
 لانوى پایانه های فروضگاهی و ساهانه هودیاى

 پیاده سازی -احکام لانونی



 کلیات

 هوضونذسازی نظام هالیاتی



 هوضونذسازی نظام هالیاتی

 ػسم زستطسی ًظبم هبلیبتی ثِ هٌبثغ اقالػبتی هَثن ٍ هبثل استٌبز-

 تطریع هبلیبت هجتٌی ثط حسبثطسی ٍ اسٌبز اثطاظی-

 ضٍاج كطٌّگ چبًِ ظًی ثیي هبلیبت زٌّسگبى ٍ سبظهبى هبلیبتی  -

 ٍؾغ هبلیبت ؿیط هٌكجن ثب زضآهس ٍاهؼی اضربظ-

 كطاض هبلیبتی هبثل تَخِ-

 ًبضؾبیتی ٍ حس ًبثطاثطی زض پطزاذت هبلیبت-

 
 

 تأهیي هٌبثغ اقالػبتی هبثل استٌبز ثطای ًظبم هبلیبتی-

 تطریع زهین هبلیبت هٌػلبًِ ثط هجٌبی اقالػبت سیستوی-

 ثْجَز اضائِ ذسهبت ٍ اغالح الگَّبی تؼبهلی هبلیبت زٌّسگبى ثب سبظهبى-

 ٍؾغ هبلیبت ثط اسبس اقالػبت حبغل اظ ضٍیسازّبی هبلی ٍاهؼی-

 ایدبز ضلبكیت اهتػبزی ٍ ًبّص كطاض هبلیبتی-

 ثطهطاضی ػسالت هبلیبتی ٍ اكعایص ضؾبیت هبلیبت زٌّسگبى-
 
 

نظام هالیاتی 

 سنتی

نظام هالیاتی 

 هوضونذ



 پیاهذّای اجرای قاًَى

 ایدبز ضلبكیت اهتػبزی

 خلَگیطی اظ كطاض هبلیبتی

 ایدبز ثستط اقالػبتی ثطای ثطًبهِ ضیعی

 ًْبزیٌِ ضسى ػسالت هبلیبتی

 تؼییي هبلیبت هٌػلبًِ

 اكعایص ضؾبیت آحبز خبهؼِ

 خلَگیطی اظ ایدبز هؤزیبى غَضی

 ایدبز ثستط ثطای هجبضظُ ثب هبچبم، گطاى كطٍضی ٍ احتٌبض 



 فرآینذ لانوى به طور خالصه

  ٍ هؼیبضّب ثطاسبس هطوَل اضربظ تَسف الٌتطًٍیٌی حسبة غَضت غسٍض-1

 ًطَض هبلیبتی اهَض سبظهبى اػالهی استبًساضزّبی

 

  اهَض سبظهبى ثِ هطثَقِ ّبی ًبهِ ضیَُ ٍ ّب زستَضالؼول ثطاسبس ّب غَضتحسبة اضسبل-2

 ًطَض هبلیبتی

 

 (ًْبیی ًٌٌسُ هػطف – ذطیساض – كطٍضٌسُ)  اضربظ ًبضپَضِ زض ّب غَضتحسبة زضج-3

 

 سیستوی غَضت ثِ اكعٍزُ اضظش ثط هبلیبت هحبسجِ-4

 



 خریذار
 فرٍشٌذُ

 صًرتحساب یا رسیذ خریذ

 سازهاى اهور هالیاتی کطور

 1000 مالیات پرداختی خریذ

 هراحل ثبت ٍ صذٍر صَرتحساب

صًرتحساب 
 الکتريویکی



 لانوى پایانه های فروضگاهی  

 در سایر کطورها



الظم االخطا ضسى  سبل
 هبًَى

سبل الظم االخطا ضسى  ًبم ًطَض
 هبًَى

ًطَض ًبم  

 جمًُری کرٌ 2005 اتریص 2016

 اسلًاکی 2008 اسلًياوی 2016
 سًئذ 2010 جمًُری چک 2016

 پرتغال 2012 ريسیٍ 2017
 کاوادا 2013 وريش 2017

 مجارستان 2014 ایتالیا 2017
 تلصیک 2014 َىذ 2021

 لانوى پایانه های فروضگاهی در سایر کطورها



 و فروضگاهیلانوى پایانه های 

 هودیاىساهانه   

 در ایراى  



 احکام لانونی صنذوق هکانیسه فروش و پایانه های فروضگاهی

[CATEGORY NAME] 
؛ 1382مصوب سال 

[VALUE] 

[CATEGORY NAME] 
؛ 1389مصوب سال 

[VALUE] 

[CATEGORY NAME] 
؛ 1394مصوب سال 

[VALUE] 

قانون پایانه های فروشگاهی و 
4, سامانه مودیان  

 قوانین اصلی مرتبط با صندوق مکانیزه فروش و پایانه های فروشگاهی



 ساهاًِ هؤدیاى

 

   :هؤزیبى سبهبًِ

  ایٍیژُ ًبضپَضِ ،هؤزی ّط ثِ آى زض ًِ سبظهبى هسیطیت تحت است ای سبهبًِ

 اًدبم ًبضپَضِ آى قطین اظ هٌحػطاً سبظهبى ٍ هؤزیبى هیبى اقالػبت تجبزل ٍ یبكتِ اذتػبظ

 .ضَزهی
 

 پبیبًِ ضرػی، ضایبًِ اظ اػن اكعاض ًطم یب اكعاض سرت ّطگًَِ اظ استلبزُ ثب تَاًٌسهی هؤزیبى

 ضسُ هتػل آى ثِ هبلیبتی حبكظِ ًِ زیگطی ٍسیلِ ّط یب اثطی ّبیسبهبًِ كطٍضگبّی،

   .ضًَس هتػل هؤزیبى سبهبًِ ثِ ثبضس،

 

 .ثبضسهی هؤزیبى سبهبًِ الٌتطًٍیٌی، غَضتحسبة استؼالم ٍ غسٍض ثجت، ًْبئی هطخغ
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12 

 پیشخَاى در کارپَشِ



13 

 هیس کار در کارپَشِ



 کارپَشِ

 

 
 زض هبلیبت هطوَل ٍاحس ًَع یي اظ ثیص ًِ حویوی اضربظ ثطای تَاًس هی سبظهبى-الق
 .ًٌس ایدبز ٍاحس ًبضپَضِ هَزیبى سبهبًِ زض زاضًس، هتؼسز ّبی هٌبى یب هٌبى یي

 

 ًبضپَضِ یي اظ هٌللٌس ّستٌس، هتؼسز ضؼت زض هبلیبت هطوَل ٍاحس زاضای ًِ هَزیبًی-ة
 .ًٌٌس استلبزُ هَزیبى سبهبًِ زض ٍاحس

 

 ضـلی ٍاحس ّط زض حویوی اضربظ هْطی، ٍ اذتیبضی اظ اػن هسًی، ّبی هطبضًت زض-ح
 ًلیِ .ًوبیٌس اًتربة ضـلی ٍاحس ًوبیٌسُ ػٌَاى ثِ ضا ًلط یي ذَز ثیي اظ هٌللٌس
 پطزاذت ٍ هَزیبى سبهبًِ زض هؼبهالت ثجت ٍ ًبم ثجت خولِ اظ ضـلی، ٍاحس هبلیبتی تٌبلیق
  سبظهبى غَضت، ایي ؿیط زض ضَز، هی اًدبم ضطًب ًوبیٌسگی ثِ ٍی تَسف هبلیبت

  پبیبًِ ٍ هكغ ضا هَزیبى سبهبًِ ثِ هعثَض ٍاحس زستطسی است هَظق
 .ًوبیس هسسٍز ضا آى كطٍضگبّی
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 20ماده 
 قانون دائمی مالیات بر ارزش افسوده 



 کارپَشِ

 

 

