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 هدف -1

ه مالیاتی، بر حافظ-پایانه فروشگاهی (هاینیازمندیمشخصات فنی ) و هاویژگیتعیین  هدف از تدوین این سند،

 کننده ارائه معتمد هایشرکتو  برداری مودیبرای بهره ،مورد نیاز سازمان امور مالیاتی هایچهارچوباساس 

امانه مودیان به سصورتحساب الکترونیکی اطالعات انتقال  و داریصدور، ثبت، نگه در نوع اول مالیاتی خدمات

  .باشدمی

 دامنه كاربرد -2

ای استفاده بر گری سازمانبا کاهش تصدی مدل اجراییکه یک  «مودیان مفهومی سامانه مدل» اساس بر سند این

 است: ارتباط در زیر ذینفعان با ،باشدمی و بهره برداری

 .اشخاص مشمول )مودیان( -

 1نوع اول کننده خدمات مالیاتیارائهمعتمد های شرکت -

 

 تعاريف  -3

 کشور.مالیاتی سازمان امور  سازمان: -

 1398 /7 /21های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب قانون پایانه قانون: -

 1400 /3 /2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ق.م.ا : -

ه به هر ک فردبه منحصرای است یکتا دارای مقداری ثابت و شناسه شناسه یکتای حافظه مالیاتی: -

 شمارهه دهند لیتشک هایشود، این شناسه از مولفهاختصاص داده میدر سطح کشور  یاتیحافظه مال

 هد گرفت.درخواست مودی در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواباشد که پس از ی میاتیمال

نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطالعات مندرج در  حافظه مالیاتی: -

گیرد. حافظه مالیاتی های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار میصورتحساب

                                                           
1 Tax Service Provider 
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توسط مودی برای ثبت صورتحساب  افزاری باشد. حافظه مالیاتی،افزاری یا نرمتواند به شکل سختمی

ناسه ش گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد.الکترونیکی مورد استفاده قرار می

 .شودیکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می

ورتحساب است یکتا در سامانه مودیان که به ازای هر صای شماره مالیاتی: فردمنحصر به شماره -

 ارایشود. این شماره دفرد به آن صورتحساب تخصیص داده میصورت منحصر بهتولید شده و به

شماره  وقالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی »های اطالعاتی خاص بوده که جزئیات آن در سند بخش

 ذکر شده است. «مالیاتی

 ورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطالعاتص :یکیصورتحساب الکترون -

 شود. حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می مندرج در آن، در

، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان 2مشخصات و اقالم اطالعاتی صورتحساب الکترونیکی  

. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به شده استتعیین و اعالم 

رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم  شود،عنوان پایانه فروشگاهی استفاده 

 صورتحساب الکترونیکی است. 

ای ه ویژهای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی، کارپوشسامانه سامانه مودیان: -

شود. جام میاختصاص یافته و تبادل اطالعات میان مودیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه ان

، پایانه فروشگاهی، افزار اعم از رایانه شخصیافزار یا نرمتوانند با استفاده از هرگونه سختمودیان می

نه مودیان متصل متصل شده باشد، به ساماهای ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن سامانه

  باشد.شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعالم صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می

های ارسالی از حافظه ای است که دادهزیر سامانه :صورتحساباطالعات آوری جمعزیرسامانه 

های از طریق واسط های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نوع اول راشرکت یاهای فروشگاهی پایانه -مالیاتی

 کند.افزاری دریافت مینرم

                                                           
 سند نحوه صدور صورتحساب الکترونیکیمطابق   2
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های پرداخت الکترونیکی مورد دستگاهی است که با پذیرش کارت :3دستگاه کارتخوان بانکی -

شبکه بانکی خدمت را برای فروشندگان در کاال/ دریافت الکترونیکی وجهتواند میتایید بانک مرکزی 

کارتخوان  و 4های کارتخوان اندرویدیدستگاهر شامل های مذکوکشور فراهم کند. دستگاه

 .باشندمینیز  5یفروشگاه

 دیگری سیلهو هر یا الکترونیکی پرداخت بانکی، درگاه کارتخوان دستگاه رایانه،  فروشگاهی: پایانه -

 قابلیت زا و داشته را مودیان سامانه و کشوررسمی پرداخت الکترونیکی هایشبکه به اتصال امکان که

 .قانون( 1بند ب ماده (باشد برخوردار الکترونیکی صدور صورتحساب

غیر صنفی( و اشخاص حقوقی موضوع  صاحبان مشاغل)صنفی و کلیه اشخاص مشمول)مؤدیان(: -

اصالحات و با  1366 -12 -3های مستقیم مصوبمالیات چهارم و پنجم باب سوم قانون هایفصل

شود، مراد، می این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده این قانون هستند. در الحاقات بعدی آن، مشمول

