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تحریر
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برگ مطالبه جرائم ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

232/18960
1394/10/01

با احترام ،پیرو بخشنامه شماره 200/94/90مورخ1394/09/10
 ،به پیوست نامه شماره /43415/234د مورخ 1393/12/12
دفتر خدمات مودیان منضم به فرم گزارش و برگ مطالبه جرایم
موضوع ماده  169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی
مصوب  ، 1380/11/28جهت بهره برداری در رسیدگی به جرائم
موضوع ماده مذکور ارسال می گردد.

جرایم مالیاتی مرتبط با ماده 169
ماده  -274موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد  ،به مجازاتهاي درجه شش محکوم میگردند:
 -1تنظیم دفاتر ،اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن
 -2اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
 -3ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده( )181این قاانون و امتناا از انااام تکاالیا قاانونی
مبنیبر ارسال اطالعات مالی موضو مواد( )169و ( 169مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
 -4عدم اناام تکالیا قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به ساازمان اماور
مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده
 -5تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران ،یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخالف واقع
 -6خودداری از اناام تکالیا قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
 -7استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره  -1اعمال این ماازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله باا فسااد مصاوب  1390/08/07ماماع تشاخی
مصلحت نظام نیست.
تبصره  -2اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
ماده  -275چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخ حقوقی باشد ،برای مدت ششماه تا دوسال به یکی از ماازاتهای زیر محکوم میشود:
 -1ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
 -2ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تااری
تبصره  -مسؤولیت کیفری شخ حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخ حقیقی مرتکب جرم نمیباشد.

اشخاص مشمول جریمه
ماده  -276چنانچه هریک از حسابداران ،حسابرسان و همچناین مؤسساات حسابرسای ،ماأموران مالیااتی و کارکناان بانکهاا و
مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گازارش نکنناد باه حاداقل مااازات
مباشر جرم محکوم میشوند .ماازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون ماازات اسالمی تعیین میشود.
ماده  -277مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوهبر ماازاتهای مقرر در مواد( )274تا ( )276این قانون ،مسؤول پرداخت اصل
مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ( )157این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضارر و زیاان وارده باه
دولت با حکم مراجع صالح قاضی میباشند.
ماده  -278رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریاک از اساتانها و منااطقی کاه مقتضای
بداند ،دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد .در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظا است لوازم و تاهیزات و مکان
استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

قانون ارتقاء سالمت نﻈام اداری و مقابله با فساد
1390/7/8

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و
موسسات غیرتجاری

1388/9/14

ماده  182قانون مالیاتهای مستقیم
مادة  -182کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران
میباشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و
کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته
شدهاند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول
مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

ابالغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (  ) 5ماده( )169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

شماره-230-41997:د
تاریخ5 139-11-02 :
بدینوسیله آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (  ) 5ماده
( )169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 31/04/1394به شماره  203829مورخ  5 29/10/139که
به تصویب وزیران محترم دادگستری و امور اقتصادی و
دارایی رسیده است ،به منظور اطالع و اقدام الزم ابالغ
میگردد
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-4دستورالعمل تراکنش های بانکی مشکوک
بخشنامه شماره 505/96/200:تاریخ24/02/1396 :
اصالح دستورالعمل شماره  505/95/200مورخ  04/02/1395موضوع نحوه بررسی و
رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

