجي 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

33 9725 

9721 

5932 5235 

 91 91 5 7 انواع زیلو و جاجيص، گليص و نمد

 %0نمدمال و نمدفروش : 9تذكر

محصلوالت  فروشلنده  : 2تذكر

 %28خارجي 

31 9721 5932 5235 

  0 22 1  انواع فرش و قاليچه ماشيني

كارخانجات و كارگاههاي داراي : ال 

بافنللدگي و مراحللل ریسللندگي و 

 تکميل

98 

   

تکميللل انللواع فللرش : 9تللذكر

 از اجرت دریافتي% 28ماشيني 

كارخانجات و كارگاههلاي داراي  : ب

 مراحل بافندگي و تکميل

محصلوالت  فروشلنده  : 2تذكر 1

 %25خارجي 

كارخانجات و كارگاههلاي فقلط   : ج

 داراي مرحله بافندگي

1  

35 9721 
5932 

5931 
5235 

و روفرشللي  ، پللادريانللواع موكللت

 ماشيني
1 5 90 98 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %28خارجي 

 95 28 5 1 انواع پتو 5232 5939 9729 31
فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %22خارجي 

 95 28 5 * انواع تابلو فرش 5235 5932  37
 %98و ماشيني % 5دستبافت * 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %28خارجي 

30 
9729 

9721 
 92 90 5 1 انواع پشتي 5235 5932

بگيلر  توليدكننده اجلرت : تذكر

95% 

31 3958   
حجله، خنچه و سلایر للواز  ملورد    

 استفاده در مراسص عقد و عروسي
92 5 25 23 

از % 15كرایلله دهنللده : تللذكر

 كرایه دریافتي

18  5917 

 

 ضایعات انواع مواد نسجي

* 5 92 98 

در صورتي كه ضایعات فروش * 

رفته در قيمت تما  شده توليد 

بهلاي  % 18منظور شلده باشلد   

% 98فروش و در غير این صورت 

 بهاي فروش

19   
  91 28 5 92 انواع پرچص 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

         اعللص از چرمللي،  )انللواع كفللش   5232 5939 9128 9

انلواع كفلش بلا    غير چرمي و سایر 

 95 28 5 7 (كاربري ویژه

فروشللنده محصللوالت : 9تللذكر

 %35خارجي 

از % 98گيللوه فروشللي: 2تللذكر

 وجوه دریافتي

كار انلواع كفلش   تعمير: 3تذكر

 از وجوه دریافتي% 91

 91 91 5 7 اجزاء انواع كفش از هر جنس 5232 5939 9128 2
 

3 
9192 

2528 

5939 

5931 
5232 

انواع كي ، ساك، چملدان، زیلن و   

یراق، تركبند، افسار و نظلایر آنهلا   

 (چرميغيرچرمي و )

92 5 28 28 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %35خارجي 

1  5838 5838 
روكش صندلي، علرق گيلر و سلایر    

 لواز  تودوزي اتومبيل
92 5 90 90 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %25خارجي 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 
2191 

2138 
5933 5233 

انواع یخچلال، فریلزر، آبسلردكن،    

ماشللين لباسشللویي و ررفشللویي، 

بخاري و شلومينه، اجلاق گلاز، آب    

، انلواع  (برقي، نفتي، گازي)گرمکن 

قطعات و لواز  یدكي مربلوط  و  كولر

 به آنها

 

1 3 28 5 

محصللوالت  فروشللنده: 9تللذكر

 %0خارجي 

فروشلي  خلرده وعمده : 2تذكر

قطعات و لواز  یدكي به ترتيب 

 %93و 1%

از % 22تعميركننللده  :3تللذكر

 اجرت دریافتي

2 3238 5933 5233 

        زیللون، رادیللو، ضللبط و یانللواع تلو

سایر دستگاههاي للواز  صلوتي و   

تصویري و قطعلات و للواز  یلدكي    

 مربوط به آنها

1 3 28 7 

فروشللنده محصللوالت  :9تللذكر

 %1خارجي 

 عمللللللده و : 2تللللللذكر

فروشي قطعلات و للواز    خرده

 %93و %1یدكي به ترتيب 

از % 22تعميركننللده :3تللذكر 

 اجرت دریافتي

3 2121 5933 5233 
انللواع چللر  خيللاطي و كفاشللي و 

 قطعات و لواز  یدكي مربوطه
1 3 28 0 

 

1 
2191 

2138 
5933 5233 

جلاروبرقي،  سایر لواز  خانگي نظير 

گيلري،  گوشلت، آبميلوه  اتو، چلر  

ساز، پلوپز، بخار پز، غذاكن، مخلوط

ویو، توستر، پنکه، مایکرو ،فرمایکرو

سماور، كتري، قوري و از این قبيل و 

 قطعات و لواز  یدكي مربوط به آنها

98 1 28 92 

فروشللنده محصللوالت : 9تللذكر

 %95خارجي 

 عمللللللده و : 2تللللللذكر

للواز   فروشي قطعلات و  خرده

 %95و % 5یدكي به ترتيب 

از % 28تعميركننللده : 3تللذكر

 اجرت دریافتي

 

5 2138   
انواع لواز  آرایشي برقي و قطعات و 

 لواز  یدكي مربوطه
99 1 28 91 

از % 22تعميركننلللده : تلللذكر

 اجرت دریافتي

1 3888 
5959 

5953 
5237 

ماشللينهاي اداري و ، انللواع رایانلله

 تجهيزات جانبي
0 2 91 1 

  اندازي، تعميلر راهنصب، : تذكر

و نگهللداري، سللرویس و ارائلله 

از % 25خلللدمات پشلللتيباني 

 اجرت دریافتي

7 3888 5959 

5953 

5237 

و  قطعللات و لللواز  یللدكي رایانلله 

 هاي اداريماشين
0 3 91 1 

اندازي، تعميلر   نصب، راه: تذكر

و نگهللداري، سللرویس و ارائلله 

از % 25خلللدمات پشلللتيباني 

 اجرت دریافتي
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

0 
7229 

7221 
 * 28 * 1 انواع نر  افزار  5959

ارائه خلدمات  % )92فروشنده *

نللر  افللزاري پللس از فللروش، 

خدمات پشلتيباني و مشلاوره   

 (از اجرت دریافتي% 22

       ضلللریب ماليلللاتي  : تلللذكر

كننده به موجب قلرارداد  توليد

 .باشدمي% 28

1 3111 5952 5237 

لواز  مصلرفي رایانله و ماشلينهاي    

         اداري نظيللر دیسللکت، سللي دي،  

ریبون، تونر، كلارتری    دي وي دي،

 وغيره

0 3 91 92 

شارژكننده انواع ریبون، : تذكر

از اجلرت  % 21تری  رتونر و كلا 

 دریافتي

98 
2199 

3998 
 5231 

انواع ژنراتور و موتورهاي مولد برق، 

ترانسللفورماتور و قطعللات و لللواز  

 مربوطه

98 5 90 98 

از % 25تعميركننلللده : تلللذكر

از فروش % 92اجرت دریافتي و 

 قطعات و لواز  مربوطه

99 3918 5838 5838 
انواع باتري خشك و تر و قطعلات و  

 لواز  مربوطه 
99 1 28 * 

فروشللنده انللواع بللاتري نللو * 

و %( 90و خلارجي  % 98داخلي )

 %0باتري مستعمل 

92 3928 5915 5231 

تجهيزات توزیلع و كنتلرل نيلروي    

برق، دكلهاي برق، تابلوهلاي بلرق،   

 مقره و امثال آنسيمهاي هادي و 

1 1 90 99 

كننده انواع تابلو برق وارد: تذكر

28 % 

93 3938 5915 5231 

انواع سيص و كابل برق، آنتن، شبکه، 

فيبر نلوري، كليلد و پریلز، فيلوز،     

 سرپيچ، دوشا ، كيتهاي الکترونيك
0 1 90 98 

 

91 3958 5915 
5233 

5231 

انواع المپ، چراغ، نورافکن و سلایر  

 (برقي)روشنایي تجهيزات 
98 1 91 99 

فروشي چراغهلا و  خرده: تذكر

 %97تابلوهاي نئون و فلورسنت 

 

95 3918 5915 5231 

انواع دزدگير، سيستمهاي حفارتي 

و هشدار دهنده و مجموعله كاملل   

 درب بازكن الکتریکي

98 1 90 91 

%  22كننده تعمير و نصب: تذكر

 از اجرت دریافتي

91 3228 
5952 

5955 
5231 

انلللواع دسلللتگاهها و تجهيلللزات 

مخللابراتي، انللواع گوشللي تلفللن و 

 قطعات یدكي و جانبي آنها
0 1 95 93 

از % 20كننلللده تعمير: تلللذكر

 اجرت دریافتي
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده فروشعمده  توليدكننده خرده عمده توليد

97 
3958 

3111 
5933 5233 

انواع آیينله و شلمعدان، لوسلتر و    

 آباژور
92 5 28 90 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %28خارجي 

90 3958   
اطاق عملل و  ) چراغهاي بيمارستاني

 (نظایر آن
1 1 91 92 

 

91 3399 5951 5239 

انواع للواز  و تجهيلزات پزشلکي،    

دندانسازي، جراحي و دندانپزشکي، 

ارتوپدي، آزمایشگاهي، بيمارستاني، 

توانبخشي، كمك شنوایي و اعضلاء  

مصنوعي بدن، دامپزشکي و نظلایر  

 آن

98 1 90 93 

تجهيلزات   لواز  و اجاره: 9تذكر

 از وجوه دریافتي% 38پزشکي

 واردكننلللللده و             : 2تلللللذكر

 لللواز  وانللواع فللروش خللرده

بله  حيوانات خلانگي  تجهيزات 

 %38 و% 25ترتيب 

 92 90 5 98 دماسن  طبي و غير طبي  5951 3392 28
 

29 3328 5931 5230 
عينلك و  ( فلر  )انواع لنلز و قلاب   

 قطعات و لواز  مربوطه
98 1 90 91 

عينلك سلاز و عينلك    : 9تذكر

از وجللوه % 95فللروش طبللي  

 دریافتي

خلرده فلروش عينلك    : 2تذكر

 %28آفتابي

تعميركننللده عينللك : 3تللذكر

 از اجرت دریافتي% 25

22 3113 5931 5230 
انللواع وسللایل، لللواز  و تجهيللزات 

 (به استثناء كفش و لباس)ورزشي 
98 1 91 91 

خرده فروش لواز  اسکي :9تذكر

 %90و اسکيت 

كرایلله دهنللده لللواز  : 2تلذكر 

 از وجوه دریافتي% 18ورزشي

23 3328 5935 5237 

انواع للواز  و تجهيلزات عکاسلي،    

فيلمبلللللرداري، صلللللداگذاري، 

نورپردازي، دوبالژ، مونتاژ، رهلور و  

چاپ فيلص و عکس و سایر تجهيزات 

 وابسته 

98 5 91 91 

 

21 2191 5955 5230 
انلللواع دسلللتگاههاي تلللوزین و  

 تجهيزات و لواز  یدكي مربوطه
98 5 90 91 

 



 
 

 

 

 

لواز  برقي خانگي، انواع ماشينهاي اداري و رایانه، تجهيزات بيمارستاني، طبي، ورزشي، عکاسي، فيلمبلرداري، دسلتگاههاي الکتریکي و  -7
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 ردی 

كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت (آیسيك)
 درصد از فروش

 مالحظات

 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

 91 28 5 98 انواع ساعت و لواز  یدكي مربوطه 5230 5931 3338 25
كننلده  تعمير و سلرویس  :تذكر

 از اجرت دریافتي% 28

21 3392   
برق و گاز، كنتلور  انواع كنتور آب و 

 خوان و لواز  و قطعات مربوط به آنها
98 5 90 91 

 

27 3392 5951 5230 

ابزار و وسایل انلدازه گيلري دقيلق    

علمي و كنترل كيفيت الکترونيلك،  

كنترل و شمارش زمان و مقاومتهاي 

 الکتریکي

99 5 90 91 

 

 91 28 5 98 انواع هود و هواكش 5231 5915 2191 20
 

21 
2092 

2191 
5915 5231 

انواع دستگاههاي تهویله، هواسلاز،   

چيلر، بلرج خنلك كننلده، هيتلر،     

یونيت، سيستمهاي حرارت مركلزي،  

كویل، پکلي  و قطعلات و   شوفاژ، فن

تجهيزات و لواز  یدكي مربلوط بله   

 آنها

98 3 90 1 

اندازي، تعمير و نصب، راه :تذكر

% 25كننده نگهداري و سرویس

 از اجرت دریافتي

38 
2092 

2192 
5915 5231 

، كمپرسلور،  الکتروموتور ،انواع پمپ

دیگ و ماشلين بخلار و تجهيلزات،    

 قطعات و لواز  یدكي مربوط به آنها

98 3 90 1 

اندازي، تعمير و نصب، راه :تذكر

% 25كننده نگهداري و سرویس

 از اجرت دریافتي

39 2191   
انواع كوره، مشعلهاي كوره و قطعات 

 مربوط به آن
98 3 90 1 

 

 92 91 1 98 انواع دستگاه تصفيه آب  5955 2191 32
عمير و اندازي، تنصب، راه :تذكر

اجلرت  از % 25كننلده  سرویس

 دریافتي

 90 25 1 95 ادوات و وسایل موسيقي و موزیك 5233 5933 3112 33
از اجللرت % 25كننللده تعميللر

 دریافتي

31 3728   
بازیافت انواع باطري و پسلماندهاي  

 الکترونيکي و الکتریکي
5    
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20 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده فروشعمده توليدكننده خرده عمده توليد

فروشنده انواع خودرو سبك و *  * 91 1 93 انواع خودرو سبك و سنگين 5898 5898 3198 9

سنگين داخلي، خارجي و دسلت  

%  1و % 1، %1دو  بللله ترتيلللب 

 ميباشد

در مورد حق العملکلاري،  : 9تذكر

داللي و نمایندگي فروش حسلب  

مورد از ضرایب مالياتي مندرج در 

 بخش خدمات استفاده شود

تي این ردی  ضرایب ماليا: 2تذكر

شللامل خودروهللاي خلللاص و   

خدماتي كه لواز  و تجهيزاتلي از  

قبيللل جرثقيللل، بللاالبر، بللونکر، 

ميکسر، آتش نشاني، زباله كلش،  

بر روي شاسلي آنهلا   ... جاروب و

 .نصب شده است نيز ميگردد

2 
3198 

3128 

3138 

5838 5838 

انواع لواز  و قطعات یدكي، شاسي، 

گازي، كولر كفي، اتاق، بدنه، مخازن 

و سایر تجهيزات جلانبي و كمکلي   

به جز )انواع خودرو سبك و سنگين 

الستيك، بلاطري، شيشله، روكلش    

گيلر و سلایر للواز     صندلي، علرق 

 (تودوزي اتومبيل

5/5 3 90 91 

نسبت بله آن قسلمت از   : 9تذكر

اجناسي كه از شلركتهاي طلرف   

قرارداد طبلق مقلررات مربلوط    

     %   58 دریافت و توزیلع ميگلردد  

از كللارمزد، سللود و یللا تخفيلل  

 دریافتي

فروشللنده لللواز  و  : 2تللذكر 

تجهيزات جانبي لوكس و تزئيني 

 %25انواع خودروها 

3 3519 5818 5818 

انللواع موتورسلليکلت، سلله چرخلله 

موتلللوري و چرخهلللاي موتلللوري 

 معلولين

98 3 91 1 

 

