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 مقدمه

     به منظور شفاف سازي اطالعات اقتصادي و توسعه عدالت مالياتي، دستورالعمل اجرايي موضوع 

هاي مستقيم، توسط سازمان  امور مالياتي كشور تدوين و اجراي آن از  مكرر قانون ماليات169ماده 

 آغاز گرديده است. به موجب اين دستورالعمل، كليه اشخاص حقوقي و صاحبان 1/1/1391تاريخ 

 مكلف 1391 قانون ماليات هاي مستقيم، از ابتداي سال 95مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 

به صدور صورتحساب فروش كاال يا خدمات، طبق نمونه هاي اعالمي سازمان امور مالياتي كشور 

مي باشند. اينگونه مؤديان مي بايست در صورتحساب هاي صادره، شماره اقتصادي طرفين معامله را درج 

و فهرست معامالت سه ماهه (فصلي) خود را تا يك ماه پس از پايان هر فصل به اداره امور مالياتي 

P0Fذيربط، ارائه نمايند.

�
P قانون ماليات هاي 95كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 

مستقيم، مكلفند با مراجعه به سامانه ثبت نام مؤديان و تخصيص شماره اقتصادي به نشاني 

www.tax.gov.ir                                                            .  نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادي، اقدام نمايند

 
 

 سازمان امور مالياتي كشور

 
 

                                                           
  بديهي است تا زمان صدور شماره و كارت اقتصادي، براي اشخاص حقوقي از شناسه ملي و براي اشخاص حقيقي از شماره ملي، استفاده خواهد شد. -�
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 هـدف:

 .1/1/1391 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم از تاريخ 169   تسهيل اجـراي مـاده 

 دامنه كاربرد:
 قانون ماليات هاي مستقيم كه به انجام معامالت و هر نوع 95   كليه اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 

فـعاليت اقـتصادي مبـادرت مـي نمايند و كليه اشخاص حقوقي كه در دامـنه شــمول قـانون مـاليات هــاي مسـتقيـم و قانون 
 ماليات بر ارزش افزوده قرار مي گيرند.

 مراجع:
هاي مستقيم - قانون ماليات

  مكرر169- دستورالعمل ماده 
- آئين نامه اصالحي مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم 

  قانون ماليات هاي مستقيم (آيين نامه تحرير دفاتر)95 ماده 2صورت هاي مالي موضوع تبصره 
- قانون ماليات بر ارزش افزوده 

- قانون مبارزه با پولشويي 
- قانون ارتقاء سالمت نظام اداري  

- ساير قوانين مربوط 

 تعاريف:
 مكرر قانون ماليات هاي 169 كارتي است حداقل شامل نام و شماره اقتصادي كه در اجراي مفاد ماده كارت اقتصادي: ♦

 مستقيم از طرف سازمان امور مالياتي كشور صادر و حسب مورد در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده مي شود.
 شماره منحصر به فردي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد به اشخاص حقيقي شماره اقتصادي: ♦

 و حقوقي اختصاص داده مي شود.
 19 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 169 مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعالم شده در اجراي ماده صورت حـساب: ♦

 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
منظور از اشخاص حقيقي، كليه اشخاص حقيقي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر اشخاص حقيقي:  ♦

 ارزش افزوده مي باشندكه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعاليت اقتصادي مبادرت مي نمايند.

منظور از اشخاص حقوقي، كليه اشخاص حقوقي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر اشخاص حقوقي:  ♦
 ارزش افزوده مي باشد.

منـظور از مـصرف كـننده نـهايي، شخص حقيقي است كه كاال يا خدمات را متناسب با نياز خود مصرف كننده نهايـي:  ♦
 براي مصارف شخصي خريداري نموده و از آن براي عرضه كاال و خدمات به ديگران استفاده نمي نمايد.
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 فصل اول : قانون

 

  قانون ماليات هاي مستقيم 169 هماد

منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتي كه به   

فرم هايي را جهت  نگاهداري حساب براي هر گروه از   و  هاحسابها و صورتكاربرد وسايل و روش

آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 

عدم رعايت موارد . آگهي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند

مذكور در مورد مؤدياني كه مكلف به  نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط  

مربوط  خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه اي معادل  بيست درصد ماليات منبع

 مي باشد.

 

  مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 169ماده 

   به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده  مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي 

شامل  شمارة اقتصادي صادر كند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب  اعالم سازمان امور مالياتي كشور 

موظف به اخذ كارت اقتصادي  مي شوند مكلف اند بر اساس دستورالعمل مربوطه، براي انجام دادن 

معامالت خود صورت حساب صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق 

  مربوط درج نموده و فهرست معامالت خود را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند.
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  مكرر قانون ماليات هاي مستقيم169دستورالعمل اجرايي موضوع ماده فصل دوم : 

 
  اشخاص مكلف به ثبت نام و اخذ كارت اقتصادي:-1

 كليه اشخاص حقوقي و حقيقي  مشمول قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده. -1-1
 مالياتي واحدهاي شغلي متعدد و مستقلي دارند، طبق مقررات در مورد اشخاص حقيقي كه از لحاظ -2-1

 مكلفند براي هر محل شغلي، شماره اقتصادي دريافت نمايند.
 پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران براي شركاي شركت  قانون برنامه107در اجراي ماده - 3-1

 قانون ماليات هاي مستقيم يك 101 و يا مشاركت هاي موضوع تبصره ماده 100 ماده 3مدني موضوع تبصره 
 شماره اقتصادي صادر مي شود.

 
- نحوه ثبت نام و درخواست كارت اقتصادي: 2 

 ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي نمايد به سامانه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند به -1-2
مراجعه و نسبت به ثبت نام و   www.tax.gov.irثبت نام مؤديان و تخصيص شماره اقتصادي به نشاني

 درخواست شماره اقتصادي اقدام نمايند.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب اين دستورالعمل ملزم به اخذ كارت اقتصادي گرديده اند  -2-2

مكلفند هر گونه تغييرات از جمله انحالل، تغيير نام، تغيير شغل، تغيير نشاني و يا ساير موارد را حسب مورد 
حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تغييرات مذكور، از طريق درگاه موصوف به سازمان امور مالياتي 

 مربوط اعالم نمايند. در غير اينصورت هر گونه مسئوليت ناشي از آن به عهده دارنده كارت مي باشد.
 زمان مهلت تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور اشخاص حقيقي و حقوقي تا پايان -3-2 

براي دريافت و بكارگيري شماره اقتصادي بايستي حسب مورد از شماره ملي يا شناسه ملي به عنوان 
 شماره اقتصادي استفاده نمايند.
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 - تكاليف دارندگان كارت اقتصادي:3 

 قانون ماليات هاي مستقيم 95 (الف) و (ب) ماده اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي- 1-3
 براي عرضه و فروش كاال و خدمات از صورتحساب فروش كاال به شرح 1/1/1391مكلفند از تاريخ 

) استفاده نمايند و در 1 مكررقانون ماليات هاي مستقيم (پيوست شماره 169فرم نمونه موضوع ماده 
صورت حساب هاي صادره، شماره اقتصادي خود را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايند. 