 ،تػلیِ ذتن ظهبى بت است ضسُ زازُ آًْب اًحالل ثِ حٌن ًِ حوَهی اضربظ هَضز زض -
 ثِ هٌلق تػلیِ هسیطاى یب هسیط ٍ ضَز هی هحسَة هَزی ًوبًبى هعثَض حوَهی ضرع
 .ثبضٌس هی هبًَى ایي زض هوطض تٌبلیق اًدبم
 

 

 هسؤٍلیت ،اًتوبل اتوبم تب غٌلی ٍاحس زاضًسُ ضرع غٌلی، ٍاحس یي اًتوبل زض -
 ثجت غَضتحسبة، غسٍض خولِ اظ هطثَـ هبلیبتی ّبی زٍضُ تٌبلیق توبهی ٍ هوطضات اخطای

  زض هسؤلیتی ذطیساض .زاضز ػْسُ ثط ضا هبًًَی تٌبلیق سبیط ٍ هَزیبى سبهبًِ زض هؼبهالت
  سٌس هَخت ثِ ایٌٌِ هگط ًساضز؛ اًتوبل اتوبم اظ هجل غٌلی ٍاحس تٌبلیق هجبل

 .ثبضس پصیطكتِ ضا هسؤٍلیت ایي ضسوی
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 22و  21مواد 
 قانون دائمی مالیات بر ارزش افسوده 



 کارپَشِ فعال ٍ غیر فعال

 
 

 

 هؼٌی ایي ثِ هعثَض سبهبًِ زض هَزی ًبضپَضِ ثَزى كؼبل هَزیبى، سبهبًِ استوطاض اظ پس
 ضا ذطیساضاى اظ ػَاضؼ ٍ هبلیبت زضیبكت ثطای الظم ضطایف سبظهبى، ًظط اظ اٍ ًِ است
   .زاضز
 

 سبظهبى ثسّس، زست اظ ضا ػَاضؼ ٍ هبلیبت زضیبكت ثطای الظم ضطایف هَزی ًِ غَضتی زض
   .ًوبیس ؿیطكؼبل هَزیبى سبهبًِ زض ضا ٍی ًبضپَضِ ثالكبغلِ است هَظق

 
 زض هَزی ًبضپَضِ ضسى ؿیطكؼبل هحؽ ثِ ًِ ًٌس اتربش تطتیجی است هَظق هطًعی ثبًي

 .ضًَس كؼبل ؿیط آى، ثب هطتجف (pos) كطٍضگبّی پبیبًِ زستگبّْبی ًلیِ هَزیبى، سبهبًِ
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 24ماده
 قانون دائمی مالیات بر ارزش افسوده 



 پایاًِ فرٍشگاّی

 

 : كطٍضگبّی پبیبًِ

  ًِ زیگطی ٍسیلِ ّط یب الٌتطًٍیٌی پطزاذت زضگبُ ، (pos) ثبًٌی ًبضترَاى زستگبُ ضایبًِ،

 هؤزیبى سبهبًِ ٍ ًطَض ضسوی پطزاذت الٌتطًٍیٌی ّبی ضجٌِ ثِ اتػبل هٌبىا

 .ثبضس ثطذَضزاض الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة غسٍض هبثلیت اظ ٍ زاضتِ ضا
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 حافظِ هالیاتی ٍ صَرت حساب الکترًٍیکی

 :هبلیبتی حبكظِ
 ًگْساضی ٍ ثجت ثطای ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكظِ ًَػی

  ٍ الٌتطًٍیٌی ّبی غَضتحسبة زض هٌسضج اقالػبت
 .گیطز هی هطاض استلبزُ هَضز هؤزیبى سبهبًِ ثِ آى اًتوبل

  
 ًطم یب اكعاضی سرت ضٌل ثِ تَاًس هی هبلیبتی حبكظِ

   .ثبضس اكعاضی
 

 ثطای هؤزی تَسف سبظهبى، ًظبضت تحت هبلیبتی حبكظِ
  هطاض استلبزُ هَضز الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة ثجت
   .گیطز هی

 
   .ثبضس یٌتب ضٌبسِ ضوبضُ زاضای ثبیس هبلیبتی حبكظِ ّط

 (ًبضاًتط 6 )
 

 اذتػبظ سبظهبى تَسف هبلیبتی حبكظِ یٌتبی ضٌبسِ
 .ضَز هی زازُ
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 :الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة
 ثِ هٌحػط ضوبضُ زاضای است غَضتحسبثی

 زض آى، زض هٌسضج اقالػبت ًِ هبلیبتی كطز
  .ضَز هی شذیطُ كطٍضٌسُ هبلیبتی حبكظِ

 
  غَضتحسبة اقالػبتی اهالم ٍ هطرػبت

  تَسف ًبض ٍ ًست ًَع ثب هتٌبست الٌتطًٍیٌی،
  .ضَز هی اػالم ٍ تؼییي سبظهبى

 
  یب ثبًٌی ًبضترَاى زستگبُ اظ ًِ هَاضزی زض

  پبیبًِ ػٌَاى ثِ الٌتطًٍیٌی پطزاذت زضگبُ
  ضَز، هی استلبزُ كطٍضگبّی

 
  ذطیس پطزاذت الٌتطًٍیٌی گعاضش یب ضسیس

 .است الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة حٌن زض غبزضُ



 اشخاص هشوَل قاًَى پایاًِ فرٍشگاّی ٍ ساهاًِ هَدیاى

19 

ًلیِ غبحجبى هطبؿل 
(غٌلی ٍ ؿیط غٌلی)  

هَؾَع كػل ّبی چْبضم ٍ پٌدن ثبة سَم  
 هبًَى هبلیبت ّبی هستوین

 اضربظ حوَهی

مودیان 
موضوع 
تبصره 

 2ماده 



 اشخاص هشوَل

 
 
ِهبلیبت اظ هَاًیي سبیط ٍ هبًَى ایي هَخت ثِ ًِ ذسهبت ٍ ًبالّب ًٌٌسگبى ػطؾ ٍ  

   .ثبضٌس هی هؼبف ػَاضؼ
 
ٍیژُ هٌبقن ٍ غٌؼتی-تدبضی آظاز هٌبقن زض هستوط اهتػبزی كؼبالى ّوچٌیي 

 ّیبت تبییس ثِ سبظهبى پیطٌْبز ثِ ًِ هجلـی اظ آًْب سبالًِ هؼبهالت حدن ًِ اهتػبزی
 ثبضس، ثیطتط ضسس، هی ٍظیطاى

 

ّستٌس هَزیبى سبهبًِ زض هؼبهالت ثجت ٍ ػؿَیت ثِ هٌلق. 
 

  .ضَز هی اهتػبزی ٍیژُ هٌبقن ٍ غٌؼتی-تدبضی آظاز هٌبقن خولِ اظ ًطَض هٌبقن ًلیِ ضبهل حٌن ایي       
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 12ماده 
 قانون دائمی مالیات بر ارزش افسوده



   اّن تکالیف اشخاص هشوَل

21 

 ثبت ًام ٍ عضَیت 
 در ساهاًِ هَدیاى

:خردُ فرٍشی ّا ٍ ٍاحذّای صٌفی  
 استفادُ از پایاًِ فرٍشگاّی

صذٍر صَرتحساب 
 الکترًٍیکی

2 هادُ  



 (اداهِ) اّن تکالیف اشخاص هشوَل
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اػالم ضوبضُ حسبة ّب ٍ ضٌبسِ یٌتبی زستگبُ ًبضترَاى ثبًٌی 
 یب 

 زضگبُ ّبی پطزاذت الٌتطًٍیٌی

ٍ یب اًحالل ٍاحس ًست ٍ ًبض( هَهت یب زائن)اػالم هطاتت تؼكیلی   
ظطف زُ ضٍظ اظ تبضید تَهق ثْطُ ثطزاضی اظ پبیبًِ كطٍضگبّی اظ 

 قطین ًبضپَضِ ثِ سبظهبى اهَض هبلیبتی ًطَض یب ضطًت هؼتوس

اػالم ثطٍظ حبزثِ یب ًوع كٌی ٍ ػسم اهٌبى غسٍض غَضتحسبة 
الٌتطًٍیٌی تب پبیبى ضٍظ ازاضی ثؼس ، ثِ سبظهبى اهَض هبلیبتی 

