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 کل محترم مستقل ستادی  مدریان  / ن محترم  نی معاو

 کل محترم تأمین اجتماعی استان ان  مدری 

 اربسی اتمین اجتماعی  مدری عامل محترم موسسه حس
         باسالم و صلوات رب محمد و آل محمد)ص(  

( جدیند 11بخشننامه  با موضوع تنقیح و تلخیص  15/05/1399مورخ  4195/99/1000پیرو بخشنامه شماره 

بندی تخفیف فروش، جایزه جنسی و پروموشن  جایزه ات آن، با توجه به اینکه درخصوص نحوه طبقهدرآمد و ملحقّ

یا تخفیف فروش( از سوی فعاالن اقتصادی ابهاماتی مطرح گردیده است، به منظور حفظ حقنو  یینفعنان و ایدناد 

« قسمت »د« فصل سوم 2قالم مشمول و غیر مشمول موضوع بند »بندی ریز افهرست طبقه 3-10وحدت رویه بند 

 ( جدید درآمد و ملحقات آن به شرح ییل اصالح گردید:  11تنقیح و تلخیص بخشنامه  

 /عنوان هزینه  ردیف

 گیرنده وجه

میزان درصد  ستون تشخیص شرح بررسی 

مزد به کل  

 هزینه 

میزان درصد 

هزینه غیرمشمول  

 به کل هزینه 

تخفیف فروش، جایزه جنسی و پروموشن )جایزه یا  -10-3

تخفیف فررروشب  ررخ صشررخای یاررویی یررا یایارری فایرر  

نماین گی،  ا ت فررروش موالرروند منرر سر صس  رفالرر  

 خ شرطی کخ  ا ت  خشی صز کاسمزص  فروش/تخفیفاد فروش

یا پوس انت فروش و کاسمزص یا یق صلزیمخ  ازصسیا ی نباشرر  

                                                                           خ شرح ذی :           

         

ها و مرصکررز های پخش صصسویی  خ صصسوخانخشرکت -3-10-1

صسمانیِ صصسصی صصسوخانخ  ا صسصئخ صوستوساب س می  خ شرط 

)  ررازماغ ارر ص و  GLNوجوص ک  کاسگاهی یا آصسس یا کرر  

 صصسو ب

 100 0 0 یر مشمول  غ ----

 ررا موعرروا فتالیررت  یاررویییایای و  یصشخا -3-10-2

 ررخ   اغ کررانصررنفی و تولی کننرر گ / ازسگررانی /پخررش

و های یایارری و یاررویی  ررا صسصئررخ صوستوسرراب فروشگاه

   بیسمت ص فال   وم) خشنامخ 5 ن   س طبق تتریففاکتو

 100 0 0 غیر مشمول   ----

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

« قسمت »د« فصل سوم تنقیح و 2ول موضوع بند »بندی ریز اقالم مشمول و غیر مشمفهرست طبقه 3-10اصالح بند  موضوع:

 ملحقات آن و ( جدید درآمد11تلخیص بخشنامه )
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بخشننامه مندیران ،نل، معناونین، روسنا و ،ارشناسنان ادارات ،نل اسنتان، موسسنه مسئول حسن اجرای این 

 باشند.  حسابرسی تامین اجتماعی، روسا، معاونین، مسئولین واحدها و ،ارشناسان واحدهای اجرایی می

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 میراهشم موسوی 