درج شماره اقتصادي فروشنده با استفاده از سيستم هاي نرم افزاري يا صندوق هاي فروش در 
 صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقي مي شود.

 اشخاص حقيقي و حقوقي، مكلفند مادامي كه براي آن ها شماره اقتصادي صادر نشده، از تبصره-
شماره ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي به جاي شماره اقتصادي استفاده 

 نمايند.
 كاال و يا خدمات، شماره اقتصادي خود را  مكلفند هنگام خريد،اشخاص حقيقي و حقوقي- 2-3

جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي 
خودداري كند چنانچه فروشنده، مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يك ماه 

) به اداره امور مالياتي اعالم نمايد، مشمول 2از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پيوست شماره 
 جريمه تخلف از اين بابت نخواهد بود، در غير اين صورت طرفين معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

درج شماره اقتصادي در قراردادها، اسناد و مدارك فروش، هنگام فروش كاال يا خدمات و  -3-3 
صدور صورتحساب از سوي فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادي 

 آن، متضامناً مشمول خواهند 2 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره 169خريدار، در اجراي ماده 
 بود.
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كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، بانك ها، شهرداري ها،  -4-3

مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي 
مكلفند دركليه قراردادها، اوراق و فرم هاي مورد استفاده جهت انجام معامالت خود و اعطاي تسهيالت 
 بانكي اعم از ارزي و ريالي و بيمه نامه و غيره نسبت به درج شماره اقتصادي طرفين معامله اقدام نمايند.

 يا حقوقي خارجي كه در ايران اقامت و فعاليت اقتصادي درج شماره اقتصادي اشخاص حقيقي - بصرهت
 با درج يستارسال اطالعات واردات مي باندارند، بر روي صورتحساب صادره الزامي نمي باشد. ليكن 

  اختصاصي اشخاص خارجي انجام پذيرد.شماره
 

 - تكاليف اشخاص ثالث:4
 اقتصادي كليه واردكنندگان، صادركنندگان، حق العملكاران گمرك ايران مكلف به درج شماره -1-4

 در اظهارنامه هاي گمركي مي باشد.
 خود را طبق فرم هاي اجرائي مكلفند فهرست معامالت و صورت پرداخت قراردادهايكليه دستگاه- 2-4

) تا يك ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد فرم نمونه 5 الي 3نمونه (پيوست هاي شماره 
) را تا يك ماه از تاريخ انجام معامله، به صورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان 2(پيوست شماره

 ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند.
 قانون ارتقاء سالمت اداري، 14 به ماده مسئول حسن اجراي اين بند باالترين مقام دستگاه و نيز با توجه   "

 "ذيحساب مربوطه خواهد بود.

 تعهدات در زمان بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري مكلفند ضمن اعالم مبلغ تسهيالت يا- 3-4
 قانون ماليات هاي مستقيم شماره اقتصادي اشخاص 186 ماده 1درخواست صدورگواهي موضوع تبصره 

حقيقي و حقوقي موضوع دستورالعمل مربوطه را در قراردادهاي اعطاي تسهيالت، ايجاد تعهدات يا هر 
 نوع معامالت بانكي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند.

وزارت بازرگاني مكلف است در فرم هاي مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقيقي و حقوقي، - 4-4 
 شماره اقتصادي آن ها را درج  نمايند.



  

 
 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و 169آشنائي با مباني ماده 

 دستورالعمل اجرايي آن

G2340-01 

ر ش: صف راي  وي

حه  1صف ز 2 ا  3 6 

 
  مالياتي:امور - نحوه ارائه فهرست معامالت اشخاص حقيقي و حقوقي به اداره5 
  قانون ماليات هاي مستقيم مكلفند 95 بندهاي (الف) و (ب) ماده كليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع- 1-5

 فهرست معامالت خود را به صورت فصلي (بر اساس سال شمسي) تا يك ماه پس از پايان هر 1/1/1391از تاريخ 
 و 3فصل به صورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان يا در محيط رايانه اي طبق فرم نمونه (پيوست هاي شماره 

1F) به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.5 و 4

� 
 حقوقي در خالل يكي از فـصل هاي سال شمسي باشد، براي فصل چنانچه انتهاي سال مالي اشخاصتبصره- 

شمسي مذكور دو فهرست معـامله تنـظيم و ارسال مي نمايند، به گونه اي كه از ابتداي فصل شـمسي تا پايان سال 
مـالي خـود يـك فهرست و همچنين از ابتداي سال مالي تا پايان فصل شمسي مذكور نيز يك فهرست جداگانه 

 مي نمايند. تسليم
 طرف معامله را رويت نموده يا از طريق پورتال فروشندگان مكلفند كارت اقتصادي- 5 –2

 سازمان امور مالياتي كشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادي ارائه شده اقدام نمايند.
 قانون ماليات هاي مستقيم 95 موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل- 3-5 

، مكلف به نگهداري صورتحساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال 27/11/1380مصوب 
 بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند.

 قانون 3 درصد مبلغ حد نصاب معامالت كوچك موضوع تبصره يك ماده 10 خريدهاي تا ميزان براي- 4-5 
برگزاري مناقصات، رعايت مقررات فوق ضرورت ندارد ولي معامالت مذكور را طي يك سطر در فهرست 

درج نمايند. "% مبلغ حد نصاب10معامالت كمتر از ") به صورت تجميعي به شرح 4سه ماهه خريد (پيوست شماره 
 ساليانه مؤدي بيشتر باشد، مؤدي مذكور % مبلغ خريد10در صورتيكه معامالت اعالم شده به شرح فوق از 

 به عنوان مؤدي داراي ريسك محسوب و اينگونه مؤديان در اولويت رسيدگي مالياتي قرار خواهند گرفت.