1 
3918 

3519 
5818 5818 

لواز  یدكي و قطعلات و تجهيلزات   

مربوط به انواع موتورسيکلت جانبي 

بله جلز   )هلاي موتلوري   و دوچرخه

 (الستيك و باطري

 

 

98 1 91 92 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

5 3512 5931 2530 
چرخلله انللواع دوچرخلله و سلله 

 معلولين رخهايوچ
98 3 91 92 

 

 

1 3512 5931 5230 

لواز  یدكي، قطعلات و تجهيلزات   

چرخله،  جانبي انواع دوچرخه، سه

بله  )كالسکه و چرخهاي معللولين  

 (جز الستيك

98 1 91 92 

 

7 2599 5838 5838 

انللواع السللتيك، تيللوپ، روكللش 

السللتيك و تللایر انللواع خللودرو، 

موتورسلللليکلت، دوچرخلللله و           

 آالتماشين

0 3 90 * 

توليلد  )فروشنده السلتيك  * 

و % 7، خلللارجي %5داخلللل 

 %(1مستعمل 

كننللده السللتيك وارد: تللذكر

خودروهاي سلنگين، ماشلين   

آالت راه سلللازي، معلللدن و  

 %91كشاورزي 

0 3599   
انواع كشلتي و للن  و قطعلات و    

 لواز  یدكي مربوطه
98 3 91 95 

از % 25تعميركننلللده : تلللذكر

از فروش % 95اجرت دریافتي و 

 لواز 

1 3592   

اعللص از تفریحللي، )انللواع قللایق 

و لواز  و قطعلات  ( ورزشي و غيره

 جانبي مربوطه

99 3 91 95 

از % 25تعميركننلللده : تلللذكر

از فروش % 95اجرت دریافتي و 

 لواز 

98 3528   

انللواع قطللار، لوكوموتيللو، واگللن، 

تراموا و تجهيزات و قطعات جانبي 

 و لواز  متعلقه آن

1 3 91 92 

از % 25تعميركننلللده : تلللذكر

از فروش % 92اجرت دریافتي و 

 لواز 

99 3538   

كوپتر، گالیدر، انواع هواپيما و هلي

كایللت، بللالون و لللواز  یللدكي و  

 قطعات و تجهيزات مربوط به آن

1 3 95 92 

از % 25تعميركننلللده : تلللذكر

از فروش % 92اجرت دریافتي و 

 لواز 

92 2195 5955  

دستگاهها و تجهيلزات بلاال   انواع 

كننللده، جللك،  برنللده و جابجللا 

جرثقيل، نقالله و للواز  جلانبي و    

قطعات و لواز  یلدكي مربلوط بله    

 آنها

98 3 91 92 

از % 25تعميركننلللده : تلللذكر

از فروش % 92اجرت دریافتي و 

 لواز 

93 2195   

انللواع آسانسللور، پللله برقللي و   

تجهيزات و قطعات و لواز  یلدكي  

 مربوطه
92 3 28 92 

طراحي، مونتلاژ و نصلب   : تذكر

سرویس )از وجوه دریافتي % 90

از اجللرت % 25و تعميركننللده 

 (دریافتي
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

91 2129 5951 5230 

آالت و تجهيللزات انللواع ماشللين 

داري، كشاورزي و باغبلاني، جنگلل  

داري و پرورش ملاهي  دامداري، مرغ

 و قطعات و لواز  مربوط به آنها

0 3 92 7 

فلروش قطعلات و   خرده: تذكر

 %92لواز  یدكي 

95 2122 5955  

آالت و ماشلين ابلزار   انواع ماشلين 

صنعتي و لواز ، تجهيزات و قطعلات  

 یدكي مربوطه

1 3 91 1 

خلرده فروشلي للواز ،    : تذكر

 %92تجهيزات و قطعات یدكي 

91  2123 5955  
آالت متالوژي و للواز ،  انواع ماشين

 تجهيزات و قطعات یدكي مربوطه
1 3 91 1 

فروشللي لللواز ، خللرده: تللذكر

 %92تجهيزات و قطعات یدكي 

97 2121 5955 
 

 

آالت معدني، استخراج، راه و ماشين

 ساختمان و قطعات یدكي مربوطه
1 3 91 1 

فروشللي لللواز ، خللرده: تللذكر

 %92قطعات یدكي تجهيزات و 

90 2125 5955  

آوري مواد غذایي، آالت عملماشين

نوشابه و توتون و تنبلاكو و قطعلات   

 یدكي مربوطه
1 3 91 1 

فروشللي لللواز ، خللرده: تللذكر

 %92تجهيزات و قطعات یدكي 

91 2121 5955  

آالت توليد منسوجات، كفش ماشين

و پوشاك، چلر  و قطعلات یلدكي    

 مربوطه

1 3 91 1 

فروشللي لللواز ، خللرده :تللذكر

 %92تجهيزات و قطعات یدكي 

28 2121 5957  
آالت و قطعلات یلدكي   سایر ماشين

 مربوطه
1 3 91 1 

فروشللي لللواز ، خللرده: تللذكر

 %92تجهيزات و قطعات یدكي 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 
 2798 

2739 

2011 

5911 

5915 
5231 

انواع محصوالت فلزي آهني، فلوالدي  

و چدني شامل انلواع شلمش، بللو ،    

، ربيلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نلوا 

سپري، تسلمه، لولله، نلورد یلا رول،     

ميلگلرد، سليص و كابلل    گلوله، ميله، 

، نبشللي، (غيللر از مصللارف برقللي )

تيلر، ریلل،   ناوداني، قوطي، پروفيلل،  

تراورس و پودر فلزات مزبور و قطعات 

 نللي، فللوالدي و چللدني حاصللل از آه

 گريریخته

0 5/9 97 3 

واردكننده شمش آهلن   :9تذكر

93% 

 

توليدكننللده لوللله   :2تللذكر

( نلورد سلرد  )پروفيل و قوطي 

5/1% 

2 

2729 

2722 

2723 

2732 

5912  

        انواع محصلوالت فللزي غيرآهنلي    

به استثناء فلزات قيمتي نظير طال، )

شامل انواع شلمش،  ( نقره و پالتين

بلو ، بيللت، اسللب، ورق، صلفحه،    

تور، نوار، سپري، تسمه، لوله، نلورد  

یا رول، گلولله، ميلله یلا ميلگلرد،     

غيلر از  ) سيص و كابلفویل، مفتول، 

، نبشللي، نللاوداني، (برقلليمصللارف 

قوطي، پروفيل، تير، ریل، تراورس و 

ر فلزات مزبور و قطعات فللزات  پود

 گري آهني حاصل از ریختهغير

0 2 97 5 

استحصلال و جداسلازي   : تذكر

         فلللز موليبللدن از كنسللانتره  

 %1مس 

3 
2723 

3119 
5931 

5233 

5230 

شمش و سلایر مصلنوعات سلاخته    

 شده از جنس نقره
0 3 92 91 

استحصال و جداسلازي   :9تذكر

 %1انتره مس نقره از كنس

بگير اجرت توليدكننده :2تذكر

 از اجرت دریافتي% 25

1 2723 5931 

5912 

 

شمش و سلایر مصلنوعات سلاخته    

بله  )شده از جلنس طلال و پالتلين    

 (استثناء انواع سکه و زیور آالت

 

 

 

صال و جداسلازي  استح :9تذكر 92 0 5/9 1

 %1 كنسانتره مسطال از 

بگير اجرت توليدكننده :2تذكر

 از اجرت دریافتي% 25

خلرده فلروش   عمده و  :3تذكر

 %3 و% 9به ترتيب  شمش

العملکللار دالل و حللق :1تللذكر

و % 58تيب مصنوعات طال به تر

العملل  از كارمزد و یا حلق % 18

 دریافتي

          فروشلللنده طلللالي  : 5تللذكر 

 %0/8شدهآب
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 ردی 
 (آیسيك)فعاليت كد شناسایي 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

5 3119 5931 5230 

انلللواع طلللال، جلللواهر و سلللنگهاي 

شامل انواع زیورآالت از جلنس  )قيمتي

طال و پالتلين، سلنگهاي قيمتلي و یلا     

سنگهاي قيمتي نصب شده بر روي طلال  

 پالتينو 

و % 7فروشنده طلال و پالتلين   * * 1 2 7

فروشللنده جللواهر و سللنگهاي  

 %90قيمتي 

العملکار انلواع  دالل و حق:9تذكر

% 18و % 58طال و جواهر به ترتيب 

 العمل دریافتياز كارمزد و یا حق

توليد كننده اجرت بگيلر  : 2تذكر

 از اجرت دریافتي % 32

مخراج كار، مرصع كلار،  : 3تذكر

تعميركننده طال و جواهر قلمزن و 

 از اجرت دریافتي% 25

1 
3119 

1791 
5931  

درصورتي كله اطالعلات   : 9تذكر     معامالت انواع سکه طال و ارز 

خرید و فروش ارز و سکه طال در 

دسترس باشلد، از ضلرایب زیلر    

 شود؛ استفاده 

 78در مورد انواع سکه طلال  : ال 

درصللد مابلله التفللاوت خریللد و 

 فروش 

درصلد   55در مورد انواع ارز : ب

 مابه التفاوت خرید و فروش 

دالل یا حق العملکار انواع : 2تذكر

از كارمزد یلا  % 78سکه طال و ارز 

 حق العمل دریافتي

     معامالت سکه -ال 

كله بلر   ( حقيقي و حقلوقي )اشخاص -9

اساس مجلوز صلادره از سلوي مراجلع     

       ذیللربط در زمينلله خریللد و فللروش   

 سکه طال فعاليت دارند

 

6/5  6/5 

 8  8  سایر اشخاص -2

     معامالت ارز -ب

حقيقللي و )هللا و اشللخاص صللرافي -9

 داراي مجوز از بانك مركزي( حقوقي
 

6/6  6/6 

 سایر اشخاص -2
 

5  5 

  25 25 5 91 انواع زیورآالت و جواهرات بدلي 5230 5931 3111 7

 از وجوه دریافتي %28     خاكشویان طال    0

1    
، جواهر (ري گير)تعيين كننده عيار طال 

 و نقره
 از وجوه دریافتي 58%    

98    

 برشکاري،پرسکاري،تراشلللللللکاري،

 خمکاري،کاري،چرخ،يجوشلللللللکار

كلاري، حکلاكي،   سوهانکاري، اسلپارك 

سلازي  و ملدل ( سند بالسلت ) پرداخت

 انواع فلز

1 

   

% 28بگيراجرتتوليد كننده : تذكر

 از اجرت دریافتي

99    
ي ، لللغگللري، تتصللفيه، ریختلله ذوب،

  كربونيزه و سفت كردن انواع فلز
1 

   
% 28بگيراجرتتوليد كننده : تذكر

 از اجرت دریافتي

92 2012   
و  ايكوره كاريرنگولعابکاري، آبکاري

 استاتيك و گالوانيزه كردن انواع فلز
92    

بگيلر  توليدكننلده اجلرت  : تذكر

 از اجرت دریافتي% 25
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27 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

 98 91 3 1 داربست فلزيانواع    2099 93
سلت  نصب و اجلاره دارب : تذكر

و % 25فلزي در بخلش صلنعت   

 %38در سایر بخش ها 

91 2099 

  
قطعات سوله، انبار، اسلکلت فللزي   

 5 91 3 1 ساختماني، پل و دكل
بگير و اجرتتوليدكننده : تذكر

از اجللرت % 25نصللب كننللده 

 دریافتي

95 
2099 

3128 
  

انللواع كللانکس، كللانتينر، كللاروان، 

 كيوسك و خانه پيش ساخته
0 3 91 7 

 

91 2099   

هلاي پليش   انواع قطعلات و سلازه  

شللامل درب، )سللاخته سللاختمان 

 (پنجره، حفاظ، پانل و غيره
1 3 91 * 

و مسلتعمل  % 91فروشنده نو * 

90% 

آهنگر و آلومينيو  سلاز  : تذكر

از اجللرت % 25اجللرت بگيللر 

 دریافتي

97 
2798 

2011 
5915 5231 

انواع شيرآالت و اتصلاالت و للواز    

بهداشلللتي سلللاختمان نظيلللر   

ررفشویي، وان، سيفون و امثال آنها 

 (فلزي)

1 3 90 92 

توليد كننده اجرت بگيلر  : تذكر

 از اجرت دریافتي% 25

90 
2011 

2013 
5915 5231 

قفل و للوال،  )آالت ابزار و یراق انواع

دستگيره، پيچ و مهره، ميخ، بست و 

و ...( خاردار، زنجير، فنر وگيره، سيص

انواع ابزار و للواز  بنلایي، نجلاري،    

كفاشي، خياطي، قنلادي، زرگلري و   

 (غير الکتریکي)نظایر آن 

1 3 91 99 

 

91 
2011 

2099 
  

دریچه و كانال كولر، لوله بخلاري و  

 (فلزي)شيرواني 
1 3 91 93 

حلبي ساز اجلرت بگيلر   : تذكر

 از اجرت دریافتي% 22

28 3198 5933 5233 

انلواع ميلز، مبللل، صلندلي، كمللد،    

ویتللرین، كابينللت، فایللل، قفسلله، 

جالباسي، تخلت خلواب، گهلواره و    

 (فلزي)نظایر آن 

1 3 91 95 

 

