
 

 (95)آیین نامه اجرایی موضوع ماده  (8(و)7(،)2(،)1)بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مواد 

 :گرددبه شرح زیر اصالح می  31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مورخ

 قانون مالیاتهای مستقیم (95)آیین نامه اجرایی موضوع ماده  (8(و)7(،)2(،)1)مواد اصالحیه 

 :شودتعریف صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمات به شرح زیر اصالح می ،آیین نامه (1ر ماده )د 

 اطالعات در حافظه مالیاتی ،مالیاتی که در نوع الکترونیکی آن نحصر به فردشماره م دارایفرمی است  "

متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان  ،و اقالم اطالعاتی صورتحساب اتخصمش .شودذخیره می

در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان  .شودتعیین و اعالم می

گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم یا  رسید ،شودپایانه فروشگاهی استفاده می

 ست."اصورتحساب 

حذف و تعاریف زیر به آن الحاق  (1اده )ماز  «سامانه برخط معامالت»و « سامانه صندوق فروش»تعاریف 

 "شودمی

ه شناس ست،اکاراکتر و دارای چهار بخش  بیست و دوشماره ای شامل  :به فرد مالیاتیحصرمنشماره  

و  تر()ده کاراک صورت حساب سریال)پنج کاراکتر(، تاریخ صورتحساب  (،کاراکتر  )ششحافظه مالیاتی 

 .شودبه هر صورتحساب اختصاص داده میارقام کنترلی )یک کاراکتر( که 

درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری  (،pos)دستگاه کارتخوان بانکی ،رایانه :پایانه فروشگاهی

یت را داشته و از قابلهای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان که امکان اتصال به شبکه

 .صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد

ویژه  ای مدیریت سازمان که در آن به هر مودی کارپوشه اس است تحت سامانه :سامانه مودیان

 .ودشانجام می هپوشاختصاص یافته و تبادل اطالعات میان مودیان و سازمان منحصرًا از طریق آن کار 

 ،یپایانه فروشگاه ،رایانه شخصیاعم از استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار توانند با دیان میمو

8840شماره:   

22/01/1401تاریخ:   



 .ندمتصل شو یاندوبه سامانه م ،متصل شده باشد هبانه های ابرییا هر وسیله دیگری که حافظه سام

 .سامانه مودیان است ،استعالم صورتحساب الکترونیکیو صدور  ثبت، ییهانمرجع 

 :شودآیین نامه به شرح زیر اصالح می (2) ماده

 «مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال»به  «میلیارد ریال پنجاه و پنجمبلغ » (2)ماده  (الف )بند  (9)در جزء  

ه به ترتیب ب «لايرمیلیارد  پنجاه و پنجمبلغ » و« میلیارد ریال هجده»مبلغ  ،این ماده (ب )و در بند 

 .شوداصالح می «مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال» و« میلیارد ریال مبلغ پنجاه»

 :شودآن به شرح زیر اصالح می( 8)و ماده  حذفنامه آیین (7)ماده 

صورتحساب معامالت خود را به  ندکه به عرضه کاال و یا ارائه خدمات اشتغال دارد مکلف مودیانیکلیه  

 نمایند: و نگهداری رشرح زیر صاد

ادر که در سه قالب زیر ص ،به فرد مالیاتی حصرصورتحسابی است دارای شماره من :حساب الکترونیکی -1

 :می شود

امل ش) شامل نوع فروش  «صورتحساب با اطالعات کامل»صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا  -1-1

 ،مانکاریپی ،حق العملکاری ،سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ،بورس انرژی ،مواردی از قبیل بورس کاال

 تاریخ و (مصرف کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی ار )نوع خرید (صادراتی و نظیر آن ی،داخل

نام خانوادگی یا نام  ،گیرنده اطالعات هویتی شامل نامدر و حداقل  (دقیقه و ثانیه  ،ساعت) زمان صدور 

ل و کام ینشان ،کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی یا شناسه ،شماره اقتصادی ،شخص حقوقی

خدمات ارائه  یا البرای هر دو شخص فروشنده و خریدار و مشخصات کا ،شماره شعبه ،شماره پستی

 مبلغ واحد ،مقدار یا تعداد ،شنجواحد س ،شرح کاال یا خدمت ،کاال یا خدمت هشامل شناس ،شده

دار ارض آن و مقو مبلغ سایر عوسایر عوارض  حشر  ،مالیات بر ارزش افزوده ،تخفیفات کل، مبلغ و )فی(

 پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد، باشد.