 ًطَض یب ضطًت هؼتوس ٍ استلبزُ اظ غَضتحسبة ضوس

اػالم تـییط ضـل، هحل كؼبلیت، تـییط هبلٌیت یب اخبضُ ٍاحس ًست ٍ  
ًبض ظطف زُ ضٍظ اظ قطین ًبضپَضِ اظ قطین ًبضپَضِ ثِ سبظهبى اهَض 

 هبلیبتی ًطَض یب ضطًت هؼتوس

  هادُ
10 

هادُ 
12 

هادُ 
13 

هادُ 
14 



 صحت اطالعات ثبت شذُ ٍ ًحَُ ٍرٍد بِ حسابرسی هالیاتی

   است، هَزیبى سبهبًِ زض هَزی ضسُ ثجت اقالػبت غحت ثط اغل
   .ضَز اثجبت آى ذالف هگط

   هبلیبتی، هأهَضاى
  ًطزُ اهتٌبع سبهبًِ زض ًبم ثجت اظ هَزی ًِ هَاضزی زض خع

   ضسُ، شًط (9) هبزُ زض ًِ تطتیجی ثِ یب ٍ
   است، ًوَزُ ترلق هَزیبى سبهبًِ زض ذَز اقالػبت ثجت زض ًِ ضَز اثجبت

 ٍ ٍی هساضى ٍ اسٌبز زكبتط، هكبلجِ ٍ هَزی كؼبلیت هحل ثِ هطاخؼِ حن
 .ًساضًس ضا آًْب ثِ ضسیسگی
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 4ماده 

 زض غَضتی ًِ هَزی،
ّب ٍ یب هؼبهالت ذَز ضا ًتوبى ًٌس، ثطذی اظ كؼبلیت   

ّبی ذَز اظ قطین سبهبًِ هَزیبى یب اظ غسٍض غَضتحسبة 
ذَززاضی ًطزُ یب زض ثجت هیوت یب هوساض كطٍش هطتٌت ًن 

 اظْبضی یب ثیص اظْبضی ضسُ ثبضس

 9هادُ 



 ٍ هحاسبِ هالیات بر ارزش افسٍدُصَرتحساب الکترًٍیکی فرآیٌذ کلی صذٍر 

 
 

  زض .ضَز هی غبزض هَزیبى سبهبًِ قطین اظ كطٍضٌسُ تَسف الٌتطًٍیٌی، غَضتحسبة -الق
 ٍ كطٍش ثجت ػولیبت زاضًس، اضتجبـ ًْبئی ًٌٌسُ هػطف ثب هستویوب ًِ هَزیبًی هَضز

 .ضَز هی اًدبم كطٍضگبّی پبیبًِ تَسف الٌتطًٍیٌی، غَضتحسبة غسٍض
 

  ثبضس، هَزیبى سبهبًِ ػؿَ ذَز ٍ ًجَزُ ًْبئی ًٌٌسُ هػطف ،ذطیساض ًِ غَضتی زض -ة
 زض ٍی ًبضپَضِ ثِ ذَزًبض غَضت ثِ كطٍضٌسُ، تَسف غبزضضسُ الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة

 .ضَز هی هٌظَض اٍ ثطای هبلیبتی اػتجبض ػٌَاى ثِ ٍ ضَز هی هٌتول هَزیبى سبهبًِ
 

 هبثِ اظ است ػجبضت ًِ هَزی اكعٍزُ اضظش ثط هبلیبت ثسّی ،هبِّ سِ زٍضُ ّط پبیبى زض -ح
  هوطضات قجن زٍضُ، قَل زض ٍی (هبلیبتی اػتجبض) ذطیس هبلیبت ٍ كطٍش هبلیبت التلبٍت

  ذطیس هبلیبت اظ ثیطتط هَزی كطٍش هبلیبت ًِ غَضتی زض.ضَز هی هحبسجِ سبهبًِ تَسف
  هوطض سبظهبى ًِ تطتیجی ثِ ضا التلبٍت هبثِ است هَظق هَزی ثبضس، ٍی (هبلیبتی اػتجبض)

 اظ ًوتط هَزی كطٍش هبلیبت ًِ غَضتی زض هتوبثال .ًٌس ٍاضیع سبظهبى حسبة ثِ ًٌس، هی
 هبًًَی تطتیجبت ضػبیت ثب است هَظق سبظهبى ثبضس، ٍی (هبلیبتی اػتجبض) ذطیس هبلیبت

 .ًٌس هستطز هَزی ثِ ضا التلبٍت هبثِ هطثَقِ
 

24 

 5هادُ 



 تاییذ صَرتحساب الکترًٍیکی تَسط خریذار ٍ اطالع سایر صَرتحساب ّای خریذ
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 ػؿَ ذطیساضاى) هبلیبتی هَزیبى
 هٌللٌس (هَزیبى سبهبًِ

 
 زضج تبضید اظ ضٍظ سی هست ظطف 

 ًبضپَضِ زض الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة
   هَزیبى

 
  پصیطش ػسم یب پصیطش اػالم ثِ ًسجت

 .ًٌٌس اهسام ّب غَضتحسبة ایي
 
 ثِ هصًَض هست ظطف اظْبضًظط ػسم 

 هی هطثَـ غَضتحسبة تأییس هٌعلِ
 .ثبضس

 
 
 
 

 
 
 

  زض سبظهبى اقالػبت تٌویل هٌظَض ثِ
   ًِ هَزیبًی ذػَظ

 
   یب ًجَزُ هَزیبى سبهبًِ ػؿَ

 الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة غسٍض ثسٍى
  ًٌٌس، هی كطٍش ثِ اهسام

 
 ای گًَِ ثِ ثبیس هَزیبى سبهبًِ

 ثتَاًس هَزی ًِ ضَز قطاحی
 ثطای كطٍضٌسُ ًِ ضا ذَز ذطیسّبی

 غبزض الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة آًْب
 .زّس اقالع سبظهبى ثِ است، ًٌطزُ

 
 
 
 
 



 هحاسبِ هالیات بر ارزش افسٍدُ

26 

 
 
 
 
 

 ػؿَ هَزیبى هَضز زض ذسهبت، ٍ ًبالّب كطٍش ػَاضؼ ٍ هبلیبت هحبسجِ هبذص
 تَسف ًِ است الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة زض هٌسضج كطٍش اضظش هَزیبى، سبهبًِ

 .است ضسُ ثجت هعثَض سبهبًِ زض آًبى
 
 
 
 
 

  هؼبهالت ثَزى ًسیِ ایٌٌِ هگط است؛ هؼبهالت ثَزى ًوسی ثط اغل هبًَى، ایي هكبثن
  تبییس ثِ ٍ ضسُ ثجت هَزیبى سبهبًِ زض آى ثب هطتجف ّبی پطزاذت ٍ زضیبكت ٍ

  ًطسُ ثجت هَزیبى سبهبًِ زض هطاضزاز یب هؼبهلِ ًِ هَاضزی زض .ثبضس ضسیسُ قطكیي
 .ضَز هی تلوی ًوسی هطاضزاز، یب هؼبهلِ آى ثبضس،

 
 
 
 

 5ماده 
 قانون دائمی مالیات بر ارزش افسوده

 4ماده  1تبصره 
 قانون دائمی مالیات بر ارزش افسوده



 هحاسبِ هالیات بر ارزش افسٍدُ
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2 
 
 

 هطاضزازّبی ٍ تولیي ضطـ ثِ اخبضُ ٍ اهسبقی كطٍش ًظیط ؿیطًوسی هؼبهالت زض -2
 غَضتحسبة غسٍض تبضید ّوبى ػَاضؼ ٍ هبلیبت تؼلن تبضید ای، هطبٍضُ ٍ پیوبًٌبضی