 -1چنانچه تراکنش هاي بانکي واصله ،متعلق به اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي که داراي يک پرونده در نظام مالياتي هستند ،باشد ،بالفاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز
کاري پس از دريافت اطالعات تراکنش هاي بانکي ،حسب دستور مديرکل امور مالياتي ،مي بايستي اين اطالعات در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.
 -2چنانچه تراکنش هاي بانکي واصله ،متعلق به شخص حقيقي بوده که داراي بيش از يک پرونده در نظام مالياتي مي باشد ،حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطالعات
تراکنش هاي بانکي ،با دعوت کتبي از صاحب يا صاحبان حساب ،ضمن اخذ توضيحات کتبي ايشان در ارتباط با تراکنش هاي بانکي واصله و ارتباط آنها با هر يک از پرونده هاي
مالياتي وي ،نسبت به انجام تحقيقات الزم اقدام و با تنظيم فرم شماره يک پيوست که به امضاي طرفين رسيده باشد ،حسب دستور مديرکل امور مالياتي مي بايستي اين اطالعات در
اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد .چنانچه در اجراي اين بند مؤدي از امضاي فرم شماره يک استنکاف نمود ،يا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ دعوت نامه ،به اداره امور
مالياتي مراجعه ننمود و يا به هر دليلي امکان دسترسي به مؤدي فراهم نشد ،مراتب در متن فرم شماره يک قيد و به امضاي مأمور يا مأموران مالياتي ذيربط خواهد رسيد.
سپس پرونده متشکله به ضميمه اطالعات تراکنش هاي بانکي واصله ،حسب دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.
-3چنانچه تراکنش هاي بانکي واصله ،متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد پرونده در نظام مالياتي کشور باشد ،حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطالعات تراکنش هاي
بانکي ،نسبت به انجام تحقيقات الزم و با دعوت صاحب يا صاحبان حساب نسبت به تعيين موضوع فعاليت ايشان و تکميل فرم شماره دو پيوست اقدام و مطابق دستورالعمل هاي مربوط
نسبت به ثبت نام و تشکيل پرونده براي اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود .سپس اطالعات تراکنش هاي بانکي واصله ،طبق دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي
ويژه قرار گيرد .در صورتي که اين اشخاص در پاسخ به دعوت کتبي به عمل آمده از طرف ادارات اطالعات و خدمات مالياتي از مراجعه حضوري يا ارسال پاسخ کتبي ظرف مدت پنج
روزکاري خودداري نمايند ،ادارات مذکور مکلفند با جمع آوري اطالعات الزم و تنظيم فرم شماره دو پيوست ،نسبت به ثبت نام و تشکيل پرونده براي اين قبيل اشخاص اقدام نموده و
سپس حسب دستور مديرکل امور مالياتي اطالعات تراکنش هاي بانکي رادر اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار دهند.
 -4چنانچه تراکنش هاي بانکي واصله ،متعلق به شخص حقيقي باشد که خود عضو هيأت مديره ،مديرعامل يا کارمند شخص ديگري بوده ،حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت
اطالعات تراکنش هاي بانکي ،ضمن دعوت کتبي از صاحب حساب و اخذ توضيحات کتبي وي در خصوص ماهيت تراکنش هاي بانکي واصله ،چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب
حساب ،تراکنش هاي بانکي واصله مرتبط با فعاليت هاي شخص ديگري باشد و اين موضوع مورد تأييد کتبي و رسمي شخص مذکور نيز قرار گيرد ،با تنظيم فرم شماره يک پيوست که
به امضاي طرفين رسيده است ،اطالعات تراکنش هاي بانکي واصله حسب دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرارخواهدگرفت و يا به اداره کل امور مالياتي
ذيصالح حسب مورد جهت اقدام مقتضي ،ارجاع شود .در صورتي که شخص ثالث مذکور ادعاي صاحب حساب مبني بر ارتباط تراکنش هاي بانکي با فعاليت خويش را تأييد ننمايد و يا
اساساً تراکنش هاي بانکي واصله ،باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقيقي تعلق داشته باشد ،مطابق بندهاي  2 ، 1و  3فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضي به
عمل آيد.

با صدور این دستورالعمل ،مفاد دستورالعمل  505/95/200مورخ 4/2/1395کان لم یکن اعالم می گردد.
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-5رسیدگی مالیاتی و علی الراس
ماده 97
(اصالحیه  )1394/04/31درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی
می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته
باشد ،خواهد بود .سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از
آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
درصورتیکه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند ،سازمان امور مالیاتی
کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطالعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع
مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند .درصورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت
سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات ،نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند ،اعتراض
مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد ،این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازاتهای عدم
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده ( )239این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره  -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این قانون ،بانک اطالعات
مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید .در طی این مدت ،در ادارات امور مالیاتی که نظام
جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است ،مواد ( )154( ،)153( ،)152( ،)98( ،)97و ( )271قانون مالیات های
مستقیم مصوب سال  1380مجری خواهد بود.
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ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
ردیف

