
 

 موسسه حسابداری رهنما 
www.saharrahnama.ir 

www.saharrahnama.ir 

 :در این قانون، اصطالحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند ـ1 ماده

 سازمان امور مالیاتی کشور الف ـ سازمان:

پایانه فروشگاهی: ـ  بانکی ب  کارتخوان  امکان  (pos) رایانه، دستگاه  یا هر وسیله دیگری که  الکترونیکی  درگاه پرداخت   ،
اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی  

 .برخوردار باشد

ای اختصاص یافته و  ویژهسامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی، کارپوشه   پ ـ سامانه مودیان:
توانند با استفاده از هرگونه    شود. مودیان می  تبادل اطالعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می

های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به  سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه 
متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعالم صورتحساب الکترونیکی، سامانه آن  

 .باشدمودیان می 

نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطالعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی   تـ  حافظه مالیاتی:
مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری  و انتقال آن به سامانه مودیان  

باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر  
 .الیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شودحافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه م

صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطالعات مندرج در آن، در حافظه   ث ـ صورتحساب الکترونیکی:
مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقالم اطالعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط  

الکترونیکی به عنوان پایانه  سازمان ت یا درگاه پرداخت  بانکی  از دستگاه کارتخوان  عیین و اعالم می شود. در مواردی که 
 .فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است

صنفی( و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و  کلیه صاحبان مشاغل )صنفی و غیر  ج ـ اشخاص مشمول)مودیان(: 
با اصالحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند.   1366/12/3 پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب

 .در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است; مگر خالف آن تصریح شده باشد

اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل   چ ـ شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی:
های ابالغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های الزم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه  

ورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی )به تشخیص سازمان( با  خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور ص
 .سازمان همکاری می کنند

به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد باالدستی و ایجاد  ح ـ کارگروه راهبری سامانه مودیان:
اطال تبادل  استانداردهای  تدوین  نیز  و  ربط  ذی  نهادهای  بین  اطالعات،  هماهنگی  پذیری  تعامل  ملی  در چهارچوب  عات، 

االختیار سازمان و وزارتخانه های »ارتباطات و فناوری اطالعات«، »صنعت، معدن و تجارت«  کارگروهی با حضور نمایندگان تام  
کارکن میان  از  باید  مودیان  سامانه  راهبری  کارگروه  عضو  نمایندگان  شود.  می  تشکیل  مرکزی  بانک  و  »اطالعات«  ان و 

دستگاههای اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود. مصوبات  
 .االجراء می باشداین کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطالعات الزم 
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 2ماده   -ن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیا

 
نام در سامانه مودیان اقدام   کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت  ـ2 ماده

ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عالوه بر عضویت در سامانه   کنند. خرده فروشی 
با  برای مودیانی که مستقیما  از پایانه فروشگاهی  پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده  از  مودیان، موظف به استفاده 

ی ارتباط ندارند، الزامی نیست; اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که  مصرف کننده نهائ
سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند . سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به  

وهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران  آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگر
استان تشکیل می ارتباطات و فناوری اطالعات در هر  شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت ساالنه    و وزارت 
کند و  های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی    درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه 

ویژگی نظیر  درنظرگرفتن شرایط مودی  با  کارگروه  این  که  و  در صورتی  مالیاتی  منطقه جغرافیایی، سابقه  های جسمی، 
های    زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه

های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش،  فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت
توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که  

از این قبیل مودیان برعهده    های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت مسوولیت و جریمه
های موضوع این قانون، شامل مواردی   شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسوولیت و جریمه

که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی می باشد، نخواهد بود. مودیان مذکور مکلفند 
این قانون   (26ه از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده )کارمزد )تعرفه( استفاد

 .شود را پرداخت نمایند تعیین می

فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کاال و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها،  تبصره ـ
ودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و  امکان عضویت در سامانه م

 .پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعالم خواهد شد
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 200/1400/11 شماره:

 1400/02/22 تاریخ:

 بخشنامه 

 پ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  1400 11  

مخاطبان/  
 ذینفعان 

 امور مالیاتی شهر و استان تهران 

 ادارات کل امور مالیاتی 

شماره   موضوع  به  وزیران  هیئت  نامه  تصویب  مورخ    58572/ت6315ابالغ  هـ 
1400/01/24  ( ماده  تبصره  سامانه 2موضوع  و  فروشگاهی  های  پایانه  قانون   )

 مودیان
شماره   به  وزیران  هیئت  نامه  تصویب  پیوست  مورخ 58572/ت6315به  هـ 

1400/01/24  ( ماده  تبصره  استناد  به  سامانه  2که  و  فروشگاهی  پایانه های  قانون   )
ملزم به ثبت نام در سامانه    1400در سال  مودیان درخصوص فهرست گروه مودیانی که  

مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند تصویب شده است جهت اجراء،  
 .ابالغ می شود

 امیدعلی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  
 : تاریخ اجرا

 مطابق بخشنامه 

 : مدت اجرا

 نامحدود 

 مرجع ناظر: 

 مرکز تنظیم مقررات 

 : نحوه ابالغ

 فیزیکی/سیستمی 
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 هـ 58572ت/6315 شماره:

 1400/01/24 تاریخ:

