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دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران 
موضوع: پیرو تعیین سقف قیمت فرآورده های مکمل تغذیه ای

با سالم و احترام؛
پیرو مصوبات قبلی کمیته فنی مکمل (موضوع نامه های شماره ۶۶۵/۱۵۸۶۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ و 
۶۶۵/۴۳۰۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱) مبنی بر انجام امور مربوط به تعیین سقف قیمت مکمل های تغذیه ای، به 
منظور حمایت از مصرف کنندگان فرآورده های سالمت، مقرر شد روش پیشنهادی مصوب کمیسیون قانونی 
قیمت گذاری مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ به شرح زیر به منظور تعیین سقف قیمت فرآورده های مکمل تغذیه ای 
وارداتی توسط اتحادیه وارد کنندگان مکمل های غذایی، رژیمی و ویتامینی و فرآورده های مکمل تغذیه ای 
تولیدی و بالک توسط سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران با رعایت شرایط و مقررات جاری 
کشور و اظهار اطمینان از صحت مستندات ارائه شده و قبول کلیه مسئولیت های قانونی مربوط توسط آن 

اتحادیه/ سندیکا اعمال شود. 
با توجه به مصوبه کمیسیون قیمت، این رای منوط به رعایت موارد زیر، به مدت ۳ سال از تاریخ تصویب دارای 

اعتبار است.
فرآورده های مکمل تغذیه ای وارداتی

سقف قیمت مصرف کننده فرآورده های مکمل تغذیه ای وارداتی با احتساب ارزش افزوده مطابق ضوابط و 
با رعایت موارد زیر توسط اتحادیه فوق الذکر تعیین شود و ضمن ابالغ به شرکت مربوط به اطالع اداره کل امور 

فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل برسد.

سقف قیمت فرآورده مکمل تغذیه ای (با احتساب ارزش افزوده) از پائین ترین قیمت محصول در  .۱
کشورهای مرجع (ترکیه، یونان، اسپانیا) و سازنده باالتر نباشد.
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سقف قیمت فرآورده مکمل تغذیه ای (با احتساب ارزش افزوده) از سایر فرآورده های مکمل مشابه در 
همان گروه بیش از ۲۵ درصد باالتر نباشد.

 CPT سقف قیمت مصرف کننده فرآورده مکمل تغذیه ای (با احتساب ارزش افزوده) حداکثر ۲ برابر .۲
قیمت مکمل تغذیه ای باشد.

مارژین ها به شرح جدول زیر می باشند: .۳

مکمل تغذیه ای وارداتی (قیمت واحد تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال)

حاشیه سود واردکننده حاشیه سود توزیع کننده حاشیه سود داروخانه
%۱۷ %۱۲ %۲۰

مکمل تغذیه ای وارداتی (قیمت واحد بیش از ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال)
حاشیه سود واردکننده حاشیه سود توزیع کننده حاشیه سود داروخانه

%۱۶ %۱۰ %۱۸

تبصره: اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی، رژیمی و ویتامینی، مجاز به قیمت گذاری فرآورده های 
فاقد مجوز از این سازمان نمی باشد.

فرآورده های مکمل تغذیه ای تولید داخل و بالک وارداتی
سقف قیمت مصرف کننده فرآورده های مکمل تغذیه ای تولید داخل و بالک وارداتی توسط سندیکای فوق الذکر 
طبق ضوابط و مقررات جاری مربوط انجام شود و ضمن ابالغ به شرکت مربوط به اطالع اداره کل امور فرآورده 

های طبیعی، سنتی و مکمل برسد.
نحوه محاسبه سقف قیمت مصرف کننده مکمل های تغذیه ای که به صورت بالک وارد و در کشور ایران 

بسته بندی می شوند مشروط به رعایت موارد زیر است:
- سقف قیمت مکمل تغذیه ای به شکل بالک (با احتساب ارزش افزوده) حداکثر 1.4 برابر CPT باشد.

- هزینه های ساخت قراردادی و بسته بندی جداگانه محاسبه و به قیمت محصول اضافه می شود.
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- سقف قیمت مصرف کننده مکمل تغذیه ای (با احتساب ارزش افزوده) از میانگین قیمت مکمل های 
تغذیه ای وارداتی آماده ی مصرف مشابه در همان گروه باالتر نباشد.

- سقف قیمت مصرف کننده فرآورده بالک (با احتساب ارزش افزوده) از محصول نهایی آن بیشتر نباشد.
- مارژین ها به شرح جدول زیر می باشند:

مکمل تغذیه ای بالک وارداتی
حاشیه سود دارنده پروانه/ مجوز واردات 

بالک حاشیه سود توزیع کننده حاشیه سود داروخانه

%۱۷ %۱۲ %۲۰

تبصره: سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران، مجاز به قیمت گذاری فرآورده های فاقد 
مجوز از این سازمان نمی باشد.

مکمل تغذیه ای تولید داخل

حاشیه سود تولیدکننده حاشیه سود توزیع کننده حاشیه سود داروخانه
%۲۰ %۱۲ %۲۰

رونوشت :
جناب آقای موجبی (متصدی محترم امور دفتری) 

جناب آقای فالح (متصدی محترم امور دفتری) 
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