موضوع

قبل
اصالحیه

بعد
اصالحیه

مبنای جریمه

1

عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت

%10

%2

مبلغ مورد معامله

2

عدم درج شماره اقتصادی خود

%10

%2

مبلغ مورد معامله

3

عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله

%10

%2

مبلغ مورد معامله

4

استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران

%10

%2

مبلغ مورد معامله

5

استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود

%10

%2

مبلغ مورد معامله

6

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روشهای
تعیین شده فروش
عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روشهای
تعیین شده خرید

%1

%1

%1

%1

مبلغ معامالتی که فهرست
آنها ارائه نشده است
مبلغ معامالتی که فهرست
آنها ارائه نشده است

7

توافق با ممیز کل

ندارد

دارد

8

قابلیت بخشودگی

دارد

دارد

7

ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
حد نصاب معامالت فصلی

ردیف

سال حد آستانه

مبلغ ریال

درصد

مبنا

1

1391

6.700.000

%10

67.000000

2

1392

8.800.000

%10

88.000.000

3

1393

12.000.000

%10

120.000.000

4

1394

13.900.000

%10

139.000.000

5

نیمه اول 1395

20.000.000

%10

200.000.000

6

نیمه دوم 1395

20.000.000

%10

200.000.000

7

سال 1396

11.000.000

%5

220.000.000

ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
موارد تمدید

ردیف

سال

فصل

تمدید

گروه

1

1391

بهار

مهر 1391

همه

2

1391

بهار تابستان پاییز

بهمن 1391

ذیحسابیها

3

1391

چهار فصل

اردیبهشت 1392

همه

5

1392

بهار

مرداد 1392

همه

6

1391-1392

7

1391-1392

1393-3-21

حقوقی

8

1391-1392

1393-4-4

حقیقی

9

1393-1391-1392

1393-6-25

حقوقی

10

1393-1391-1392

چهارفصل-1391سه
فصل 1392
چهارفصل-1391
1392
چهارفصل-1391
1392
چهارفصل-1391
-1392بهار93
چهارفصل-1391
 -1392بهار93

اسفند 1392

همه

1393-7-5

حقیقی

11

1394

زمستان

1395-2-15

همه

12

1395

پاییز

1396-01-31

همه

13

1395

زمستان(عدم تمدید)

1396-01-31

همه

14

1396

بهار

1396-08-15

همه

ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
خرید کاال
ردیف

موضوع

تا قبل سال1396

از سال 1396

1

اشخاص حقیقی ماده 81

تجمعی

تجمعی

2

کمتر از حد نصاب حقیقی

تجمعی

تجمعی

3

کمتر از حد نصاب حقوقی

تجمعی

تجمعی

تجمعی

تجمعی

5

بافندهای داری حقیقی

تجمعی

نداریم

6

اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی

موارد کامل

موارد کامل

7

اشخاص خارجی فاقد اقامت

با کد فراگیر

با کد فراگیر و کوتاژ و کد گمرک

8

معامالت ارزی

نداشتیم

نوع ارز-نرخ ارز -مقدار ارز

9

امتناع

ندارد

ندارد

4

ملزم به ثبت نام نمی

باشند(ایرانی ،

خارجی)

ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
فروش کاال
ردیف

موضوع

تا قبل سال1396

از سال 1396

1

اشخاص حقیقی ماده 81

تجمعی

مشخصات بدون شماره اقتصادی

2

کمتر از حد نصاب حقیقی

تجمعی

تجمعی

3

کمتر از حد نصاب حقوقی

تجمعی

تجمعی

تجمعی

مشخصات بدون شماره اقتصادی

5

مصرف کننده نهایی pos-

تجمعی

تجمعی

6

مصرف کننده نهایی-فاکتور نوع یک

تجمعی

تجمعی

7

اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی

موارد کامل

موارد کامل

8

اشخاص خارجی فاقد اقامت

با کد فراگیر

با کد فراگیر و کوتاژ و کد گمرک

9

معامالت ارزی

نداشتیم

نوع ارز-نرخ ارز -مقدار ارز

10

امتناع

مطابق مقررات قبل

نداریم

4

ملزم به ثبت نام نمی باشند

(ایرانی  ،خارجی)

ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
موارد اصالحی سیستم

ردیف

موضوع

تا قبل سال1396

از سال 1396

1

فروش کاال

+

+

2

خرید کاال

+

+

3

قرارداد پیمانکاری

+

+

4

صادارت خدمات پیمانکاری

-

+

4

صادرات کاال

-

+

5

واردات کاال و خدمات

-

+

6

حق العمل کاری(بیش از 2وجه)

-

+

7

خدمات حمل و نقل (بیش
از2وجه)

-

+

8

بیمه(بیش از دو وجه)

-

+

9

اجاره

-

+

10

امتناع

+

-

ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
موارد اصالحی سیستم

ردیف

موضوع

تا قبل سال1396

از سال 1396

1

سر فصل حساب

-

دارایی-محصول-خدمات

2

نحوه دریافت

-

نقد-بانک-تعهدی-تهاتر

3

نحوه پرداخت

-

نقد-بانک-تعهدی-تهاتر

4

نوع ارز

-

+

5

نرخ ارز

-

+

6

مبلغ ارزی

-

+

7

شماره کوتاژ

-

+

8

کد گمرک

-

+

آیین نامه مربوط به نوع دفاتر ،اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای
رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده  95اصالحی قانون مالیات های مستقیم
(بخشنامه شماره  200/94/118مورخ )1394/12/9

صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمات :فرمی است که در موارد فروش کاال یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با
شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد.
فصل هفتم :صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن
ماده  -8مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کاال و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و
نگهداری نماینددرج شناسه کاال در صورتحساب معامالت الزامی می باشد:
 -1صورتحساب نون اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد ،تاریخ و حداقل در برگیرنده اطالعات هویتی شامل نام ،نام خانوادگی
یا نام شخص حقوقی ،شماره اقتصادی ،نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کاال یا خدمات ارائه شده ،مقدار و مبلغ آن باشد.
تبصره :در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.
 -2صورتحساب نوع دوم که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره می شود باید دارای شماره
سریال ماشینی ،تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطالعات هویتی شامل نام ،نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی ،شماره اقتصادی ،نشانی کامل و کدپستی
فروشنده و مشخصات کاال یا خدمات ارائه شده ،مقدار و مبلغ آن باشد.
در مورد بندهای  1و  2فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است.

آیین نامه مربوط به نوع دفاتر ،اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای
رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده  95اصالحی قانون مالیات های مستقیم
(بخشنامه شماره  200/94/118مورخ )1394/12/9

 -3صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی)که دارای شماره سریال ماشینی ،تاریخ و حداقل دربرگیرنده
اطالعات هویتی شامل نام ،نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی ،شماره اقتصادی ،نشانی کامل و کد پستی فروشنده و
خریدار و مشخصات کاال یا خدمات ارائه شده ،مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معامالت صادر و دارای
کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد".
تبصره-1سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعالم کتبی به مودی ذی ربط حد اکثر
تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای
سال مالیاتی بعد مکلف نماید.
تبصره -2در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه ،مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند،
برای معامالت خود تا سقف  %5حد نصاب معامالت کوچک موضوع تبصره 3قانون برگزاری مناقصات ،الزامی به صدور
صورت حساب نخواهند داشت.

الزامات صدور فاکتور

ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم :

(اصالحیه  )1394/04/31اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در
نظام مالیاتی میشوند ،مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها ،قراردادها و
سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره
اقتصادی دیگران برای معامالت خود ،حسـب مـورد مشـمول جـریمهای معـادل دو درصـد ( ) 2%مبلغ مورد معامله می شود .هـمچنین عـدم
ارائه فهـرست مـعـامالت انجــام شـده به سـازمان امـور مـالیاتی کشـور از طـریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک
درصد ( )1%معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است ،میباشد.

ماده  19قانون مالیات بر ارزش افزوده :

مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کاال یا خدمات موضوع این قانون ،صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد
معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم میشود ،صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند .در
مواردی که از ماشینهای فروش استفاده میشود ،نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.
تبصره -کاالهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد ،عالوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این
قانون ،کاالی قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط میشود.