 

                                                           
 15335/200 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه شماره 169- پيرو دستورالعمل اجرايي موضوع ماده �

 به منظور تكريم موديان مالياتي محترم مالياتي و تسهيل در انجام وظايف قانوني آنان، مهلت تسليم و ارسال يا تكميل 29/8/1392مورخ 
 (بهار، تابستان، پاييز) را تا 1392 (بهار، تابستان، پاييز و زمستان) و سه فصل اول سال 1391فهرست اطالعات معامالت چهار فصل سال

  تمديد نموده است.28/12/1392تاريخ 
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 درصد مبلغ حد نصاب معامالت كوچك موضوع 10 ميزان فروشندگان مشمول در موارد فروش تا 

 قانون برگزاري مناقصات، لزومي به درج شماره اقتصادي خريدار در 3تبصره يك ماده 
صورتحساب صادره نداشته و جمع اينگونه معامالت را طي يك سطر در فهرست سه ماهه فروش  

  درج نمايند."% مبلغ حد نصاب10معامالت كمتر از ") به صورت تجميعي به شرح3(پيوست شماره 
 كشور موضوع دستورالعمل صدور سازمان امور مالياتي 1387/ 23/6با توجه به اطالعيه مورخ  -5-5 

 )POS(فروش كاال و ارائه خدمات، صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش صورتحساب 

مورد استفاده در فروشگاه هاي عرضه كاال به مصرف كنندگان نهايي، مي تواند طبق صورتحساب 
) دستورالعمل مذكور صادر شود و جمع اين گونه معامالت را طي يك سطر در 2(نمونه شماره 

 ) به صورت تجميعي درج نمايند.3فهرست سه ماهه فروش (پيوست شماره 
 قانون 95   بديهي است چنانچه خريد اشخاص حقوقي و مشمولين بندهاي (الف) و (ب) موضوع ماده 

 درصد مبلغ حد نصاب معامالت كوچك 10ماليات هاي مستقيم از اين فروشگاه ها باالتر از ميزان 
) را 1  قانون برگزاري مناقصات باشد، بايستي صورتحساب (پيوست شماره 3موضوع تبصره يك ماده 

 به استناد مصوبه 1391% مبلغ حد نصاب معامالت كوچك در سال 10از فروشنده دريافت نمايند.
 ريال و در سال 6،700،000 هيأت محترم وزيران، 21/08/1391هـ مورخ 48567/ت163735شماره 
 ريال 8،800،000 هيأت موصوف،9/4/1392هـ مورخ 49218/ت82803 به استناد مصوبه شماره 1392

 مي باشد. تا تعيين حد نصاب هر سال، حد نصاب تعيين شده قبلي مالك عمل خواهد بود.
 هاي ذيل آن: مكرر و تبصره169- تخلفات و جرائم موضوع ماده 6 

 شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا عدم صدور صورتحساب يا عدم درج- 1-6 
استفاده از شماره اقتصادي خود براي معامالت ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي 

% مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط اين 10معامالت خود، مشمول جريمه اي معادل 
 دستورالعمل انجام شده خواهد بود.
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% مبلغ معامالتي كه فهرست آن ها 1 جريمه اي معادل عدم ارائه فهرست معامالت، مشمول- 2-6

 ارائه نشده خواهد بود.
استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرائم  -3-6

موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت 
 تضامني خواهند داشت.

 فروشنده نسبت به اجراي تكليف در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري و -4-6
) اين دستورالعمل اقدام نمايد خريدار با توجه به مسئوليت تضامني مشمول جريمه 3-2موضوع بند (

% مبلغ مورد معامله خواهد بود. 10اي معادل 
عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع  -5-6

 قانون ماليات هاي مستقيم در سال عملكرد و سال بعد از آن كه مورد 95بندهاي (الف) و (ب) ماده 
% مبلغ صورتحساب هاي ارائه نشده 10درخواست مأموران مالياتي قرار گيرد مشمول جريمه اي معادل 

 خواهد بود.
 معامله، حداكثر ) براي يك6-5( و )6-4( )،6-3( )،6-1(در صورت تعدد جرائم در بندهاي  -6-6

% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر يك از تخلفات مذكور در 10جريمه قابل مطالبه 
 بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 اشخاص موضوع اين    معامالت غيرواقعي، سوء استفاده و تبانيهرگونه جعل، تقلب، -7-6
دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادي خالف مقررات بوده و ضمن 

مسئوليت تضامني، مطابق با قانون مبارزه با پولشويي، قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و ساير قوانين و 
 مقررات مربوط اقدام خواهد گرديد.

 
 

 
 



  

 
 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و 169آشنائي با مباني ماده 

 دستورالعمل اجرايي آن

G2340-01 

ر ش: صف راي  وي

حه  1صف ز 5 ا  3 6 

 
- نحوه رسيدگي و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالياتي: 7

 معامالت و هرگونه اسناد و مدارك مرتبط با ادارات امور مالياتي مربوط، مكلفند فهرست -1-7
شماره اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند و نيز بر اساس اختيارات قانوني وفق مفاد مقررات قانوني 

ضمن اعمال نظارت دوره اي و كنترل مستمر بر جريان فعاليت هاي اقتصادي مؤديان، بررسي هاي الزم 
 را در طول دوره هاي فصلي و ساالنه از اشخاص مشمول به عمل آورند.

 دوره اي و يا رسيدگي هاي به عمل آمده با تخلفات مندرج هاي     چنانچه ماموران مالياتي در بررسي
 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و دستورالعمل مربوطه مواجه شدند، ضمن تنظيم 169در ماده 

 قانون ماليات هاي مستقيم مطالبه 157گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعايت مهلت مقرر در ماده 
 نمايند.

مؤدي مكلف است ظرف سي  روز از تاريخ ابالغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام - 2-7
كند. در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل 

جريمه مذكور غير اختالف مالياتي ارجاع خواهد شد. رأي هيأت مزبور قطعي و الزم االجرا است. 
قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم قابل 

 وصول خواهد بود.
چنانچه ادارات امور مالياتي ذيربط موقع رسيدگي، به موارد تخلفي مانند جعل، تقلب،  -3-7

معامالت غير واقعي و تباني و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادي برخورد نمايند، 
موظفند از طريق اداره كل ذيربط به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند تا عنداالقتضاء متخلفين 

تحت پيگرد قضائي قرار گيرند. اقدام به تعقيب قضائي، مانع مطالبه و وصول جرائم مالياتي موضوع 
  مكرر (قانون ماليات هاي مستقيم) نخواهد بود.169ماده 
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 - موارد ابطال كارت اقتصادي:8  
  باطل مي گردد:   در موارد ذيل كارت و شماره اقتصادي

 فوت اشخاص حقيقي- 1-8
  بر خاتمه فعاليت اقتصاديدر صورت اعالم اشخاص حقيقي مبني- 2-8
 از اتمام عمليات تصفيه و ساير اشخاص حقوقي پس از انحالل اشخاص حقوقي ثبت شده پس- 3-8

 لغو مجوز ذيربط
 صدور حكم مراجع قضايي مبني بر ابطال كارت اقتصادي - 4-8

امور  مقام قانوني آن در موارد فوق موظفند به نزديكترين اداره دارنده كارت اقتصادي يا قائم: 1تذكر 
 مالياتي مراجعه و نسبت به تحويل و ابطال كارت اقدام نمايند.