 است؛
 ًَع ایي كطٍش ػَاضؼ ٍ هبلیبت پطزاذت است هدبظ كَم تجػطُ ضػبیت ثب هَزی لٌي 

 ًبضكطهب، تَسف هطاضزاز هجلؾ یب ذطیساض تَسف هؼبهلِ ثوي پطزاذت ظهبى تب ضا هؼبهالت
 ًَع ایي كطٍش ػَاضؼ ٍ هبلیبت پطزاذت ظهبى تب سبظهبى ٍ ثیٌساظز تبذیط ثِ هتٌبسجبً،

 ًرَاّس پطزاذت زض تبذیط خطیوِ هطوَل ضا هَزی ذطیساض، یب ًبضكطهب تَسف هؼبهالت
 .ًطز

 اػتجبض ذطیساض، تَسف ػَاضؼ ٍ هبلیبت پطزاذت ظهبى تب هصًَض، هؼبهالت ذػَظ زض 
 .ضس ًرَاّس هٌظَض ثبثت ایي اظ ٍی ثطای هبلیبتی

 1386/7/8ٍ هػَة ًطَضی ذسهبت هسیطیت هبًَى (5) هبزُ هَؾَع ًبضكطهبیبى ًلیِ -3
 خوَْضی كطٌّگی ٍ اختوبػی اهتػبزی، تَسؼِ ضطن پٌدسبلِ ثطًبهِ هبًَى (29) هبزُ

  ًلیِ پیوبًٌبضی، هطاضزاز اغل ثجت ثط ػالٍُ هَظلٌس 1395/12/14 هػَة ایطاى اسالهی
 ّط ثب ّوعهبى ًوَزُ، ثجت هَزیبى سبهبًِ زض ًیع ضا پیوبًٌبض ثِ ذَز پطزاذت ّبی

   .ًٌٌس پطزاذت پیوبًٌبض ثِ ضا آى ثب هتٌبست ػَاضؼ ٍ هبلیبت پطزاذت،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4هادُ  3ٍ  2تبصرُ ّای 
 قاًَى دائوی هالیات بر ارزش افسٍدُ



 ثبت قراردادّا در ساهاًِ هَدیاى

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هبزُ ٍ ًطَضی ذسهبت هسیطیت هبًَى (5) هبزُ هَؾَع ًبضكطهبیبى ًلیِ
 هَظلٌس تَسؼِ ضطن ثطًبهِ هبًَى (29)
 
  اظ پس هبُ یي تب حساًثط ضا پیوبًٌبضی هطاضزازّبی ثِ هطثَـ اقالػبت 

   ًوبیٌس، ثجت هَزیبى سبهبًِ زض هطاضزاز اًؼوبز
 

   ایٌػَضت، ؿیط زض
 

  سبهبًِ ٍ كطٍضگبّی ّبی پبیبًِ هبًَى (9) هبزُ ضػبیت ثب است هٌلق سبظهبى
 هَضز ضا هصًَض سبهبًِ زض پیوبًٌبضاى تَسف ضسُ ثجت اقالػبت هَزیبى

 .ًوبیس تلوی ًبضكطهب هجَل
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18هادُ 
 قاًَى دائوی هالیات بر ارزش افسٍدُ



 هحذٍدیت در صذٍر صَرتحساب الکترًٍیکی
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 6هادُ 

 خوغ غَضتحسبة ّبی الٌتطًٍیٌی غبزضُ 
 زض ّط زٍضُ هبلیبتی   هَزیّط تَسف 

  زض ٍی ضسُ اظْبض كطٍش ثطاثط سِ اظ ثیطتط تَاًس ًوی
  سبظهبى ثِ آى هبلیبت ًِ هجل، سبل هطبثِ زٍضُ

  ضسُ زازُ آى پطزاذت تطتیت یب ضسُ پطزاذت
   .ثبضس است،

  كبهس ٍاحسّبی یب التأسیس خسیس ٍاحسّبی ثطای
 هؼبكیت ثطاثط سِ اظ ثیص تَاًس ًوی هبلیبتی سبثوِ
 هستوین ّبی هبلیبت هبًَى (101) هبزُ هَؾَع سبالًِ
   .ثبضس

  هَزیبى ًلیِ ثطای هبزُ ایي زض هوطض هدبظ حس اظ ثیص الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة غسٍض
هٌَـ ثِ پطزاذت هبلیبت ثط اضظش اكعٍزُ هتؼلوِ یب تؼییي تطتیت پطزاذت ثسّی هبلیبتی یب اضائِ 

 ، تؿبهیي ًبكی ذَاّس ثَز
   .گیطز ًوی تؼلن هبلیبتی اػتجبض غبزضضسُ الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة ثِ غَضت ایي ؿیط زض

  ضَز تٌظین ای گًَِ ثِ ثبیس هصًَض ًبهِ آییي
   ًطسُ هَاخِ هطٌل ثب اهتػبزی ثٌگبّْبی كؼبلیت ٍ خسیس ًبضّبی ٍ ًست اًساظی ضاُ ًِ

 .ضَز ًطَض هبلیبتی ًظبم زض غَضی هَزیبى گیطی ضٌل هبًغ حبل، ػیي زض ٍ



 هودیانی که از ثبت نام در ساهانه خودداری نواینذ

 4ػسم اهٌبى ثطذَضزاضی اظ اهتیبظ هبزُ 
هبًَى پبیبًِ ّبی كطٍضگبّی ٍ سبهبًِ  

 هَزیبى

هطاخؼِ هبهَضاى هبلیبتی ٍ ضسیسگی 
 ثِ زكبتط، اسٌبز ٍ هساضى

ػسم پصیطش ّیچ گًَِ 
 اػتجبض هبلیبتی ثبثت ذطیسّب

 زضغَضت ػؿَیت هجل یب 
حیي زازضسی، پصیطش اػتجبض 
 هبلیبتی هكبثن سبهبًِ هَزیبى

 8هادُ 



 نحوه ورود به حسابرسی هالیاتی هودیاى ػضو ساهانه

واکنش 
 مودی

 

 
 زض غَضتی ًِ هَزی،

ّب ٍ یب هؼبهالت ذَز ضا ًتوبى ًٌس، ثطذی اظ كؼبلیت   
ّبی ذَز اظ قطین سبهبًِ هَزیبى ذَززاضی ًطزُ یب اظ غسٍض غَضتحسبة   

 یب زض ثجت هیوت یب هوساض كطٍش هطتٌت ًن اظْبضی یب ثیص اظْبضی ضسُ ثبضس

اقالع اظ قطین 
سبهبًِ هَزیبى  

 ثِ هَزی

 پصیطش ٍ اغالح

ػسم تبییس  
 ترلق

قطح زض ّیبت 
حل اذتالف 

 هبلیبتی

22هكبلجِ خطیوِ هبزُ   

 تبییس ترلق

ػسم پصیطش یب 
 ػسم اغالح

هطاخؼِ ثِ هَزی، هكبلجِ اسٌبز ٍ هساضى، حسبثطسی ٍ هحبسجِ ٍ هكبلجِ  
 ثط اسبس سبل ترلق 22هبلیبت ٍ خطاین هبزُ 

 واکنص هودی

 9هادُ 



 تکالیف سایر هراجغ

 هٌللٌس ضثف شی هطاخغ
   هبًَى، ایي ضسى االخطاء الظم تبضید اظ هبُ ضص هست ظطف 
 

  ًبضت ًٍبض، ًست پطٍاًِ اثكبل یب اغالح توسیس، تدسیس، غسٍض، ثِ هطثَـ كطآیٌس
 ًٌٌس اغالح ای گًَِ ثِ ضا اهتػبزی ّبی كؼبلیت هدَظ ٍ ثبظضگبًی

 
  هبلٌبى، یب هبلي تـییط كؼبلیت، ًَع تـییط خسیس، اهتػبزی كؼبلیت ضطٍع ّطگًَِ ًِ 

   اضربظ، ًبض ٍ ًست ثب هطتجف تـییطات سبیط ٍ هٌبى تـییط
 

   .ًجبضس پصیط اهٌبى هَزیبى سبهبًِ زض هطثَـ اقالػبت اغالح یب ثجت ثسٍى
 

 ثب هَضز، ّط زض هطثَقِ هوطضات ٍ هَاًیي ضػبیت ثب ضثف شی هطاخغ تطریع
 .است هَزیبى سبهبًِ ضاّجطی ًبضگطٍُ

