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2

بخش اول :حق الزحمه ها
ردیف
4
2

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

حق الزحمه:
به کارگر روز مزد

با رعایت سقف

5-4

حق ایاب ذهاب و ناهاری:
به کارمند و یا کارگر روزمزد

با رعایت سقف

5-4

حق المشاوره:
9

به اشخاص حقیقی

کار بصورت انفرادی (با رعایت سقف)
کار بصورت گروهی

5-4
5-2

به اشخاص حقوقی

با قرارداد یا بدون قرارداد

5-2

حق کارشناسی:
1

به نماینده بانک ،کارشناس رسمی دادگستری

-

غیرمشمول

به اشخاص حقیقی و کارشناسان قوه قضائیه

درصورت عدم ارائه مستندات مربوط به ارسال حق بیمه
به سایر صندوقهای حمایتی

5-4

به اشخاص حقوقی

-

5-2

حق الوکاله:

5

وکالت مربوط به کلیه امور شرکت باشد( .درصورت تکرار
اشخاص حقیقی:
کلیه وکال اعم از پایه یک دادگستری و یا قوه قضائیه پرداخت و عدم ارائه مستندات مربوط به ارسال حق بیمه
به سایر صندوقهای حمایتی) با رعایت سقف

اشخاص حقوقی

5-4

وکالت مربوط به پرونده خاص باشد(بصورت انفرادی)

غیر مشمول

وکالت مربوط به پرونده خاص باشد(بصورت گروهی)

5-2

-

5-2

حق التدریس و حق الزحمه آموزشی:
6

به اشخاص حقیقی

با رعایت سقف

5-4

به اشخاص حقوقی

اجرا در محل کار کارفرما

5-2

اجرا در محل آموزشگاه

غیرمشمول

حق الزحمه حسابداری وحسابرسی:
7

در وجه سازمان حسابرسی و مفید راهبر

-

غیرمشمول

دروجه سایر موسسات حسابرسی و خدمات مالی

-

5-2

در وجه اشخاص حقیقی

با توجه به ماهیت کارگروهی

5-2

3

حق الزحمه مدیریت اجرای پروژه:
8

به اشخاص حقیقی
به اشخاص حقوقی

بصورت درصدی از کل هزینه پروژه

5-2

بصورت ماهیانه(با رعایت سقف)

5-4

-

5-2

حق الزحمه پزشکان:
3

به اشخاص حقیقی

با رعایت سقف

5-4

به اشخاص حقوقی

(مراکز درمانی)

5-2

پورسانت فروش:
41

به اشخاص حقیقی

با رعایت سقف

5-4

به اشخاص حقوقی

با یا بدون قرارداد

5-2

به نمایندگی مجاز

با ارائه مستندات معتبر

غیرمشمول

حق الزحمه بازاریابی:
بصورت انفرادی(با رعایت سقف)

5-4

کار بصورت گروهی

5-2

به اشخاص حقوقی

با قرارداد

5-2

به اشخاص حقوقی یا کارگاههای صنفی

بدون قرارداد

غیرمشمول

به اشخاص حقیقی
44

حق الزحمه ترخیص:

42

به ترخیص کار رسمی

با ارائه مستندات معتبر

به ترخیص کار غیر رسمی:
به اشخاص حقیقی

انجام توسط فرد پیمانکار به تنهائی

5-4

کار بصورت گروهی

5-2

دارای صورتحساب رسمی

غیرمشمول

فاقدصورتحساب رسمی

5-2

دارای قرارداد

5-2

به اشخاص حقوقی
به اشخاص حقیقی یا حقوقی

غیرمشمول

حق الزحمه انجام انواع کارهای ساختمانی (اعم
از بنائی ،گچکاری و :)...
به اشخاص حقیقی
49

به اشخاص حقوقی

بصورت متراژی ویا کنتراتی:
بدون مصالح

5-2

بامصالح

5-9

بصورت دستمزد روزانه(بارعایت سقف)