29 2011 5933 5233 

غيلر  )انواع رروف، لواز  آشپزخانه 

دسلتي و مصلنوعات   ، صنایع (برقي

 (فلزي)تزیيني 

98 1 91 91 

فروشللنده محصللوالت : 9تللذكر

 %28خارجي 

% 28قلمزن اجرت بگير : 2تذكر

 از اجرت دریافتي

22 2092 5838 5838 
انواع سيلندر و كپسول گاز، رگالتور 

 و شير سيلندر گاز
1 3 91 93 

از % 91تعمير و بازسلازي  : تذكر

وجوه دریلافتي و توليدكننلده   

از اجللرت % 28بگيللراجللرت 

 دریافتي
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14    

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

23 2092   
انللواع كپسللول آتللش نشللاني و   

 تجهيزات و لواز  مربوطه
98 3 90 92 

از اجرت %28تعميركننده : تذكر

 دریافتي

21 
2092 

2011 
5915 5231 

انواع تانکر، مخزن، جعبله، بشلکه،   

 (فلزي)قوطي و رروف بسته بندي 
1 3 91 93 

 

  95 90 1 99 صندوق و كشوهاي ایمنيانواع گاو   2011 25

21 
2821 

2528 

2011 

  
انواع قالبهاي صلنعتي و كارگلاهي   

 (فلزي و غير فلزي)
98 3 91 91 

بگيلر  اجلرت كننده توليد: تذكر

 از اجرت دریافتي% 25

27 
2099 

2011 
5931 5230 

انواع پرده كركره و كركلره فللزي و   

 قطعات و لواز  مربوطه
98 1 90 91 

از % 25كننلللده تعمير: تلللذكر

 اجرت دریافتي

20 2127 5931 5230 

انللواع لللواز  و تجهيللزات صلليد و 

شللکار، انللواع اسلللحه شللکاري و  

 قطعات و لواز  متعلق به آنها

99 5 28 90 

 

 92 28 3 1 انواع كليد خا    2013 21
وجلوه  از % 91 سلاز كليد: تذكر

 دریافتي

38 2011   

انللواع تللابلو، گاردریللل و عالئللص   

فللزي و غيلر   )راهنمایي و رانندگي

 (فلزي

98 3 91 92 

 

39 2193   
انواع بلبرینگ و چرخهلاي ثابلت و   

 متحرك
98 3 91 92 

 

 91 90 3 0 (وزنه ورزشيبه استثناء )انواع وزنه    2739 32
 

 98 92 2 * ضایعات و قراضه انواع فلزات    33

در صورتيکه ضایعات فلروش  *

رفته در قيمت تما  شده توليد 

بهلاي  % 18منظور شلده باشلد  

% 98فروش و در غير این صورت 

 بهاي فروش

31 3798   

بازیافللت ضللایعات و قراضلله انللواع 

به استثناء ) و غيرآهني فلزات آهني

 (فلزات گرانبها

7    

 

35    
اوراق، اسقاط و بازیافت انواع خودرو 

 و ماشين آالت
92    

اوراق كننللده و اوراق  : تللذكر

 %90فروش 

  92 90 3 1 سایر مصنوعات فلزي    31
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13 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 
8289 

2898 
5911 5231 

انواع الوار، تير و تخته، چهلارتراش،  

 هاي جنگليو فرآورده تراورس
0 3 0 98 

 

2 2829 5911 5231 

یي، فيبلر، نئوپلان،   الانواع تخته سه

اف، فرميکلا و  ديچوب فشلرده، ا  

 روكش چوبي

0 3 22 99 

 

3 3198 5933 5233 

 انللواع ميللز و صللندلي، مبلمللان،  

، جالباسي، كتابخانه، كملد، ویتلرین  

قفسه، فایل، تخت خلواب و نظلایر   

 (...اف ودي، ا چوبي) آنها

* 1 25 97 

توليللد و  ،%98توليدكننللده  *

 %97فروش توأ  

توليدكننللده ميللز و   :9تللذكر

 %1صندلي و نيمکت مدارس 

محصلوالت   فروشلنده  :2تذكر

 %38خارجي

 22 25 5 92 ...(اف وديچوبي، ا )انواع كابينت    3198 1

از اجللرت % 25صللاب ن :9تللذكر

 دریافتي

محصلوالت  فروشلنده   :2تذكر

 %38خارجي 

 97 22 5 92 پاركت چوبيانواع كفپوش و  5230 5931 2822 5

از اجللرت % 25نصللاب  :9تللذكر

 دریافتي

محصلوالت  فروشلنده   :2تذكر

 %38خارجي 

1 2822 5911 5231 

انواع درب و پنجره چلوبي و سلایر   

 مصنوعات چوبي ساختمان

 

99 5 28 97 

سلرقت  ضد درب توليد: 9ذكرت

91% 

فروشللللنده درب  : 2تللللذكر

 %38سرقت خارجي ضد

7 
2823 

2821 
5933 5233 

انللواع رللروف، صللنایع دسللتي و  

 مصنوعات تزئيني چوبي
92 5 38 90 

صللوالت محفروشللنده : تللذكر

 %25خارجي 

 92 28 3 1 انواع پوشال كولر 5231 5911 2898 0
 

  95 28 3 98 انواع قاب عکس، قاب تابلو و غيره   2821 1

  92 97 3 98 هيز  و زغال چوب   8289 98

  92 28 3 0 (چوبي)حصير و جارو دستي انواع  5233 5933 2821 99

92  5917 

 

هلاي  ضایعات انواع چوب و فرآورده

 چوبي

 

 

 

در صورتيکه ضایعات فلروش  *  98 98 3 *

رفته در قيمت تما  شده توليد 

بهلاي  % 18 منظور شلده باشلد  

% 98فروش و در غير اینصلورت  

 بهاي فروش
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 از فروشدرصد 

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

93 2821 5931  

انواع جعبه و پالت چلوبي و بلاكس   

قرقره چوبي، خلالل دنلدان،   پالت، 

دوك و ماسوره چوبي، چوب پنبله،  

چللوب بسللتني و بللادبزن و سللایر  

 مصنوعات چوبي

0 3 97 92 

جعبه و توليدكننده انواع : تذكر

 %5وبي و باكس پالت پالت چ

91    

قطع اشجار، چوب بري، رنده كاري و 

       ، حکلللاكي، خراطلللي، پرسلللکاري

كللار و پلللي كللاري، رنللگكمشللب

         صللرفاً) اسللتركار انللواع چللوب  

 (اجرت بگير

    

 از اجرت دریافتي% 25
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11 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 2199 5915 5231 

جللا ، تخللت، خللص              انللواع شيشلله، 

وسائط نقليه، درب شيشه )و ایمني 

اي و نظللایر آنهللا، نسللوز و شيشلله

       سللکوریت و  نشللکن، دو جللداره، 

 (سند بالست

1 3 91 93 

از اجللرت % 25نصللاب  :تللذكر

 دریافتي

2 2192  5231 
          ايانللواع آینلله و تابلوهللاي آینلله 

 (به غير از آینه و شمعدان)
1 3 91 91 

 

3 2192 5933 5233 
اي، بللوري و  انواع رلروف شيشله  

 كریستال
1 1 28 91 

انلللواع بطلللري و        : 9تلللذكر

توليد كننلده  )هاي دارو شيشه

%              1فلللللروش عملللللده% 1

و فروشلنده  % 91فلروش  خرده

 %(98مستعمل 

فروشللنده محصللوالت :2تللذكر

 %22خارجي 

1 2192   

مصنوعات حباب لوستر و سایر انواع 

اي، بلوري ني شيشهيو حجمهاي تزی

 و كریستالي

1 1 28 28 

 

 91 90 1 98 ايانواع دكوراسيون و ميز شيشه 5233 5933 3198 5
 

1 2192 5918 5230 
انواع آكواریو  و قطعات و تجهيزات 

 جانبي
92 5 28 23 

 

 98 92 1 * ايانواع ضایعات شيشه  5917  7

صورتيکه ضایعات فلروش   در *

رفته در قيمت تما  شده توليد 

بهلاي  % 18 منظور شلده باشلد  

% 98فروش و در غير اینصلورت  

 بهاي فروش

    0 بازیافت انواع شيشه   3728 0
 

1 2192 5933 5233 
توده، پودر و سایر  گلوله، ميله، لوله،

 ايمحصوالت شيشه
1 3 90 91 

 

98 2192   

خمکللاري، تراشللکاري، حکللاكي،  

سوراخکاري، سندبالست، ماتکلاري  

               انللللواع شيشلللله  و نقاشللللي

 (بگيراجرت صرفاً)

    

 از اجرت دریافتي% 25
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 2193 
5911 

5910 
 92 93 5/9 98 انواع گرانول و مواد اوليه پالستيك 5230

توليد كننده مستر بلچ و  : تذكر

 %0كامپاند 

  92 93 1 1 (خا )انواع كائوچو   5910 2193 2

  91 91 1 99 انواع مصنوعات از جنس كائوچو  5910  3

1 
2528 

3111 
  91 91 1 98 انواع فو ، ابر و اسفن   5918

5 2528 5918 5230 

انواع شمش، ورق، صلفحه، گلولله،   

تسمه، تور، نوار و توده، پودر، ميله، 

مقاطع هندسي از جنس پالستيك و 

 فایبر گالس

98 1 91 91 

 

1 2591 5918  

، گلولله،  انواع شمش، ورق، صلفحه 

توده، پودر، ميله، تسمه، تور، نوار و 

 هندسي از جنس الستيكمقاطع 

98 1 91 91 

 

7 2528 5931 5230 

انلللواع مصلللنوعات پالسلللتيکي  

درب و پنجره، انواع ساختمان نظير 

پاركت، كفپوش و پانل و سایر انواع 

قطعات پليش سلاخته سلاختمان،    

  كيوسك و محل اسکان موقت

98 1 90 91 

 

0 2528 5931 5230 

يرآالت و اتصلاالت  انواع لولله و شل  

 سي و لواز  بهداشتيويپوليکا و پي

 پالستيکي ساختمان

98 1 90 91 

توليد كننده انواع لولله و  : تذكر

 %1از جنس پلي اتيلن  اتصاالت

1 3198 5933 5233 

انواع كمد، فایلل، قفسله، ویتلرین،    

نهارخوري، كابينت، تخت خلواب و  

و نظلایر آنهلا از جلنس    جا لباسلي  

پلکسلي   ،فایبر گلالس  ،پالستيك 

 ونظایر آنهاگالس 

98 1 90 91 

 

98 3198 5933 5233 

بلمان، ميز، نيمکت و صندلي انواع م

پلکسلي   ،گلالس پالستيك ، فایبر 

 و نظایر آنها گالس

98 1 90 91 

 

99 2528 5933 5233 

انللواع رللروف، جعبلله، مخللازن و  

مصلللنوعات تزئينلللي از جلللنس  

، گلالس  پالستيك، مالمين و فلایبر 

 پلکسي گالس و نظایر آنها

98 3 90 91 
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

92 2528 5918 5230 
یکبللار مصللرف  انللواع رللروف  

 پالستيکي و كيسه نایلون
98 3 90 92 

 

 91 90 1 98 انواع رروف الستيکي 5233 5933 2591 93
 

91 2528 5915 5231 
 از جلنس السلتيك و   انواع شيلنگ

 پالستيك
98 1 90 95 

 

95  5917  

ضایعات انواع الستيك، پالستيك و 

 نایلون
* 1 92 98 

در صورتيکه ضایعات فلروش  * 

قيمت تما  شده توليد رفته در 

بهلاي  % 18 منظور شلده باشلد  

%  98فروش و در غير اینصلورت  

 بهاي فروش

 %98بازیافت انواع پت : تذكر    7 (پالستيك)بازیافت انواع پليمرها    3728 91

     5 (راورها)ها بازیافت انواع الستيك   3728 97

90    
انواع شبرنگ، روزرنلگ، اسلتيکر،   

 و موارد مشابه برچسبهاي دكوري
98 1 28 28 

 

91 2528 5918  
سایر انواع محصوالت ساخته شلده  

 از جنس پالستيك و فایبر گالس
98 1 91 91 

 

28 2591 5918  
سایر انواع محصوالت ساخته شلده  

 از جنس الستيك
98 1 91 91 
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 ردی 
 (آیسيك)فعاليت كد شناسایي 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 9199 5921 5230 
( ساالمبور)انواع پوست دباغي شده 

 و روده فرآوري شده
7 1 90 92 

انواع پوست كننده توليد :تذكر

 %5دباغي شده 

  91 28 1 0 طبيعيانواع چر   5232 5921 9199 2

3 9199 5921 5232 
انواع چر  مصنوعي نظير جير، ورني 

 و نبوك
98 1 28 95 

 

 

1  5917  
ضایعات انلواع چلر  و مصلنوعات    

 چرمي
* 1 92 98 

درصورتيکه ضایعات فلروش   *

رفته در قيمت تما  شده توليد 

 بهلاي % 18 منظور شلده باشلد  

  فروش و در غيلر ایلن صلورت   

 بهاي فروش% 98
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19 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 از فروشدرصد 

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 2989 
5911 

5910 
  98 91 1 0 مواد اوليه انواع كاغذ و مقوا 

2 
2989 

2981 
 98 91 1 0 انواع كاغذ و مقوا 5231 5935

برش انواع كاغلذ و مقلوا    :تذكر

       از وجللللوه دریللللافتي و % 98

از % 25آن نيللز بگيللري اجلرت 

 اجرت دریافتي

3 2982 5935 5231 
انواع رروف، جعبه، كارتن، پاكلت و  

 مقوایيمخازن كاغذي و 
1 1 91 98 

بگيلر  اجلرت توليدكننده : تذكر

 از اجرت دریافتي% 25

1 2981 5935 5231 
انواع دفتر، دفترچه، كاغذ كالسور و 

 كاغذ كاربن
0 1 97 98 

 

5 3111 5935 5231 

التحریر نظير افزار و لواز نوشتانواع 

مغللز  مللداد و مغللز مللداد، خودكللار،

      خودنلللویس، ماژیلللك،  خودكلللار،

        كالسلللور،  كلللش، زونکلللن،خلللط

كللن، تحریللر، مللداد پللاك تختلله

 رسيد و غيرهمدادتراش، تقویص و سر 

1 1 90 92 

 

  92 90 1 98 لواز  مهندسي 5231  3111 1

 %1طبع و نشر  * 1 98 3 * كتابانواع  5231 5935 2299 7

0 2292 5935 5231 
انللواع مجللله، روزناملله، نشللریات،  

 ژورنال و نظایر آن
* 1 92 98 

و بابت چلاپ  % 5طبع و نشر  *

 از وجوه دریافتي% 28آگهي

1 2291 5935 5231 
انواع پوستر، كارت پسلتال، كلارت   

 عروسي، كارت ویزیت و نظایر آنها
98 1 22 90 

 