ماده  8آیین نامه تبصره  3ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کاال و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و
خریدار را بر روی صورتحساب ها ،قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

ماده  8آیین نامه مربوط به نوع دفاتر ،اسناد و مدارک و روشهای نگهداری ...موضوع ماده  95ق.م.م

مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کاال و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری
نمایند

جرایم عدم صدور فاکتور و ارسال معامالت
موضوعات جرایم مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده

ماده  169قانون مالیاتهای
مستقیم

ردیف

موضوع

جریمه

نرخ

مبنای جریمه

1

عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت

یک برابر مالیات متعلق

%2

مبلغ مورد معامله

2

عدم درج شماره اقتصادی خود

 25درصد مالیات متعلق

%2

مبلغ مورد معامله

3

عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله

 25درصد مالیات متعلق

%2

مبلغ مورد معامله

4

استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران

%2

مبلغ مورد معامله

5

استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود

%2

مبلغ مورد معامله

6

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روشهای
تعیین شده فروش

%1

مبلغ معامالتی که فهرست
آنها ارائه نشده است

7

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روشهای
تعیین شده خرید

%1

مبلغ معامالتی که فهرست
آنها ارائه نشده است

7

عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب

معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق

---

8

قابلیت بخشودگی

دارد

دارد

ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
صورتحساب نمونه یک

 .1اطالعات فروشنده و خریدار و کاال باید
کامل درج گردد
 .2درج کد اقتصادی و مشخصات خریدار
شخص حقوقی و فعال اقتصادی الزامی
می باشد
 .3مصرف کننده نهایی نیازی به درج کد
ملی و سایر مشخصات ندارد.
 .4شرکت مصرف کننده نهایی نمی باشد
 .5سریال فاکتورچاپی یا ماشینی می باشد
 .6درصورت اعمال تخفیف مبالغ به ریال
درج گردد(تخفیف کاال نباشد)
 .7در صورت شمول مالیات ارزش افزوده
در آن درج گردد.
 .8شماره فاکتور باید سریال باشد.
 .9فاکتور ها می توانند در چند سری یا
طبقه صادر گردند اما باید هر سری از
یک شماره واحد و قابل رهگیری باشند.
 .01تاریخ فاکتور مطابق ماده  11قانون
مالیات بر ارزش افزوده

تبصره  3ماده : 147پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این
قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ( )50.000.000ریال
به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی
خواهد بود.

ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
صورتحساب نمونه دو
 .1اطالعات فروشنده و کاال باید کامل درج گردد
 .2الزامی به درج کد اقتصادی و مشخصات خریدار
نمی باشد
 .3مربوط به استفاده کنندگان سامانه صندوف
فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش)
می باشد
 .4اعتبار ارزش افزوده ندارند.
 .5سریال آن فقط ماشینی می باشد

ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم
صورتحساب نمونه 3

آیین نامه تبصره 3ماده 169
ط) فهرست معامالت :گزارشی است حاوی اقالم اطالعات مربوط به خرید و فروش کاال و خدمت.

ی) صورتحساب :مطابق فرمهای تعریف شده در آئین نامه اجرائی ماده  95قانون می باشد.
ک) ثبت نام :ثبت اطالعات هویتی ،مکانی و مجوز های فعالیت مودیان در سامانه به منظور صدور شماره اقتصادی.