5-4

بدون مصالح

5-2

بامصالح

5-9

4

پاداش:
41

به کارکنان

افرادی که حقوق بگیر شرکت می باشند

به افراد متفرقه

غیرمشمول
5-4

پاداش افزایش تولید ،کارانه و بهره وری:
45

تولیدی ،کارانه وبهره وری به شرکتهای خدماتی

درصورت ارائه صورتجلسه هیأت مدیره و تائیدیه وزارت
کار

غیرمشمول

وبازرگانی

عدم ارائه مستندات فوق(با رعایت سقف)

5-4

پاداش افزایش تولید به کارکنان شرکتهای

طرح کارآموزی
46
47

به کارکنان

با رعایت سقف

5-4

به افرادمتفرقه(کارآموز)

غیرمشمول

به زندانیان

غیرمشمول

حق الزحمه بازنشستگان :
48

اعم از مشموالن قانون خدمات کشوری و سایر
صندوق های حمایتی

در صورت ارائه حکم بازنشستگی و احراز کارکرد

غیرمشمول

عدم ارائه مستندات فوق(با رعایت سقف)

5-4

مشموالن قانون کار

با ،یا بدون حکم بازنشستگی

5-4

حق حضورشرکت درجلسات هیات مدیره:
43

به اعضاء موظف

با رعایت سقف

به اعضاء غیرموظف

5-4
غیرمشمول

حق الزحمه ترجمه:
21

به اشخاص حقیقی
به اشخاص حقوقی

در محل دارالترجمه

غیرمشمول

در صورت ارائه قراردادکار -با رعایت سقف

5-4

با یا بدون قرارداد

غیرمشمول

حق الزحمه اتباع بیگانه:
به کارکنان خارجی:
دارای مقاوله نامه با کشور متبوع
فاقد مقاوله نامه با کشور متبوع
24

غیرمشمول
دارای اجازه کار:
درکشور متبوع خود حق بیمه پرداخت می کنند

غیرمشمول

درکشور متبوع خود حق بیمه پرداخت نمی کنند(با
رعایت سقف)

5-4

فاقد اجازه کار

غیرمشمول

5

22

کارمزد پرداختی به کارگزاران بورس:
بر اساس تعرفه سازمان بورس اوراق بهادار

غیرمشمول

حق الزحمه نظارت:
به اشخاص حقیقی
29
به اشخاص حقوقی

با رعایت سقف

5-4

اعضاءسازمان نظام مهندسی ساختمان

5-4

با یا بدون قرارداد

5-2

به سازمان نظام مهندسی ساختمان

5-2

حق الزحمه بازرسی کاال:
21

25

به اشخاص حقوقی

حق بن کارگری:

دارای صورتحساب رسمی

غیرمشمول

فاقدصورتحساب رسمی

5-2

دارای قرارداد

5-2

قبل از سال 4931

غیرمشمول

از سال  4931ببعد (با رعایت سقف)

5-4

حق کمیسیون معامالت امالک:
26

به اشخاص حقیقی

با رعایت سقف

5-4

به اشخاص حقوقی

با یا بدون قرارداد

5-2

به معامالت امالک

با ارائه مستندات معتبر

غیرمشمول

تعریف ستون تشخیص:
حقوق ،دستمزد و مزایا = 5 – 4
قرارداد دستمزدی = 5 – 2
قرارداد دستمزد و مصالح = 5 – 9

6

بخش دوم :حمل و نقل
ردیف

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

حمل ونقل جاده ای:
4

حمل ونقل بین المللی(ترانزیت):
توسط شرکتهای حمل و نقل داخلی یا خارجی

با یا بدون قرارداد

غیرمشمول

حمل ونقل جاده ای:

2

حمل ونقل داخلی:
توسط اشخاص حقیقی
به اشخاص حقوقی یا بنگاههای باربری

با بارنامه رسمی

غیرمشمول

بدون بارنامه رسمی

5-9

با قرارداد

5-9

بدون قرارداد(دارای صورتحساب رسمی)