 تصویب نامه هیئت وزیران 

 باسمه تعالی

 »با صلوات بر محمد و آل محمد«

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

  

وزارت امور   1399/12/06  مورخ 195298/2 به پیشنهاد شماره 1400/01/22 هیات وزیران در جلسه
( ماده  تبصره  استناد  به  و  دارایی  و  مودیان  2اقتصادی  سامانه  و  فروشگاهی  های  پایانه  قانون   ) -

 تصویب کرد:  - 1398 صوبم

سال  در  که  مودیانی  گروه  صورتحساب   1400 فهرست  صدور  و  مودیان  سامانه  در  نام  ثبت  به  ملزم 
 شود: الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می 

 ( قانون مالیات های مستقیم. 81اشخاص حقیقی موضوع ماده )     .1

 ( قانون مالیات های مستقیم. 142اشخاص حقیقی موضوع ماده )     .2

( اصالحی 95صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده )     .3
روشنده و ارایه کننده کاال و خدمات معاف که صرفا ف  -1394 مصوب  –قانون مالیات های مستقیم  

 می باشند . -1387 مصوب -از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده 

سازمان امور   1398/07/01 د مورخ/31092/268 مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره -تبصره
تبصره موضوع  کشور  ) 2 مالیاتی  )169ماده  و جزء  مستقیم  مالیات های  قانون  )ح(  2(  بند   )

(  2کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده ) 1400 ( ماده واحده قانون بودجه سال6تبصره )
 نمی شوند.  -1398 مصوب-قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 

  

 اسحاق جهانگیری 

 ون اول رئیس جمهور معا
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 3ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، سامانه مودیان را راه   ـ3 ماده

 .و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کنداندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه 

گونه   ـ1 تبصره به  باید  مودیان  خصوص  سامانه  در  الکترونیکی  استعالمات  به  پاسخگویی  امکان  که  شود  طراحی  ای 
ه دولت اعم از  اعتبارسنجی مودیان و أخذ و ارائه استعالم های الزم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچ

( تبصره  اطالعات موضوع  تبادالت  ملی  مرکز  و  دولت همراه  ) (2سامانه  توسعه   (67ماده  پنجساله ششم  برنامه  قانون 
ایران مصوب فرهنگی جمهوری اسالمی  باید   1395/12/14 اقتصادی، اجتماعی و  کند. همچنین سامانه مودیان  فراهم 

 .قابلیت فراخوان و تبادل اطالعات را از طریق مرکز ملی تبادالت اطالعات داشته باشد

سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان   ـ 2 تبصره
 .ر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بودصادر شده باشد، از سوی سازمان معتب 

مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد   مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه ـ3 تبصره
مالیاتی و    ی، حافظهها و مشخصات فنی پایانه فروشگاه مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی

تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطالعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه  
 .شودراهبری سامانه مودیان تعیین می 

 

 4ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
ثبات شود. مأموران مالیاتی،  اصل بر صحت اطالعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است، مگر خالف آن ا ـ 4 ماده

ذکر شده، اثبات شود که در ثبت   (9جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده )
اطالعات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک  

 وی و رسیدگی به آنها را ندارند.
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 5ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
 فرایند کلی ثبت معامالت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است:  ـ 5 ماده

صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیما با  الف ـ
مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام  

 .می شود

و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده   ب ـ
توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او  

 .منظور می شود

در کارپوشه مودیان نسبت به    ـ مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی تبصره
اعالم پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب  

 .مربوط می باشد

در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و  پ ـ
 .ت خرید )اعتبار مالیاتی( وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شودمالیا

در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( وی باشد، مودی موظف است مابه التفاوت را  
رتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابال در صو

خرید )اعتبار مالیاتی( وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مودی مسترد  
 .کند

این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده،   (3پس از اتمام مواعید مقرر در ماده ) ت ـ
 .نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند

به منظور تکمیل اطالعات سازمان در خصوص مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب   ث ـ
فروش می کنند، سامانه مودیان باید به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که    الکترونیکی اقدام به 

 .فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطالع دهد

زش افزوده  گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطالعات مالیات بر ار تبصره ـ
 .پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مودیان از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات فراهم کند
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 6ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر   ـ  6 ماده

مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که  
التأسیس یا واحدهای   است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید

ستقیم باشد. قانون مالیات های م (101فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت ساالنه موضوع ماده )
صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش  

صورتحساب    افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به
شدن    نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از الزم االجراء  اتی تعلق نمی گیرد. آیینالکترونیکی صادرشده اعتبار مالی

رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه  این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می
تصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال،  ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اق

 .مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود
 

 

 29685ایین نامه: 

 

 1398/07/21قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب  6 ماده آیین نامه اجرایی موضوع 

 

  

 29685 شماره:

 1399/03/13 تاریخ:

 1398/07/21 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده

 تعاریف:  - فصل اول

 معانی واژه ها و اصطالحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد: (1 ماده

 سازمان امور مالیاتی کشور.  سازمان : -لفا
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 مجلس شورای اسالمی  1398/07/21 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب قانون:  -ب

قانون مالیات بر ارزش   10 قانون و ماده 5 دوره مالیاتی مطابق موضوع بند )پ( ماده دوره مالیاتی:-پ
 افزوده

جمع مبالغ کلیه صورتحسابهای الکترونیکی بابت کاال و خدمات مشمول مالیات   جمع صورتحساب:  –ت  
 بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است. 