رضه عکه به  یصاشخ( و اقانوناشخاص مشمول است؛ مگر خالف آن تصریح شده باشد )بندج ماده یک 

 .نمایندیصـادرات مبادرت م یاکاال، ارائه خـدمت، واردات 

ارف ها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصشخص حقیقی است که کاال هایی:مصرف کننده ن -

انون ق 169ه ها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.)مادکند و از آن برای عرضه کاالشخصی خریداری 

 (های مستقیممالیات

های نهبه منظور سیاست گذاری در چهارچوب قانون پایا کارگروه راهبری سامانه مودیان: -

های ذی ربط و نیز فروشگاهی و سامانه مودیان و با رعایت اسناد باالدستی و ایجاد هماهنگی بین نهاد

ضور پذیری اطالعات، کارگروهی با حتدوین استاندارد تبادل اطالعات، در چهارچوب ملی تعامل

« تمعدن و تجار صنعت،»، « تارتباطات وفناوری اطالعا»های نمایندگان تام االختیار سازمان و وزارتخانه

ن باید از شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیاو بانک مرکزی تشکیل می «اطالعات»و 

ه ریاست بهای اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان میان کارکنان دستگاه 

ارایی و تایید وزیران امور اقتصاد و درئیس سازمان تشکیل می شود. مصوبات این کارگروه پس از 

 ارتباطات و فناوری اطالعات الزم االجراء می باشد.

                                                           
3 Point of Sales (POS) 

4 PDA POS 

5 PC POS 
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 یاتیدر هر دوره مال یصادره توسط هر مود یکیالکترون یهابجمع صورتحسا مجاز فروش: حد -

ه سازمان پرداخت بآن  اتیدر دوره مشابه سال قبل، که مال یاز سه برابر فروش اظهار شده و شتریب تواندینم

ر هر د هصادره شد یکیالکترون یهاپرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب بیترت ایشده 

 تیز سه برابر معافا شیب دنتواینم یاتیفاقد سابقه مال یواحدها ای سیدالتاسیجد یواحدها یبرا یاتیدوره مال

 .(انیو سامانه مود یهفروشگا یها انهیقانون پا 6)ماده باشد میمستق یاتهای( قانون مال101ساالنه موضوع ماده )

توسط ارسال کننده  صورتحساب شناسه ای یکتا که هنگام ارسال :6صورتحساب ارسال یشناسه یکتا -

 نشده رمز صورت به uuid7با فرمت  شناسه اینشود. آن اختصاص داده می رهگیری جهتبه صورتحساب 

 .گرددمی ارسال

 اطالعات، وریآجمع سامانه در صورتحساب دریافت هنگام :8صورتحساب دریافت یکتای رسید -

 .شودمی داده اختصاص سامانه این توسط صورتحساب هر به uuidبا فرمت  یکتا شناسه رسید یک

 پروانه هستند که حسب یدارا یاشخاص حقوق :یاتیکننده خدمات مال هئارا معتمد یشرکت ها -

نصب و  ان،یبه مود الزم یهاسازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش یابالغ یهاضوابط و دستورالعمل

و  بصورتحسا خدمات مربوط به صدور لیاز قب یاتیارائه خدمات مال یبرا ازیمورد ن زاتیتجه یبانیپشت

 (.1کند)بند چ ماده  یم یبا سازمان همکار یتیرحاکمیامور غ ریسا

افظه ح -های اولیه پایانه فروشگاهیمنظور از مشخصات فنی در این سند، نیازمندی مشخصات فنی: -

 مالیاتی است.

حافظه -های صادر شده توسط پایانه فروشگاهیای از صورتحسابمجموعه ها:صورتحساب لیست -

 شود.می به سامانه مودیان ارسال مجموعهدر قالب یک که مالیاتی 

 -صورتحساب در ارسال مستقیم همان پایانه فروشگاهیکننده  ارسال ارسال کننده صورتحساب: -

 باشند.می حافظه مالیاتی و در ارسال غیر مسقیم شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نوع اول

  

                                                           
6 uid 

7  Universal unique identificatier 

8 reference_number
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 و ارسال كننده حافظه مالیاتی-های پايانه فروشگاهیويژگی -4

مورد نظر به شرح های ویژگیبایست دارای می و ارسال کننده حافظه مالیاتی –های فروشگاهی پایانه