غیرمشمول

حمل ونقل ریلی:
9

1

به راه آهن جمهوری اسالمی ایران

-

غیرمشمول

سایر اشخاص حقوقی

نسبت به ناخالص کارکرد،پس از کسر سهم راه آهن(با
تائیدیه راه آهن)

5-9

حمل ونقل هوائی:
اعم از کلیه ایر الین ها و سایر شرکتها

با یا بدون قرارداد

حمل ونقل دریائی:
5

6

به کشتیرانی جمهوری اسالمی و سایر اشخاص
حقیقی وحقوقی

با یا بدون قرارداد

تخلیه وبارگیری کشتی

-

غیرمشمول
.
غیرمشمول
)5-2( %51
)5-9( %51

7

بخش سوم :خرید و کارکرد ماشین آالت
ردیف

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

کارکرد ماشین آالت اعم از لودر ،بلدوزر ،جرثقیل و
4

ماشین آالت راهسازی:
به شخص حقیقی یا حقوقی

با یا بدون قرارداد

5-9

به صورت موردی(باصورتحساب رسمی)

غیر مشمول

باطله برداری ،استخراج و تولیدمواد معدنی در
2

معادن:
به اشخاص حقیقی یا حقوقی

)5-2( %91
( %71غیرمشمول)

-

اجاره ماشین آالت ودستگاهها اعم از ماشین آالت
خط تولید ،کمپرسور و : ...
9

به اشخاص حقیقی یا حقوقی

با یا بدون قرارداد:
بدون اپراتور(فقط اجاره)

غیرمشمول

با اپراتور یا متصدی انجام کار

5-9

خرید ماشین آالت اعم از داخلی یا خارجی:
به اشخاص حقیقی یا حقوقی
عدم نیاز به نصب:

با یا بدون قرارداد

غیر مشمول

نیازمند نصب:

1

نصب از خرید قابل تفکیک باشد

نصب از خرید قابل تفکیک نباشد

نصب توسط کارشناس اعزامی از کارخانه سازنده
خارجی(با مستندات رسمی)

غیرمشمول

نصب توسط کارشناس ایرانی

5-2

خرید (با یا بدون صورتحساب رسمی)

غیر مشمول

با یا بدون قرارداد

غیر مشمول

8

خرید(ماشین آالت)خط تولید اعم از داخلی ویا
خارجی:
نصب از خرید قابل تفکیک باشد
5

نصب از خرید قابل تفکیک نباشد

نصب توسط کارشناس اعزامی از کارخانه سازنده
خارجی(با مستندات رسمی)

غیرمشمول

نصب توسط کارشناس ایرانی

5-2

با یا بدون صورتحساب رسمی و قرارداد(بند گزارش
شود)

5-9

خرید و نصب جرثقیل سقفی:
به اشخاص حقیقی یا حقوقی
6

نصب از خرید قابل تفکیک باشد:
نصب

5-2

خرید (با یا بدون صورتحساب رسمی)

غیر مشمول

نصب از خرید قابل تفکیک نباشد:
با یا بدون قرارداد و صورتحساب

غیر مشمول

9

بخش چهارم :فعالیتهای تبلیغاتی
ردیف

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

اجاره تابلوهای تبلیغاتی و بیلبورد:
4

به اشخاص حقیقی یا حقوقی

صرفاً اجاره تابلو

غیرمشمول

اجاره به همرا ه نصب و سرویس و نگهداری بصورت
روشنائی

5-9

هزینه تهیه تابلوهای تبلیغاتی جهت فروشگاهها و
2

نمایندگی ها:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

صرفاً هزینه تهیه تابلو

غیرمشمول

تهیه تابلو به همراه نصب

5-9

طراحی وچاپ بروشورهای تبلیغاتی ،سربرگ،
9

سررسید ،کاتالوگ وسایر هدایای تبلیغاتی:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