التاسیس:  -ث ماده واحد جدید  از مهلت موضوع  که پس  مالیاتی  و  3 مودی  فعالیت  به  قانون، شروع 
 .کسب و کار می نماید

مودی مالیاتی که مشمول واحد جدید التاسیس نبوده و برای دوره مشابه   واحد فاقد سابقه مالیاتی:  - ج
 سال قبل در نظام مالیاتی کشور دارای سابقه مالیاتی نمی باشد. 

ماده  مالیات:  - چ به  توجه  قانون   2 با  مالیات و عوارض موضوع  افزوده شامل  ارزش  بر  مالیات  قانون 
وده به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم و عوارض آالیندگی موضوع مالیات بر ارزش افز 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواهد بود.  38 ماده 1 تبصره

حداکثر سقف مجاز فروش کاال و ارایه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک   حد مجاز فروش:  -ح
 ریق صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد.دوره مالیاتی که مودی مکلف به فروش آن از ط

مبلغ فروش کاالها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک   فروش اظهار شده :  –خ  
 دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعالم می نماید:

 تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده         -

 صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان         -

 قانون.  27 مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده مرکز: -د

 فصل دوم : محاسبه حد مجاز فروش 

 حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می گردد:  (2 ماده

برای واحدهای جدید التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع   -الف
 قانون مالیاتهای مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می باشد. 101 ماده
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برای سایر مودیان که بعنوان کسب و کار جدید التاسیس و فاقد سابقه محسوب نمی شوند حد   -ب
ست با سه برابر فروش اظهاری دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان  مجاز فروش معادل ا

 پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است. 

در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از   -تبصره 
 ع بند )ب( تعیین می گردد. مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضو

موضوع   (3 ماده شده  تعیین  فروش  مجاز  حد  از  مودی  آگاهی  منظور  به  ست،  ا  موظف  سازمان 
این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ایشان، تمهیدات الزم را در کارپوشه اختصاصی مودی   2 ماده

 فراهم نماید. 

به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه  مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست   (4 ماده
 خود اقدام نماید: 

 پرداخت مالیات میزان افزایش حد مجاز مورد درخواست.  - الف   

ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمنانت بانکی یا وثیقه ملکی به میزان مازاد حد مجاز   -ب   
 مالیاتی مربوطه.  فروش درخواستی پس از تایید درخواست توسط اداره امور

در صورتی که مودی بعلت عدم پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده از حداکثر مجاز فروش   -1 تبصره
این آیین نامه استفاده نکرده باشد با پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی   2موضوع بند )ب( ماده  

 مالیات دوره مشابه سال قبل، می تواند از حد مجاز فروش مذکور استفاده نماید.

ارایه  سازما -2 تبصره یا  فروش  مجاز  حد  افزایش  جهت  مالیات  پرداخت  محض  به  است  موظف  ن 
تضامین کافی به نسبت مالیات پرداخت شده یا تضمین داده شده، حد مجاز فروش مودی را افزایش  

 دهد.

 افزایش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امکان پذیر نمی باشد.  -3 تبصره

کارپوشه مودیان به صورت برخط در حافظه یا حافظه های مالیاتی   افزایش حد مجاز از طرییق (5 ماده
مودی و یا دریافت کد تخصیصی افرایش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالیاتی حسب مقررات 

 اعالمی توسط مرکز امکان پذیر می باشد.

افزوده صورتحساب جد (6 ماده ارزش  بر  مالیات  و خدمات مشمول  کاال  فروش  مبالغ  و  اگر جمع  ید 
صورتحسابهای الکترونیکی قبلی در همان دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش  
افزوده مبلغ فروش کاال و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش در صورتحساب درج نشده و برای خریدار  
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زش افزوده متعلقه  این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ار
 به صورتحساب الکترونیکی می باشد.

این آیین   6 جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (7 ماده
نامه، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کاال و خدمات مشمول  

یش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصالحی مربوطه  مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزا
 را بر اساس مقررات اعالمی توسط مرکز حداکثر تا پایان همان دوره مالیاتی، صادر نماید. 

 فرهاد دژپسند

 وزیر امور اقتصادی و دارایی 
 

 

 

 

 

 

 202359شماره: 

 30/11/1400تاریخ: 

  

 ( قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 6آیین نامه اجرایی اصالحی موضوع ماده )

  

 :باشدها و اصطالحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می معانی واژه -1 ماده

 سازمان امور مالیاتی کشور،  الف( سازمان:

 1398/07/21 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ب( قانون:

 1400/03/02 بر ارزش افزوده مصوبقانون مالیات  پ(ق.م.ا :

( ق.م.ا دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد ومنطبق بر فصول سال  1برابر بند )خ( ماده ) ت( دوره مالیاتی:
 شمسی. 
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جمع مبالغ کلیه صورتحساب های الکترونیکی صادره مربوط به عرضه کاالها و ارائه   ث( جمع صورتحساب:
 .ه که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده استخدمات مشمول مالیات بر ارزش افزود

 مودی مالیاتی که از تاریخ اجرای قانون شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید.  ج( واحد جدید التاسیس:

مودی مالیاتی که مشمول واحد جدیدالتاسیس نبوده و برای دوره مشابه سال   چ( واحد فاقد سابقه مالیاتی:
 قبل دارای فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.