 .ذیل باشند

 های مرتبط به تولید صورتحسابویژگی

 یاتیمال شماره دیتولامکان  -

  هشدارها شینما ،(یکیالکترون لیفا ای)به صورت چاپ و  صورتحساب ارائه و شینما امکان -

 (یاری)اخت فروش مجاز حدامکان محاسبات مربوط به  -

 صورتحساب یکیالکترون پرداخت طالعاتدریافت اامکان اتصال و  -

 الکترونیکی صورتحساب و ارسال صدور، دیتول -

 گیری از اطالعات سرورامکان بهره -

 گیری از اطالعات حافظه مالیاتیامکان بهره -

 امکان بهره گیری از شناسه کاال/خدمت و نرخ مالیاتی -

 کننده صورتحسابهای مرتبط به ارسالویژگی

   به سامانه مودیانامکان اتصال  -

 فراخوانی اطالعات سرور سازمانامکان  -

 های امنیتی مورد نیاز سامانه مودیانتامین شاخص -

 یاتیمال حافظه اطالعات استعالم امکان -

 یاتیمال نرخ و خدمت /کاال شناسه یفراخوان امکان -

 یارسال یهاصورتحساب تیوضع استعالمامکان  -

 یاقتصاد شماره استعالمامکان  -
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 هانیازمندی -5

 :شوندسیم میبه چهار دسته تقو ارسال کننده  یاتیحافظه مال -های پایانه فروشگاهیبه طور کلی نیازمندی

  پیکربندی و ثبت مشخصات( 1-5 

 تولید و صدور صورتحساب الکترونیکی( 2-5

 اطالعات امنیت ( 3-5

 اطالعات سامانه مودیانآوری جمع APIفراخوانی متدهای ( 4-5

 پیکربندی و ثبت مشخصات   5-1

دستورالعمل فنی نحوه » مطابق با سند الزم اولیه اطالعاتتوانایی ثبت  حافظه مالیاتی باید -پایانه فروشگاهی     

داشته را  «(مانه مودیانحافظه مالیاتی با سا -نحوه تبادل اطالعات میان پایانه فروشگاهیاتصال به سامانه مودیان )

  باشد.میو...  تجاری شناسه یکتا حافظه مالیاتی، نام از جملهباشد. این اطالعات شامل مواردی 

بخش دریافت  امطابق ب، کارپوشه خود از طریق باید مودینکته: جهت دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی 

بادل اطالعات میان نحوه تمودیان ) دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه» سند شناسه یکتا حافظه مالیاتی

 اقدام نماید. «(حافظه مالیاتی با سامانه مودیان -پایانه فروشگاهی

 الکترونیکی تولید و صدور صورتحساب  5-2

زیر  های اجراییگامبا  مطابقصورتحساب  و صدور تولیدباید قابلیت  حافظه مالیاتی -پایانه فروشگاهی

 :داشته باشدرا 

  صورتحسابثبت اطالعات 

 قواعدکنترل و  محاسبات 

 امیپ دیتول  

 ولید تی ) اضافه شدن یک واحد به سریال داخلی به ازای هر صورتحساب داخل الیسر دیتول

 شده(
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 حافظه  یکتایسند قالب شناسه ) براساس الگوی تولید شماره مالیاتی  یاتیشماره مال دیتول

 (یاتیو شماره مال یاتیمال

 دستورالعمل»جزئیات بیشتر در خصوص انواع صورتحساب، اقالم اطالعاتی و قواعد کنترلی مربوطه در سند    

 . شده استارائه  «الکترونیکی صورتحساب صدور نحوه

 جود ندارد.نکته: امکان ویرایش اطالعات صورتحساب بعد از صدورصورتحساب )دریافت شماره مالیاتی( و

 اطالعات امنیت  5-3

ارسال اطالعات  یتی برایامن هاییازمندینید حداقل با یا ارسال کننده حافظه مالیاتی -فروشگاهی پایانه

توان به موارد ذیل می های این نیازمندی)مستقیم یا غیر مستقیم( به سامانه مودیان را داشته باشد، از جمله

 اشاره نمود:

جهت رمزگذاری  متقارنو بهره برداری از کلیدهای نا قابلیت تولید کلید متقارن -

ی حفظ محرمانگ به منظور را شده هنگام ارسال به سامانه مودیانهای تولید صورتحساب

  .اطالعات را داشته باشد

تبارسنجی و اعامضای دیجیتال  جهتمورد نیاز  ت تولید و یا دریافت زوج کلید نامتقارنقابلی -

و اطالعات  هاانکارناپذیری صورتحسابامضا به منظور احراز هویت، تضمین یکپارچگی و 

  .داشته باشد راهای ارسالی بسته

 ه باشد.را داشت و احراز هویت برای کنترل مجوز دسترسی توکنو استفاده از قابلیت دریافت  -

 ان )نحوه تبادل دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودی» سند جزئیات بیشتر در این زمینه در