  92 90 1 98 انواع آلبو    2229 98

99 1291  5230 
آثار و تابلوهاي نقاشي و انواع نسخ، 

 خطاطي
98 1 28 28 

نقاشي، خطاطي، تابلو نویسي  :تذكر

از % 28و پرده نویسي براي دیگلران  

 اجرت دریافتي

 91 90 1 98 كاغذ دیواري 5230 5931 2981 92
از % 25نصللب كننللده  :تللذكر

 اجرت دریافتي

 98 92 1 * انواع كاغذ و مقواضایعات   5917  93

درصورتيکه ضایعات فروش رفتله   *

توليلد منظلور    در قيمت تما  شلده 

بهاي فروش و در غير % 18شده باشد

 بهاي فروش% 98این صورت 

 %5فروشنده كاغذ باطله  :تذكر

    7 بازیافت انواع كاغذ و مقوا   3728 91
 

 91 91 1 1 سایر مصنوعات كاغذي  5935 2981 95
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11 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 1199 

  

تهيه كننده انلواع فليلص و سلریال    

تلویزیللوني، سللينمایي، آموزشللي، 

، (پویانمللایي) تبليغللاتي، انيميشللن

 مستند و غيره

    از وجوه دریافتي 98%* ** 92 ** *

از  %25اجلرت بگيلر    :توضيح)

 (اجرت یا حق الزحمه دریافتي

           %98فروشنده **

 

 از وجوه دریافتي% 20     كارگردان    2

3    

مدیر توليد فيلص، ملدیر تلداركات،   

مدیر دوبالژ، ملدیر فليلص بلرداري،    

مدیر هنري، مجلري طلرح، دبيلر و    

 مدیر اجرایي مراسص سينمایي

    

 از وجوه دریافتي% 38

مذكور در  امور اندستيار :تذكر

وجلوه   از %28این ردی  معادل

 دریافتي

 از وجوه دریافتي %38     بازیگر تئاتر و سينما    1

 از وجوه دریافتي %28     فيلمنامه نویس    5

1 1199   
گوینللدگي، سللخنراني، مللداحي و  

 نظایر آنها
 از وجوه دریافتي 18%    

7 1199   

بردار، فيلمبلردار، صلداگذار،   تصویر

صدابردار، چهره پلرداز، نلورپرداز،   

طراح صحنه و لباس، فني ) دكوراتور

هلاي  ، جللوه (و مجري طرح صلحنه 

، (بصري، كامپيوتري و ميداني)ویژه 

، انيماتور، (مونتور) بدلکار، تدوینگر

منتقللد، عکللاس صللحنه و پشللت  

كات، صحنه، منشلي صلحنه، تلدار   

هاي تبليغات فيلص، مجري جشنواره

، نوازنده (دوبلور) سينمایي، گوینده

 ع فيلص و سریالو آهنگساز انوا

    

 از وجوه دریافتي 25%

مذكور در  دستياران امور :تذكر

از وجلوه   %28این ردی  معادل

 دریافتي

0 
   

تکثير و توزیع نسخ نملایش فليلص   

     (ویدئو خانگي)خانگي 
 از وجوه دریافتي% 92

1 

   

توزیع كننلده فيلمهلاي سلينمایي        

 (دفاتر پخش)

 
    

 از وجوه دریافتي% 92
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

98    

فيلمبرداري، صداگذاري، مليکس و  

مونتاژ انواع فيلص از مجالس عمومي 

 یا خصوصي

    

 از وجوه دریافتي% 38

99 1291   

موسليقي،   اجراي نمایش، كنسلرت 

آواز، حركللات مللوزون، سلليرك،   

 شعبده بازي و نظایر آنها

    

 از وجوه دریافتي% 18

92    

عکاسي و چاپ و رهور انواع عکس 

     و فيلص

% 92عکاسي درجه یك : توضيح

رهلور و چلاپ   % )0و درجه دو 

از % 25انللواع فلليلص و عکللس 

 (وجوه دریافتي

93 2293 

  

دي و انواع نوار كاست، ویدئو، سلي  

 (پر شده)نظایر آن 

% 90پركننده و تکثير كننلده  * 95 91 3 *

از % 25بگير توليدكننده اجرت)

 (اجرت دریافتي

 

كرایله و اجلاره دهنلده     :تذكر

در )انواع كاست، فيلص و سریال 

از % 35صورتي كه مالك باشلد  

وجوه دریافتي و در صلورتيکه  

از تفللاوت % 08مالللك نباشللد

 (پرداختياجاره دریافتي و 
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04 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

9 3111 5931 5230 

انواع اسباب بازي، وسلایل بلازي و   

سللرگرمي كللودك و لللواز  یللدكي 

 مربوطه

99 5 20 28 

فروشللنده محصللوالت : تللذكر

 %38خارجي 

2    
به غير ) لواز  مورد استفاده معلولين

 (از ویلچر
1 3 91 92 

 

 25 21 5 92 انواع گل و ميوه مصنوعي 5233 5933 3111 3
 

1    
 انواع موي مصنوعي و كلاله گليس   

 (كامل، دسته و شاخه ) 
 1  38 

 

  28 28 5 92 انواع جعبه جواهر و زیورآالت   2823 5

1 3111 5931  
انواع تسبيح، مهر، سجاده، جانماز و 

 سایر لواز  عبادي
5 3 28 92 

 

 92 91 3 1 انواع چتر و عصا  5931 3111 7
از % 25تعميركننلللده : تلللذكر

 دریافتياجرت 

 91 28 1 98 انواع پالك، كليشه و مهر   3111 0
طراح و سازنده آرمهلاي  : تذكر

 از وجوه دریافتي% 95مختل  

1   5222 
فروشللنده انللواع خواروبللار و مللواد 

 غذایي
 5  93 

 

98    

سورت و بسته بنلدي انلواع كلاال و    

غيرمللذكور در ایللن )مللواد غللذایي 

 (مجموعه

93    

اجللرت از % 25اجللرت بگيللر 

 دریافتي

99   
5299 

5222 
 93    سوپرماركت

در ملورد فلروش انلواع    : تذكر

اسلتفاده  % 0گوشت از ضریب 

 .شود

92   5291 
و چنللد  فروشللگاههاي زنجيللره اي

 منظوره
   90 

 

 25    فروشنده لواز  قليان    93
 

 28  *  فروشنده سيسموني كودك 5230   91
عمللده فللروش هللر كللاال از * 

قسمت مربوطه استفاده ضرایب 

 .شود

فروشنده اشلياء قلدیمي نفليس و     5218   95

 35    عتيقه جات

از % 18دالل انواع عتيقه : تذكر

 وجوه دریافتي
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03 

 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

91   

5218 
فروشندگان انواع لواز  خانگي و 

 (سمساري ) منزل مستعمل
   95 

درخصللوص معللامالت : 9تللذكر

 العمل از حق% 38اماني

 كرایه دهنده انواع لواز : 2تذكر

از % 38منزل و رلروف  خانگي، 

 وجوه دریافتي

97    
توزیع كنندگان اجناس مصلرفي بلا   

 كاالبرگ یارانه اي
   3 

 

90    
            فللروش انللواع دارایيهللاي ثابللت   

 (به استثناء ساختمان)
    

از كسلللر مانلللده پلللس % 08

 مستهلك نشده از فروش

91    

 95 هاساخت و فروش انواع ساختمان

   

جوه دریلافتي پلس از كسلر    از و

عرصه در زمان فروش ارزش روز 

ملك كه در اجراي مقررات ملاده  

  تعيين شلده یلا ارزش   . .ق 11

هر كدا  كه بيشلتر   ،خرید عرصه

 .باشد

ضریب سلاخت و فلروش   : 9تذكر

هاي فرسوده بافتها در ساختمان

ضلریب ایلن ردیل      %18معادل 

 شودمحاسبه  مي

هلاي در حلال   ساختمان: 2تذكر

ساخت و ناتما  متناسب با ميزان 

پيشرفت عمليلات سلاختمان و   

ول ضلریب  درآمد حاصلله مشلم  

 .شودمالياتي این ردی  مي

28    

واگذاري انواع حق االمتياز، موافقت 

     اصللولي، مجللوز فعاليللت و پروانلله     

بهره برداري توسط دارنده بله غيلر            

به استثناء حق االمتياز تلفن ثابلت  )

 (و همراه

   

از وجوه دریافتي % 15دست اول  

از وجلللوه % 15و دسلللت دو  

دریللافتي پللس از كسللر وجللوه 

              پرداختلللي بابلللت تحصللليل  

مللللذكور                    االمتيللللازحللللق

االمتياز بابت واگذاري حق: تذكر)

واحلد از   28دفاتر اسناد رسلمي 

 (ضرایب مذكور كسر گردد

29    

كاالهللاي مختللل  كلله بلله صللورت 

مزایده از مؤسسات خریداري شلده  

 است

 از وجوه دریافتي% 92    

22   5252 

صللاحبان مشللاغل           )داران غرفلله

     (هاغرفه

ضریب مالياتي غرفله داران بلا   

كللاهش دو واحللد از ضللریب  

مالياتي فعاليت مربوط منلدرج  

 .در این مجموعه محاسبه گردد
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 ردی 
 (آیسيك)كد شناسایي فعاليت 

 نوع فعاليت
 درصد از فروش

 مالحظات
 خرده فروش واردكننده عمده فروش توليدكننده خرده عمده توليد

23    

كسب و كارهاي مجازي فروش انواع 

 1  1   صورت اینترنتيكاال به 

ري انواع گدرمورد واسطه: تذكر

یب كاال بصورت مجلازي از ضلر  

 53صلفحه   7مندرج در ردی  

 .استفاده شود

  3    شركتهاي تعاوني مصرف محلي 5291   21

25 

  

5291 

شلللركتهاي تعلللاوني و  اتحادیللله

شركتهاي تعلاوني تهيله و توزیلع    

 صنفي
 3  5 

 

21   5291 

شركتهاي تعلاوني تهيله و توزیلع    

 فلزات به استثناء فلزات قيمتي 

 (صرفاً جهت توزیع بين اعضاء)

 از كارمزد یا سود دریافتي% 58 3  5/9 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 صاحبان مشاغل كه به انجا  دادن خدماتفهرست اشخاص حقوقي و 

 اشتغال دارند
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03 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

9 
1599 

1592 

 بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري غير بانکي

28 

از درآمد ناشي از عمليات بانکي، واسطه گري مالي، 

و جرائص دریافتي پس از كسر سود و ( كارمزد)سود 

هزینه وامهاي جوایز پرداختي به صاحبان سپرده و 

 دریافتي

 از كارمزد و جریمه دریافتي 0 مؤسسات و صندوق هاي اعطاي وا  قرض الحسنه 1512 2

3 1593 

درآمد حاصل از انواع خسارت دیركرد و تخلفلات،  

جرائص، ضبط انواع سپرده و ضمانت نامه مربوط بله  

 قراردادهللاي سللرمایه گللذاري نظيللر مضللاربه،   

به استثناء )از این قبيل  داري مالي، ليزینگ واجاره

بانکها، مؤسسات ملالي و اعتبلاري و صلندوقهاي    

 (اعطاي وا 

58 

 

1  

داراي مجوز از بانك ( واسپاري) شركتهاي ليزینگ 

مركزي كه موضلوع فعاليلت آنلان تلأمين ملالي      

اعص ازمنقلول و غيلر   ) مشتري از طریق تهيه كاال 

و واگذاري آن به مشتري در قالب یکلي از  ( منقول

قراردادهاي اجاره بله شلرط تمليلك یلا فلروش      

 اقساطي

25 

انجا  فعاليت موضوع این ردی  توسط سایر : تذكر

 از وجوه دریافتي% 38اشخاص 

5 
1189 

1182 

1183 
 35 هاي مستقيص و اتکایيبيمه

پس از كسر حق بيمه اتکایي )از حق بيمه دریافتي 

 (پرداختي

 27 كارگزاران رسمي بيمه  1728 1

 كارمزد یا حق العمل دریافتياز 

% 28كارگزاران بيمه سازمان تأمين اجتماعي : تذكر

از حلق الزحمله،   % 90و بيمه صلندوق كشلاورزي   

 كارمزد یا حق العمل دریافتي

 21 نمایندگي بيمه 1728 7

 از كارمزد یا حق العمل دریافتي

از % 90نمایندگي بيمه صندوق كشاورزي : تذكر

 حق العمل دریافتيحق الزحمه، كارمزد یا 

0 1728 

شعب و نماینلدگي مؤسسلات و شلركتهاي بيمله     

 981ملاده   5به استثناء مشمولين تبصلره  )خارجي 

 (: . .ق

 

 

 95 بابت حق بيمه نامه هاي صادره در ایران: ال 

 15 بابت سایر وصوليها: ب

1 
1799 

1792 

كارگزاران بورس و سازمانهاي بورس انلواع كلاال و   

 بهاداراوراق 
 از كارمزد دریافتي 18
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06 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

  1 (توليد برق)برداري از نيروگاه هاي برق بهره 1898 9

2 1898 
توسللط شللركتهاي بللرق         )فللروش و انتقللال بللرق 

 (ايمنطقه
5 

 

3 1898 
توسلط  )فروش برق و ارائه خدمات بله مشلتركين   

 (شركتهاي توزیع برق
7  

1  

توسعه و احداث، طراحلي و  اصالح و بهينه سازي، 

اي طرحهلاي روسلتایي و عمرانلي    نظارت بر اجلر 

 :هاي توزیع برقشبکه

 

در صورتي كه مصالح، لواز  و تجهيزات توسط : ال  

 .پيمانکار تأمين شود

98 

در صورتي كه مصالح، لواز  و تجهيزات توسلط  : ب

 .كارفرما تأمين شود

91 

5 1988 
          ب توسللط سللازمان آفللروش )ب تصللفيه نشللده آ

 (اي و سایر شركتها و مؤسسات آبرسانيمنطقه
98  

 0 (كشيلوله)ب آشاميدني تصفيه شده آ 1988 1
از آب بها و سایر وجوه دریلافتي حاصلل از ارائله    

 خدمات به مشتركين و مشتریان

 از آب بها 91 عمليات آبرساني 1988 7

 از آب بها 95 تصفيه و فروش آب 1988 0

 از وجوه دریافتي 98  خدمات تصفيه و دفع فاضالب 1889 1

  95 فروش انشعاب آب و فاضالب و ارائه خدمات مربوط  98

  95 توليد، انتقال، توزیع و فروش گاز شهري 1828 99

92 1838 

  (:داخل ساختمان)لوله كشي آب و گاز 

 

از  و تجهيلزات  در صورتي كه كل مصالح، للو : ال 

هاي اجراي پروژه توسط پيمانکار نياز و هزینهمورد 

 .تأمين شود

92 

در صورتي كه مصالح، لواز  و تجهيزات ملورد  : ب

نياز توسط كارفرما تأمين شود و مابقي هزینله هلا   

 .توسط پيمانکار تأمين شود

28 

 25 قرائت كنتور آب، برق و گاز 7110 93
 از اجرت دریافتي
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09 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

