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 2پیوست شماره 

 »خدمات« 

 
 

 ها؛ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان  ـ1

 

 خدمات ردیف 

 پزشکی و دندانپزشکی خدمات 1

 مارستانهایب جز به  –  یدرمان و یبهداشت مراکز و یدرمانگاه  خدمات 2

 انسان  سالمت به  مربوط خدمات ریسا 3

 ی طب صیوتشخ  یپزشک هاي  شگاه یآزما  خدمات 4

 انسان  براي یپزشک و  یبهداشت خدمات ریسا 5

 مراقبتی در منزل  خدمات 6

 منزل در  پرستاري مراقبتهاي 7

 اعتیاد ماندگان ذهنی، سالمت روان و مراقبت در منزل براي عقب خدمات 8

 ناتوان  و سالمند افراد براي  منزل در مراقبت خدمات 9

 مددکاري اجتماعی بدون تأمین محل اقامت   خدمات 10

 ناتوان  و سالمند افراد  براي اقامت محل نیتام بدون یاجتماع  مددکاري خدمات 11

 

پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی کردن )مکانیزاسیون( آب  2 ـ خدمات درمانی و 

 های تکثیری گیاهان؛ کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام 

 خدمات ردیف 

 ی دامپزشکدرمانی  خدمات 1

 قرنطینه دامی  2

 کلینیک دامپزشکی 3

 البراتوار دامپزشکی خدمات  4

 واکسیناسیون حیوانات 5

 آمبوالنس حیوانات خدمات  6

 فعالیت هاي کنترل بهداشت حیوانات   7

 قرارداد ای دستمزد اساس بر -یاه یگ آفات با مبارزه  8
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ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات  ـ  3

توزیع آن  و  و  نشر  تبلیغات کاالها  استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه  به  ها 

 خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات؛  

 خدمات ردیف 

 خدمات زینک  1

 و نشریه  کتاب،روزنامه چاپ 2

 و نشریه اعم از کاغذي یا الکترونیکی(انتشار کتاب، روزنامه ) 3

 توزیع کتاب، روزنامه و نشریه  4

 

که  شود در صورتی ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می ـ ارائه خدماتی که مابه  4

 های مستقیم باشد؛مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات 

ارائه خدمت توسط شرکتهاي تأمین نیروي انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهاي حجمی خدددمات خددود تبصره :  

دهنددده خدددمات پرسددتاري و خدددمات کننددد )ماننددد شددرکتهاي ارائهرا با در اختیار گذاشتن نیروي کار به متقاضی ارائه می

باشد. حکم این بند مشروط بدده تأییددد و دستمزد است، معاف می  هاي حقوقنظافتی(، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه

 .گر استمیزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه

ارائه  ـ    5 اعتبار،  ایجاد  یا  و  تسهیالت  اعطای   ، سپرده  دریافت  شامل  بانکی  و خدمات  عملیات 

 پول و اعتبار؛  ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای 

 

 خدمات ردیف 

  آن   کارگیريبه  و  عموم  ازو ...(    يگذار ه یسرما  سپرده)  سپرده  هرگونه  دریافت  :عملیات بانکی 1

 .تسهیالت و اعتبار   اعطاي قالب در

د  يگذار ه یسرما  سپرده   يهاحساب   انواع  حسابد    مدت  کوتاه  يگذار ه یسرما  سپرده  حساب: 

   ساله دو يگذار ه ی سرما سپرده حساب د  ساله ک ی  يگذار ه یسرما سپرده

بانکی 2   در   تواندی م  ياعتبار   مؤسسه  که  ی بانک   اتیعمل  از   ریغ  یاقدامات  مجموعه  : خدمات 

 . دینما افتیدر کارمزد آن قبال در و هی ارا انیمشتر به موضوعه نیقوان چارچوب

 اعطاي تسهیالت  3

 اعتبار  ایجاد 4

 ارائه ضمانت نامه  5

 انتقال وجه  6
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قرضـ    6 اعتباری  قرض صندوق   الحسنه خدمات  بانک  های  از  فعالیت  مجوز  دارای  الحسنه 

همچنین   و  مذکور  بانک  تأیید  مورد  مراجع  سایر  یا  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 

 شوند؛ الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می های قرض صندوق

تسهیالت 7 اعطای  اعتباری  و  مالی  خدمات  صندوق   ـ  صادرات،  توسط  ضمانت  حمایتی،  های 

 ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده گذاری، بیمه سرمایه 

 .هاشوند در چارچوب اساسنامه آن یا می 

 خدمات ردیف 

 اعطاي تسهیالت  خدمات مالی 1

 اعطاي تسهیالت  خدمات اعتباري 2

های محصوالت کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و  زندگی، خدمات بیمه های ـ خدمات بیمه 8

 درمان تکمیلی؛ 

 خدمات ردیف 

 بیمه زندگی  1

 بیمه هاي محصوالت کشاورزي  2

 بیمه اجتماعی   3

 بیمه درمان تکمیلی   4

 

بورس 9 در  کاال  و  بهادار  اوراق  تسویه  و  معامالت  شامل خدمات  سرمایه  بازار  خدمات  و  ـ  ها 

 .بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار

 خدمات ردیف 

 که بورس از خارج يبازارها  و  هابورس در  کاال و  بهادار  اوراق  هیتسو  و معامالت  انجام کارمزد 1

 اوراق يمرکددز يگذار سپرده شرکت بوس، از خارج  يبازرها  و،  ها  بورس  کارگزاران،  توسط

 .شود یم افتیدر تهران بورس يآور فن تیریمد شرکت و وجوه هیتسو و بهادار

 در  کاالهددا  و  بهددادار  اوراق  معددامالت  از  بهددادار  اوراق  و  بددورس  سددازمان  توسط  که  ینظارت  حق 2