با یا بدون قرارداد

غیرمشمول

ساخت و طراحی غرفه نمایشگاه:
1

به اشخاص حقیقی(با ماهیت کارگروهی) و حقوقی

بدون مصالح

5-2

بامصالح

5-9

اجاره غرفه نمایشگاه:
5

به نمایشگاههای بین المللی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی

با یا بدون قرارداد

غیرمشمول

اداره غرفه وبرگزاری نمایشگاه:
6

به اشخاص حقیقی(با ماهیت کارگروهی) و حقوقی

-

5-2

طراحی گرافیکی(روی جلد ،یونیفرم ،صفحه آرائی و
:)...
7

به اشخاص حقیقی

با یا بدون قرارداد

5-9

به اشخاص حقوقی

با قرارداد

5-9

بدون قرارداد ،با صورتحساب رسمی

غیرمشمول

ویدئومتری(تهیه واجرای فیلم ویدئویی از پروژه ها:
8

به اشخاص حقیقی(با ماهیت کارگروهی) و حقوقی
با یا بدون قرارداد

3

حق پخش فیلم های تبلیغاتی و تیزرهای تلویزیونی:

10

5-9

به صدا وسیما

-

غیرمشمول

ساخت وتهیه فیلم های تبلیغاتی و تیزرهای تلویزیونی:
41

به تهیه کنندگان صدا وسیما

-

غیرمشمول

به اشخاص حقیقی و حقوقی

با یا بدون قرارداد

5-9

44

11

بخش پنجم :فعالیتهای فنی و مهندسی
ردیف

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

مطالعات ژئوتکنیک:
به اشخاص حقیقی و حقوقی
4

انجام گمانه زنی ،نمونه گیری و آزمایشات صحرائی(با
استقرار در محل)

5-9

صرفاً انجام گمانه زنی ،نمونه گیری بدون انجام
آزمایشات

5-2

بدون ارائه مستندات

5-9

کالیبراسیون ادوات وتجهیزات:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

کار درمحل کارفرما :
(با یا بدون صورتحساب و قرارداد)

2

5-9

کار درمحل پیمانکار :
با صورتحساب رسمی

غیرمشمول

بدون صورتحساب رسمی و یا دارای قرارداد

5-9

نقشه برداری:
9

به اشخاص حقیقی و حقوقی

(با یا بدون صورتحساب و قرارداد) :
بصورت هوائی

5-9

بصورت زمینی

5-2

نقشه کشی:
1

به اشخاص حقیقی

(با یا بدون صورتحساب و قرارداد)

5-2

به اشخاص حقوقی

با صورتحساب رسمی

غیرمشمول

بدون صورتحساب رسمی

5-2

طراحی صنعتی:
5

6

به اشخاص حقیقی

(با یا بدون صورتحساب و قرارداد)

5-2

به اشخاص حقوقی

با صورتحساب رسمی

غیرمشمول

بدون صورتحساب رسمی

5-2

جوشکاری (ساختمانی):
به اشخاص حقیقی و حقوقی

(با یا بدون صورتحساب و قرارداد)

5-2

جوشکاری (آرگون):
7

به اشخاص حقیقی و حقوقی

کار درمحل کارفرما :
(با یا بدون صورتحساب و قرارداد)

12

5-2

کار درمحل پیمانکار :
با صورتحساب رسمی

غیرمشمول

بدون صورتحساب رسمی و یا دارای قرارداد

5-2

تراشکاری و ماشینکاری:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

کار درمحل کارفرما :
(با یا بدون صورتحساب و قرارداد)

8

5-9

کار درمحل پیمانکار :
با صورتحساب رسمی

غیرمشمول

بدون صورتحساب رسمی و یا دارای قرارداد

5-9

کلیه عملیات مربوط به قالبسازی ،دایکاست و
ریخته گری:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

کار درمحل کارفرما :
(با یا بدون صورتحساب و قرارداد)

3

5-9

کار درمحل پیمانکار :
با صورتحساب رسمی

غیرمشمول

بدون صورتحساب رسمی

5-9

آزمایشات مقاومت مصالح ،فنی و مکانیک
41

خاک و آب:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

دارای صورتحساب رسمی

غیرمشمول

بدون صورتحساب رسمی

5-9

نظارت فنی بر پروژه ها:
به اشخاص حقیقی
44
به اشخاص حقوقی

42
49

با یا بدون قرارداد:
پرداخت بصورت ماهیانه ،هفتگی و ...