ل) مصرف کننده نهائی :شخص حقیقی است که کاال و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای
عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
:م) شناسه مشارکت مدنی :شماره شناسایی است که توسط سازمان برای صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) که به صورت مشارکت مدنی اداره میشوند،
تخصیص داده میشود.
ن) کارت اقتصادی :کارتی است حداقل شامل نام مؤدی و شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
قرار داده می شود.
س) شماره اختصاصی اشخاص خارجی :شماره منحصر به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده می شود.
فصل دوم  :ثبت نام در نظام مالیاتی
ماده  )2اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آییننامه و به ترتیبی که سازمان اعالن می نماید ،نسبت به ثبت نام
در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.
تبصره -فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال  1394انجام شده است ،کماکان معتبر میباشد.
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ماده  )3صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام ،می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل ،جداگانه در نظام مالیاتی ثبتنام نمایند.
تبصره  -1چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصالح ،بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز
داشته باشند ،برای تمامی این محلها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعالم مؤدی یکی از این محلها ،بعنوان محل اصلی فعالیت
مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد .در صورت عدم انتخاب مؤدی ،تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.
تبصره  -2چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند ،مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت-
های شغلی محل مذکور می باشند.
تبصره  -3در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید ،مؤدی می تواند
برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعالم می نماید ،انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه
درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید .دراین صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به نشانی که اعالم می نماید ،تشکیل می شود.
ماده  )4مشاغلی که بصورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند ،به عنوان یک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد .صاحبان
مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام ،اطالعات مورد نیازکلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعالم نمایند.
ماده  )5مشمولین ثبتنام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله ،انحالل ،تعطیلی فعالیت{(دائم یا موقت(تعلیق)}،تغییرنام ،تغییرشغل ،تغییرنشانی ،تبدیل
فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس ،تغییر شرکاء (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع
تغییرات به سازمان اعالم نمایند.
ماده  )6سازمان موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی ،برای آنها شماره اقتصادی تخصیص و کارت اقتصادی صادر نماید.
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ماده  )7صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مشمول ثبت نام مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است ،حسب مورد از شماره ملی ،شناسه ملی ،شناسه مشارکت
مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.
تبصره  -اشخاص حقوقی که قبال در نظام مالیاتی ثبت نام کرده و شماره اقتصادی دوازده رقمی خود را دریافت نموده اند ،می توانند تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید از شماره اقتصادی
مذکور در معامالت خود استفاده نمایند.
فصل سوم :نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی

ماده  )8اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کاال و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها ،قراردادها
و سایر اسناد مشابه درج نمایند.
تبصره– چنانچه خریدار کاال ،خدمت و یا دارایی مکلف به ثبتنام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده
 81قانون ( فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری ،دامداری ،پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ،صیادی و ماهیگیری ،نوغان داری ،احیای مراتع و جنگلها،
باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت) باشد ،الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.
فصل چهارم :تکالیف مؤدیان در خصوص ارسال فهرست معامالت
ماده  )9اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معامالت می باشند:
الف) کلیه اشخاص حقوقی؛
ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده  2آیین نامه اجرایی ماده  95قانون محسوب می شوند؛
ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛
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تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود.
ماده  )10اشخاص مشمول ماده  9این آییننامه مکلفند فهرست معامالت خود را مطابق اقالم اطالعاتی مندرج در سامانه معامالت تهیه و ارسال نمایند .فهرست
معامالت حداکثر در مقاطع سه ماهه ( فصلی ) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای
سامانه معامالت ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطالعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود .چنانچه انتهای سال مالی اشخاص
حقوقی در خالل یکی از فصول سال شمسی باشد ،این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند .به نحوی که از ابتدای فصل
تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معامالت دیگر ارسال نمایند.
تبصره  -1سازمان می تواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول را مکلف نمایند که فهرست معامالت خود را به تفکیک هر صورتحساب ،از طریق درگاه اینترنتی سازمان
برای سامانه معامالت ارسال نمایند.
تبصره  -2چنانچه معامالت انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد ،باید مبالغ ارزی ،نوع ارز ،نرخ برابری ارز ( نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله
انجام شده در صورتحسابها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معامالت ارسالی ،قید شود.
تبصره  -3سازمان می تواند حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معامالت و مطابق با ماهیت اطالعات ،با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی
دریافت اطالعات را افزایش و یا روش دریافت اطالعات را تغییر دهد.
ماده )11مشمولین ارسال فهرست معامالت در موارد خرید کاال ،خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده  81قانون (فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری،
دامداری ،پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ،صیادی و ماهیگیری ،نوغان داری ،احیای مراتع و جنگلها ،باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت) و یا از
اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند ،الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معامالت ارسالی نخواهند داشت و می
توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعالم نمایند.

