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 مصرف کننده در استان حمایت از  جارت داخلی ویران اداره تجناب مد
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کوچک    شرکت های  مالک های تعیین  شامل  که    م 9/2/2022/ مورخ  184ا اشاره به بخشنامه شماره /ب

  خواهد گرفت در نظر  خرد  کوچک و  د  واح  ،ر حوزه اقتصادی در هصادی  هر فعالیت اقت،  است  خردو  

 محقق گردد:  آندر  ذیل اگر شرایط 

 

 شاخص  معیار

  نوع فعالیت یا واحد 

 اقتصادی 

  هر ر گرفتن  ظ)در نشخصی یا شرکت با مسئولیت محدود    اقتصادی  واحد 

سهامی شرکت  یا    گونه  کوچک  خصوصی  واحد  عنوان  به  ممنوع  عمومی 

  است(

 ج میلیون لیر سوری / پن5,000,000برابر با /کمتر یا  سرمایه

 اقتصادی  واحد   نوع

خد  یا  کشاورزی  یا  صنعتی  یا  گردشگری  تجاری  یا  استثنا ماتی  ی  به 

یا  طبیعت  دهایی که  واح نیازمند سرمایه  باالآن  یی دارد مانند  توان مالی 

و  مربوط به حوزه نفت  ی  هافعالیت  ،  هتل ها  ،شرکت های واردات وصادرات

 گاز و غیره 

 باشد در سالمیلیون لیر سوری  هشتاد  80,000,000داکثر ح حجم کار 

 متراژ محل کار

 باشد / متر مربع 50/حداکثر تجاری: 

 باشد متر مربع  / 200/ حداکثر : صنعتی

 باشد متر مربع   /100/حداکثر : خدماتی

 باشد متر مربع  /80/حداکثر : گردشگری

 باشد متر مربع  / 2000/حداکثر : کشاورزی

 ؤدیان کوچک م تکلیف مالیاتی 

 



باال بر آن    خردکوچک و اقتصادی  ای  هواحد که یکی از شاخص های    اقتصادی  تفعالیهر  در نتیجه  

  ، به صورت خودکار در ( دریافت نماید ظهارنامه ثبتا/گانیو سجل تجاری )کارت بازر گردد  منطبق  

ندی خواهد شد و  رتبه ب  و اتاق های بازرگانی و صنعتی مشترک رگانی  باز های  زد اتاق  ن  ارمچه  رتبه 

 دارند:حق ن، هستند  رتبه چهارمدر آنهایی که 

 فعالیت نمایند گان عمده فروش بازربه عنوان  -

 د نام دهت انجصادراصورت مستقیم واردات و  به  -

 ی تامین مالی کوچک( ز مؤسسه هانماید )بج از بانک دریافت هایی را وام -

ز ملکی که به  بج  ،میلیون لیر سوری باشد   200ش از  باشند که قیمت آن بی  ک امالکیمال -

 .باشد شده  ثبتن آدرس شرکت عنوا

یتان  زیر مجموعاداره های شرکت ها و دبیرخانه های دفتر ثبت تجاری  به  از شما درخواست می شود  

گانی  ررتبه عضویت در اتاق های باز  و د  ند شونبپایبخشنامه    درجات اینمن  ایجربه اور دهید تا  دست

حق اشتراک  پرداخت    و  نمایند گانی درج  روی کارت بازررا  ک  مشتر   یصنعت   بازرگانی و تاق های  وا

 . نمایند ثبت نیز را سالیانه نزد اتاق مربوطه 

 

 اجراجهت اطالع و

 

 حمایت از مصرف کننده  تجارت داخلی و وزیر                                                               

 ذیر سالم نتر عمرو دک                                                                               