5-4

دریافت وجه بصورت یکجا و یا طی  2یا  9مرحله(با
رویکرد کار گروهی)

5-2

با یا بدون قرارداد

5-2

سرویس و نگهداری دستگاه کپی:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

با یا بدون قرارداد

تعمیرات ادوات وتجهیزات و ماشین آالت نصب
شده در محل کارفرما:

13

5-2

به اشخاص حقیقی وحقوقی

با یا بدون قرارداد:
بامصالح
بدون مصالح

5-9
5-2

خرید قطعات:
به اشخاص حقیقی وحقوقی
41

درصورت نیاز به انجام کار اضافی بر روی آن

5-9

دارای قرارداد با رویکرد ساخت قطعه (در محل کارگاه
پیمانکار)

5-9

صرفاً خرید بدون نیاز به انجام کار اضافی بر روی آن

غیرمشمول

14

بخش ششم :انجام فعالیتهای کشاورزی
ردیف
4

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

اجاره ادوات کشاورزی (اعم از کمباین،

با یا بدون قرارداد:
بدون اپراتور(فقط اجاره)

غیرمشمول

به اشخاص حقیقی وحقوقی

با اپراتور یا متصدی انجام کار

5-9

تراکتور و :)...
انجام عملیات کشاورزی(اعم از کاشت،
داشت ،برداشت):
به اشخاص حقیقی(کشاورز)

با یا بدون قرارداد:
کشاورز مالک زمین و بصورت سهم بری

2

کشاورز مالک زمین نباشد :

به اشخاص حقوقی

9

5-9

کلیه لوازم و تجهیزات اعم از ماشین آالت ،بذر ،کود و ...
به عهده کارفرما می باشد.

5-2

با لوازم و تجهیزات اعم از ماشین آالت ،بذر ،کود و ...

5-9

بدون لوازم و تجهیزات اعم از ....

5-2

خرید ادوات ،تجهیزات  ،بذر ،کود و : ...
به اشخاص حقیقی وحقوقی

با یا بدون قرارداد و یا صورتحساب رسمی

غیرمشمول

آبیاری زمین:
به اشخاص حقیقی یا حقوقی
1

5

آسیابانی:
به اشخاص حقیقی یا حقوقی

با یا بدون قرارداد:
بصورت مکانیکی

5-9

بصورت دستی(گروهی)

5-2

بصورت دستی (انفرادی)

5-4

با یا بدون قرارداد

15

5-9

بخش هفتم :انجام فعالیتهای خدماتی
ردیف

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

تهیه و طبخ غذای کارکنان:
به اشخاص حقیقی وحقوقی

کار درمحل آشپزخانه کارفرما:
تهیه وآماده سازی موادغذائی به عهده پیمانکار

5-9

تهیه وآماده سازی موادغذائی به عهده کارفرما

5-2

کار درمحل آشپزخانه پیمانکار:
مواد غذائی به عهده پیمانکار:
4

سرو در محل پیمانکار

غیرمشمول

سرو در محل رستوران کارفرما:
تفکیک مواد غذائی از سرو:
مواد غذائی

غیرمشمول

سرو

5-2

غیرقابل تفکیک

5-9

مواد غذائی به عهده کارفرما

5-2

خرید غذا:
2

9

در وجه رستورانها
خریدسوخت:

دارای صورتحساب رسمی

غیرمشمول

بدون صورتحساب رسمی

5-9

با یا بدون قرارداد و یا صورتحساب رسمی

غیرمشمول

سرویس ایاب ذهاب کارکنان:
به اشخاص حقیقی
1

به اشخاص حقوقی

وجه نقد به کارمند(بارعایت سقف)

5-4

انجام کار به تنهائی توسط فرد پیمانکار

غیرمشمول

به کارمند با توجه به استفاده از خودرو شخصی جهت
انجام سرویس ایاب ذهاب

5-9

با یا بدون قرارداد

5-9

کارکرد خودروهای استیجاری:
5

به اشخاص حقیقی وحقوقی

بدون راننده (صرفاً اجاره)