 از باطل شدن، در حكم سوء استفاده از شماره اقتصادي بوده و استفاده از كارت اقتصادي بعد: 2تذكر
دارنده كارت و استفاده كننده از آن نسبت به ماليات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئوليت تضامني 

 خواهند داشت.
 محدوديت هاي قانوني بوده و سوءاستفاده احتمالي از كارت صدور كارت المثني داراي: 3تذكر

مزبور رافع مسئوليت صاحب كارت نخواهد بود مگر آنكه خالف آن از سوي مراجع قضائي اعالم 
 گردد.

درصد 
 جريمه

 رديف  مكرر قانون ماليات هاي مستقيم169مصاديق عدم رعايت ضوابط ماده 

 1 عدم صدور صورتحساب فروش 10%

 2 عدم درج شماره اقتصادي مودي يا طرف معامله بر روي صورتحساب هاي فروش 10%
 3 عدم درج شماره اقتصادي مودي يا طرف معامله بر روي صورتحساب هاي مربوط به خريد 10%

 4 عدم درج شماره اقتصادي بر روي قراردادها، اوراق و فرم ها 10%
 5 استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معامالت مودي 10%
 6 استفاده از شماره اقتصادي مودي براي معامالت ديگران 10%
 7 عدم ارائه فهرست معامالت تا يك ماه پس از پايان هر فصل 1%

 8 عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خريد حسب درخواست مامور مالياتي 10%
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  مكرر قانون مالياتهاي مستقيم169مشمولين اجراي دستورالعمل ماده فصل سوم: 

 - اشخاص حقوقي:1

   شركت هاي تجاري و غير تجاري و مؤسسات و سازمان هاي عمومي، دولتي و شهرداري ها و 
 مؤسسات وابسته به آن ها

 - اشخاص حقيقي:2

  قانون ماليات هاي مستقيم:95صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 
صاحبان اينگونه مشاغل كه به موجب قانون، مكلف به ثبت  فعاليت  هاي شغلي خود در دفاتر - 1-2

موضوع قانون  تجارت هستند، بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت  اصول و كل روزنامه و 
 موازين و استانداردهاي پذيرفته شدة حسابداري  نگاهداري كنند، عبارتند از:

 ـ دارندگان كارت بازرگاني و كلية واردكنندگان و صادركنندگان . 1
ذيربط صادر   توليدي كه براي آن ها جواز تأسيس و پروانة بهره برداري از وزارتخانة ـ صاحبان كارخانه ها و واحدهاي2

 شده يا مي شود. 
 ـ بهره برداران معادن .  3
 و دفترداري ، خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي ، مشاوره اي ،  ـ صاحبان مؤسسات حسابرسي ، حسابداري4

 انفورماتيك ، رايانه اي اعم از سخت  افزاري و نرم  افزاري و طراحي سيستم و حسابداران رسمي .
  آموزشگاه هاي آزاد، مدارس غير انتفاعي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي .ـ صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي ، 5
  آسايشگاه ها، درمانگاه ها و خانه هاي سالمندان .ها،ـ صاحبان بيمارستان ها، زايشگاه 6
  و باالتر.ـ صاحبان متل ها و هتل هاي سه ستاره 7
 بزرگ ، واسطه هاي  مالي ، نمايندگان توزيع كاالهاي داخلي و وارداتي و ها، فروشگاه هايـ بنكداران ، عمده فروش 8

 صاحبان انبارها.
  صنعتي، اعم از داخلي و خارجي .ـ نمايندگان مؤسسه هاي تجاري و 9

  زميني ، دريايي  و هوايي اعم از مسافري يا باربري .ـ صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري ، 10
 مهندسي مشاور. ـ صاحبان مؤسسات مهندسي و 11
  بازاريابي . ـ صاحبان مؤسسات تبليغاتي و12
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  قانون ماليات هاي مستقيم:95صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 

صاحبان اينگونه مشاغل كه به موجب قانون، مكلف به ثبت  فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر - 2-2
 درآمد و هزينه مي باشند و عبارتند از:

 صاحبان كارگاه هاي صنعتي . ـ 1
 صاحبان مشاغل ساختماني ، تأسيسات فني و صنعتي ، نقشه كشي ، نقشه برداري، محاسبات فني و نظارت . ـ 2
 چاپخانه داران ، ليتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان  خدمات چاپ و گرافيست ها.ـ  3
 صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي .ـ  4
 وكال، كارشناسان ، مترجمان رسمي دادگستري ، مشاوران  حقوقي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي .ـ  5
 محققان ، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارائة  طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.ـ  6
 دالالن ، حق العمل كاران و كارگزاران .ـ  7
  و تخصصي .صاحبان مراكز فرهنگي ـ هنري ، فرهنگسراها، كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفيـ  8
  مكان هاي تفريحي و ورزشي .صاحبان سينماها، تماشاخانه ها وـ  9

  دوبالژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي .صاحبان مشاغل فيلم برداري ، ـ 10
  مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند.پزشكان و دندانپزشكان كه دارايـ  11
صاحبــان آزمايشگـاه  ها،  راديـــولوژي  ها، فيــزيــوتراپــي  ها، سونوگرافـــي  ها،الكتروانسفالوگرافـي  ها،  ـ 12

سي تي اسكن ها، سالن  هاي زيبايـي و ديگر ارائه  دهندگــــان خدمـات بهداشتي و طبـي و غيرطبـي، 
صاحبـان داروخانه  ها اعم از انسانـي و دامـي، البراتور هاي دندانسـازي، مـراكـز تــرك اعتيـاد، موسسـات 

تـرميم و كاشــت مـو، سازندگان اعضـاي مصنوعي، مراكز بينائي  سنجي و شنوايي سنجي، مشاوره 
 ژنتيك، مشاوره روانسنجي و روانشناسي، دفاتر خدمات پرستاري، مامائي و مراكز خدمات آمبوالنس.