هادُ  
16 



 تطویك و تسهیالت برای اضخاظ هطوول

 
  است هَظق سبظهبى

 كػل هَؾَع هطبؿل غبحجبى تطَین هٌظَض ثِ هَزیبى سبهبًِ استوطاض اظ پس اٍل سبل پٌح زض
  ًِ هستوین ّبی هبلیبت هبًَى سَم ثبة چْبضم

 
 ذَز هَضزًیبظ ذسهبت ٍ ًبالّب ٍ زازُ اًدبم كطٍضگبّی پبیبًِ اظ استلبزُ ثب ضا ذَز ّبیكطٍش

   ًٌٌس، ذطیساضی هَزیبى سبهبًِ ػؿَ اهتػبزی ٍاحسّبی اظ ضا
 سبظهبى ثِ زٍضُ ّط زض هَزی ًِ ای اكعٍزُ اضظش ثط هبلیبت (%20)زضغس ثیست هؼبزل

   ،(ثبضس ًوتط ًسام ّط) ٍی كطٍش (%1) زضغس یي یب ًٌس هی پطزاذت
 ّوٌبضی پبزاش ػٌَاى ثِ هبلیبتی زٍضُ ّط زض ضیبل (60/000/000) هیلیَى ضػت تب حساًثط
 زٍضُ آى هبلیبت اظ ثیص ًِ غَضتی زض ٍ) ٍی ثؼسی زٍضُ اكعٍزُ اضظش ثط هبلیبت اظ هَزی،

 .ًٌس ًسط (آى اظ ثؼس ّبی زٍضُ ثبضس،
 

 اظ ،ًیستٌس اكعٍزُ اضظش ثط هبلیبت هطوَل هبًَى، قجن ًِ هبزُ ایي هَؾَع هَزیبى پبزاش
 اظ گیطز، هی تؼلن هَزیبى ایي ثِ ًِ پبزاضی .ضَز هی ًسط سبل ّوبى زض آًْب ػولٌطز هبلیبت
 .ثَز ًرَاّس ثیطتط آًبى اثطاظی ػولٌطز هبلیبت (%50) زضغس پٌدبُ

 
 

 17هادُ 



 (هصرف کننذه نهایی)تطویك و تسهیالت برای خریذاراى 

ذطیسّبی ًِ (حویوی اضربظ) ًْبئی ًٌٌسگبى هػطف تطَین هٌظَض ثِ است هَظق سبظهبى  
 هی اًدبم ثبًٌی پطزاذت ضجٌِ قطین اظ ٍ كطٍضگبّی پبیبًِ ثِ هدْع كطٍضٌسگبى اظ ضا ذَز

 غَضتحسبة یي كطٍضگبّی ّبی پبیبًِ تَسف غبزضضسُ الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة زُ ّط اظ زٌّس،
 آى ثطاسبس ذطیساض ًِ ضا هجلـی ثطاثط زٍ ،ًطزُ اًتربة ثطذف ًطی هطػِ غَضت ثِ ضا

 هستطز ٍی ثبًٌی حسبة ثِ ،است ًوَزُ پطزاذت اكعٍزُ اضظش ثط هبلیبت ػٌَاى ثِ غَضتحسبة
 اظ هبُ ضص هست ظطف ًِ زستَضالؼولی قجن سبظهبى، خبضی ٍغَلی هحل اظ هعثَض خَایع .ًٌس

 پطزاذت ضسس، هی زاضایی ٍ اهتػبزی اهَض ٍظیط تػَیت ثِ هبًَى ایي ضسى االخطاء الظم تبضید
 .ضَز هی

 

ثِ هدْع كطٍضٌسگبى اظ ًِ ًْبئی ًٌٌسگبى هػطف ًِ ًٌس اتربش تطتیجی است هٌلق سبظهبى 
 ثتَاًٌس توبیل غَضت زض ًٌٌس، هی ذطیس ثبًٌی پطزاذت ضجٌِ قطین اظ ٍ كطٍضگبّی پبیبًِ

 .ًٌٌس هطبّسُ ضا گطكتِ تؼلن خَایع ٍ ذَز ذطیس ّبیغَضتحسبة
  هبلیبت هبًَى (84) هبزُ هَؾَع حوَم زضآهس ثط هبلیبت هؼبكیت هیعاى تب هبزُ ایي هَؾَع خَایع*

 خبیعُ، ایي ثِ هطثَـ هبلیبتی اظْبضًبهِ تسلین ٍ هبلیبت ضوَل اظ سبل زض ضرع ّط ثطای هستوین ّبی
 .ثبضس هی هؼبف

 

غَضتحسبة اغبلت اظ ثتَاًٌس ًْبئی ًٌٌسگبى هػطف ًِ ًٌس اتربش تطتیجی است هَظق سبظهبى 
 .ًٌٌس حبغل اقویٌبى كطٍضٌسگبى تَسف غبزضضسُ ّبی

 18هادُ 



 سایر هسایای رػایت لانوى

هبًَى  169ػسم ًیبظ ثِ اضسبل كْطست هؼبهالت هَؾَع هبزُ 
 هبلیبت ّبی هستوین ثطای كطٍضٌسُ ٍ ذطیساض

سبظهبى هٌلق است اظْبضًبهِ ّبی هبلیبت ثط ػولٌطز آى زستِ اظ 
اضربظ هطوَل ضا ًِ توبهی هوطضات ایي هبًَى ضا ضػبیت ًطزُ اًس ٍ  

آى ضا ثط هجٌبی اقالػبت هٌسضج زض سبهبًِ هَزیبى تٌظین ٍ زض هْلت هوطض 
اضائِ ًوَزُ اًس اظ قطین اًكجبم ثب اقالػبت هَخَز زض پبیگبُ زازُ 

سبظهبى ضاستی آظهبیی ًوَزُ ٍ زض غَضت ػسم هـبیطت ثب اقالػبت پبیگبُ  
.هصًَض، اظْبضًبهِ تسلیوی ضا ثسٍى ضسیسگی هجَل ًٌس  

اًتربة 
 2/5حساًثط 

زضغس ثطای 
ثطضسی اسٌبز 

 ٍ هساضى

 7ماده 

 19ماده 



 (اداهه)سایر هسایای رػایت لانوى 

 
 
،هبًَى (219) هبزُ هَؾَع ضسیسگی ٍ هبلیبت هطوَل زضآهس تطریع ضٌبسبیی  

 ّبی پبیبًِ هبًَى هَؾَع اػتوبز هبثل هَزیبى هَضز زض هستوین ّبی هبلیبت
 .ثبضس ًوی خبضی هَزیبى سبهبًِ ٍ كطٍضگبّی

  
(1) تجػطُ ٍ هبًَى ایي (14) هبزُ ثطاسبس سبظهبى ًِ هَاضزی ضبهل حٌن ایي 

 ثِ ضسیسگی اخبظُ هَزیبى سبهبًِ ٍ كطٍضگبّی ّبی پبیبًِ هبًَى (19) هبزُ
 هبزُ هلبز غَضت ّط زض .ثبضس ًوی زاضز، ضا هَزیبى هبلیبتی ّبی اظْبضًبهِ

 پبیبًِ هبًَى هَؾَع احٌبم اخطای هبًغ ًجبیس هستوین ّبی هبلیبت هبًَى (219)
  .ضَز هَزیبى سبهبًِ ٍ كطٍضگبّی ّبی

 
ضسُ اثالؽ اٍضام است هٌلق سبظهبى هَزیبى، سبهبًِ ػؿَ هَزیبى زضذػَظ 

 .ًوبیس ثبضگصاضی ًیع ٍی ًبضپَضِ زض ضا هَزی ثِ

  25هادُ  2ٍ  1تبصرُ ّای 
 قاًَى دائوی هالیات بر ارزش افسٍدُ



 (اداهه)سایر هسایای رػایت لانوى 

استثٌب ضسى اظ اضائِ زكبتط،اسٌبز ٍ هساضى زض غَضت 
 استلبزُ اظ ًطم اكعاض حسبثساضی هَضز تبییس ٍ ضػبیت هبًَى