91  

   :االمتياز تلفن ثابت و همراهواگذاري حق

 از وجوه دریافتي 18 (توسط شركتهاي مخابراتي)دست اول : ال 

 از وجوه دریافتي 98 دست دو  و به بعد: ب

 از وجوه دریافتي 18 اجاره تلفن: ج

95 
1129 

1122 

تلفن، تلگراف، تلکلس شلامل   درآمد ارائه خدمات 

اعص از صلدور قلبو و یلا صلدور     )بهاي مکالمات 

، كانالهلاي  (كارتهاي اعتباري تلفن همراه و عمومي

اختصاصي، بازسازي و نوسلازي   مخابراتي دولتي و

هاي مخابراتي خطوط مشتركين و نيز ارائله  شبکه

سایر خدمات مربوط به انواع تلفن ثابلت و هملراه   

 (ت اطالع رساني اینترنتبه استثناء خدما)

91 

عملده فروشلي و خلرده فروشلي كلارت      : 9تذكر

 .باشدمي% 91و % 1اعتباري تلفن عمومي به ترتيب 

عمده فروشي و خلرده فروشلي كارتهلاي    : 2تذكر

% 1و % 5/8اعتباري و شارژ تلفن همراه به ترتيلب  

 .مي باشد

از % 15در صلورتي كله كلارمزدي باشلد     : 3تذكر

 كارمزد دریافتي

91 1122 

ارائه خدمات اطالع رساني اینترنت و سرویسلهاي  

اعص از صدور كارت، فروش فضاي اینترنتي )محلي 

 (و غيره

90 

عمده فروشي و خرده فروشي كارت اینترنت : تذكر

 .مي باشد% 91و % 1به ترتيب 

 %92فروشنده   فروش بسته هاي پيامکي  97

90 1122 
طرف قرارداد با )دفاتر مخابراتي ارائه خدمات تلفن 

 (شركت مخابرات
 از كارمزد دریافتي 28

 95 (98+پليس )دفاتر خدمات انتظامي، اداري  7110 91
پس از كسر وجوه پرداختي به بنياد تعاون ناجا بلا  

 تأئيد مرجع مذكور

28 

 
7110 

 

   :دفاتر خدمات الکترونيك

 دفاتر پيشخوان خدمات دولت: ال 

 الکترونيك شهردفاتر خدمات : ب

 دفاتر كفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجي: ج

 سایر دفاتر :د

90 

 
97 

91 

91 

29 
                                     

1199 

   :شركت پست جمهوري اسالمي ایران

خدمات پستي شامل پست تصلویري، ملالي،   : ال 

سفارشي، پيشتاز و غيره اعص از داخلي و خلارجي  

و كمکهلاي  « تمبلر »جز فلروش اوراق بهلادار   به )

 (دریافتي از دولت

0 

 

  98 فروش كارتن، پاكت و غيره: ب

 25 درآمد اجاره صندوقهاي پستي: ج
 پس از كسر پرداختي به شركت مخابرات
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01    

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

22 7110 
پشلتيباني املور خلودروئي وابسلته بله      خدمات 

 راهنمائي و رانندگي
28  

23 1192 

مؤسساتي كه محصوالت و پاكات پسلتي حملل و   

غير از پست جمهلوري اسلالمي   )نمایند توزیع مي

 (ایران

 از وجوه دریافتي 28

21 1192 
طرف قرارداد بلا  )دفاتر پستي ارائه خدمات پستي 

 (شركت پست
 از كارمزد دریافتي 28

 28 خدمات پيك موتوري 1192 25
از كلارمزد  % 18در صورتي كه كارمزدي باشد : تذكر

 دریافتي
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07 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

9 

1898 

1829 

1822 

1823 

پيمانکاري حمل و نقل درون ملرزي  حمل و نقل و 

ریلي و جاده اي اعص از شهري )زميني بار و مسافر 

 (:شهريو  بين

 

از كلارمزد  % 97آژانس ها و تاكسلي تلفنلي   : تذكر

 دریافتي

  91 در صورتي كه مالك وسيله نقليه باشند: ال 

 92 در صورتي كه مالك وسيله نقليه نباشند: ب
از كللارمزد % 25باشللد در صللورتي كلله كللارمزدي 

 دریافتي

2  
كله در   (اینترنتلي ) مؤسسات و شركتهاي مجازي

 زمينه حمل بار و مسافر اشتغال دارند 
 از كميسيون دریافتي 20

3 

1898 

1829 

1822 

1823 

حمل و نقل و پيمانکاري حمل و نقل برون ملرزي  

 (:ايریلي و جاده)زميني بار و مسافر 
  

  28 وسيله نقليه باشند در صورتي كه مالك: ال 

از كللارمزد % 25در صللورتي كلله كللارمزدي باشللد  95 در صورتي كه مالك وسيله نقليه نباشند: ب

 دریافتي

1 

1998 

1928 

1298 

1228 

حمل و نقل و پيمانکاري حمل و نقل درون و برون 

 (آبي و هوایي)مرزي بار و مسافر 
99  

5 

1822 

7999 

7992 

7993 

انواع وسلایل نقليله زمينلي، آبلي و     دهنده اجاره

 :هوایي
  

در صللورتي كلله پرداخللت حقللوق راننللده، : اللل 

كاركنان، تعميلر و نگهلداري و غيلره بله عهلده               

 .دهنده باشداجاره

 از اجاره دریافتي 91

در صورتي كه پرداخت حقوق راننده، كاركنان، : ب

 دهنلده تعمير و نگهداري و غيره به عهلده اجلاره  

 .نباشد

در صورتي كله كلارمزدي باشلد    )از اجاره دریافتي  21

 (از كارمزد دریافتي% 18

1 1558 

آالت صنعتي، كشاورزي، دهنده انواع ماشيناجاره

راهسازي و ساختماني، دكل حفاري نفت، جرثقيل 

 :و غيره

  

در صللورتي كلله پرداخللت حقللوق راننللده، : اللل 

عهلده           كاركنان، تعميلر و نگهلداري و غيلره بله    

 .دهنده باشداجاره

 از اجاره دریافتي 25

در صورتي كه پرداخت حقوق راننده، كاركنان، : ب

دهنلده  تعمير و نگهداري و غيره به عهلده اجلاره  

 .نباشد

% 18در صورتي كه كارمزدي باشد)از اجاره دریافتي  38

 (از كارمزد دریافتي
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34 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

7  

سللازي و سللاختماني، الت راهآصللاحبان ماشللين

كشاورزي و جرثقيل كه شخصاً به فعاليت اشلتغال  

 دارند

28  

0 

1898 

1829 

1823 

1381 

هلاي حمللل و نقلل داخلللي و           دفلاتر و نماینللدگي 

 از كارمزد دریافتي 20 (زميني، آبي و هوایي)المللي بين

1 1381 
اشخاص، شركتها و مؤسسلاتي كله در اخلذ ویلزا     

 فعاليت دارند
 الزحمه دریافتياز كارمزد یا حق 50

98 1381 

سازمانهاي توریستي، مؤسسات و دفلاتر خلدمات   

 93 (سياحتي و زیارتي)ایرانگردي و جهانگردي 

از % 12در صللورتي كلله كللارمزدي باشللد : 9تللذكر

 كارمزد دریافتي

 از% 58مللدیران گللروه حلل  و زیللارت  : 2تللذكر

 الزحمه دریافتيحق 

  25 باسکول و قپان دار 1381 99

  28 تخليه و بارگيري انواع كاال 1389 92

93 
1382 

1383 
  28 بارانداز، سرایدار و انبار دار

  93 سردخانه جهت نگهداري مواد غذایي 1382 91

  25 كنندگان انواع پاركينگسسات و ادارهمؤ 1383 95

  38 اجاره آشيانه و پاركينگ هواپيما 1383 91

97 1383 
هلا و  و ترمينالهلاي مسلافربري و پایانله    هاپایانه

 و دریایي ترمينالهاي باربري اعص از زميني و هوایي
20 

 

 از كارمزد دریافتي

 

 از عوارض دریافتي 28 عوارض دریافتي از آزادراهها و بزرگراهها 7110 90

91  
عمليات غواصي و كمك و نجات و راهنمایي انلواع  

 وسایل حمل و نقل
95  
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33 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

9 5599 

بابت برگزاري سمينار، همایش، كنفلرانس، مراسلص     :و متل انواع هتل

واحد  چهارجشن و ميهماني، یادبود و از این قبيل 

 .به هر یك از ضرایب مزبور اضافه گردد
 95 پن  ستاره:ال 

 5/92 چهار ستاره  :ب

 98 سه ستاره  :ج

 1 یك و دو ستاره  :د

2 5599 

  :مهمانسرا، مهمانپذیر و مسافر خانه

 1 درجه یك :ال  

 7 درجه دو و سه :ب

  91 پانسيون 5592 3

1 5593 
كننده خوابگاه دانشلجویي و سلایر   سسات دایرمؤ

 اردوگاههاخوابگاهها و 
90  

5 
9511 

5523 

 :كافه قنادي

 درجه یك

 درجه دو

 

 90 

91 

  33  كافي شاپو  كافه نان ،كافه تریا 5523 1

7 5523 

 از وجوه دریافتي% 58سرو قليان : تذكر  :خانه و چایخانهقهوه

 95 با سرو غذا: ال 

 98 بدون سرو غذا: ب

  93 بوفه داران 5529 0

1 5522 

اغذیه فروشي شامل انواع ساندویچ، پيتزا، ملرغ و  

 :ماهي سوخاري و نظایر آن
 

 
 28 ممتاز: ال 

 91 درجه یك: ب

 95 درجه دو:ج

 1 درجه سه:د

98 5529 

تاالرهللا و سللالنهاي پللذیرایي، كافلله رسللتوران، 

 :رستوران، سل  سرویس و سفره خانه هاي سنتي
 

 از وجوه دریافتي %58سرو قليان : تذكر

 28 (درجه یك)ممتاز : ال 

 95  (درجه دو و سه)معمولي : ب
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32 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

99 5529 

 جهلت محاسلبه درآملد مشلمول ماليلات     : تذكر  :چلوكباب و چلوخورشت

صاحبان مشاغل این ردی  كه بدون داشتن سلالن  

ملي نماینلد،   آماده  پذیرایي اقدا  به عرضه غذاي

 52صفحه  93ردی   مالياتي یباحسب مورد از ضر

 .استفاده شود

 

 28 ممتاز : ال 

 90 درجه یك: ب

 95 درجه دو: ج

  91 درجه سه: د

92 5521 

  : جگركي، طباخي، كبابي، حليص، آش و غيره

 90 ممتاز: ال  

 91 معمولي: ب

93 5529 

           بللدون داشللتن )تهيلله و پخللش غللذاي آمللاده  

 (بيرون بر -سالن پذیرایي
 

 
 22 ممتاز : ال 

 92 معمولي : ب

91 5529 
تهيه انواع غذا جهت ادارات، مهمانيهلا و مجلالس   

 28 مختل 
صورتيکه مواد اوليه توسط كارفرما تهيله  در  :تذكر

 از اجرت دریافتي% 25شود 
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31 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

9 
1381 

7115 

          بندي انواع كلاالي داخللي یلا    و بستهعدل بندي 

 (كاالي متعلق به دیگري)المللي بين
25  

2 5921 

   توزیع و پخش انواع كاال

درصورتيکه هزینه توزیع یا پخش بله عهلده    :ال 

 .توزیع كننده باشد

 از كارمزد، سود یا تخفي  دریافتي 18

درصورتيکه هزینه توزیع یا پخلش بله عهلده     :ب

 .توزیع كننده نباشد

 از كارمزد، سود یا تخفي  دریافتي 15

3 
5898 

5998 

بله  ) هاي فلروش انلواع كلاال   عاملين و نمایندگي

 (استثناء خودرو
  

 العمل دریافتياز كارمزد یا حق 15 داخلي: ال 

 العمل دریافتياز كارمزد یا حق 55 خارجي: ب

1 5998 
شخصي كه )تجاري العملکار داخلي و امانتکار حق

 (به حساب دیگران خرید و فروش مي كند
 العمل دریافتياز حق 18

 العمل دریافتياز حق 38 العملکار گمركي براي امور واردات و صادراتحق 1381 5

1 7899 
اعص از اجاره، معلامالت  )مشاورین و دالالن امالك 

 (قطعي یا شرطي
33  

7 5898 
واسطه گري انواع خودرو و سلایر انلواع كاالهلا و    

 خدمات 
 العمل دریافتياز كارمزد یا حق 10

0 
5898 

5998 

   خودروانواع فروش  هاينمایندگي و عاملين

 العمل دریافتياز كارمزد یا حق 18 داخلي: ال 

 العمل دریافتياز كارمزد یا حق 58 خارجي: ب

 العمل دریافتياز كارمزد یا حق 75 خارجي و یا كميسيونر خارجيبازاریابي كاالهاي  7191 1

 15 بازاریابي انواع كاال و خدمات داخلي 7191 98
 العمل دریافتياز كارمزد یا حق

جازي م صورتبازاریابي انواع كاال و خدمات به:تذكر

 باشدمشمول ضریب این ردی  مي( اینترنتي)

99  

خلدمات مجلاز   عاملين خریلد و فلروش كلاال و    

  اینترنتي
  

 العمل دریافتياز كارمزد یا حق 35 كاال و خدمات داخلي: ال 

 العمل دریافتياز كارمزد یا حق 15 كاال و خدمات خارجي: ب

92 7138 
درآمد اشخاص حقيقي ناشي از همکلاري در هلر   

 گونه تبليغات و آگهي
78  
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30 

 ردی 

كد شناسایي 

فعاليت 

 (آیسيك)

 نوع فعاليت
درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

93 7110 
مؤسساتي كه به كار نمایش یا حلراج كاالهلاي   

 دیگران اشتغال دارند
38  

91 7138 

هاي مؤسسات، آژانسهاي تبليغاتي و نمایندگي

 پخش انواع آگهي
 

دفاتر و نماینلدگيهاي پلذیرش آگهلي    : تذكر

 از حق العمل یا كارمزد دریافتي% 38روزنامه 

اي اعلص از  رسلانه بابت انجلا  فعاليتهلاي   : ال 

نظيللر بيلبللورد، )صللوتي، تصللویري، محيطللي 

 ...، چاپي و...(استرابرد و

33 

 

 

21 

 

 

38 

 
بابت انجا  خدمات تبليغ شامل بازاریلابي،  : ب

مشاوره، ساخت و توليد بنر، تيزرهاي تبليغاتي 

 ...و

هاي توأ  بندهاي الل  و  بابت انجا  فعاليت: ج

 ب فوق

95 7110 

   هاي نمایشگاهيغرفه واگذاري

 از اجاره دریافتي 18 دست اول: ال 

 از تفاوت اجاره دریافتي و پرداختي 18 دست دو : ب
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33 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