 ت.ارائه شده اس« حافظه مالیاتی با سامانه مودیان( -اطالعات میان پایانه فروشگاهی

 آوری اطالعات سامانه مودیان جمع APIفراخوانی متدهای  5-4

 پایانه  مورد نیازکه  اطالعات سرور این متدفراخوانی : با اطالعات سرور سازمان افتیدر

 .شونددریافت می است، و ارسال کننده حافظه مالیاتی-فروشگاهی

 یمتدهار سای برای استفاده از احراز هویت جهتتوکن  ،این متدفراخوانی : با توکن افتیدر 

API شود.تخصیص و دریافت میاطالعات  آوریجمع 

 شود.دریافت می اطالعات حافظه مالیاتی این متدفراخوانی : با یاتیاستعالم اطالعات حافظه مال 
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 سه کاال/ لیست کامل شنا این متدفراخوانی : با یاتیشناسه کاال/ خدمت و نرخ مال افتیدر

ل و عدم خدمت مورد نیاز و همچنین اطالعات مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، شمو

طالعات در صدور این اشود. میشمول مالیات بر ارزش افزوده کاال/خدمت دریافت 

 گیرد.صورتحساب مورد استفاده قرار می

 قتصادی ااطالعات یک مودی براساس شماره این متد فراخوانی : با یاستعالم شماره اقتصاد

 .شوددریافت می

 ارسال اطالعات صورتحساب الکترونیکی 

به  ارسال اطالعات صورتحساب ییاست که توانا یانیمود ژهیروش و نیاروش مستقیم:  -

ضا و ام یرمزگذار ،یدارصادر، نگه یرا دارند. صورتحساب توسط مود انیسامانه مود

 .گرددیارسال م انیشده و به سامانه مود تالیجید

از  یکیبه  انیبه سامانه مود یکیارسال اطالعات صورتحساب الکترون روش غیر مستقیم:  -

 :ردیپذیانجام م لیدو روش ذ

عهده  ارسال اطالعات را بر فهیصرفا وظ یاتیمعتمد ارائه کننده خدمات مال شرکت .1

و امضا  یرمزگذار ،یاقدامات مربوط به صدور، نگهدار یخواهد داشت و تمام

 .ردپذییانجام م ی( توسط مودیمود یاختصاص دیاطالعات )با کل تالیجید

 یداطالعات صورتحساب )رمز نشده( مو یاتیمعتمد ارائه کننده خدمات مال شرکت .2

خود صادر،  یاختصاص یهارساختیز قیو صورتحساب را از طر افتیرا در

 . دینمایشرکت( و ارسال م یاختصاص دی)با کل تالیجیامضا د ،یرمزگذار

 یارسال هایصورتحساب تیاستعالم وضع 

سامانه  افزاری مرتبط بانرم  های ارسالی از طریق واسطامکان استعالم وضعیت صورتحساب

 های آتی وجود داشته باشد.بایست جهت پیگیریمودیان، می

 یکتای دیرساستعالم مذکور بر اساس  :صورتحساب افتیدر یکتای دیرسبر اساس  -

که توسط سامانه مودیان به صورتحساب تخصیص داده شده  صورتحساب افتیدر

 است، انجام خواهد شد.
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 یکتای استعالم مذکور بر اساس شناسه :صورتحساب یکتای بر اساس شناسه -

حافظه مالیاتی به صورتحساب تخصیص  -صورتحساب که توسط پایانه فروشگاهی

 داده شده است، انجام خواهد شد.

در  موجود یخطاها ستیلامکان استعالم : استعالم خطاها بر اساس بازه زمانی -

 کیدر ه تبط با سامانه مودیان کنرم افزاری مر های ارسالی از طریق واسطصورتحساب

 .باشد یریگیپ ومشاهده  قابل ،مشخص رخ داده یبازه زمان

در  موجود یخطاها ستیلامکان استعالم : استعالم خطاها از یک زمان مشخص -

 کی ه ازنرم افزاری مرتبط با سامانه مودیان ک های ارسالی از طریق واسطصورتحساب

 .باشد یریگیپ ومشاهده  قابل ،زمان مشخص رخ داده

اشته باشد درا  سامانه مودیان آوریجمع APIمتدهای  توانایی فراخوانی باید ارسال کننده صورتحساب

ال به سامانه دستورالعمل فنی نحوه اتص »سند  بخش فراخوانی متدهادر  مربوطه دستورالعمل فنی که  

 .شده استارائه  «(نمالیاتی با سامانه مودیاحافظه  -نحوه تبادل اطالعات میان پایانه فروشگاهیمودیان )

ارپوشه ککننده خدمات مالیاتی توسط مودی از طریق نکته: در صورت اعالم تغییر شرکت معتمد ارائه

عمل خواهد توسط آن شرکت به صورت سیستمی جلوگیری به های مودیخود از صدور صورتحساب

 آمد.
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