 1400/03/02 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1بند»ج« ماده ) ح( مالیات:

بر ارزش افزوده در یک    حداکثر سقف مجاز فروش کاال و ارائه خدمت مشمول مالیات خ( حد مجاز فروش:
 دوره مالیاتی با درج مالیات بر ارزش افزوده 

مجاز: فروش  صورتحسابهای   د(  طریق  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  مشمول  خدمات  ارائه  و  کاال  فروش 
 الکترونیکی صادره با درج مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان در یک دوره مالیاتی.

مربوط به فروش کاالها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی  مبلغ   ذ( فروش اظهارشده:
 :در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعالم می نماید

 صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده درسامانه مودیان.-

 .تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده-

 .قانون 27 ماده مرکز تنظیم مقررات موضوع ر( مرکز:

 :حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود –2 ماده

برای واحدهای جدید التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابرمعافیت موضوع  الف(
 .( قانون مالیات های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می باشد101ماده )

) ب( ماده  برابر معافیت موضوع  فروش حداقل معادل سه  قانون  101برای سایر مودیان، حد مجاز   )
مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل 

 .که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است; هرکدام که بیشتر باشد

اجرای قانون   حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ج(
افزوده مصوب سال ارزش  بر  اظهار شده   1387 مالیات  فروش  برابر یک چهارم  معادل سه  اند،  نبوده 
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های مستقیم که مالیات آن به  ( قانون مالیات 101عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده ) 
 .سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است;هر کدام که بیشتر باشد 

به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از   در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل -1 تبصره
گردد. در اجرای  مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند)ب(تعیین می

این حکم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات دوره مشابه سال قبل در طی دوره سال جاری،  
 .ده جاری میباشدافزایش حد مجاز تا سقف بند )ب( این ما

درخصوص فروش های نسیه کاال و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حدمجاز  -2 تبصره
 .فروش در دوره هایی که مبالغ آن پرداخت و به تایید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد 

افزوده با  فروش کاال و ارائه خدمات صادراتی کاال و خدمات مشمول مالیات و عوارض  -3 تبصره ارزش 
 .عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود 

عرضه کاال و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی  -4 تبصره
 .کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود

هایی که حق العمل کار به حساب آمر انجام می دهد در حد مجاز فروش حق العمل کار  روش  -5 تبصره
های حق العمل کار از بابت کمیسیون دریافتی از آمر جداگانه صادر  شود.صورتحسابدر نظر گرفته می

 .شودمی

ه به  ( قانون، باتوج2در صورت فروش کاال یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ) -6 تبصره
اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزو حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی  

 .شود

( 2سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده ) -3 ماده
ودی فراهم نماید.همچنین سازمان  این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ، تمهیدات الزم را درکارپوشه م

% حد مجاز می رسد،مراتب را از طریق 95 % و85 موظف است در زمانی که میزان فروش مودی به
 .کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به وی اطالع دهد

به فروش  که حد مجاز  ازطریق  100 تبصره: در صورتی  مراتب اخطار  % رسید، سازمان موظف است 
یر طرق از جمله پیامک به مودی و خریدار درخصوص صورت حساب های بعداز حد مجاز  کارپوشه و سا

 .اطالع رسانی نماید

مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه  -4 ماده
 :خود اقدام نماید
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 الف( پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات

تاییددرخواست  از  وثیقه ملکی پس  یا  بانکی  بانکی، ضمانت  قبیل سپرده  از  کافی  ارایه تضامین  ب( 
 توسط اداره امور مالیاتی

در  ساز -1 تبصره آن  انعکاس  به  نسبت  تضامین  ارائه  یا  مالیات  پرداخت  به محض  است  موظف  مان 
 .کارپوشه اقدام نماید

 .افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکانپذیر است -2 تبصره

بر    در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات -5 ماده
ارزش افزوده مبلغ کاال و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار  
این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه  

 .می باشد

( این آیین 5ترونیکی موضوع ماده )جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الک -1 تبصره
فروش   مجاز  حد  است  مکلف  فروشنده  فروش(،  مجاز  حد  بر  مازاد  خدمات  و  کاال  )فروش  نامه 
خودرامتناسب با میزان فروش کاال و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده  

 .المی توسط مرکز صادر نمایدو سپس صورتحساب الکترونیکی اصالحی مربوطه رابراساس مقررات اع 

( این آیین نامه در  5( ماده )1در صورت عدم صدور صورتحساب اصالحی با رعایت تبصره ) –2 تبصره
صورتحساب در دوره صدور   دوره مالیاتی صدور صورتحساب اصلی، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و فروش

 .صورتحساب اصالحی در محاسبات حدمجاز فروش لحاظ می شود

اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه  -3 بصرهت
( قانون، اعتباری  6فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید،حسب ماده )

 .برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد

در صورتحساب هایی که مبالغ آن به صورت نسیه می باشد، میزان فروش درمحاسبات حد   -4 تبصره
مجاز فروش دوره ای که صورت حساب صادر شده تا تاریخی که پرداخت آن صورت نگرفته و به تایید 

 .طرفین نرسیده، منظور نخواهد شد

ز با درج مالیات و عوارض  تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجا-6 ماده
( توجه به عدم رعایت ماده  با  افزوده  ارزش  بر  از  6مالیات  و اقالم صورتحساب  قانون و مشخصات   )