کامل اطالعات هویتی خریدار  درج ی است،در صورتی که نوع خریدار مصرف کننده نهای -1تبصره 

 .امی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می شودزال

عالوه بر اقالم صورتحساب  ،جواهر و پالتین و امثال آن ،در خصوص انواع معامالت طال -2تبصره 

حق العمل و سود فروشنده به تفکیک به  ،اجرت ساخت ،جواهر و پالتین ،ارزش اصل طال ،الکترونیکی

 .شودامی صورتحساب اضافه میلزاقالم ا

قرارداد  ثبت کتایشماره ی ،الکترونیکی در فعالیت حق العملکاری عالوه بر اقالم صورتحساب -۳تبصره 

 .شودهنگام ارسال صورتحساب به اطالعات ارسالی اضافه می ،حق العمل کاری در سامانه مودیان

 :شودحکم صورتحساب تلقی میدر موارد زیر  -4 تبصره

 یاشماره اشتراک یکتای شماره قبض )  درج شماره (تلفن)گاز و مخابرات  ،برق ،قبوض آب 

 .ا الزامی استدر این نوع صورتحساب ه بض(شناسه ق

  و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای  (خارجی /داخلی) پرواز  وعدر این حالت ن ،بلیط هواپیما

 .شود جدر باید در صورتحساب  ،خارجی

 شودمی اضافهرنامه به صورتحساب اها اقالم مرتبط با بحسابدر این نوع صورت ،بارنامه. 

   در خدمات صا عرضه صورتحساب خاصی برای فروش کاال یا ،شغلدر مواردی که بنابر اقتضای

 صورتحساب کمدر ح ،ور با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشورمزبهای صورتحساب ،شودمی

 .الکترونیکی تلقی خواهد شد

 ،نوع ارز ،مبلغ ارز (از جمله صادرات )شود در مواردی که صورتحساب با مبالغ ارزی صادر می -5تبصره 

چنانچه برای صادرات پروانه گمرکی وجود  .نرخ برابری آن با ریال به اقالم صورتحساب اضافه می شود

 .شودمحل اظهار به اقالم صورتحساب اضافه می گمرک شماره پروانه گمرکی و کد ،داشته باشد

ده در قرارداد ثبت ش یکتایشماره  ست،قرارداد مربوطه ابه در حالتهایی که صورتحساب  -۶تبصره 

 .شودب اضافه میحساصورتاقالم  به ویانسامانه م

 ،ی موضوعیت نداردودبر نوع فعالیت م بنا ،در صورتی که اقالم تعیین شده صورتحساب -7تبصره 

 .صورتحساب وجود نداردآن در  الزامی به درج



صورتحسابی با اطالعات کامل فروشنده و اطالعات کامل کاال و  :صورتحساب الکترونیکی نوع دوم -2-1

از بابت آن اعتبار مالیاتی  ،این صورتحساب نقدی تلقی شده ست.خدمات و بدون اطالعات خریدار ا

 .برای خرید آن قابل احتساب نمی باشد

ه صادر «هرسید پرداخت وج»این نوع از صورتحساب ها همان  :صورتحساب الکترونیکی نوع سوم -3-1

 مقررات اعالمی سازمان امور مالیاتی سباز دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که ح

ساب در این نوع صورتح .می باشد ،پذیرفته می شود (مودی)  به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده ،کشور

 ،گیریشماره پی ،شماره پایانه ،هیشماره پذیرنده فروشگا ،صرفًا مبلغ پرداختی و شماره سوئیچ پرداخت

اعتبار مالیاتی برای  ها از بابت آنو  هحداقل مشخصات فروشنده وجود داشتو تاریخ و زمان پرداخت 

 .خریدار قابل احتساب نمی باشد

مقررات  بسحصورتحساب برای اشخاصی که نوع این  (:کاغذی)صورتحساب غیر الکترونیکی  -2

آن  تیاطالعااقالم و قانونی امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند موضوعیت داشته 

 دیانوبه استثنای اقالم اطالعاتی که از طریق سامانه م است شامل کلیه اقالم صورتحساب الکترونیکی

تثنای اب به اساین نوع صورتحس .شوداب اضافه میحسشماره منحصر به فرد مالیاتی به صورت ظیرن

نقدی تلقی شده و اطالعات پرداخت نسیه در این  بند این (2)صورتحساب های موضوع تبصره 

 .صورت حساب ها وجود ندارد

ثبت قرارداد حق العمل کاری به  یکتایارسال شماره  ،چنانچه فروشنده حق العمل کار است -1تبصره 

 .سازمان امور مالیاتی کشور الزامی است

 (1۳)و  (12)منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد ه ب – 2تبصره 

با تشخیص سازمان امور  ،در ابتدای هر دوره مالی ،دیانوقانون پایانه های فروشگاهی و سامانه م

دی وم .گیردقرار می ودیفرد مالیاتی صورتحساب در اختیار منحصر به شماره م یتعداد ،مالیاتی کشور

کارپوشه یا شرکت معتمد به سازمان امور را از طریق می تواند درخواست افزایش شماره منحصر به فرد 

اقالم اطالعاتی این نوع صورتحساب های کاغذی منطبق با صورتحساب  .دنمایمالیاتی کشور ارائه 



ب ور صورت حساالکترونیکی بوده و شماره فوق بر روی آن درج می گردد تا پس از امکان پذیر شدن صد

 .الکترونیکی نسبت به ثبت و ارسال آنها اقدام شود

بوده و مادامی که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه  01/01/1401تاریخ اجرای این اصالحیه از  

و تعاریف حذف شده  (7)آیین نامه قبل از اصالحیه و ماده  (8)مودیان اجرایی نشده است مفاد ماده 

 .جاری خواهد بودآن  (1)از ماده 

 سید احسان خاندوزی 