 95 مهدكودك 0899 9
پس از كسر حقوق پرداختلي طبلق تأئيدیله اداره    

 امور مالياتي ذیربط

 92 دبستان 0892 2
پس از كسر حقوق پرداختلي طبلق تأئيدیله اداره    

 امور مالياتي ذیربط

3 
0829 

0822 

0839 

مدارس راهنمایي، دبيرسلتان و دانشلکده و ملدارس    

 عالي اعص از حرفه اي و غير حرفه اي
90 

پرداختلي طبلق تأئيدیله اداره    پس از كسر حقوق 

 امور مالياتي ذیربط

1 

7398 

0892 

0829 

0822 

  1 مؤسسات آموزش و پرورش افراد استثنایي

5 0818 
آموزشگاههاي علملي آزاد اعلص از شلبانه و روزانله و     

 آموزشگاه تدریس زبان خارجي
90 

پس از كسر حقوق پرداختلي طبلق تأئيدیله اداره    

 امور مالياتي ذیربط

1 0818 
مؤسسات و آموزشگاههاي تعليص آرایشگري، گلدوزي 

 و خياطي
90  

7 0818 
مؤسسات و آموزشگاههاي تعليص آواز، نقاشي و سلایر  

 آموزشهاي هنري و موسيقي
35  

0 0818 
         اي، و آموزشللگاههاي تعللليص امللور رایانللهمؤسسللات 

 ماشين نویسي، حسابداري، مدیریت و امور اداري
25  

1 0818 

         مؤسسللات و آموزشللگاههاي تعللليص نقشلله بللرداري، 

كشي، الکترونيك، رادیلو، تلویزیلون، تلفنهلاي    نقشه

 ثابت، همراه و غيره

 از وجوه دریافتي% 28آموزش رباتيك  :تذكر 90

  90 مؤسسات آموزش اطفاء حریق  98

99 0818 

   :مؤسسات و آموزشگاههاي تعليص رانندگي

از وجوه دریافتي پس از كسر پرداختي به بنياد تعاون  95 تئوريبابت آموزش : ال 

 ناجا با تائيدیه مرجع مذكور

   :بابت آموزش عملي: ب

از وجوه دریافتي پس از كسر حقوق پرداختي به مربي  90 .وسيله نقليه متعلق به آموزشگاه باشد -9

 طبق تائيدیه اداره امور مالياتي مربوطه

از وجوه دریافتي پس از كسر وجوه پرداختلي بابلت سلهص     38 .نقليه متعلق به آموزشگاه نباشدوسيله  -2

و مربي به شرط اعال  فهرست ریز مبالغ پرداختلي   خودرو

در )مور مالياتي ذیربط توسلط آموزشلگاه   مذكور به اداره ا

از كلل وجلوه دریلافتي    % 95غير این صورت ضریب آنلان  

 (بدون كسروجوه پرداختي مذكور

 98 آموزش خلباني  92
هاي فرودگلاهي كله بله تأئيلد     پس از كسر هزینه

 فرودگاه رسيده باشد

93  
مؤسسات و اشخاصي كه با اخذ پلذیرش تحصليلي و   

 مشاوره و راهنمایي محصلين كسب درآمد مي نماید
58  
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36 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

9 2229 

افست، )چاپخانه ممتاز شامل انواع ماشينهاي چاپ 

یللك رنللگ، چنللدرنگ، دیفتللروك، هليللوگراور،  

 (روتاتيو، فلکسو و نظایر آنها

91  

2 2229 

چنانچه سطح ورق ماشلينهاي افسلت یلك    : تذكر  :چاپخانه افست

سللطح كللل ورقهللاي آن را % 18چاپخانله بلليش از 

تشکيل داده باشد، حسب ملورد از ضلرایب ایلن    

ردی  استفاده گردد و در غير این صورت جزو یکي 

            از درجلله بنللدیهاي چاپخانلله مسللطح محسللوب  

 .مي گردد

ورق  92داراي ماشينهاي بليش از  )درجه یك : ال 

 (باشد

93 

و كمتللر  ورق 92داراي ماشللينهاي )درجلله دو : ب

 (باشد

98 

3 2229 

آالت چلاپ  چاپخانه هایي كه داراي ماشلين : تذكر  :چاپخانه مسطح

باشند بر حسب تعلداد ورقهلاي   اتوماتيك مي غير

خود در یکي از درجات چهارگانه چاپ مسطح قرار 

        گرفته و ضریب آنها نصل  ضلرایب هملان درجله     

 .باشدمي

داراي ماشلين آالت چلاپ تملا     )درجه یك : ال 

 (ورق 92اتوماتيك و بيش از 

98 

داراي ماشللين آالت چللاپ تمللا   )درجلله دو : ب

 (ورق 92تا  0اتوماتيك و بيش از 

1 

داراي ماشللين آالت چللاپ تمللا  )ه درجلله سلل: ج

 (ورق 0تا  2اتوماتيك بين 

0 

داراي ماشلين آالت چلاپ تملا     )درجه چهلار  : د

 (ورق 2تا  5/8اتوماتيك بين 

1 

1 2229 
چاپخانه هایي كه با دریافت كاغذ و مقوا از سفارش 

 دهنده، اقدا  به چاپ مي نمایند
 دریافتياز دستمزد  38

5 2229 
چللاپ روي كاغللذ نللایلون و سلللوفان و سللایر   

 محصوالت پالستيکي
93  

  28 چاپ سيلك اسکرین، عکس برگردان و اوزاليد 2229 1

7 2222 

           ، (سللازيجلللدسللازي و تللك سللري)صللحافي 

 :چيني و نظایر آنهاجلدكوبي، حروفكشي، سلفون
 

 
 98 دستي: ال 

 97 ماشيني: ب

  98 سازي و ليتوگرافيگراور 2222 0
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 ردی 
شناسایي كد 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

  15 مشاوره و مطالعه در امور حقوقي 7199 9

  55 امور وكالت 7199 2

  55 كارشناس رسمي دادگستري  3

 35 دفتر اسناد رسمي 7199 1

یافتي پس از كسر پرداختلي بله   از حق التحریر در

پاداش كاركنان دفترخانه و پرداختلي بله    یار،دفتر

بابلت حلق    سردفتران و دفتریلاران  حساب كانون

، از كار افتادگي و امور رفاهي و بيمه و بازنشستگي

موضلوع قلانون دفلاتر اسلناد رسلمي و      ) درماني

 20/82/9373و  83/83/9379اصالحيه هاي ملور   

 (مجلس شوراي اسالمي

  18 دفتر یار اسناد رسمي 7199 5

  15 دفتر ازدواج و طالق 7199 1

 18 مؤسسات حسابداري و حسابرسي 7192 7
از وجوه دریافتي پس از كسر حقوق پرداختلي بله   

كادر حسابرسي یا حسابداري مؤسسه طبق تأئيدیه 

 اداره امور مالياتي ذیربط

0 7192 
اعص از حسابداران رسلمي و  )حسابدار و حسابرس 

 (غيره
 از وجوه دریافتي 18

1 
7192 

7191 

مدیریت، مشاوره و نظارت در امور مالي، ماليلاتي،  

 اداري، كتابداري، بانکي، فني، مدیریتي و غيره
15  

98  
مطالعات فني، ملالي و اقتصلادي و تحليلل طلرح     

 توليد
18  

  58 (سایر رشته ها)امور كارشناسي   99

92 7398 
تحقيقات خاك شناسي، كاوش، نمونله بلرداري و   

 آزمایش خاك
22  

93 
7398 

7328 
 از دستمزد دریافتي 25 تحقيقات دارویي، صنعتي و غيرهامور سایر 

  25 انتقال دانش فني، تعليمات و كمکهاي فني مربوطه  91

95  
مؤسساتي كه متخصصين فني در اختيار شركتها و 

 كارخانجات قرار مي دهند
58 

از وجوه دریافتي پس ازكسر حقوق پرداختلي بله   

 طبق تأئيدیه اداره امور مالياتي ذیربطمتخصصين 

91 7117 
 هلا پرینلت، پلرس انلواع كلارت    خدمات فتوكپي، 

 و امثال آن ...(شناسایي و )
92  
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

97 
1291 

7111 
  58 تألي ، ترجمه، تصني ، نویسندگي و مکاتبه

90 7111 
             متلرجمين رسلمي و   )دارالترجمه اسناد و مدارك 

 (غير رسمي
38  

91 7117 

فلزاري  اهلاي نلر    اي در محيطرایانهئه خدمات اار

ورد و فتوشاپ نظير تایپ، طراحلي آر  و تبلدیل   

کلدیگر و  فرمتهاي مختل  صوتي و تصویري بله ی 

 خدمات پرینت و اسکن

23  

28 7117 

تهيله نقشله،   مشاوره، اي نظير ارائه خدمات رایانه

، ايو پشتيباني سيسلتمهاي رایانله  طرح و یا اجرا 

توليد و صلدور كارتهلاي    ها،پردازش داده خدمات

 مغناطيسي

28  

  28 طراحي و گرافيك كتاب، پوستر و غيره 1291 29

22 7221 

اد اي نظيللر طراحللي و ایجللارائلله خللدمات رایانلله

هلاي داخللي و   محيطهاي اطالعاتي بر روي شبکه

 جهاني

91  

  90 نتنت و گيصكافي  23
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

9 
7129 

7122 

انجللا  مطالعلله و تهيلله طللرح راه و سللاختمان،  

شناسي و مقاومت مصالح، نقشله  تأسيسات، خاك

 ، محاسلبات فنلي   (عاليه و كارگاهي)كشي، نظارت 

 : ...و 

 

شركتهاي مهندسلي مشلاور و مهندسلين    : 9تذكر

نارري كه بر عمليات اجرایي پروژه نظارت داشلته  

و مطابقلت  ( به استثناء نظارت عاليله و كارگلاهي  )

عمليات اجرایي را با پروانه، نقشه ها، محاسلبات و  

از وجلوه  % 31مشخصات فني پروژه گواهي نمایند 

 دریافتي

جهللت تعيللين درآملد مشللمول ماليللات  : 2تلذكر 

يتهاي مشابه در بخش كشاورزي حسب مورد از فعال

ضلرایب ماليلاتي بنللدهاي الل  و ب ایلن ردیلل      

 .استفاده شود

شركتهاي مهندسين مشاور داراي صالحيت و : ال 

ضوابط سازمان مدیریت كه دریافتي آنها بر اساس 

فهرست بها یا تعرفه سلازمان ملدیریت محاسلبه    

 گردد

91 

كله در املور   ( حقيقي و حقوقي)سایر اشخاص : ب

 فوق فعاليت داشته و مشلمول بنلد الل  ملذكور     

 باشندنمي

28 

2 
1529 

1522 

 جهلت محاسلبه درآملد مشلمول ماليلات     : 9تذكر  :امور راه و ساختمان و تأسيسات فني و تأسيساتي

این ردی  ( ب)و ( ال )پيمانکاران موضوع بندهاي 

ي صلالحيت و ضلوابط سلازمان ملدیریت               كه دارا

ا یلا  دریافتي آنها براساس فهرست بهل مي باشند و 

         تعرفلله سللازمان مللدیریت محاسللبه مللي گللردد، 

واحد از ضریب مالياتي مربوط كسر  دوحسب مورد 

 گردد

در صورتي كه كل مصالح و لواز  مورد نيلاز و  : ال 

پيمانکلار تلأمين   هزینه هاي اجراي پروژه توسلط  

 :شود

 

 92 دست اول -9

 99 دست دو  -2

در صورتي كه مصالح، لواز  و تجهيزات ملورد  : ب

هلاي  نياز توسط كارفرما تأمين شود و مابقي هزینه

 :اجراي پروژه توسط پيمانکار تأمين شود

 

 28 دست اول -9

 91 دست دو  -2

لواز  و تجهيلزات  در صورتي كه تأمين مصالح، : ج

هاي اجراي پروژه توسط كارفرما مورد نياز و هزینه

تأمين گردد و پيمانکار صرفاً بابت انجا  مدیریت و 

سرپرسللتي فنللي و اجرایللي پللروژه، از كارفرمللا           

             الزحملله و یللا دسللتمزد دریافللت نمایللد   حللق

 (پيمان مدیریت)

  از حق الزحمه یا دستمزد دریافتي  32

جهت محاسلبه درآملد مشلمول ماليلات     : 2تذكر

را ( ج)مجریان ذیصالح كه فعاليلت موضلوع بنلد    

انجا  ملي دهنلد از ضلریب ماليلاتي بنلد مزبلور       

 استفاده گردد
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

وجوه درصد از 

 دریافتي
 مالحظات

3 
1529 

1522 

امور راه و ساختمان و تأسيسات فني و تأسيساتي 

توسط پيمانکاران ایراني كله در خلارج از كشلور    )

 (:فعاليت دارند

  

در صورتي كه كل مصالح، للواز  و تجهيلزات   : ال 

مورد نياز و هزینه اجراي پلروژه توسلط پيمانکلار    

 تأمين شود

95 

 

كه مصالح، لواز  و تجهيزات ملورد   در صورتي: ب

هلاي  نياز توسط كارفرما تأمين شود و مابقي هزینه

 .اجراي پروژه توسط پيمانکار تأمين شود

97 

 

1 7129 
دارد و عمار كه فقط اجرت سلاخت دریافلت ملي   م

 باشدمصالح به عهده كارفرما مي
90  

  25 قالب بندي ساختمان 1522 5

1 
1529 

1522 

و ایزوالسليون انلواع سلاختمان و    آسفالت كاري 

 تأسيسات
 از اجرت دریافتي% 25اجرت بگير  91

  25 سيص كشي الکتریکي و برقکار ساختمان 1532 7

  91 ارائه خدمات مرتبط با فعاليتهاي آتش نشاني  0

  28 نقاشي، رنگ آميزي و ك  سابي انواع ساختمان 1518 1

اعلص  ) راه آهن عمليات روسازي و بهسازي خطوط  1522 98

 (از شهري و بين شهري 
 

جهت تعيين درآمد مشمول ماليات فعاليتهاي 

حسب  92و  99، 98پيمانکاري موضوع ردی  هاي 

 51صفحه  2مورد از ضرایب مندرج در ردی  

 .استفاده شود

99 1522 
آسفالتکاري، تراش، برش و الیله بلرداري سلطح    

 آسفالت جاده و خيابان
 

92  
نوسازي و آملاده سلازي اراضلي شلهري،     تجهيز، 

 كشاورزي و روستایي
 

93 1533 
كشي جاده و خيابلان،  كشي و خطميخ كوبي، نقشه

 تعمير، بازسازي و نصب عالئص رانندگي و گاردریل
90  

91 7129 
برداري از معادن و قبول مسئوليت تهيه طرح بهره

 فني
38  

 95 حفاري، آتشباري و انفجار معدن  95
شللمع ریللزي بادسللتگاه هللاي  وحفللاري: تللذكر