 .( قانون می باشد9)مصادیق ماده 

 احسان خاندوزی 
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 وزیر امور اقتصادی و دارایی 

  

 7ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معامالت موضوع   ـ7 ماده

 .قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت (169ماده )
 

 8ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
ها و واحدهای صنفی که مستقیما  نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی  مودیانی که از ثبت   ـ 8 ماده

این   (4با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده )
قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از  
جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، )اعم از فیزیکی و الکترونیکی( یا هرگونه  

آورد، تعیین   این مودیان، هیچمدارک و قرائنی که به دست می  در تعیین مالیات متعلق به  گونه اعتبار  و مطالبه کند. 
آنان منظور نخواهد شد. مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعالم شده توسط   برای خریدهای  مالیاتی 

 .سازمان، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند

در صورتی که مودی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مودیان درآید، سازمان موظف   ره ـتبص  
 .است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعالم سامانه مودیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند

 

 

 

 

 

 9ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
های خود از  ها و یا معامالت خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب  در صورتی که مودی، برخی از فعالیت   ـ9 ماده

طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، 
ودیان به اطالع وی برساند. در صورتی که مودی موارد مزبور  سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه م
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این   (22را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصالح کند، صرفا مشمول جریمه های موضوع ماده )
 .قانون خواهد شد

در صورتی که مودی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصالح آنها در سامانه مودیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف  
مودی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل  

های مالیاتی  مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دورهاختالف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به 
 .این قانون خواهد بود (22سال تخلف اقدام نماید. عالوه بر این، مودی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده )

 

 

 10ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
کارتخوان  ـ10 ماده دستگاههای  یکتای  شناسه  و  بانکی  حسابهای  یا  حساب  شماره  مکلفند  مشمول  اشخاص 

 .یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعالم کنند (pos) بانکی

ـ بانکی تبصره  کارتخوان  یا دستگاه  بانکی  از حساب  در  (pos) در موارد استفاده  الکترونیکی جدید،  یا  گاههای پرداخت 
 .اشخاص مشمول مکلفند اطالعات آنها را بالفاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعالم کنند

 

10ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان   

 
کارتخوان  ـ10 ماده دستگاههای  یکتای  شناسه  و  بانکی  حسابهای  یا  حساب  شماره  مکلفند  مشمول  اشخاص 

 .پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعالم کنند  یا درگاههای (pos) بانکی

ـ بانکی تبصره  کارتخوان  یا دستگاه  بانکی  از حساب  الکترونیکی جدید،   (pos) در موارد استفاده  درگاههای پرداخت  یا 
 .اشخاص مشمول مکلفند اطالعات آنها را بالفاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعالم کنند

 

 

 11ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این   ـ 11 ماده

قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر  
ه هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص  بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی ب

تراکنش کلیه  مذکور،  شناسه  از تخصیص  دستگاههای  دهد. پس  به  متصل  بانکی  طریق حسابهای  از  انجام شده  های 
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های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب  کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش
وب شده و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطالعات  بانکی محس
های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را  این تراکنش

مکرر( قانون مالیات های مستقیم  169موضوع ماده )  به منظور تکمیل پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان
 .با اصالحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد 1366/12/3 مصوب

و یا درگاههای   (pos) )گذشت زمان( مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی پس از انقضای موعد تبصرهـ 
تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی   پرداخت الکترونیکی که

کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات  
کترونیکی را به سازمان اعالم کنند. در صورت و پایانه های پرداخت ال (pos) برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکیبهره  

 .تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس محکوم می شوند
 

 

 12ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی  اشخاص مشمول مکلفند در صورتی ـ 12 ماده

فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان  
ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعالم کنند و تا زمان امکان پذیرشدن    اعالم می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد

و   ثبت  کند،  مقرر می  دستورالعملی  به موجب  که سازمان  ترتیبی  به  را  فروشهای خود  الکترونیکی،  صدور صورتحساب 
 .های صادره را به سازمان ارسال کنندصورتحساب

قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد  (169) حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده تبصره ـ
 .نیز جاری است

 

 

 

 

 

13ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان   

 
وکار، بهره برداری از پایانه    در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی )موقت یا دائم( و یا انحالل واحد کسب ـ 13 ماده

مدت ده روز از توقف بهره برداری  فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف  
 .از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعالم کنند
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در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث   تبصره ـ
اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطالع به سازمان ممکن نباشد،   غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از 

 .اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند
 

 

 14ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
جاره واحد کسب وکار اقدام می اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا ا ـ 14 ماده

کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا  
 .شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعالم نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15ماده   -ان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدی

 
حکم قانون و یا مرجع قضائی    اطالعات سامانه مودیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به ـ 15 ماده
رعایت مالحظات  نمی به  را مشروط  اطالعات  این  از  استفاده  امکان  است  مودیان مکلف  راهبری سامانه  کارگروه  باشد. 

قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر   (5امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاههای اجرائی موضوع ماده )
 :متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند
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در مورد دستگاههای اجرائی، دسترسی به این اطالعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطالعات   الف ـ
 .موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد

در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطالعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی   ب ـ
و پژوهشی نیازمند استفاده از اطالعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در 

ه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و  بردارنده اطالعات مورد نیاز است به همراه معرفی نام
دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مودیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطالعات مورد 

ار متقاضی  درخواست را به صورت داده های ناشناس و به میزان الزم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختی
 . قرار دهد

از اطالعات اشخاص و رعایت   ـ 1تبصره در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت  سازمان مکلف است 
 .مقررات امنیت فضای تبادل اطالعات )افتا( اقدام کند

قانون مالیات های  (279متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده )  ـ  2تبصره
می شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به   1394/4/31 مستقیم الحاقی مصوب

 .گرددمتخلف نیست، نمی 
 

 16ماده   -نه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انون پایا 

 
از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون، فرآيند مربوط به صدور،  ـ16 ماده مراجع ذي ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه 

تجديد، تمديد، اصالح يا ابطال پروانه کسب وکار، کارت بازرگاني و مجوز فعاليت هاي اقتصادي را به گونه اي اصالح کنند  
ت، تغییر مالک يا مالکان، تغییر مکان و ساير تغییرات مرتبط با که هرگونه شروع فعاليت اقتصادي جديد، تغییر نوع فعالي

کسب و کار اشخاص، بدون ثبت يا اصالح اطالعات مربوط در سامانه مؤديان امکان پذير نباشد. تشخيص مراجع ذي ربط  
 .با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبري سامانه مؤديان است

 

 17ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 

منظو ـ 17 ماده به  استقرار سامانه مؤديان  از  اول پس  در پنج سال  ر تشويق صاحبان مشاغل  سازمان موظف است 

هاي خود را با استفاده از پايانه فروشگاهي انجام موضوع فصل چهارم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم که فروش

بيست  معادل  کنند،  خريداري  مؤديان  اقتصادي عضو سامانه  واحدهاي  از  را  موردنياز خود  و خدمات  کاالها  و  داده 

فروش   %(1ماليات بر ارزش افزوده اي که مؤدي در هر دوره به سازمان پرداخت مي کند يا يک درصد ) %(20درصد)
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لاير در هر دوره مالياتي به عنوان پاداش همکاري   (60، 000،000وي )هر کدام کمتر باشد(، حداکثر تا شصت ميليون )

از ماليات آن دوره باشد، دوره هاي بعد از آن(  مؤدي، از ماليات بر ارزش افزوده دوره بعدي وي )و در صورتي که بيش  

 کسر کند.

پاداش مؤديان موضوع اين ماده که طبق قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، از ماليات عملکرد آنها  تبصره ـ

ابرازي    ماليات عملکرد %(50در همان سال کسر مي شود. پاداشي که به اين مؤديان تعلق مي گيرد، از پنجاه درصد )

  د.آنان بيشتر نخواهد بو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
از   ـ18 ماده را  خود  خريدهاي  که  حقيقي(  )اشخاص  نهائي  کنندگان  مصرف  تشويق  منظور  به  است  موظف  سازمان 

پايانه فروشگاهي و از طريق شبکه پرداخت بانکي انجام مي دهند، از هر ده صورتحساب الکترونيکي  فروشندگان مجهز به 
هاي فروشگاهي يک صورتحساب را به صورت قرعه کشي برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغي را   صادرشده توسط پايانه

نموده است، به حساب بانکي وي مسترد    که خريدار براساس آن صورتحساب به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت 
کند. جوايز مزبور از محل وصولي جاري سازمان، طبق دستورالعملي که ظرف مدت شش ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين  

 .قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، پرداخت مي شود
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کنندگان نهائي که از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و    سازمان مکلف است ترتيبي اتخاذ کند که مصرف ـ1 تبصره
هاي خريد خود و جوايز تعلق گرفته را  از طريق شبکه پرداخت بانکي خريد مي کنند، در صورت تمايل بتوانند صورتحساب

 .مشاهده کنند

قانون ماليات هاي مستقيم  (84جوايز موضوع اين ماده تا ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده ) ـ2 تبصره
 .براي هر شخص در سال از شمول ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به اين جايزه، معاف مي باشد

سازمان موظف است ترتيبي إتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائي بتوانند از اصالت صورتحساب هاي صادرشده  ـ3 تبصره
 .توسط فروشندگان اطمينان حاصل کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان   

 
سازمان مکلف است اظهارنامه هاي ماليات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامي مقررات اين   ـ19 ماده

و آن را بر مبناي اطالعات مندرج در سامانه مؤديان تنظيم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از    قانون را رعايت کرده اند
ازمان راستي آزمايي نموده و در صورت عدم مغايرت با اطالعات پايگاه  طريق انطباق با اطالعات موجود در پايگاه داده س

 .مذکور، اظهارنامه تسليمي را بدون رسيدگي قبول کند

نيم   و به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤديان، سازمان مجاز است حداکثر دو ـ1 تبصره
را که عضو سامانه مؤديان    مؤديان مشمول قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده %( 2/5درصد )

آنان را مطالبه يا براي مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار  هستند، به صورت تصادفي )به قيد قرعه( انتخاب کرده و دفاتر  
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آنان مراجعه کند. دستورالعمل اين تبصره ظرف مدت شش ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون به تأیید وزير امور  
تند، وجود اقتصادي و دارايي مي رسد. محدوديت مذکور در اين تبصره نسبت به مؤدياني که عضو سامانه مؤديان نيس

 ندارد. 