 .شود یم افتیدر بورس از خارج يها بازار و ها بورس

 ای بورس در ها آن يکاال ای بهادار اوراق  که  ییها شرکت  از  یافتیدر  رشیپذ  حق و  الدرج  حق 3

 .شود یم معامله بورس از خارج بازار

 ای بورس در ها آن يکاال ای بهادار اوراق  که  ییها شرکت  از  یافتیدر  رشیپذ  حق و  الدرج  حق 4

 .شود یم معامله بورس از خارج

 تشددکل  ریسددا  ایدد   بورس  از  خارج  يها  ها،بازار  ها،بورس  کانون  که  تیعضو  حق  و  هیورود  حق 5
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 خدمات ردیف 

 .کنند یم افتیدر خود ياعضا به وابسته اشخاص ای اعضاء از انتظام خود يها

 عرضه مشاوره بابت ، بهادار ارواق و برس سازمان نزد شده ثبت  یمال  يها  نهاد  که  ییکارمزدها 6

 هیدد ارا  ایدد   بهددادار  اوراق  ،ضمانتیسینو  رهیپذ  ،تعهدیگردان  ،بازار  یگردان  رش،سبدیپذ  ،مشاوره

 .کنند یم افتیدر واسط ينهادها به خدمات

 اوراق  و  بددورس  سددازمان  نددزد  شددده  ثبددت  يگددذار  هیسرما  يها  صندوق  ارکان  که  ییکارمزدها 7

 .کنند یم افتیدر مربوطه صندوق از نیتضام ای خدمات هیارا بابت بهادار

 (واسط  نهاد به  یبان توسط یپرداخت) بهادار  اوراق  ریسا و مرابحه اجاره، اوراق  انتشار کارمزد 8

 اوراق  هیتسو و انتقال خدمات بابت بهادار اوراق يمرکز  يگذارسپرده شرکت  که  ییکارمزدها 9

 گددردش يهددا گزارش هیارا و استخراج  معامله،  انجام  جهت  یمعامالت  کد  صدور  از  اعم)  بهادار

 اوراق کدددردن سهام،سدددپرده کیددد اتومات صیتخصددد  ، سدددهامداران و هدددا شدددرکت معدددامالت

 مشخصددات  بهادار،اصددال   اوراق  يگددذار  سددپرده  شامل  بهادار  اوراق  ينگهدار  بهادار،خدمات

 و يقهددر ،انتقدداالت انتقددال و نقددل نامدده یگددواه معامله،صدددور امکددان جددادیا جهددت  يسهامدار

 بهددادار  اوراق  قیدد توث  و  بهددادار  اوراق  سددود  عیدد توز  ،  هیسددرما  سود  عیتوز  ه،یسرما  شی،افزایقانون

 .کندیم افتیدر معامله انجام جهت

 

خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع    ـ   10

 ( ) 24بند  ماده  مصوب  1(  ایران  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون  با     01/09/1384( 

 اصالحات بعدی؛ 

 خدمات ردیف 

 انتشار سهام   1

 نقل و انتقال سهام  2

 حق تقدم   3

 سهم الشرکه   4

بهادار 5 اوراق  )  سایر  بند  ماده )24موضوع  ایران  1(  اسالمی  بهادار جمهوري  اوراق  بازار  قانون   )

 با  اصالحات بعدي؛  01/09/1384مصوب 

 

صندوق   ـ   11 گذاری  سرمایه  واحدهای  انتقال  و  نقل  ابطال،  و  گذاری  صدور  سرمایه  های 

 دارای مجوز ازسازمان بورس و اوراق بهادار؛  
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شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز فعالیت از بانک    سود تسهیالت اعطایی منحصراً    ـ  12

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مشتریان )مصرف کنندگان(. 

بین  ـ   13 و  شهری  برون  و  درون  مسافر(  و  بار  از  )اعم  نقل  و  ای،  المللی جاده خدمات حمل 

 دریایی؛ ریلی و  

 

 خدمات ردیف 

 اعم از بار و مسافر  جاده اي المللی درون و برون شهري و بین حمل و نقل  1

 اعم از بار و مسافر  حمل و نقل از طریق راه آهن 2

 اعم از بار و مسافر دریایی حمل و نقل از طریق  3

 خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی   ـ 14

 خدمات ردیف 

   آموزش  1

 

 خدمات ردیف 

 ورزشی  2

 

 خدمات ردیف 

   پژوهش 3

 

خدمات اقامتی هتل های سه ستاره و پایین تر ، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای    ـ   15

 مجوز از وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایه دستیی یا  اتحادیه های ذی ربط؛ 

 خدمات ردیف 

 آپارتمان  هتل و ستاره و پایین تر  3 هتل 1

 ر یمهمانپذ سرا،ئرزا مسافرخانه، 2

 اماکن اقامتی داراي مجوز   3

 

شرکت   ـ   16 توسط  دریافتی  )شارژ(  مشترک  هزینه  خدماتیقدرالسهم  قانون    های  موضوع 

از واحدهای    1387/  02/  31   مصوب  های صنعتیشهرک نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور  

 ها های صنعتی بابت ارائه خدمات به آن تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک 



6 
 

( بند »الف« این ماده  17موضوع جزء )   خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کاالهای  ـ17

ق فهرستی  های نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می شود، مطابکه توسط مرکز وابسته به دستگاه 

 که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابالغ می شود. 

مورخ   141399/2و شماره  30/06/1400مورخ  96972/2، 18/05/1400مورخ  75142/2هاي شماره طی نامه که 

 گردد. استعالم گردیده در صورت حصول پاسخ در اسرع وقت مراتب ارسال می  08/09/1400
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