 از وجوه دریافتي% 91هيدروليکي 

 92 و قنات حفر انواع چاه 1523 91
 از اجرت دریافتي
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

97 
1522 

1523 
 از اجرت دریافتي 91 سد و نظایر آنهاالیروبي قنات، رودخانه، 

 از اجرت دریافتي 38 لوله بازكني فاضالب و تخليه چاه 1889 90

91 
1539 

1532 

1533 

انللدازي، راهبللري، حفارللت، خللدمات  نگهللداري، راه

رادیوگرافي و نشلت یلابي، تسلت مخلازن و تعميلرات      

تأسيسات مختل  نفتي، گلازي، دسلتگاههاي برقلي و    

و بصللري مخللابراتي، طبللي،    الکترونيکللي سللمعي 

 آزمایشگاهي و بيمارستاني و امثال آنها

90  

  35 مؤسسات كاریابي و مشاوره در امور كاریابي 7119 28

29 
7119 

7113 

خلدماتي، پشلتيباني، نگهبلاني و    )تأمين نيروي انساني 

دفلاتر   هلاي سلاختماني،  مجتملع  ، نظافت اماكن،(غيره

  ...،كارگاههاي صنعتي وكار

 

 

93 

 

از % 35در صللورتي كلله كللارمزدي باشللد : 9تللذكر

 كارمزد دریافتي

شركتهاي تأمين نيروي انساني كه فعاليلت  : 2تذكر

آنها با مجوز از مراجلع ذیصلالح و تحلت نظلارت     

انجمن صنفي كارفرمایي خدمات خانگي بوده و بلا  

رعایت قوانين و مقررات مربوطه درخصوص بيمه و 

واحلد   1ایند، دستمزد پرسنل شاغل خود اقدا  نم

 از ضریب آنان كسر خواهد شد

       شللركت هللاي خللدماتي مسللتقر در   : 3تللذكر

   شهرك هاي صنعتي كله در چلارچوب اساسلنامه   

كه به تصویب هيأت مدیره سازمان صنایع كوچك )

    فعاليلت  ( رسلد  و شهرك هاي صنعتي ایلران ملي  

             از % 98مللي نماینللد، مشللمول ضللریب ماليللاتي   

دریافتي ملي باشلند، بلدیهي اسلت سلایر      وجوه 

فعاليتهاي شركت هاي مزبور كه خارج از اساسنامه 

صورت مي پذیرد، حسب ملورد مشلمول ضلرایب    

 مالياتي مندرج در این كتاب خواهند بود

22 1882 
آوري زباله، نماشویي، شستن معلابر، سلاختمانها و   جمع

 جداول سطح شهر و سایر خدمات مشابه
91 

از كارمزد % 35صورتي كه كارمزدي باشد در : تذكر

 دریافتي

23 1883 
كاري، بذر، سص و كودپاشي و كاري، درختخدمات چمن

 سایر خدمات فضاي سبز
91  

21 7110 

مراسلص   برگزاري سمينار، همایش، كنفرانس، جشنواره،

كشلي، یلادبود، خلدمات    جشن و مهماني، انواع قرعله 

 :این قبيلتدفين، مراسص تشييع جنازه و از 
 

 

 38 ها بر عهده برگزار كننده باشددر صورتي كه هزینه: ال 

 15 ها توسط كارفرما تأمين شوددر صورتي كه هزینه: ب
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

25 7110 
استخدامي، آزمایشي، آموزشي برگزاري آزمونهاي 

 و نظایر آنها
38 

 از وجوه دریافتي

21 7129 
معاینه و بازرسي فني و كنترل كيفلي تجهيلزات،               

 آالت و سایر انواع كاالماشين
20  

 25 مراكز معاینه فني و بازرسي انواع خودرو 7129 27
بازرسي فني و كنترل كيفيت قطعات خلودرو  

 دریافتياز وجوه % 28

20 7122 
 بازرسي و بار شماري انواع كاال

20  
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

 پس از كسر عوارض شهرداري 95 تئاتر و تماشاخانه 1291 9

2 1291 

  :سينما

 پس از كسر عوارض شهرداري

 99 ممتاز: ال 

 1 درجه یك: ب

 7 درجه دو: ج

 1 درجه سه: د

  18 (بابت پخش آگهي تبليغاتي)سينما  1291 3

 25 مؤسسات، باشگاهها، تيمها و استادیومهاي ورزشي 1219 1
باشگاههاي پاتيناژ، بولينگ و از ایلن قبيلل   : تذكر

 از وجوه دریافتي% 58

5 1219 

 از وجوه دریافتي  :كادرفنيمربيان ورزشي و 

  فوتبالرشته : ال 

 15 داخلي -9

 58 خارجي -2

  واليبال و بسکتبالهاي رشته: ب

 18 داخلي -9

 15 خارجي -2

  سایر رشته هاي ورزشي: ج

 35 داخلي -9

 18 خارجي -2

1 1219 

 از وجوه دریافتي  :ورزشکاران

  فوتبالرشته : ال 

 58 داخلي -9

 18 خارجي -2

  واليبال و بسکتبالهاي رشته: ب

 18 داخلي -9

 58 خارجي -2

  سایر رشته هاي ورزشي: ج

 35 داخلي -9

 15 خارجي -2
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

7 1219 

   :استخر، سونا و جکوزي

  35 درجه یك: ال 

  25 درجه دو: ب

0 1381 

  :سالن ماساژ

 15 برقي: ال  

 22 غيربرقي: ب

1 
1291 

1211 

تفرجگاهها و اماكن تفریحي شامل مجموعه 

بازي كودكان، شهربازي، كلوپهاي تفریحلي  

 و نظایر آن( به جز گيص نت)

18 

از فروش بليط اعص از ورودي و وسایل تفریحلي  

 داخل مجموعه پس از كسر عوارض پرداختي

 3 باغ وحش 1233 98
اشخاصلي كله بله نگهلداري و نملایش      : تذكر

 از وجوه دریافتي% 98حيوانات اشتغال دارند 

99 1232 

 دریللافتي مللوزه هللا، امللاكن تللاریخي و  

گلر  و  هلاي آب نمایشگاهها، غارها، چشمه

معدني، مناطق حفارت شده و نظایر آنها از 

 فروش بليط

 از وجوه دریافتي پس از كسر عوارض پرداختي 38

  28 تله كابين و امثال آن  92
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

وجوه درصد از 

 دریافتي
 مالحظات

9 0591 

  :جراح غير پزشکان
از وجوه دریافتي بابت حق ویزیت و سایر خدمات 

 وطه در مطبپزشکي مرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

زیبلایي   جراحلي  لعمل  هر نلوع  در مورد: تذكر

بله   در مطلب  و كاشت ملو و ابلرو   (غيرترميمي)

  .شود استفاده %18 و% 55از ضریب   ترتيب

 

 90 اطفالمتخصص : ال 

 20 فوق تخصص قلب كودكان: ب

 21 فوق تخصص گوارش و اعصاب كودكان: ج

 عفوني، ایمونوللوژي : فوق تخصص كودكان شامل: د

 و متابوليسص، هماتولوژي و آلرژي، نفرولوژي، غدد و

 و فوق تخصص نوزادان نکولوژي، ریه، روماتولوژيآ

21 

 28 بيماریهاي گرمسيريمتخصص داخلي، عفوني و : هل

 33 فوق تخصص گوارش و كبد: و

متابوليسللص،  و داخلللي غللدد تخصللص فللوق: ز

 نکولوژي، نفرولوژي، ریه، روماتولوژيآ و هماتولوژي

20 

 30 ومو متخصص پوست: ح

 18 زیبایي پوست و ليزر فلوشيپ -   

 18        فلوشيپ درماتو پاتولوژي -   

 27 متخصص مغز و اعصاب و فلوشيپ ا  اس: ط

الکتروميلوگرافي و  مغز و اعصلاب،  فوق تخصص : ي

 هدایت عصبي محيطي

32 

     غزي، له ملکتلي، سلرافليوگلروملکتلپ الللوشيلف -  

 نوروفيزیولوژي     
32 

 21 (پزشك روان)متخصص اعصاب و روان : ك

 21 روان فلوشيپ و فوق تخصص اعصاب و -   

 38 عروق و متخصص قلب: ل

  صلرميلت) ولوژيلاردیللك اللنترونشنلای لوشيپلف -   

 (كاتتر طریق از عروق و لبلق      
35 

  كودكان كاردیولوژي ناللترونشلاین هايپللوشيلف -   

 قلب قلب، نارسایي مادرزادي هاي نوزادان، بيماري و      
39 

  و وژيلولليزیلتروفلالک، يکرلم پيس ايلهيپفلوش -   

 اكوكاردیوگرافي     
33 
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

  

  :جراح غير پزشکانادامه 

 

اجتماعي، طلب   اورژانس، پزشکي طب متخصص:  

 ....كار و 

25 

 20 بخشي توان و فيزیکي پزشکي متخصص: ن

 38 متخصص بيهوشي: س

 ، (ICU)ژه لت هاي ویلبلراقلپ درد، ملفللوشلي -   

 بيهوشي قلب و بيهوشي جراحي مغز و اعصاب 
33 

 25 سایر متخصصين: ع

 38 ها سایر فوق تخصص: ف

2 0591 

 و جراحي ویزیت، اعمال حق بابت دریافتي وجوه از  :پزشکان جراح

 درمطب مربوطه پزشکي خدمات سایر

زیبلایي   جراحلي  لعمل  هلر نلوع   در ملورد : تذكر

 در مطب به ترتيب و كاشت مو و ابرو (غيرترميمي)

  .شود استفاده %18 و% 55از ضریب  

 

 متخصص جراحي عمومي :ال 
عمومي كله اقلدا  بله اعملال      متخصصان جراح: تذكر)

 (استفاده شود% 18نمایند از ضریب جراحي زیبایي مي

20 

 و ترميملي  پالسلتيك،  جراحلي  تخصص فوق: ب

 سوختگي 

18 

 21 كودكان جراحي تخصص فوق: ج

 علروق، پيونلد   و قلب جراحي هاي تخصص فوق: د

و ( قفسله سلينه  )اعضاء، عروق و تروما، تلوراكس  

فلوشلليپ جراحللي عمللومي درون بللين و ترومللا، 

و  جراحلي سلرطان   ،(گلوارش ) جراحي كولوركتال

 جراحي دست

35 

متخصص گوش و حلق و بيني و جراحي سر و : هل 

 گردن

32 

 35 الرنگولوژيو (گوش)فلوشيپ اتولوژي و نورواتولوژي  -  

 30 (بيني)فلوشيپ رینولوژي  -  

 32 متخصص ارتوپدي: و

فوق تخصص و فلوشيپ زانلو، سلتون فقلرات،    : ز

 ...دست و

35 

 32 متخصص چشص: ح

 30 (اكولوپالستيك) پالستيك چشصفلوشيپ قرنيه و  -   
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

  

 :جراح پزشکانادامه 
 35 ریتن –فلوشيپ گلوكو  و ویتره  -   

 

 32 و تروماي چشص استرابيسصفلوشيپ  -    

 32 متخصص جراحي مغز و اعصاب: ط

 33 فلوشيپ جراحي قائده جمجمه، استریوتاكسي -   

متخصللص جراحللي كليلله و مجللاري ادراري   : ي

 (ارولوژي)

31 

 35 آندوارولوژيفلوشيپ  -   

 ه، يوند كليلپ)وژي لاي اروللپ هليللوشلر فلایلس -   

 (اروانکولوژي، ترميمي، كودكان، زنان     
33 

 38 متخصص زنان و زایمان و نازایي: ك

 وژي، لولللانللتلریللي و پلازایلپ نليلوشللللف -   

 وپي و جراحي كانسر و آي وي اف لاراسکلالپ     
35 

 39 فلوشيپ آنکولوژي زنان -   

 38 سایر متخصصين: ل

 35 سایر فوق تخصص ها:  

 95 پزشکان عمومي 0591 3
از وجوه دریافتي بابت حق ویزیت و سایر خلدمات  

 در مطب.... پزشکي نظير درمان ترك اعتياد و 

 95 مامایي 0597 1
از وجوه دریافتي بابت حق ویزیت و سایر خلدمات  

 پزشکي مربوطه در مطب

 از وجوه دریافتي 95 پزشکان داروساز 0597 5

 22 كایروپركتيکر 0591 1
از وجوه دریافتي بابت حق ویزیت و سایر خلدمات  

 پزشکي مربوطه در مطب

طللب سللوزني، )طللب سللنتي و مکمللل پزشللکان  0591 7

 ...(هوميوپاتي و

 

 

22 

از وجوه دریافتي بابت حق ویزیت و سایر خلدمات  

 وطه در مطبپزشکي مرب

بابت فروش داروهاي گياهي توسط پزشلکان  : تذكر

درصلد اسلتفاده    91طب سنتي در مطب از ضریب 

 شود

 21 دندانپزشکان عمومي 0591 0
از وجللوه دریللافتي بابللت ویزیللت و انللواع خللدمات 

 در مطب دندانپزشکي
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

1 0591 
 تشخيص و دندانپزشکي و دهان هاي بيماري متخصص

   نگر جامعه
21 

از وجللوه دریللافتي بابللت ویزیللت و انللواع خللدمات 

 در مطب دندانپزشکي

 21 اطفالمتخصص دندانپزشکي  0591 98
از وجللوه دریللافتي بابللت ویزیللت و انللواع خللدمات 

 در مطب دندانپزشکي

99 0591 
 ریشلله، متخصللص دندانپزشللکي درمللان متخصللص

 (پریو)لثه  ترميمي و جراحي
33 

از وجللوه دریللافتي بابللت ویزیللت و انللواع خللدمات 

 در مطب دندانپزشکي

 35 ارتودنسي  متخصص 0591 92
انللواع خللدمات  از وجللوه دریللافتي بابللت ویزیللت و

 در مطب دندانپزشکي

 37 دنداني پروتزهاي متخصص 0591 93
از وجللوه دریللافتي بابللت ویزیللت و انللواع خللدمات 

 در مطب دندانپزشکي

 18 صورت و و فك دهان جراحي متخصص 0591 91

از وجوه دریافتي بابت ویزیت و اعمال جراحي و انواع 

 شکي در مطبخدمات پزشکي و دندانپز

 زیبللایي جراحللي لعملل هرنللوع مللورد در: تللذكر

 .شود استفاده %55 ضریب ازدر مطب  (غيرترميمي)