 تٌبلیق اًدبم ٍ هؤزیبى سبهبًِ زض هؤزی ًبم ثجت غَضت زض ضَز هی زازُ اخبظُ سبظهبى ثِ
 هی آى اظ هجل ٍ 1396 سبل ثِ هطثَـ ًِ ضا ٍی اكعٍزُ اضظش ثط هبلیبت ثسّی هطثَـ، هبًًَی

 اضتٌبة غَضت زض .ًٌس تؼلین سبل سِ هست ثِ ضا هتؼلوِ ّبی خطیوِ ًلیِ ٍ ًوَزُ هكؼی ،ثبضس
 زض ٍی هحٌَهیت ٍ تؼلین ظهبى قَل زض هؤزی تَسف هبًَى ایي (9)هبزُ زض هصًَض ترللبت

 خطیوِ اظ ثرطی یب توبم پطزاذت ثِ هلعم ّیأت، ضأی حست هؤزی هبلیبتی، اذتالف حل ّیأت
 ترللبت اضتٌبة ػسم غَضت زض الصًط كَم هْلت اًوؿبی اظ پس .ثَز ذَاّس ضسُ تؼلین ّبی

 .ضَز هی ثرطَزُ ضسُ تؼلین ّبی خطیوِ ،(9) هبزُ زض هصًَض

 20ماده 

 21ماده 



 ضوانت های اجرایی و جراین

 حبكظِ اظ استلبزُ ػسم كطٍضگبّی، پبیبًِ اظ استلبزُ ػسم هَزیبى، سبهبًِ زض ػؿَیت ػسم-ة
 ثِ ذَز هبلیبتی حبكظِ ٍاگصاضی یب هَزیبى، سبیط ثِ هتؼلن هبلیبتی حبكظِ اظ استلبزُ هبلیبتی،
  هیلیَى ثیست یب قطم، آى اظ ضسُ اًدبم كطٍش هجلؾ هدوَع (%10)زضغس زُ هؼبزل ،زیگطاى

 غلط ًطخ هبلیبتی، ّبی هؼبكیت اػوبل اظ هحطٍهیت ٍ ثبضس ثیطتط ًِ یي ّط ،ضیبل (20.000.000)
 .هبلی سبل ّوبى زض هستوین ّبی هبلیبت هبًَى هَؾَع هطَهْبی ٍ

 (%10)زضغس زُ هؼبزل ،الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة غسٍض ػسم-الق
  یب الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة غسٍض ثسٍى ضسُ اًدبم كطٍش هجلؾ هدوَع

 .ثبضس ثیطتط ًِ یي ّط ،ضیبل (20.000.000) هیلیَى ثیست

  ًطزى هرسٍش یب حصف ذطیساض، ثِ چبپی غَضتحسبة تحَیل ػسم-ت
 یب هصًَض ّبی غَضتحسبة هجلؾ (%2) زضغس زٍ هؼبزل ،غَضتحسبة

 .ثبضس ثیطتط ًِ یي ّط ضیبل (20.000.000) هیلیَى ثیست هؼبزل

زض غَضت 
اػوبل خطیوِ 
ثٌس ة خطیوِ 
ثٌسّبی الق ٍ  

 ت اػوبل  
 ضَز ًوی

 22هادُ 



 (اداهه)ضوانت های اجرایی و جراین 

 آى قطین اظ ٍاحس هبلی گطزش ًِ اهتػبزی ٍاحس ثبًٌی حسبثْبی یب حسبة ضوبضُ اػالم ػسم-ح
 قطین اظ ضسُ اًدبم كطٍش هجلؾ هدوَع (%10) زضغس زُ هؼبزل سبظهبى، ثِ ضَز هی اًدبم آًْب یب

 اػوبل اظ هحطٍهیت ٍ ثبضس ثیطتط ًِ یي ّط ،ضیبل (20.000.000) هیلیَى ثیست یب حسبة آى
 .هبلی سبل ّوبى زض هستوین ّبی هبلیبت هبًَى هَؾَع هطَهْبی ٍ غلط ًطخ هبلیبتی، ّبی هؼبكیت

 هؼبزل ،هبًَى ایي (14) ٍ (13) ،(12) هَاز زض هصًَض احٌبم ضػبیت ػسم-ث
 هیلیَى زُ هؼبزل یب ًطسُ گعاضش كطٍش هجلؾ (%1) زضغس یي

 .ثبضس ثیطتط ًِ یي ّط ضیبل، (10.000.000)

 هدوَع (%10)زضغس زُ هؼبزل ،الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة غسٍض ػسم-الق
 هیلیَى ثیست یب الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة غسٍض ثسٍى ضسُ اًدبم كطٍش هجلؾ

 .ثبضس ثیطتط ًِ یي ّط ،ضیبل (20.000.000)

زض غَضت 
اػوبل خطیوِ 
ّبی الق ٍ ث 
خطیوِ هبزُ  

 اػوبل  169
 ًوی ضَز

 22هادُ 



 (اداهه)ضوانت های اجرایی و جراین 

 23هادُ 
     

 

 ػطؾِ تَلیس، ثِ اهسام ،ًطَض هبلیبتی ًظبم زض اذالل یب تولت هػس ثِ ًِ ضرػی ّط 
 هؼیَة كطٍضگبّی ّبی پبیبًِ ٍ اكعاضی ًطم ٍ اكعاضی سرت تدْیعات اظ استلبزُ یب
 ،ًٌس ترطیت ضا زیگطاى یب ذَز كطٍضگبّی پبیبًِ یب ،ًٌس ًٌٌسُ هؼیَة تدْیعات یب

 ّبی هدبظات اظ هَضز چٌس یب یي ثِ هَضز حست ،ظیبى ٍ ؾطض خجطاى ثط ػالٍُ
 .ضَز هی هحٌَم ،حجس اظ ؿیط ثِ اسالهی هدبظات هبًَى ضص زضخِ تؼعیطی

 
 هدبظات هَخت هَضز حست ثبض، سِ اظ ثیص ثطای هبزُ ایي هَؾَع خطم تٌطاض  

 .ضَز هی حجس، اظ ؿیط ثِ اسالهی هدبظات هبًَى پٌح زضخِ تؼعیطی ّبی
 

هَخت یبكتِ، سبظهبى ٍ گطٍّی غَضت ثِ هبزُ ایي هَؾَع خطم ثِ اهسام 
  حست حجس، اظ ؿیط ثِ اسالهی هدبظات هبًَى چْبض زضخِ تؼعیطی ّبیهدبظات

 .ضَز هی هَضز



 (اداهه)ضوانت های اجرایی و جراین 

ضا ترلق هطاتت است هَظق سبظهبى ،هبًَى ایي (2) هبزُ زض هصًَض احٌبم ضػبیت ػسم غَضت زض 
 است هٌلق هصًَض هطخغ .ًٌس اػالم هترلق ٍاحس كؼبلیت هدَظ غبزضًٌٌسُ هطخغ ٍ ٍی ثِ

  .ًٌس اهسام هترلق ٍاحس ثِ ًتجی اذكبض ثِ ًسجت ،سبظهبى اػالم اظ ّلتِ یي هست ظطف حساًثط
  سبهبًِ زض ػؿَیت ثِ ًسجت ،اذكبض زضیبكت تبضید اظ ضٍظ زُ هست ظطف هصًَض ٍاحس چٌبًچِ
  هطخغ اػالم ثب هبُ ضص تب زٍ اظ زٍم ثبض ثطای ٍ ّلتِ زٍ هست ثِ اٍل ثبض ثطای ،ًٌٌس اهسام هَزیبى

 تؼییي ًبضگطٍُ تَسف هدبظی، ًبضّبی ٍ ًست هَضز زض ٍ اًتظبهی، ًیطٍی تَسف ،هدَظ غسٍض
  هطخغ ،ضٍظ پبًعزُ گصضت اظ پس ًِ غَضتی زض .ضس ذَاّس هسسٍز یب تؼكیل هدطهبًِ، هػبزین

