
 

 

 

www.hemattaraz.ir 

 210/99/25بخشنامه: 

 طریق سامانه ثبت برخط معامالت ثبت و صادر می شوندصورتحساب های نوع سوم )الکترونیکی( که از 

 
 210/99/25شماره: 

 1399/02/31تاریخ: 

 بخشنامه

 م  169و  95 99 25  

 مخاطبان/ ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع
صورتحساب های نوع سوم )الکترونیکی( که از طریق سامانه ثبت برخط معامالت ثبت و صادر می 

 شوند

و نظر به سواالت و ابهامات مطروحه درخصوص مودیانی  1397/12/13مورخ  230/97/165پیرو بخشنامه شماره 

نسبت  1394/4/31تقیم اصالحی قانون مالیات های مس 95آییننامه  اجرایی موضوع ماده  8که حسب مقررات ماده 

 به صدور یا تایید صورتحساب در سامانه ثبت برخط معامالت )ثامن( اقدام نموده اند، مقرر می دارد:

اطالعات فهرست معامالت مودیانی که پس از صدور صورتحساب نوع سوم، به صورت سیستمی و  .1

قانون یاد شده انتقال می یابد  169ماده  3عینا به سامانه ارسال فهرست معامالت موضوع تبصره 

و صورتحساب صادره دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، مشمول جرائم مقرر 

موضوع ماده اخیر الذکر درخصوص عدم صدور صورتحساب )فارغ از تایید یا عدم تایید توسط خریدار 

 فروشنده نمی شود. و یا تایید خارج از مهلت مقرر( و عدم ارسال فهرست فروش، از

در صورت تایید خریدار در موعد مقرر )یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل(، اطالعات مربوط به فهرست خرید عینا به 

سامانه فهرست معامالت موضوع تبصره مذکور انتقال می یابد، بنابر این مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست خرید از خریدار 

 نیز موضوعیت نخواهد داشت.

عالوه بر صدور  1398و  1397در صورتی که مودیان مارالذکر و خریداران مرتبط در سال های  .2

صورتحساب و حسب مورد تاییدآن در سامانه ثبت بر خط معامالت )ثامن(، نسبت به ارسال فهرست 

فروش یا خرید بطور جداگانه در سامانه فهرست معامالت فصلی اقدام نموده اند و این امر موجب 

تکراری اطالعات معامالت مزبور شده است، دفتر مرتبط با موضوع معاونت فناوری های مالیاتی  درج

با درخواست مودی مذکور که به اداره امور مالیاتی ذیربط نیز تسلیم شده است، سازو کاری اتخاذ 
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ستمی صورت سینماید تا امکان اصالح موارد تکراری توسط اداره امور مالیاتی ذیربط و یا دفتر مزبور به 

 فراهم شود.

 قانون یاد شده نمی شود. 169حذف موارد تکراری از سامانه های مالیاتی، مشمول جریمه موضوع ماده 

درخصوص پرونده هاییی که مورد رسیدگی واقع شده اند، اصالح مورد نظر صرفا به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط برای  

 نوع سوم نموده اند، امکان پذیر می باشد.مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب 

  

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی
 

 