غیرمشمول

با راننده (در اختیار شرکت)

5-9

کرایه آژانس:
6

باصورتحساب

غیرمشمول

با قرارداد

5-9

16

آزمایشات پزشکی دوره ای:
7

به اشخاص حقیقی وحقوقی

-

5-9

به آزمایشگاه

انجام آزمایش در آزمایشگاه

غیرمشمول

انجام آزمایش در محل کارفرما

5-9

تنظیفات اداری  ،تجاری و محوطه آنها :
8

به اشخاص حقیقی

-

5-4

به اشخاص حقوقی

با یا بدون قرارداد

)5-9( %25
)5-2( %75

نگهداری تاسیسات :
3

به اشخاص حقیقی

صرفاً با انعقاد قرارداد کار

5-4

به اشخاص حقیقی و یاحقوقی

با یا بدون قرارداد

)5-9( %25
)5-2( %75

قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای
سبز:
41

5-4

-

به اشخاص حقیقی
به اشخاص حقوقی

با یا بدون قرارداد

)5-2( %91
)5-9( %71

انبارداری:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

صرفاً اجاره انبار

غیرمشمول

اجاره به همراه حق الحفاظ:
قابل تفکیک:
44

اجاره

غیرمشمول

حق الحفاظ(اعم از بارچینی،صفافی و)...

5-2

حق الحفاظ(اعم از بارچینی،صفافی و )...با استفاده از
ادوات مکانیکی از قبیل لیفتراک و...

5-9

غیرقابل تفکیک

5-9

انجام امور پژوهشی وتحقیقاتی:

42

به دانشگاهها

غیرمشمول

به اشخاص حقیقی (اعم از یک یا چند نفر که اسامی انجام عملیات موضوع قرارداد به تنهائی توسط
پیمانکار
کلیه افراد در متن قرارداد ذکر شده باشد)

غیرمشمول

به اشخاص حقوقی

در صورت استفاده از رایانه ونرم افزار و سیستمهای
سخت افزاری

17

5-9

عدم استفاده از رایانه و .....
49
41

5-2

تامین نیروی انسانی:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

با یا بدون قرارداد

5-2

انجام عملیات طرح طبقه بندی مشاغل:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

با یا بدون قرارداد

5-2

ارزیابی وممیزی جهت صدور گواهینامه انواع
45

:ISO
به اشخاص حقیقی(با ماهیت کارگروهی) و حقوقی

46

5-2

-

تعمیرات وسائط نقلیه:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

با یا بدون قرارداد و صورتحساب

غیرمشمول

تعمیرات ماشین آالت صنعتی اعم از لیفتراک ،
لودر ،بلدوزر و : ...
به اشخاص حقیقی و حقوقی

47

درمحل کارفرما:
با یا بدون قرارداد و صورتحساب:
بدون مصالح

5-2

با مصالح

5-9

درمحل تعمیرگاه:
با صورتحساب رسمی

غیرمشمول

با قرارداد(با توجه به مفاد قرارداد مبنی بر با مصالح و
یا بدون مصالح بودن کار انجام شده )

 5-9یا 5-2

گلدوزی طرح بر روی لباس:
48

به اشخاص حقیقی یا حقوقی

با صورتحساب رسمی

غیرمشمول

با قرارداد و یا بدون صورتحساب رسمی

5-9

18

بخش هشتم :انواع فعالیتهای هنری وپدیدآورندگان آثارهنری وفرهنگی
ردیف
4

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

حق تالیف:
به اشخاص حقیقی وحقوقی

-

غیرمشمول

ویراستاری وترجمه:
به اشخاص حقیقی
2

پرداخت بصورت ماهیانه یا ساعتی با نرخ و دوره مشخص
(بارعایت سقف)

