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 5اطالعیه شماره 

 

مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 

01/01/1402 

 انواع صورتحساب الکترونیکی موضوع:

بر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جهت صدور صورتحساب الکترونیکی در راستای اجرای قانون 

انواع صورتحساب الکترونیکی  ،( قانون مالیات های مستقیم۹۵آیین نامه اجرائی موضوع ماده )اساس اصالحیه

 بشرح ذیل می باشد:

 

 :اول نوع الکترونیکی صورتحساب -1

 فروش، نوع: شامل اطالعات این. گردد می ثبت فروشنده و خریدار کامل اطالعات صورتحساب نوع این در

 خدمت یا کاال مشخصات فروشنده، و خریدار هویتی اطالعات صورتحساب، صدور زمان و تاریخ خریدار، نوع

 .باشد می

 : دوم نوع الکترونیکی صورتحساب -2

 از. است خریدار اطالعات بدون و خدمت /کاال کامل اطالعات و فروشنده کامل اطالعات با صورتحساب این

 .باشد نمی احتساب قابل خریدار برای مالیاتی اعتبار حساب صورت این  بابت

 : سوم نوع الکترونیکی ورتحسابص-3

 درگاه یا بانکی کارتخوان دستگاه از صادره وجه پرداخت رسید همان الکترونیکی، صورتحساب از نوع این

 فروشنده فروشگاهی پایانه عنوان به ،کشور مالیاتی امور سازمان اعالمی مقررات حسب که پرداخت الکترونیکی

 و پرداختی مبلغ صرفا   الکترونیکی های صورتحساب از نوع این در. باشد می شوند، می پذیرفته( مودی) 
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 و پرداخت زمان و تاریخ پیگیری، شماره ،(پایانه  شماره پذیرنده، شماره سوئیچ، شماره)  پذیرنده مشخصات

 .باشد نمی احتساب قابل خریدار برای مالیاتی اعتبار آن بابت از و داشته وجود فروشنده مشخصات حداقل

 : الکترونیکی غیر صورتحساب-4

 الکترونیکی غیر صورتحساب صدور امکان قانونی مقررات حسب که است اشخاصی برای صورتحساب نوع این

 اطالعاتی اقالم استثنای به است الکترونیکی صورتحساب اقالم کلیه شامل آن اقالم و داشته موضوعیت دارند، را

 .شود می اضافه صورتحساب به مالیاتی فرد به منحصر شماره: نظیر مودیان سامانه طریق از که

 نشانی به الکترونیکی صورتحساب صدور دستورالعمل سند در صورتحساب انواع به مربوط قواعد 

Intamedia.ir، نرم و ها دستورالعمل ها نامه آیین بخش مودیان، سامانه و فروشگاهی های پایانه بخش 

 .باشد می دسترس در مرتبط، افزارهای

11/11/1401 -سازمان امور مالیاتی  
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