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 8اطالعیه شماره 

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

01/01/1402 

 مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان موضوع:

 

 صورتحساب صدور جهتدر راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جهت صدور 

 موارد شامل که است شده گرفته نظر در «الکترونیکی صورتحساب موضوع» عنوان با اطالعاتی قلم الکترونیکی

 :باشد می ذیل

  my.tax.gov.ir  نشانی به ورود طریق از مالیاتی نظام در نام ثبت -1

 ضوابط حسب نیاز مورد اصالحات انجام وجود، صورت در و صورتحساب صدور جهت هیفروشگا پایانه تهیه -2

 سازمان اعالمی

 آنها مشخصات و فهرست که فعال میانی الکترونیکی گواهی صدور مراکز از الکترونیکی امضاء گواهی اخذ -3

 .باشد می موجود rca.gov.ir نشانی در

 tp.tax.gov.ir نشانی به ورود طریق از مالیاتی حافظه یکتای شناسه دریافت و کارپوشه به ورود -4

 روش انتخاب اطالعات، تکمیل و عضویت بخش انتخاب پرونده، انتخاب کارپوشه، به وروداین مرحله شامل: 

 .باشد می مالیاتی حافظه یکتای شناسه دریافت و الکترونیک امضاء گواهی بارگذاری اطالعات، ارسال

 مالیاتی امور سازمان توسط اعالمی استاندارهای مطابق فروشگاهی پایانه در مشخصات ثبت و پیکربندی -5

   intamedia.ir نشانی به سازمان درگاه در شده بارگذاری کشور

 راهنمای) تجارت و معدن صنعت، وزارت از الکترونیکی صورتحساب صدور جهت خدمت/  کاال شناسه اخذ -6

 شده داده قرار intamedia.ir  نشانی به کشور مالیاتی امور سازمان درگاه در خدمات و کاال شناسه دریافت

 . است

 افزوده ارزش بر مالیات مشمولیت/نرخ همراه به شده داده تخصیص خدمات/  کاال شناسه فهرست دریافت -7

  stuffid.tax.gov.ir  نشانی به خدمات/کاال شناسه دریافت سامانه از
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 کشور مالیاتی امور سازمان اعالمی ضوابط حسب فروشگاهی پایانه طریق از الکترونیکی صورتحساب صدور -8

 .(است گردیده بارگذاری  intamedia.ir نشانی به سازمان درگاه دربا آن  مرتبط اسناد) 

 مودیان سامانه به الکترونیکی صورتحساب ارسال -9

 

 چنین هم و الکترونیکی صورتحساب صدور دستورالعمل سند در الکترونیکی صورتحساب صدور ضوابط جزئیات

 به صورتحساب ارسال و صدور با مرتبط اسناد سایر و مودیان سامانه در عضویت و کارپوشه بخش راهنمای

 و ها دستورالعمل ها نامه آیین بخش مودیان، سامانه و فروشگاهی های پایانه بخش ،intamedia.ir نشانی

 .باشد می دسترس در مرتبط، افزارهای نرم

   02/12/1402 -ور مالیاتی کشورسازمان ام
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