  هدطهبًِ هػبزین تؼییي ًبضگطٍُ یب اًتظبهی ًیطٍی ثِ ضا هترلق ٍاحس تؼكیلی هدَظ غبزضًٌٌسُ
 هصًَض ًبضگطٍُ یب اًتظبهی ًیطٍی ثِ ضا هترلق ٍاحس تؼكیلی ضأسب است هَظق سبظهبى ًٌٌس، اثالؽ
  ّب خطیوِ ٍ هبلیبت پطزاذت زض هترلق ثب ،هدَظ غبزضًٌٌسُ هطخغ غَضت، ایي زض .ًٌس اثالؽ

 .زاضت ذَاّس تؿبهٌی هسئَلیت
 

 هترلق ٍاحس كؼبلیت هدَظ ،سبل یي گصضت اظ پس ًٍبض ًست ٍاحس ترلق تساٍم غَضت زض 
 .ضس ذَاّس اثكبل هدَظ غبزضًٌٌسُ هطخغ تَسف

 

 تؼلین یب تؼكیلی ظهبى زض ضا هترلق ٍاحس پطزاذت ّبی پبیبًِ ٍ زضگبّْب است هَظق هطًعی ثبًي 
 .ًٌس هسسٍز ٍاحس، آى كؼبلیت

 24هادُ 



 (اداهه)ضوانت های اجرایی و جراین 

 25هادُ 

 زض ًِ ّبیی غَضتحسبة هبًَى، ایي (3) هبزُ زض هصًَض (ّب هْلت) هَاػس اًوؿبی اظ پس
 هبلیبتی زازضسی هطاخغ زض استٌبز هبثل ٍ ًجَزُ هؼتجط ،ثبضس ًطسُ ثجت هَزیبى سبهبًِ

 .ثَز ًرَاّس

 

  ذسهبت هسیطیت هبًَى (5) هبزُ هَؾَع اخطائی زستگبّْبی هبلی هسیطاى ٍ حسبثبى شی 
 اسٌبز پصیطش زض هٌللٌس آى ثؼسی الحبهبت ٍ اغالحبت ٍ 1386/7/8 هػَة ًطَضی

 .ًٌٌس ضػبیت ضا هبزُ ایي هلبز ای،ّعیٌِ
 

 ثطای ضا هبزُ ایي هَؾَع ّبی غَضتحسبة آظهبیی ضاستی اهٌبى است هٌلق سبظهبى 
 كطاّن هَضز حست ًظبضتی زستگبّْبی سبیط ٍ ًطَض هحبسجبت زیَاى ًل، زاضی ذعاًِ

 .ًٌس



 آضنایی با  هذل هفهوهی ساهانه هودیاى

و نحوه اتصال به پیوانه جوغ آوری و  

 پردازش اطالػات
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 هذل هفَْهی ساهاًِ هَدیاى

 
 
 

 هذل هفهوهی ساهانه هودیاى



 شرکت ّای هعتوذ

 
 :هبلیبتی ذسهبت ًٌٌسُ اضائِ هؼتوس ضطًتْبی

 
 اضربظ حوَهی زاضای پطٍاًِ ّستٌس ًِ حست ؾَاثف ٍ زستَضالؼول ّبی اثالؿی سبظهبى، ًسجت ثِ

 

ِهؤزیبى، ثِ الظم ّبی آهَظش ٍ هطبٍضُ اضائ 

 غسٍض ثِ هطثَـ ذسهبت هجیل اظ هبلیبتی ذسهبت اضائِ ثطای هَضزًیبظ تدْیعات پطتیجبًی ٍ ًػت  

 .ًٌٌس هی ّوٌبضی سبظهبى ثب (سبظهبى تطریع ثِ) ؿیطحبًویتی اهَض سبیط ٍ الٌتطًٍیٌی غَضتحسبة
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 :ذسهبت ضطًت ّبی هؼتوس 26ماده 
 

 غسٍض غَضتحسبة الٌتطًٍیٌی-
 ثجت زهین غَضتحسبة زض سبهبًِ هَزیبى-
 اقویٌبى اظ اًدبم تٌبلیق هبًًَی تَسف هَزیبى-
 اضائِ آهَظش ٍ هطبٍضُ ّبی كٌی ٍ ؿیطهبلیبتی ثِ هَزیبى-
 پطتیجبًی ٍ استبًساضزسبظی تدْیعات هَضز استلبزُ هَزیبى-
 زضیبكت استؼالم ّبی هَضز ًیبظ اظ خولِ گعاضش ّبی الٌتطًٍیٌی پطزاذت -



 گام ّای اصلی اتصال بِ ساهاًِ هَدیاى ٍ صذٍر صَرتحساب

هبلیبتی ًظبم زض ًبم ثجت. 

ًٌٌِسُ اضائِ ضطًتْبی ذسهبت اظ استلبزُ ثب یب هَزی ذَز تَسف ) كطٍضگبّی پبیبًِ تْی 

 .(هبلیبتی ذسهبت

زضًبضپَضِ ػؿَیت سبهبًِ اظ هبلیبتی حبكظِ یٌتبی ضٌبسِ زضیبكت. 

 ػوَهی ًلیس ثجت حبكظِ،/پبیبًِ ظهبى ثجت) هبلیبتی حبكظِ/كطٍضگبّی پبیبًِ پیٌطثٌسی 

 .(...ٍ هَزی ذػَغی ًلیس ثجت حبكظِ، ضٌبسِ ثجت سبظهبى،

ذسهبت اظ استلبزُ ثب یب هَزی ذَز تَسف ) سبظهبى ثِ آى اضسبل ٍ غَضتحسبة غسٍض 

 .(هبلیبتی ذسهبت ًٌٌسُ اضائِ ضطًتْبی

 

 

 

 



 گام ّای اصلی اتصال بِ ساهاًِ هَدیاى ٍ صذٍر صَرتحساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هالیات دٌّذُ

 سازهاى اهور هالیاتی کطور

 خریذار

 ثجت ًبم ٍ ػؿَیت زض سبهبًِ هَزیبى
 

 ثجت هطرػبت پبیبًِ كطٍضگبّی ٍ اثعاضّبی پطزاذت

 اػالم حسبة ّبی تدبضی

 
 دریافت شماره یکتای حافظه مالیاتی

 تحَیل غَضتحسبة

 

 غسٍض ٍ اضسبل اقالػبت غَضتحسبة الٌتطًٍیٌی 

 



 قَاًیي هْن سوت سرٍر
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 شوارُ هالیاتی-شٌاسِ یکتای حافظِ هالیاتی

 

ِثبثت هوساضی زاضای یٌتب است ایضٌبسِ : هبلیبتی حبكظِ یٌتبی ضٌبس ٍ  

-هی زازُ اذتػبظ ًطَض سكح زض هبلیبتی حبكظِ ّط ثِ ًِ كطزثِ هٌحػط

  پس ًِ ثبضسهی هبلیبتی ضوبضُ زٌّسُ تطٌیل ّبیهَللِ اظ ضٌبسِ ایي ضَز،

  ذَاّس هطاض ٍی اذتیبض زض ٍ تَلیس ًبضپَضِ زض هَزی زضذَاست اظ

   .گطكت

ُّط اظای ثِ ًِ هَزیبى سبهبًِ زض یٌتب است ایضوبضُ :هبلیبتی ضوبض 

 غَضتحسبة آى ثِ كطزثِ هٌحػط غَضت ثِ ٍ ضسُ تَلیس غَضتحسبة

  .ضَزهی زازُ ترػیع



 قَاًیي هْن سوت سرٍر
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 اغَل هْن اهٌیت اقالػبت زض سبهبًِ هَزیبى

َّیت احطاظ (Authentication) 

زستطسی سكح (Authorization) 

هحطهبًگی (Confidentiality) 

ًبپصیطی اًٌبض(Non- Repudiation) 