 صاحبان ميهمان سراها، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها.  ـ 13 
 تهيه كنندگان  غذاهاي آماده ، ارائه دهندگان خدمات  پذيرايي  و صاحبان تاالرهاي پذيرايي ، رستوران ها، ـ 14

 كرايه  دهندگان  ظروف .
 صاحبان دفاتر اسناد رسمي . ـ 15
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  اتوسرويس ها.صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و ـ 16
  هاي اتومبيل و بنگاه هاي  معامالت امالك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه ـ 17
  جواهر.سازندگان و فروشندگان طال وـ  18
 آالت ، فروشندگان مصالح ساختماني داراي عامليت فروش يا توزيع عامالن فروش و فروشندگان آهنـ  19

 (سيمان،گچ، و ساير مصالح ساختماني).
صاحبان دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و آژانس هاي پستي)، صاحبان  ـ 20

 ) و دفاتر خدمات الكترونيك شهر.10دفاتر خدمات  دولت الكترونيك (پليس+
 صاحبان جايگاهاي اختصاصي فرآورده هاي نفتي و گاز (پمپ هاي بنزين و گازوئيل و گاز). ـ 21
 صاحبان مهدهاي كودك و پيش دبستاني. ـ 22
 ناشران و صاحبان موسسات انتشاراتي. ـ 23
 صاحبان دفاتر خدمات پيك موتوري. ـ 24
 صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي. ـ 25
 شيريني فروشان و قنادي هاي داراي كارگاه. ـ 26
 صاحبان كارگاه هاي توليدي نان هاي حجيم، فانتزي و صنعتي. ـ 27

  
 - اشخاص ثالث:3

 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و دستورالعمل اجرايي آن، كليه اشخاص 169   به موجب مقررات موضوع ماده 
حقوقي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي و دستگاه هايي كه بودجه آن ها به وسيله دولت تأمين 

 نسبت به ثبت نام و درخواست www.tax.gov.ir با مراجعه به سامانه 18/3/91مي شود موظفند از تاريخ 
شماره اقتصادي اقدام نمايند. از آن جا كه اخذ شماره اقتصادي در وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات تابعه آن ها 

شناسه "و نيز ساير دستگاه هاي اداري نظير استانداري ها، شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها، منوط به داشتن 
 و ورود به سامانه ثبت نام اشخاص حقوقي با استفاده از شناسه ملي مي باشد، لذا براي عدم تسري تخلفات و "ملي

 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، بايد با هماهنگي ذيحسابي دستگاه نسبت به 169جرائم قانوني موضوع ماده 
 اجراي ترتيبات قانوني و ضوابط اجرايي پيش بيني شده اقدام گردد. 

http://www.tax.gov.ir/�
http://www.tax.gov.ir/�
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    بديهي است در كليه قراردادها، اوراق و فرم هاي مورد استفاده جهت انجام معامالت، قراردادهاي اعطاي 

تسهيالت، بيمه نامه ها و ... دستگاه ها موظفند شماره اقتصادي خود و طرف معامله را درج نمايند و ذيحسابي ها و 
مديران كل امور مالي بايد فهرست معامالت و قراردادهاي خدماتي و پيمانكاري خود را طبق فرم هاي نمونه تا 

 يك ماه پس از پايان هر فصل به اداره امور مالياتي ذيربط، ارائه نمايند.
از آنجاكه اشخاص حقوقي تا زمان صدور شماره و كارت اقتصادي، مكلفند از شناسه ملي به عنوان شماره 

اقتصادي استفاده نمايند و با توجه به اين كه دريافت شناسه ملي پيش نياز دريافت شماره اقتصادي است، اشخاص 
 رئيس جمهور، ابتدا با مراجعه به صفحه سرمايه انسانيتوانند با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و موصوف مي

 شناسه ملي، دريافت و سپس با مراجعه به سامانه ثبت نام www.ilenc.irاختصاصي وزارت كشور در سامانه 
نسبت به ثبت نام و درخواست شماره ، www.tax.gov.irموديان سازمان امور مالياتي كشور به نشاني 

اقتصادي اقدام نمايند. 
بديهي است هر دستگاه داراي ذيحسابي مستقل، بايد نسبت به دريافت شماره شناسه ملي و سپس شماره 

 اقتصادي جداگانه، اقدام نمايد.
 

 توجه:
   فارغ از معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد كه منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي در 

 قانون 96موعد مقرر است، اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 
 هاي مستقيم مي باشند. مكرر قانون ماليات169هاي مستقيم فعال در مناطق آزاد، مكلف به اجراي ماده ماليات

 
 

 

 

 

 

http://www.ilenc.ir/�
http://www.ilenc.ir/�
http://www.tax.gov.ir/�
http://www.tax.gov.ir/�
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 پرسش و پاسخفصل چهارم: 
 

 " مكرر قانون ماليات هاي مستقيم169برخي از سؤاالت مالياتي مطرح در خصوص ماده  "
 

  مكرر قانون مالياتهاي مستقيم چه كساني هستند؟169) مشمولين دستورالعمل ماده 1
  قانون ماليات هاي مستقيم95كليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند (الف) و (ب) ماده پاسخ-  

 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مكلف به ارسال 169) دفاتر اسناد رسمي براي اجراي ماده 2
 چه اطالعاتي هستند؟ 

 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند، بايد مبالغ دريافتي 95دفاتر اسناد رسمي كه مشمول بند (ب) ماده پاسخ- 
 از مشتريان "كارمزد و حق التحرير"بابت ثبت قراردادها، معامالت، اسناد و... را كه تحت هر عنوان از جمله 

براي انجام امور مربوطه دريافت مي نمايند در فهرست فروش و كليه هزينه ها بابت خريدهاي انجام پذيرفته را در 
فهرست خريد ثبت و ارسال نمايند. الزم به توضيح است ارسال مبالغ قرارداد بين متعاملين، متصالحين و... به هيچ 

 عنوان ضروري نيست و ارتباطي با تكاليف دفاتر اسناد رسمي ندارد.
) در صورتي كه اطالعات ارسالي داراي ايراد و اشتباه باشد، اصالح اطالعات چگونه انجام  3

 مي پذيرد؟
) اطالعات معامالت فصلي را CDلوح فشرده ( و يا Offline ،Onlineاشخاصي كه از طريق پاسخ - 

ارسال مي نمايند براي اصالح اطالعات مي بايد شرح اصالحات را با ذكر جزئيات به انضمام رسيد نهائي 
ارسال اطالعات را طي يك نامه به اداره كل امور مالياتي مربوطه اعالم نمايند. ادارات كل امور 

 مالياتي، دسترسي الزم جهت اصالح اطالعات مذكور را دارند.
)  چنانچه كااليي مشمول ارزش افزوده نباشد و يا مبلغي به عنوان ارزش افزوده دريافت يا 4

 پرداخت نشده باشد در قسمت ماليات و عوارض ارزش افزوده آيا بايد رقم وارد نمود؟
در صورتي كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نباشد و يا مبالغي بابت آن پرداخت يا دريافت پاسخ-  