5-4

کارگروهی

5-2

اگر واگذارنده کار (کارفرما) شرکت انتشاراتی باشد

غیرمشمول

به اشخاص حقوقی
9

5-2

چاپ کتاب:
به اشخاص حقیقی وحقوقی

با یا بدون قرارداد

غیرمشمول

حق نوازندگی:
به اشخاص حقیقی
1
به اشخاص حقوقی

انجام نوازندگی بصورت ساعتی درکل پروژه
به ارکستر

5-2

به نوازنده -فردی (با یا بدون قرارداد)

5-4

با یا بدون قرارداد

5-2

برگزاری مجالس و کنسرت و جُنگهای هنری:
5

به اشخاص حقیقی وحقوقی

با قرارداد:
همراه با پذیرائی

5-9

بدون پذیرائی

5-2

فیلمبرداری وعکاسی(با رویکرد تدوین فیلم و چاپ
6

عکس):
به اشخاص حقیقی و حقوقی

(با یا بدون صورتحساب و قرارداد)

5-9

تولید برنامه وتیزرهای تلویزیونی:
7

8

به سازمان صدا و سیما

طی قرارداد

غیرمشمول

به اشخاص حقیقی وحقوقی

با یا بدون قرارداد

5-9

پخش برنامه وتیزر تلویزیونی:
به سازمان صداوسیما

طی قرارداد

19

غیرمشمول

بخش نهم :دارائیهای ثابت و دارائیهای درجریان تکمیل
ردیف

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

خرید لوازم ،مصالح(آجر ،شن وماسه وخاک و ،)...

4

تجهیزات و ابزارآالت :

با یا بدون قرارداد و یا صورتحساب رسمی

غیرمشمول

به اشخاص حقیقی ویاحقوقی

ساخت اسکلت سوله :
به اشخاص حقیقی و حقوقی
2

با یا بدون قرارداد و یا صورتحساب رسمی:
خرید از نصب قابل تفکیک باشد:

خرید(با رویکرد سفارش ساخت)

5-9

نصب

5-2

خرید از نصب قابل تفکیک نباشد

5-9

نصب سوله:
9

به اشخاص حقیقی و حقوقی

باجرثقیل(تامین جرثقیل یه عهده پیمانکار)

5-9

بدون جرثقیل(تامین جرثقیل یه عهده کارفرما)

5-2

ساخت ویاخریدونصب تابلو برق:
به اشخاص حقیقی و حقوقی
1

با یا بدون قرارداد و یا صورتحساب رسمی:
خرید از نصب قابل تفکیک باشد:

خرید

غیرمشمول

نصب

5-2

خرید از نصب قابل تفکیک نباشد

5-9

تسطیح ومحوطه سازی:
5

به اشخاص حقیقی ویا حقوقی

با یا بدون قرارداد و یا صورتحساب رسمی:

5-9

(با رویکرد کار مکانیکی)

لوله کشی وکابل کشی:
به اشخاص حقیقی و حقوقی
6

با یا بدون قرارداد و یا صورتحساب رسمی:
خریدمصالح از دستمزد اجرا قابل تفکیک باشد:

خرید

غیرمشمول

دستمزد اجرا

5-2

خریدمصالح از دستمزد اجرا قابل تفکیک نباشد

5-9

خریدوحمل و پمپاژ بتون:
7

به اشخاص حقیقی و حقوقی

خریدوحمل بتون(با یا بدون قرارداد و صورتحساب رسمی)

غیرمشمول

پمپاژ بتون (با یا بدون قرارداد و صورتحساب رسمی)

5-9

20

بتون ریزی:
8

به اشخاص حقیقی و حقوقی

(با یا بدون قرارداد و صورتحساب رسمی)
به همراه پمپاژ

5-9

بدون پمپاژ

5-2

21

بخش دهم :انواع فعالیتهای کامپیوتری
ردیف

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

فعالیتهای کامپیوتری در تمامی موارد:
پرداخت ثابت بصورت ماهیانه ،ساعتی ،هفتگی و ( ...بارعایت سقف)

5-4

با قرارداد –گروهی

5-9

با یا بدون قرارداد – انفرادی(موردی)