یٌپبضچگی (Integrity) 
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 لانوى پایانه های فروضگاهی و ساهانه هؤدیاى 2هوارد لانونی هرتبط با تبصره هوضوع هاده 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ارزش تر مالیات از معاف خذمات ي کاال ارائٍ دلیل تٍ کٍ مًدیاوی فُرست ـ2 هبزُ تجػطُ
  صًرتحساب صذير ي مًدیان ساماوٍ در عضًیت امکان آوُا، کار ي کسة ماَیت ویس ي افسيدٌ

  يزیران، َیأت تصًیة از پس ي دارایی ي اقتصادی امًر يزارت پیطىُاد تٍ وذاروذ، را الکتريویکی
 .ضذ خًاَذ اعالم سازمان، تًسط تعذ سال عملکرد ترای سال َر ماٌ دی پایان تا حذاکثر

تجػطُ ( ج)ثٌس ( 2)هبزُ ) هبًَى پبیبًِ ّبی كطٍضگبّی ٍ سبهبًِ هَزیبى( 6)هبزُ 
هبًَى پبیبًِ ّبی كطٍضگبّی ٍ ( 6)آییي ًبهِ اخطایی اغالحی هَؾَع هبزُ  6

 (تَسف ٍظیط هحتطم اهَض اهتػبز ٍ زاضایی 30-11-1400سبهبًِ هَزیبى هػَة 
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ثجت سبهبًِ زض اػوبل ٍ هَزیبى سبهبًِ ٍ كطٍضگبّی ّبی پبیبًِ هبًَى (2) هبزُ تجػطُ كْطست زضیبكت 

 الٌتطًٍیي ًبم
 

سبهبًِ ٍ كطٍضگبّی ّبی پبیبًِ هبًَى (2) هبزُ تجػطُ هَؾَع هطوَل هَزیبى ػؿَیت زضذَاست  

 (ًبضپَضِ ّبی زضذَاست ثرص)هَزیبى
 

كطٍضگبّی ّبی پبیبًِ هبًَى (2) هبزُ تجػطُ هَؾَع هطوَل هَزیبى ػؿَیت زضذَاست ثطضسی ٍ  

 هَزیبى سبهبًِ
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كطٍضگبّی ّبی پبیبًِ هبًَى 23 هبزُ ذػَظ زض ضٌبیبت زضیبكت   

(هؼبف ًبالی اظ هبلیبت زضیبكت)اكعٍزُ اضظش ثط هبلیبت هبًَى 9 هبزُ 2 تجػطُ الق ثٌس   

غَضتحسبة ًطزى هرسٍش یب غَضتحسبة غسٍض ػسم   

هؼتوس ّبی ضطًت ٍ هَزیبى ثیي اذتالف ٍ ...   

 

 

 

 

 

 
 

 و سایر ضکایات 2۳هوارد ثبت ضکایت هوضوع هاده

ُتَلیس، ثِ اهسام ًطَض، هبلیبتی ًظبم زض اذالل یب تولت هػس ثِ ًِ ضرػی ّط ـ 23 هبز 
 یب هؼیَة كطٍضگبّی ّبی پبیبًِ ٍ اكعاضی ًطم ٍ اكعاضی سرت تدْیعات اظ استلبزُ یب ػطؾِ

 ثط ػالٍُ ًٌس، ترطیت ضا زیگطاى یب ذَز كطٍضگبّی پبیبًِ یب ،ًٌس ًٌٌسُ هؼیَة تدْیعات
 ضص زضخِ تؼعیطی ّبی هدبظات اظ هَضز چٌس یب یي ثِ هَضز حست ،ظیبى ٍ ؾطض خجطاى
 .ضَز هی هحٌَم ،حجس اظ ؿیط ثِ اسالهی هدبظات هبًَى

 تؼعیطی ّبی هدبظات هَخت هَضز حست ثبض، سِ اظ ثیص ثطای هبزُ ایي هَؾَع خطم تٌطاض 
 .ضَز هی حجس، اظ ؿیط ثِ اسالهی هدبظات هبًَى پٌح زضخِ

ّبیهدبظات هَخت یبكتِ، سبظهبى ٍ گطٍّی غَضت ثِ هبزُ ایي هَؾَع خطم ثِ اهسام 
 .ضَز هی هَضز حست حجس، اظ ؿیط ثِ اسالهی هدبظات هبًَى چْبض زضخِ تؼعیطی



 لانوى پایانه های فروضگاهی و ساهانه هودیاى 24هاده 

ضا ترلق هطاتت است هَظق سبظهبى ،هبًَى ایي (2) هبزُ زض هصًَض احٌبم ضػبیت ػسم غَضت زض 
 است هٌلق هصًَض هطخغ .ًٌس اػالم هترلق ٍاحس كؼبلیت هدَظ غبزضًٌٌسُ هطخغ ٍ ٍی ثِ

  .ًٌس اهسام هترلق ٍاحس ثِ ًتجی اذكبض ثِ ًسجت ،سبظهبى اػالم اظ ّلتِ یي هست ظطف حساًثط
  سبهبًِ زض ػؿَیت ثِ ًسجت ،اذكبض زضیبكت تبضید اظ ضٍظ زُ هست ظطف هصًَض ٍاحس چٌبًچِ
  هطخغ اػالم ثب هبُ ضص تب زٍ اظ زٍم ثبض ثطای ٍ ّلتِ زٍ هست ثِ اٍل ثبض ثطای ،ًٌٌس اهسام هَزیبى

 تؼییي ًبضگطٍُ تَسف هدبظی، ًبضّبی ٍ ًست هَضز زض ٍ اًتظبهی، ًیطٍی تَسف ،هدَظ غسٍض
  هطخغ ،ضٍظ پبًعزُ گصضت اظ پس ًِ غَضتی زض .ضس ذَاّس هسسٍز یب تؼكیل هدطهبًِ، هػبزین

  هدطهبًِ هػبزین تؼییي ًبضگطٍُ یب اًتظبهی ًیطٍی ثِ ضا هترلق ٍاحس تؼكیلی هدَظ غبزضًٌٌسُ
 هصًَض ًبضگطٍُ یب اًتظبهی ًیطٍی ثِ ضا هترلق ٍاحس تؼكیلی ضأسب است هَظق سبظهبى ًٌٌس، اثالؽ
  ّب خطیوِ ٍ هبلیبت پطزاذت زض هترلق ثب ،هدَظ غبزضًٌٌسُ هطخغ غَضت، ایي زض .ًٌس اثالؽ

 .زاضت ذَاّس تؿبهٌی هسئَلیت
 

 هترلق ٍاحس كؼبلیت هدَظ ،سبل یي گصضت اظ پس ًٍبض ًست ٍاحس ترلق تساٍم غَضت زض 
 .ضس ذَاّس اثكبل هدَظ غبزضًٌٌسُ هطخغ تَسف

 

 تؼلین یب تؼكیلی ظهبى زض ضا هترلق ٍاحس پطزاذت ّبی پبیبًِ ٍ زضگبّْب است هَظق هطًعی ثبًي 
 .ًٌس هسسٍز ٍاحس، آى كؼبلیت

 24هادُ 
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 لانوى پایانه های فروضگاهی  24هوارد کاربرد هاده 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :تخص ایه تا مرتثط فرآیىذ َای  

ِ ّبی هبًَى 24 هبزُ هَؾَع ترللبت ثطضسی ٍ ثجت-1  هَزیبى سبهبًِ ٍ كطٍضگبّی پبیبً

 

 
 

ضػبیت ٍ اخطای احٌبم هبزُ ػسم 
 ّبی كطٍضگبّی ٍ هبًَى پبیبًِ 2

 تَسف هؤزی سبهبًِ هَزیبى

 سبظهبى اهَض هبلیبتی

 هؤزی

هطخغ 
غبزض 
ًٌٌسُ 
 هدَظ

 قی چٌس هطحلِ زض ثبظُ ظهبًی هتلبٍت



ِ ّای فرٍشگاّی ٍ ساهاًِ هؤدیاى  ًظام پایاً

 

 تشکر از تَجِ شوا
 