 نشده باشد، در اينگونه موارد در قسمت ماليات و عوارض، صفر درج شود.
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 ) در خصوص اشخاصي كه فاقد شماره اقتصادي مي باشند چگونه بايد عمل نمود ؟5

اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع دستورالعمل ياد شده مكلفند تا زماني كه براي آن ها شماره پاسخ- 
اقتصادي صادر نشده است، از شماره ملي براي اشخاص حقيقي و از شناسه ملي براي اشخاص حقوقي 
به جاي شماره اقتصادي استفاده نمايند. لذا در صورتي كه اشخاص مزبور تا صدور شماره اقتصادي از 
شناسه ملي يا كد ملي در معامالت حسب مورد استفاده نمايند، مشمول عدم پذيرش هزينه ها و جريمه 

  مكرر قانون نخواهند شد.169 درصد موضوع ماده 10
    كليه اشخاص حقوقي درصورتي كه تاكنون شناسه ملي خود را دريافت ننموده باشند مي توانند از 

  شروع مي شود) استفاده نمايند.411شماره اقتصادي قديم (كه با عدد 
 قانون 104 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، اجراي ماده 169) آيا در صورت اجراي ماده 6

 ماليات هاي مستقيم الزامي است ؟
 قانون ماليات هاي مستقيم مانع اجراي 169نجام تكليف در خصوص اجراي دستورالعمل ماده اپاسخ - 

 قانون ماليات هاي مستقيم (و يا بالعكس) نبوده و ارسال اطالعات مذكور 104تكاليف مقرر در ماده 
 الزامي مي باشد و در غير اين صورت مشمول جرائم متعلقه خواهند شد.

 )  در قسمت خريد آيا فرم امتناع از خريد داريم ؟7
) فقط مخصوص فروش كاال يا خدمات به خريداران مي باشد 2خير، فرم امتناع (پيوست شماره پاسخ - 

كه از ارائه شماره اقتصادي خود به فروشنده خودداري نموده اند و توسط فروشنده تكميل و ارسال 
 مي گردد.

 ) آيا وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و شركت هاي دولتي داراي  شناسه ملي مي باشند؟8
بلي. به كليه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و شركت هاي دولتي، شناسه ملي تخصيص داده - پاسخ 

شده و سازمان هاي مذكور مي توانند به سايت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 
1TWWW.MDHC.irبه نشاني  1T  مراجعه و 16معاونت نوسازي و تحول اداري بخش اطالعيه هيأت ماده 

از طريق رابطين خود نسبت به پيگيري دريافت شناسه ملي خود اقدام و با رابطين خود كه اسامي آنها 
 اعالم گرديده تماس برقرار نمايند.

http://WWW.MDHC.irقسمت�
http://WWW.MDHC.irقسمت�
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 ) آيا بايد حقوق و دستمزد  پرداختي به پرسنل بصورت فصلي ارسال گردد ؟9

در صورتيكه مبالغ پرداختي براي كاركنان و پرسنلي باشد كه در فهرست حقوق بگيران قرار پاسخ- 
 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم الزامي به ارائه مبالغ پرداختي به ايشان نيست 169دارند در اجراي ماده 

 و موارد مذكور در زمره ماليات بر حقوق مي باشد.
 ) تكليف خريد از فروشندگاني كه شماره  اقتصادي ارائه نمي دهند چيست ؟10

 در خصوص خريد به يكي از دو وضعيت ذيل مي توان اقدام نمود: پاسخ- 
% حد نصاب 10 ريال باشد (8،800،000  الف) در صورتيكه مبلغ هر صورتحساب (فاكتور)، كمتر از 

معامالت كوچك)، لزومي به درج شماره اقتصادي فروشنده بر روي صورتحساب هاي مذكور 
% مبلغ 10معامالت كمتر از "نمي باشد و مي توان خريدهاي مذكور را به صورت تجميعي و در قسمت 

 در سامانه معامالت فصلي وارد نمود. عدم درج شماره اقتصادي فروشنده بر روي "حدنصاب
 صورتحساب هاي مذكور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.

 ريال باشد، مي بايد حتمًا معامله 8،800،000  ب) در صورتيكه مبلغ صورتحساب هر خريد باالتر از 
 مكرر قانون 169) پيوست دستورالعمل اجرايي ماده 1مذكور داراي صورتحساب طبق فرم نمونه (

  باشد و درج شماره اقتصادي خريدار 27/10/90/ص مورخ 24468/200ماليات هاي مستقيم به شماره 
و فروشنده بر روي صورتحساب هاي صادره الزامي مي باشد و عدم رعايت آن باعث تعلق جرائم 

 مربوطه خواهد شد.

 ماليات ها و عوارض مندرج در صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش، به دليل عدم  تذكر:
درج مشخصات خريدار، قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالياتي قابل كسر از ماليات هاي وصول شده و يا 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. در موارد خاص 17استرداد توسط خريدار بر اساس ماده 
 ) پيوست اين دستورالعمل از فروشنده اخذ نمايد.1خريدار بايستي صورتحساب بر اساس فرم نمونه (
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 ) تكليف فروش به خريداراني كه كد اقتصادي ارائه نمي دهند چيست ؟11

 در خصوص فروش  به يكي از سه وضعيت ذيل مي توان اقدام نمود:پاسخ- 
% حد نصاب 10 ريال باشد (8،800،000الف) در صورتيكه مبلغ هر صورتحساب (فاكتور) كمتر از 

معامالت كوچك) الزامي به درج شماره اقتصادي خريدار بر روي صورتحساب نمي باشد و مي توان 
 در "% مبلغ حد نصاب10معامالت كمتر از "فروش هاي مذكور را به صورت تجميعي و در قسمت 

سامانه معامالت فصلي وارد نمود؛ عدم درج شماره اقتصادي خريدار بر روي صورتحسابهاي مذكور 
 مشمول جرائم متعلقه نخواهد بود.

ب) در صورتيكه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند چنانچه فروشنده، مشخصات خريدار  
پيوست           و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يك ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع (

) تكميل و به اداره امور مالياتي اعالم نمايد، مشمول جريمه تخلف از اين بابت نخواهد بود،   2شماره 
 در  غير اين صورت طرفين معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 سازمان امور مالياتي كشور موضوع دستورالعمل صدور 23/6/87ج) با توجه به اطالعيه مورخ 
صورتحساب فروش كاال و ارائه خدمات، در هنگام صدور صورتحساب توسط ماشين هاي فروش 

)pos(  مي توان از صورتحساب مصرف كنندگان نهاييمورد استفاده در فروشگاه هاي عرضه كاال به ،
) دستورالعمل مذكور استفاده نمود و جمع اين گونه معامالت را طي يك سطر در 2نمونه شماره (

 به صورت تجميعي درج ")posفروش توسط ماشين هاي فروش ("فهرست سه ماهه فروش به شرح 
 نمود در اين وضعيت درج شماره اقتصادي خريدار بر روي صورتحسابهاي صادره الزامي نمي باشد.