مؤديان مي توانند اظهارنامه مربوط به ماليات عملکرد خود را از طريق سامانه مؤديان ارائه کنند. سازمان موظف   ـ2 تبصره
مؤدي عينًا به اظهارنامه ماليات بر عملکرد وي منتقل شود و   است ترتيبي اتخاذ کند که اطالعات مربوط به خريد و فروش

ثبت ساير اقالم اطالعاتي مورد نياز براي محاسبه ماليات عملکرد نظير حقوق و دستمزد، اجاره و    مؤدي تنها موظف به
 .باشد استهالکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطي که سازمان تعیین مي کند، مي 

 

 20ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملي که ظرف مدت شش ماه از الزم االجراء شدن اين قانون تهيه   ـ20 ماده
مي شود و به تأیید وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، آن دسته از اشخاص مشمولي که تمامي تکاليف مقرر در اين  

کرده و از نرم افزارهاي حسابداري مورد تأیید کارگروه راهبري سامانه مؤديان استفاده مي کنند، از ارائه    قانون را رعايت
 .دفاتر يا اسناد و مدارک موضوع قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مستثني کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21ماده   -سامانه مؤدیان  قانون پایانه های فروشگاهی و

 
نام مؤدي در سامانه مؤديان و انجام تکاليف قانوني مربوط،  ـ21 ماده به سازمان اجازه داده مي شود در صورت ثبت 

و قبل از آن مي باشد، مطابق دستورالعملي که توسط سازمان  1396 بدهي ماليات بر ارزش افزوده وي را که مربوط به سال
رسد، قطعي نموده و کليه جريمه هاي متعلقه را به مدت سه  پيشنهاد شده و به تأیید وزير امور اقتصادي و دارايي مي  
اين قانون توسط مؤدي در طول زمان تعليق و محکوميت   (9سال تعليق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده )

وي در هيأت حل اختالف مالياتي، مؤدي حسب رأي هيأت، ملزم به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه هاي تعليق شده  
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، جريمه هاي تعليق شده (9خواهد بود. پس از انقضاي مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده )
 .بخشوده مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22ماده   -انه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قانون پای

 
 تخلفات و حسب مورد، جريمه هاي متعلقه به شرح زير خواهد بود: ـ22 ماده

ـ درصد) الف  ده  معادل  الکترونيکي،  صورتحساب  صدور  صدور  (%10عدم  بدون  شده  انجام  فروش  مبلغ  مجموع 
 .لاير، هر يک که بيشتر باشد (000.000.20صورتحساب الکترونيکي يا بيست ميليون )

عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه  ب ـ
مجموع مبلغ فروش   %(10اگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد) مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا و

لاير، هر يک که بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت هاي   (000.000.20انجام شده از آن طرق، يا بيست ميليون )
 .مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي

دم اعالم شماره حساب يا حسابهاي بانکي واحد اقتصادي که گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي شود  ع پ ـ
( درصد  ده  معادل  سازمان،  ميليون   %(10به  بيست  يا  حساب  آن  طريق  از  شده  انجام  فروش  مبلغ  مجموع 
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مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع    لاير، هر يک که بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت هاي (000.000.20)
 .قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي

ـ ) ت  درصد  دو  معادل  صورتحساب،  کردن  مخدوش  يا  حذف  خريدار،  به  چاپي  صورتحساب  تحويل  مبلغ   %(2عدم 
 لاير هر يک که بيشتر باشد. (000.000.20صورتحساب هاي مذکور يا معادل بيست ميليون )

گزارش نشده   مبلغ فروش %(1اين قانون، معادل يک درصد ) (14و ) (13، )(12ايت احکام مذکور در مواد )عدم رع ث ـ
 لاير، هر يک که بيشتر باشد.  (10. 000.000يا معادل ده ميليون )

هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم ساالنه بر اساس آخرين اعالم بانک مرکزي،  مبلغ جريمه   ـ1 تبصره
 هر سال توسط سازمان اعالم مي شود.

درصد) ـ2 تبصره پنجاه  از  بيشتر  تواند  نمي  ) %(50سازمان  ماده  مطابق  را  ماده  اين  موضوع  هاي  قانون   (191جريمه 
 بخشودگي قرار دهد. ماليات هاي مستقيم مورد

قانون ماليات   (169هاي موضوع بندهاي »الف« و »ث« اين ماده، جريمه موضوع ماده )  در صورت اعمال جريمه ـ3 تبصره
هاي مستقيم اعمال نمي شود. در صورت اعمال جريمه هاي مذکور در بند»ب«، جريمه هاي مذکور در بندهاي »الف« و  

 »ت« اعمال نمي شود. 
 

 

 

 

 

 

 23ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
هر شخصي که به قصد تقلب يا اخالل در نظام مالياتي کشور، اقدام به توليد، عرضه يا استفاده از تجهيزات   ـ23 ماده

اهي معيوب يا تجهيزات معيوب کننده کند، يا پايانه فروشگاهي خود يا سخت افزاري و نرم افزاري و پايانه هاي فروشگ
ديگران را تخريب کند، عالوه بر جبران ضرر و زيان، حسب مورد به يک يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه شش  

 قانون مجازات اسالمي به غير از حبس، محکوم مي شود.