  25 كمك دندانپزشك تجربي 0591 95

  25 كلينيکهاي دندانپزشکي 0591 91

  28 و دندانساز تجربي البراتوار دندانسازي 3399 97

90 0528 
دامپزشللکان، كلينيکهللا، مطبهللا، بيمارسللتانها و   

 دامپزشکيمؤسسات درماني 
90 

كلينيکهلا، مطبهلا و بيمارسلتانهاي حيوانلات     : تذكر

 از وجوه دریافتي% 38خانگي 

91  
گياه پزشکان، مؤسسات و كلينيکهاي گياه پزشکي و 

 سایر امور مرتبط با مهندسي كشاورزي
 از وجوه دریافتي 90

28 0591 

دریللافتي پزشللکان، دندانپزشللکان، پيراپزشللکان،   

روان درملاني، تغذیله و رژیلص    مشاوران روانشناسي، 

اعلص از بيمارسلتان،   )از مراكلز درملاني   ... درماني و 

 ...(درمانگاه و 
12 

پس از كسر ( كاركرد)كل وجوه دریافتي  ازتوضيحات؛ 

اعص از بيمارستان، درمانگاه و )مراكز درماني برداشتي 

در صورت . مطابق قرارداد و اسناد و مدارك مثبته...( 

ملدارك مثبتله، درآملد     و اسناد وعد  ارائه قرارداد 

 5مشمول ماليات اشخاص موضوع این ردی  با افزایش 

 وجلوه برداشلتي  مربوط و بدون كسر واحد به ضریب 

 .محاسبه مي گردد

 عملل  هلر نلوع   دریافتي پزشکان بابت انجلا  : تذكر

 ازو كاشلت ملو و ابلرو     (غيرترميمي)زیبایي  جراحي

با رعایت توضليحات فلوق بله ترتيلب      مراكز درماني

 .مي شود %18 و% 55یب  اضر مشمول

29 0599 

رداختلي بله   از كل وجوه دریافتي پس از كسر وجوه پ  :بيمارستان

به اسلتثناي  ) یا حق العالج پزشکان بابت حق الزحمه

، مشروط به اینکه ميزان وجلوه  (پزشکان حقوق بگير

پرداختي مذكور به تفکيك هر پزشك بله اداره املور   

در غير این صورت درآملد  . مالياتي ذیربط اعال  گردد

مشمول ماليات آنان با اعملال دو واحلد افلزایش بله     

ضرایب مربوط و بدون كسر وجوه یاد شلده محاسلبه   

 .گردد

 99 درجه یك: ال 

 5/0 درجه دو: ب

 5/7 درجه سه و چهار: ج
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

22 0593 

دي كلينيك و مراكلز جراحلي   )درمانگاه خصوصي 

كه داراي تخلت بيمارسلتاني، اورژانلس،    ( محدود

 .باشدبخشهاي تخصصي، جراحي و پاراكلينيکي 
91 

رداختلي بله   از كل وجوه دریافتي پس از كسر وجوه پ

به اسلتثناي  ) پزشکان بابت حق الزحمه یا حق العالج

، مشروط به اینکه ميزان وجلوه  (پزشکان حقوق بگير

پرداختي مذكور به تفکيك هر پزشك بله اداره املور   

در غير این صورت درآملد  . مالياتي ذیربط اعال  گردد

واحلد افلزایش بله     سهمشمول ماليات آنان با اعمال 

ضریب مربوط و بدون كسر وجوه یاد شلده محاسلبه   

 .گردد

23 
0593 

 

 (:پلي كلينيك)درمانگاه خصوصي 

در صلورتي كله داراي اورژانلس، بخشللهاي    : الل  

 .تخصصي، خدمات پاراكلينيکي باشد

91 

رداختلي بله   از كل وجوه دریافتي پس از كسر وجوه پ

به اسلتثناي  ) پزشکان بابت حق الزحمه یا حق العالج

، مشروط به اینکه ميزان وجلوه  (پزشکان حقوق بگير

پرداختي مذكور به تفکيك هر پزشك بله اداره املور   

در غير این صورت درآملد  . مالياتي ذیربط اعال  گردد

واحلد افلزایش بله     سهمشمول ماليات آنان با اعمال 

یب مربوط و بدون كسر وجوه یاد شلده محاسلبه   اضر

 .گردد

( الل  ) در صورتي كه فاقد موارد مذكور در بند: ب

 .باشد
92 

21 0595 

   :فعاليتهاي پاراكلينيکي

 %28( پانوركس) رادیولوژي دندان : تذكر 99 رادیولوژي: ال 

 92 ماموگرافي، سي تي اسکن،ا  اراي: ب

 28 سونوگرافي:  ج

 رادیلللوتراپي، شللليمي درملللاني، پزشلللکي :  د

 ، سزیص تراپي(رادیوایزوتوپ)هسته اي 

91 

، اسلپيرومتري،  (کتروكاردیوگرافيال)نوارقلب:  هل

 گيري و اقدامات طبي سرپایي چگ

90 

اكوكللاردیوگرافي، سللنجش تللراكص اسللتخوان  : و

، تست ورزش، انواع آندوسکوپي و (دانسيتومتري)

 ، (الکتروآنسلفالوگرافي )شلکن، نلوارمغزي   سلنگ 

 و سللایر مللوارد ( الکتروميللوگرافي)نللوار عضللله 

 ردی غير مندرج در این 

21 

  95 آزمایشگاههاي تشخيص طبي 0595 25

21  

  فنلي  مسلئوالن  فنلي  خلدمات  حلق  بابت :9تذكر  :ها صرفاً بابت فروش دارو داروخانه

 .استفاده گردد% 95از ضریب  هاداروخانه

بابت فروش محصوالت بهداشتي و آرایشي : 2تذكر

% 29و % 91در داروخانه ها بله ترتيلب از ضلرایب    

ضلمناً بابلت فلروش محصلوالت     . گلردد استفاده 

 واحد بله ضلرایب فلوق اضلافه     5خارجي مذكور 

 .شودمي 

 5 پيچ  نسخه: ال 

بابت فروش داروهاي خاص مربوط بله بيملاران   : ب

با تأئيدیه معاونت غذا و دارو )خاص و صعب العالج 

 (دانشگاه علو  پزشکي

3 

 95 اي  نسخه تك : ج
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

  97 فيزیوتراپي توانبخشي 0591 27

  97 مراكز خدمات درماني ناباروري  20

  28 مراكز ترك اعتياد و بازتواني معتادان 0539 21

38 0595 

، پللاراكلينيکياشخاصللي كلله اداره بخشللهاي   

و  تشخيص را در مراكز ... وآزمایشگاهي، تخصصي 

 :امور درمان به عهده دارند

 
پایگاه هاي سالمت كه وريفه مراقبت هاي : تذكر

درصد از وجوه  98اوليه سالمت را به عهده دارند 

 دریافتي

  

     در صلورتي كلله پرداخلت هزینله پرسللنل،    : الل  

و  تعميللرات وسللایل ،مللواد مصللرفي دارو،خریللد 

كننلدگان  طبق قرارداد بله عهلده اداره   تجهيزات

 باشد

28 

 

بله   بنلد الل   هلاي  درصورتي كه تأمين هزینه: ب

كنندگان عهده مراكز تشخيص ودرمان بوده و اداره

 اي پرداخت نکنندطبق قرارداد از این بابت هزینه

18 

 90 بينایي سنجي 0591 39
ویزیت و سایر خلدمات  از وجوه دریافتي بابت حق 

 پزشکي مربوط

 95 درمانيدرماني و گفتارسنجي، كارشنوایي 0591 32
از وجوه دریافتي بابت حق ویزیت و سایر خلدمات  

 پزشکي مربوط

33 0597 
         درمللاني، روانشناسللي، تغذیلله و  روانمشللاوره، 

 رژیص درماني
21  

31 0597 
درمانگاه چنلد تخصصلي مغلز و اعصلاب و روان     

 (پائيمشاوره اي و درماني سرخدمات تشخيصي، )
28  

35 0539 
نگهداري معلولين و سالمندان و خدمات مددكاري 

 اجتماعي
98  

31 0597 
مشاوره و ارائه كليه خدمات پرستاري، پزشلکي و  

 توانبخشي در منزل
25  

  38 واكسيناسيونتزریقات و پانسمان و  0597 37

30 0597 
ارائلله خللدمات آمبللوالنس و فوریتهللاي پزشللکي 

 (غيردولتي)مربوطه 
18  
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93 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

9 1382 

از % 58آرایشگران بابت پورسانت دریافتي از : تذكر  :انواع آرایشگاه مردانه

 18 ممتاز: ال  وجوه دریافتي

 38 درجه یك: ب

 25 درجه دو: ج

 95 سایر موارد: د

2 1382 

خدمات اپيالسيون، كاشت ناخن، انجا  بابت : 9تذكر  :انواع آرایشگاه زنانه

اضلافه كلردن ملو و ملژه     )اكستنشن ملو و ملژه   

از  %55، پاكسلازي پوسلت و نظلایر آن    (مصنوعي

 وجوه دریافتي

% 18بابت پورسانت دریافتي از آرایشلگران  : 2تذكر

 از وجوه دریافتي

 12 ممتاز: ال 

 32 درجه یك: ب

 22 درجه دو : ج

 28 و سایر موارد درجه سه : د

  3 گرمابه 1381 3

  93 شویي و اتوشویيشویي، خشكلباس 1389 1

5 1389 
شستشللوي البسلله )شللویي شللویي و آبسللفيد

 (بيمارستان و از این قبيل
92  

  28 شویيقالي 1389 1

7 
7138 

7110 

طراحي و اجراي دكوراسيون منازل، فروشگاه هلا،  

 ...ادارات و 
27  
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 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

9 5828 

بللاالنس چللر ، كمللك تنظلليص و ميللزان فرمللان، 

فنرسازي، جلوبنلدي و تعميلر و مکانيلك انلواع     

 خودرو و نيز تعمير لواز  و قطعات مربوطه

25 
از فروش لواز  و قطعات % 92از اجرت دریافتي و 

 مربوطه

 25 گازسوز نمودن انواع خودرو 3138 2
از فروش لواز  و قطعات % 92از اجرت دریافتي و 

 مربوطه

3 5828 
تراشللکاري، جوشللکاري، صللافکاري،  آهنگللري، 

 قيرپاشي و نقاشي قسمتهاي مختل  انواع خودرو
25 

از فروش لواز  و قطعات % 92از اجرت دریافتي و 

 مربوطه

1 5828 
تعویو روغن و فيلتر، تنظيص بلاد و پنچرگيلري و   

 سایر خدمات مشابه انواع وسائط نقليه
22 

 بابت فروش انواع الستيك:از اجرت دریافتي تذكر

روغن  و% 1و مستعمل % 7، خارجي %5توليد داخل 

 %98سایر لواز  و قطعات مصرفي  و

5 5828 

و آالت سازي انواع وسائط نقليله و ماشلين   ريبات

انجا  سایر خدمات مرتبط نظير تعمير انواع باتري، 

آالت، رادیو پخلش،  مبيل و ماشيندینا  و برق اتو

 دگير و غيرهدز

25 

 :بابت فروشاز اجرت دریافتي و 

و خلارجي  % 99توليلد داخلل   )انواع باتري نو : ال 

 %98مستعمل باتري و %( 28

 %92سایر لواز  و قطعات یدكي مربوطه : ب

 28 تشك دوزي و تودوزي انواع خودرو  1
از فروش لواز  و قطعات % 92از اجرت دریافتي و 

 مربوطه

7 5218 
و  اعص از موتوري)چرخه دوچرخه و سهتعمير انواع 

 (غير موتوري
23 

از فروش لواز  و قطعات % 92از اجرت دریافتي و 

 مربوطه

0  

آالت كشلاورزي،  تعمير و سرویس انلواع ماشلين  

راهسازي و ساختماني، صنعتي، نسلاجي، چلاپ و   

 غيره

25 
از فروش لواز  و قطعات % 92از اجرت دریافتي و 

 مربوطه

1 5828 

و خودروهلاي سلبك   تعميرگاههاي مجلاز انلواع   

    سنگين

از فروش للواز  و قطعلات   % 92از اجرت دریافتي و  22 خودروهاي توليد و مونتاژداخل : ال 

 مربوطه

از اجرت دریافتي و بابت فلروش للواز  و قطعلات     20 خودروهاي وارداتي : ب

و سلایر  % 90مربوط به انواع خودروهلاي سلواري   

 %95خودروها 

نسلبت بله آن قسلمت از اجناسلي كله از      : تذكر

شركتهاي طلرف قلرارداد طبلق مقلررات مربلوط      

از كارمزد، سلود یلا   % 58گردد دریافت و توزیع مي

 تخفي  دریافتي

 از اجرت دریافتي 23 اتو كارواش و شستشوي اتومبيل 5828 98



 
 

 

                                                       

غير مذكور در سایر )فعاليلتهاي خلدماتي و اجلرتي ملتفرقه خدمات اجرتي توليد، تعمير، سرویس، بازسازي، نصب و راه اندازي و سایر  -93

 9317ضرایب مالياتي عملکرد سال    (                                                                                                                            ردیفهاي این مجموعه

 

91 

 

 ردی 
كد شناسایي 

 (آیسيك)فعاليت 
 نوع فعاليت

درصد از وجوه 

 دریافتي
 مالحظات

آالت كه تعميرگاههاي انواع وسایل نقليه و ماشين 5828 99

از قسللمتهاي داخلللي خللود پورسللانت دریافللت            

 كنندمي

18  

92  

سایر خدمات تعمير، سرویس، بازسلازي، نصلب و           

 .اندازي كه در این مجموعه قيد نگردیده اندراه

درخصوص درآمد حاصل از فلروش ملواد،   : توضيح از اجرت دریافتي 25

فروشلي مربوطله   لواز  و قطعات از ضرایب خلرده 

 استفاده گردد

93  

در ایلن   بگيلر غيلر ملذكور   توليدكنندگان اجرت

توليد كاالي متعلق به دیگلري و سلپس   )مجموعه 

تحویل آن به مالك اصللي در صلورتي كله ملواد،     

لواز  و قطعات اساسي توليد توسط ماللك اصللي   

هلاي توليلد توسلط    كاال تأمين شود و سایر هزینه

 (توليدكننده تأمين شود

 از اجرت دریافتي 25

91 7938 
انواع كلاال كله در   دهنده سایر دهنده و كرایهاجاره

 این مجموعه قيد نگردیده است
 از وجوه دریافتي 18

  38 دریافتي اشخاص بابت حق عضویت از اعضاء  95
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