 ) آيا اطالعات درج شده در فرم امتناع بايد مجدداً در قسمت فروش عنوان شود؟ 12
 مكرر قانون ماليات هاي 169موارد تكميل و ارسال شده در فرم امتناع دستورالعمل اجرايي ماده پاسخ- 

 مستقيم  نيازي به تكميل و ارسال مجدد در فهرست فروش ندارد.
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) موعد مقرر ارسال اطالعات چه زماني است و عدم ارسال به موقع مشمول چه جرائمي 13
 خواهد شد؟

 قانون 95كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده پاسخ - 
ماليات هاي مستقيم، مكلفند فهرست معامالت خود را به صورت فصلي (بر اساس سال شمسي) تا يك ماه 
پس از پايان هرفصل به صورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان يا در محيط رايانه اي طبق فرم موجود 
در دستورالعمل به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند و عدم ارائه فهرست معامالت مشمول جريمه اي 

 % مبلغ معامالتي كه فهرست آن ها ارائه نشده خواهد بود.1معادل 
) در صورتي كه سال مالي شركت در اواسط يكي از فصول باشد ارسال اطالعات چگونه 14

 انجام مي پذيرد؟
چنانچه انتهاي سال مالي اشخاص حقوقي در خالل يكي از فصل هاي سال شمسي باشد، براي فصل پاسخ - 

شمسي مذكور دو فهرست معامله تنظيم و ارسال مي نمايند، به گونه اي كه از ابتداي فصل شمسي تا پايان 
سال مالي يك فهرست و همچنين از ابتداي سال مالي تا پايان فصل شمسي مذكور نيز يك فهرست 

 جداگانه تسليم مي نمايند.

 ) مهندسين ناظر در چه بخش هايي بايد ورود اطالعات نمايند؟15
چنانچه كارفرما باشد مي بايست اطالعات قرارداد و اگر پيمانكار باشند، اطالعات خريد و فروش پاسخ - 

 را ثبت نمايند.
 مكرر موجب 169) آيا عدم استفاده از فرم هاي پيوست دستورالعمل اجرايي ماده 16

 بي اعتباري دفاتر مي شود ؟
 كاربرد وسايل و ،سازمان امور مالياتي كشور قانون ماليات هاي مستقيم، هرگاه 169بر اساس ماده – پاسخ 
 ضروري فرم هايي را جهت  نگاهداري حساب براي هر گروه از مؤديان و ها حسابها و صورتروش

 عدم رعايت موارد مذكور در مورد مؤدياني كه ،ها مي باشند مكلف به رعايت آن، مؤديانتشخيص دهد
مكلف به  نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط  خواهد بود و در مورد ساير مؤديان 

 20 ماده11مربوط مي باشد. همچنين طبق بند   ماليات منبع %)20 (موجب تعلق جريمه اي معادل  بيست درصد
 آئين نامه اصالحي مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و 
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 قانون ماليات هاي مستقيم اصالحي مصوب 95 ماده 2چگونگي تنظيم صورت هاي مالي موضوع تبصره 

 قانون ماليات هاي مستقيم (آيين نامه تحرير دفاتر)، درصورتي كه مؤديان مالياتي حسب مورد 27/11/1380
  قانون ماليات هاي مستقيم، استفاده ننمايند، موجب رد دفاتر مي باشد.169از اوراق مخصوص موضوع ماده 

براي عرضه و فروش كاال و خدمات، ملزم به استفاده از صورتحساب فروش كاال  مؤدياني كه نكته:
) 2نمونه شماره () POS) و يا از صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش (1پيوست شماره (

مي باشند، در صورتي كه دقيقاً از فرمت فرم هاي مذكور، استفاده ننمايند، موجب ردي دفاتر خواهد شد 
) در حال حاضر و تا زمان اعالم 5 و 4، 3، 2و درخصوص ساير فرم هاي ذكر شده (پيوست هاي شماره 

سازمان امور مالياتي كشور، موجب ردي دفاتر نخواهد بود؛ ليكن در صورت عدم ارسال اطالعات بر 
اساس موارد مندرج در فرم هاي مذكور و به روش الكترونيكي عنوان شده، به عنوان عدم ارسال 

 % جريمه خواهد بود.1اطالعات محسوب شده و مشمول 
 ) روش صحيح وارد كردن مبالغ در سامانه سيستم اطالعات مؤديان چيست؟17

مبالغ را بدون جدا كننده، مميز، اعشار و هرگونه عالمت ديگري بين ارقام، وارد نماييد. – پاسخ 
 درخصوص مبالغ برگشتي نيازي به وارد كردنعالمت منفي نمي باشد.

) Access) دريافت اطالعات مالياتي، مسير فايل اكسس (Offline) در نرم افزار غير برخط (18
 كجاست؟  

آدرس فايل اكسس مؤدي در قسمت باالي پس زمينه برنامه درج شده است. ضمنًا پس از پايان پاسخ- 
 عمليات در قسمت پايين رسيد نيز آدرس فايل موجود مي باشد.

 ) از چه مرورگري استفاده شود؟Online) براي اتصال به سامانه برخط (19
 يا باالتر Internet Explorer 8از مرورگر پاسخ- 

 ) نحوه ارسال اطالعات معامالت فصلي چگونه است؟20
1Twww.tax.gov.irارسال اطالعات به دو روش كلي از طريق سامانه پاسخ-  1T  و يا توسط لوح فشرده

(تحويل به ادارات كل ذيربط) انجام مي شود. بديهي است ارائه اطالعات مذكور به روش هائي كه غير از 
موارد عنوان شده و يا خارج از قالب، اعالم گرديده فاقد اعتبار بوده و به منزله عدم ارسال اطالعات مي باشد 

 % عدم ارسال فهرست مي گردد.1و مشمول جريمه 

http://www.tax.gov.ir/�
http://www.tax.gov.ir/�
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 الف) از طريق سامانه:

     دو روش براي ثبت و ارسال اطالعات معامالت در سامانه پيش بيني شده است:
): اين روش براي آن دسته از مؤدياني مي باشد كه در سامانه الكترونيكي ثبت نام Online) روش برخط (1

مؤديان، حداقل، مرحله پيش ثبت نام و اعتبارسنجي مربوطه را پشت سر گذاشته و كد كاربري و كلمه 
عبور مرحله دوم را از طريق پاكت پستي مخصوص مربوطه، دريافت نموده اند. پس از تكميل 

اطالعات هر فرد با استفاده از ثبت نهايي، اطالعات در سيستم ثبت و امكان هيچگونه تغيير يا ورود 
 مجدد نيست.