بيش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات هاي تعزيري درجه پنج قانون تکرار جرم موضوع اين ماده براي   ـ1 تبصره
 مجازات اسالمي به غير از حبس، مي شود.

هاي تعزيري درجه چهار قانون اقدام به جرم موضوع اين ماده به صورت گروهي و سازمان يافته، موجب مجازات ـ2 تبصره
 مجازات اسالمي به غير از حبس، حسب مورد مي شود.
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 24ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 
اين قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وي و مرجع   (2در صورت عدم رعايت احکام مذکور در ماده ) ـ24 ماده

صادرکننده مجوز فعاليت واحد متخلف اعالم کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته از اعالم سازمان، 
، نسبت  نسبت به اخطار کتبي به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت اخطار

به عضويت در سامانه مؤديان اقدام نکند، براي بار اول به مدت دو هفته و براي بار دوم از دو تا شش ماه با اعالم مرجع  
صدور مجوز، توسط نيروي انتظامي، و در مورد کسب و کارهاي مجازي، توسط کارگروه تعیین مصاديق مجرمانه، تعطيل  

ز گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطيلي واحد متخلف را به نيروي  پس ا  يا مسدود خواهد شد. در صورتي که 
را به نيروي   رأسًا تعطيلي واحد متخلف  يا کارگروه تعیین مصاديق مجرمانه ابالغ نکند، سازمان موظف است  انتظامي 

رداخت ماليات و جريمه ها انتظامي يا کارگروه مذکور ابالغ کند. در اين صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پ
 .مسئوليت تضامني خواهد داشت

در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت يک سال، مجوز فعاليت واحد متخلف توسط مرجع   ـ1 تبصره
 .صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد

عطيلي يا تعليق فعاليت آن بانک مرکزي موظف است درگاهها و پايانه هاي پرداخت واحد متخلف را در زمان ت  ـ2 تبصره
 .واحد، مسدود کند

 

 

 

 

 25ماده   -پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قانون 

ايي که در سامانه مؤديان ثبت  اين قانون، صورتحساب ه (3پس از انقضاي مواعد )مهلتها( مذکور در ماده ) ـ25 ماده
 نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود.

ماده ـ1 تبصره موضوع  اجرائي  دستگاههاي  مالي  مديران  و  حسابان  کشوري   (5) ذي  خدمات  مديريت  قانون 
 اي، مفاد اين ماده را رعايت کنند.و اصالحات و الحاقات بعدي آن مکلفند در پذيرش اسناد هزينه 1386/7/8 مصوب

سازمان مکلف است امکان راستي آزمايي صورتحساب هاي موضوع اين ماده را براي خزانه داري کل، ديوان   ـ2 تبصره
 محاسبات کشور و ساير دستگاههاي نظارتي حسب مورد فراهم کند.

 

 

 26ماده   -ن پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قانو
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سازمان مي تواند جهت حصول اطمينان از عملکرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الکترونيکي   ـ26 ماده
و ثبت دقيق معامالت در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تکاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره هاي  

به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعالم هاي موردنياز،  فني و غيرمالياتي  
 از جمله گزارش هاي الکترونيکي پرداخت، از خدمات شرکتهاي ايراني معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي استفاده کند.

عیین تعرفه ها و ساير مقررات مربوط به شرکتهاي ايراني  شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، ت 
اي است که ظرف مدت شش ماه از الزم   نامه  معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي، براساس قوانين مربوطه به موجب آیین

و دارايي  االجراء شدن اين قانون توسط کارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي  
 رسد. مي

نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده کارگروه يادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد  
 سازمان را در اين خصوص به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه کند. 

  

 

 

 

 
 

 27ماده   -فروشگاهی و سامانه مؤدیان قانون پایانه های 

چهارم   ـ27 ماده و  چهل  اصل  کلي  هاي  سياست  اجراي  قانون  رعايت  با  است  مکلف  اساسي   (44)سازمان  قانون 
و اصالحات بعدي آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري   1387/03/25 مصوب

مقررات در ساختار  ، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي کشور نسبت به ايجاد مرکز تنظيم1395/12/14 اسالمي ايران مصوب
سازماني به منظور نظارت بر شرکتهاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات 

ونيکي اقدام نمايد. مصوبات مرکز مذکور هاي فروشگاهي و صورتحساب الکتر پايانه  فني و شاخصهاي توسعه نظام شبکه
 پس از تأیید وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطالعات الزم االجراء است. 
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نحوه مطالبه، وصول، تقسيط، بخشودگي و ترتيبات پرداخت مربوط به جريمه هاي موضوع اين قانون طبق   ـ28 ماده 

 احکام قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.
 

29ماده   -قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان   

قانون ماليات هاي مستقيم  (169ماده ) (2اين قانون، تبصره ) (3پس از انقضاي مواعد مذکور در ماده ) ـ29 ماده
و همچنين   (15ماده ) (3و )  (2، )(1با اصالحات و الحاقات بعدي آن لغو و احکام مندرج در تبصره هاي ) 1366 مصوب
بعدي آن براي اشخاص مشمول اين    اصالحات و الحاقاتبا  1382/12/24 قانون نظام صنفي کشور مصوب (66ماده )

 قانون منتفي مي شود. 

قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و يکم مهرماه   
نگهبان   به تأیید شوراي 1398/8/1 يکهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ

 .رسيد
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