غیرمشمول

به اشخاص حقوقی

با یا بدون قرارداد

5-9

اجاره پهنای باند:

نصب و راه اندازی تجهیزات اجرای عملیات و نگهداری آن:
برعهده پیمانکار باشد

5-9

برعهده کارفرما باشد

غیرمشمول

به اشخاص حقیقی
4

2
قرارداد ارسال : sms
9

1

به اشخاص حقوقی

نصب و راه اندازی تجهیزات ارسال  smsو نگهداری آن:
برعهده پیمانکار باشد

5-9

برعهده کارفرما باشد

غیرمشمول

با یا بدون قرارداد و یا صورتحساب رسمی

غیرمشمول

خرید ملزومات کامپیوتری:
به اشخاص حقیقی و یا حقوقی

خرید نرم افزار:
5

به اشخاص حقیقی و یا حقوقی

خرید پکیج نرم افزار آماده

غیرمشمول

خرید انواع نرم افزار(با رویکرد سفارشی)

5-9

22

بخش یازدهم :انواع فعالیتهای گازرسانی ،انتقال نیرو و...
ردیف

عنوان عملیات  /گیرنده وجه
عملیات گاز رسانی :

به اشخاص حقوقی
4

2

تشخیص
با قرارداد– در قرارداد تجهیزات درج شده باشد:
بهای تجهیزات

غیرمشمول

انجام عملیات

5-2

بهای تجهیزات غیرقابل تفکیک از نجام عملیات

5-9

با قرارداد

5-9

گاز رسانی شبکه (شهری و روستایی وشرکتهای صنعتی):
به اشخاص حقوقی
نصب انشعابات علمک با یا بدون کنتور:

9
1

به اشخاص حقوقی
منحصراً نصب رگالتور و کنتور:

5-2

به اشخاص حقیقی یا حقوقی
عملیات خطوط انتقال نیرو :
به اشخاص حقوقی

5

قرارداد نصب و راه اندازی پستهای انتقال نیرو :
به اشخاص حقوقی
6

7

با قرارداد

)5-2( %91
)5-9( %71

تعمیر ونگهداری پست های برق:
به اشخاص حقیقی و حقوقی

با قرارداد– در قرارداد تجهیزات درج شده باشد:
بهای تجهیزات

غیرمشمول

انجام عملیات

)5-2( %25
)5-9( %75

بهای تجهیزات غیرقابل تفکیک از انجام عملیات

5-9

با قرارداد– در قرارداد تجهیزات درج شده باشد:
بهای تجهیزات

غیرمشمول

انجام عملیات

)5-2( %21
)5-9( %81

بهای تجهیزات غیرقابل تفکیک از نجام عملیات

5-9

(با یا بدون صورتحساب و قرارداد)

5-9

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه های آب و
فاضالب :
8

به اشخاص حقوقی

با قرارداد– در قرارداد تجهیزات درج شده باشد:
بهای تجهیزات

غیرمشمول

انجام عملیات

5-2

بهای تجهیزات غیرقابل تفکیک از نجام عملیات

5-9

23

بخش دوازدهم :سند افتتاحیه
ردیف

شرح بررسی

عنوان عملیات  /گیرنده وجه

ستون تشخیص

حساب ساختمان
4
2

با ارائه سند مالکیت

غیرمشمول

عدم ارائه مستندات فوق

()5-9
()5-9

حساب تأسیسات
حساب ماشین آالت

9
1

هزینه های قبل از بهره برداری و سایر دارائیها

صرفاً خریدخارجی دارای بارنامه رسمی و پروانه سبز گمرکی بنام شرکت

غیرمشمول

عدم ارائه مستندات فوق

()5-9

با رویکرد حقوق و دستمزد کارکنان و یا دارائی در جریان تکمیل

()5-9

توجه  :منظور  ،صرفاً سند افتتاحیه اولین سال مالی که دفاتر قانونی سال یا سنوات قبل از آن به دالیل مختلف ( اعم از عدم ارائه،
سفید ونانویس و  )....غیرمحاسباتی شده باشد می باشد.
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