): مؤدياني كه از سيستم هاي رايانه اي خريد و فروش استفاده مي نمايند، Offline) روش غير برخط (2
مي توانند در سامانه اينترنتي سازمان امور مالياتي، قالب مورد نظر اين سازمان را با هماهنگي 

متخصصين مربوط به ويژه توليدكنندگان اينگونه نرم افزارها به طور مستقيم از سيستم كامپيوتري خود، 
) نمايند، و با استفاده از نرم افزار كنترلي و ارسال اطالعات Importدريافت و در قالب مذكور وارد (

 با اتصال به شبكه اينترنت، مبادرت به ارسال اطالعات به طور يكجا نموده و رسيد دريافت نمايند.
 ب) از طريق لوح فشرده و تحويل به ادارات كل ذيربط:

 توليد شده از نرم افزار غير برخط )Access   مؤديان در اين روش مي بايست فايل اكسس (
)Offline.را توسط لوح فشرده و به همراه چاپ اوراق مربوطه به اداره كل ذيربط تحويل نمايند ( 

 ) شماره اختصاصي اشخاص خارجي را چگونه مي توان دريافت كرد؟21
 پاسخ-

1Twww.sabtaresh.tpo.irالف) هنگام ثبت سفارش در سايت رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشاني  1T 
شماره اي به عنوان شناسه (كد) فروشنده دريافت مي گردد شماره مذكور به عنوان شناسه اختصاصي 

اشخاص خارجي بوده و بايد در سامانه معامالت سازمان امور مالياتي در هنگام ارسال اطالعات واردات 
 درج گردد.

1Twww.tax.gov.irب) در سايت سازمان امور مالياتي كشور به نشاني  1T  در بخش  استعالم و اخذ كد فراگير اتباع
خارجي امكان دريافت كد فراگير اتباع خارجي براي اشخاص حقيقي وجود دارد منظور از كد فراگير 

 است كه براي افراد حقيقي بكار مي رود." شماره اختصاصي اشخاص خارجي"اتباع خارجي همان 

http://www.sabtaresh.tpo.ir/�
http://www.sabtaresh.tpo.ir/�
http://www.tax.gov.ir/�
http://www.tax.gov.ir/�
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) آيا درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي كه در ايران اقامت و فعاليت ندارند، براي 22

 ارسال اطالعات فروش به اشخاص خارجي ضروري است؟
براي تكميل معامالت فصلي مربوط به فروش به اشخاص خارجي كه در ايران اقامت و فعاليت ندارند  پاسخ- 

از جمله صادرات لزومي به درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي نمي باشد ولي بايد كليه اطالعات 
 مذكور بصورت فصلي ارائه گردد.

 ) درج شماره اشخاص خارجي در چه مواردي اجباري است؟23

براي ارسال اطالعات واردات شماره مذكور بايد درج شود ولي در هنگام ارسال اطالعات پاسخ- 
 فروش به طرف معامله خارجي كه در ايران اقامت و فعاليت ندارد درج شماره مذكور ضروري نيست.
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 پيوست ها و ضمائم:

 پيوست ها: فرم هاي مربوطه -
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 يم:اضم
  مكانيزه فروشگاهي) posمشمولين استفاده از سامانه صندوق فروش ( -

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) از ابتداي 121   در اجراي ماده 
) ملزم به 20-11 در خصوص (بندهاي 1393) و از ابتداي سال 10-1 در خصوص (بندهاي 1392سال 

 مكانيزه فروشگاهي) يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي posاستفاده از سامانه صندوق فروش (
و صدور الكترونيكي صورتحساب فروش (فاكتور) مطابق نمونه اعالم شده در دستورالعمل موضوع 

 (قانون ماليات بر ارزش افزوده) بوده و در  صورت عدم 19 (قانون ماليات هاي مستقيم) و 169مواد 
استفاده از سامانه هاي مذكور، از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط، محروم خواهند 

 شد. صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) مذكور به شرح ذيل مي باشند:

 طال و جواهر. سازندگان و فروشندگان. 1
. فروشندگان آهن آالت. 2 
. فروشندگان لوازم صوتي و تصويري. 3 
. فروشندگان انواع رايانه و قطعات سخت افزاري. 4 
. فروشندگان ماشين هاي اداري و لوازم و قطعات و تجهيزات مربوط به آن ها. 5 
. فروشندگان لوازم خانگي (شامل برقي، گازي و نفتي). 6 
. هتل و هتل آپارتمان. 7 
. تاالر پذيرايي، رستوران ها، چلوكبابي ها و اغذيه فروشي ها. 8 
. مشاوران امالك و مستغالت.  9 

 . داروخانه ها.10

فروشندگان لوازم يدكي خودروهاي سبك و سنگين و ماشين آالت راهسازي، كشاورزي و ساختماني . 11 
 (نمايندگي، عمده و خرده فروشي).

صاحبان تعميرگاه هاي مجاز خودرو و انواع وسائط نقليه سنگين و ماشين آالت راه سازي، كشاورزي و . 12 
  ساختماني.
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. فروشندگان تجهيزات و تأسيسات حرارتي و برودتي، شوفاژ و تهويه مطبوع و لوازم مربوط (نمايندگي، 13

 عمده و خرده فروشي).

 . فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان (نمايندگي، عمده و خرده فروش).14
. فروشندگان تزيينات ساختمان (موكت، كفپوش، انواع پرده، كاغذ ديواري، شومينه و كارهاي تزييني 15 

 چوبي و فلزي (نمايندگي، عمده و خرده فروش).
. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بي سيم)، همراه و تجهيزات جانبي آن (نمايندگي، عمده و 16 

 خرده فروش).
. توليدكنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غيرفلزي اعم از اداري و خانگي 17 

 (نمايندگي، عمده و خرده فروش).
 . فروشندگان فرش ماشيني، تابلو فرش، موكت و قاليچه ماشيني (نمايندگي، عمده و خرده فروش)18 
 . فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي (نمايندگي، عمده و خرده فروش).19 

. فروشندگان لوازم طبي بيمارستاني، آزمايشگاهي و دندان پزشكي و دندان سازي و انواع لوازم و 20
 تجيهزات پزشكي (نمايندگي، عمده و خرده فروش).
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 بخشنامه تمديد مهلت ارسال اطالعات معامالت فصلي -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