ماده  – 12ارسال اطالعات واردات و صادرات کاال و خدمات می باید با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد
گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد.
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فصل پنجم :موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت
ماده  - 13موارد زیر مشمول ارسال فهرست معامالت نمیباشند:
 (1خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار ؛
 (2خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه ؛
 (3سود و کارمزد و جریمههای بانکها ،صندوق تعاون ،صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی ،مؤسسات اعتباری غیربانکی
مجاز و صندوقهای قرضالحسنه؛
 (4سود سهام و سهم الشرکه؛
 (5حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفهای ،احزاب و انجـمنها وتشکـلهای غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذی صالح؛
 (6کمکها ،جوائز و هدایای بالعوض؛
 (7مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت ،انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده)
حق ثبت ،حق تمبر ،حقوق گمرکی و موارد مشابه ،به دستگاههای اجرائی پرداخت میگردد؛
 (8حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم؛
 (9وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمانهای پرداختی.
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فصل ششم  -سایر مقررات(جایگزین شده)
ماده  -14در خصوص معامالتی که (اعم از خرید یا فروش کاال یا خدمت) تا میزان  %5حد نصاب معامالت
کوچک موضوع تبصره ( )1ماده ( )3قانون برگزاری مناقصات می باشند ،مشمولین ماده ( )9می توانند
فهرست معامالت مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند

قبل از بخشنامه :
ماده  -14در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان  %5مبلغ حد نصاب معامالت کوچک موضوع تبصره یک ماده ( )3قانون
برگزاری مناقصات ،الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمیباشد .خریداران ،اطالعات خریدهای مذکور را در
فهرست معامالت خرید با عنوان« معامالت کمتر از  %5حد نصاب» درج و ارسال نمایند.
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ماده  -15فرآیند ارسال و دریافت اطالعات معامالتی که محرمانه میباشد ،متناسب با وضعیت ارسال کننده و ماهیت اطالعات ،با هماهنگی
دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد.
ماده  -16اشخاصی که در چارچوب آئیننامه موضوع تبصره ( )5ماده  169مکرر قانون نسبت به ارسال اطالعات معامالت اقدام مینمایند ،ارسال
مجدد همان اطالعات در راستای مندرجات این آئیننامه یا دستورالعملهای مرتبط ضرورت ندارد.
ماده  -17در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می گردد:
فوت اشخاص حقیقی؛
·
اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی؛
·
انحالل اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعالم ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت؛
·
صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.
·
ماده  -18عدم انجام تکالیف مقرر در این آئین نامه و دستورالعملهای مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می باشد .این حکم مانع اجرای
دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود.
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فصل هفتم  :جرائم
ماده  -19عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده  169قانون مشمول جریمههای مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد .جرائم مذکور با
رعایت مهلت مقرر در ماده ( )157قانون قابل مطالبه خواهد بود.
ردیف

شرح تخلف

1
2
3
4
5
6

عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت
عدم درج شماره اقتصادی خود
عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود
عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق
روشهای تعیین شده

نرخ
جریمه
%2
%2
%2
%2
%2
%1

مأخذ محاسبه جریمه
مبلغ مورد معامله
مبلغ مورد معامله
مبلغ مورد معامله
مبلغ مورد معامله
مبلغ مورد معامله
مبلغ معامالتی که فهرست آنها
ارائه نشده است

تبصره  -در صورت انجام تخلفات موضوع ردیفهای یک الی سه جدول فوق الذکر در هر معامله ،جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل  %2مبلغ همان معامله
خواهد بود.
این آئیننامه در اجرای تبصره  3ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  31/4/1394به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و  19ماده و 11
تبصره تصویب و مقررات آن از  1/1/1395الزم االجرا میباشد .نحوه ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص موضوع این آییننامه برای فصول بهار و تابستان
سال  1395کماکان مطابق مقررات و دستورالعملهای قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

اشخاص مشمول ماده 169
ماده  )9اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معامالت می باشند:
الف) کلیه اشخاص حقوقی؛ ( منطقه آزاد – دانش بنیان –پارک علم و فن آوری – کشاورزی –وزارتخانه ها –شهرداری – کلیه دستگاه دولتی و خصوصی و
شرکتها )
ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده  2آیین نامه اجرایی ماده  95قانون محسوب می شوند؛
گروه اول
مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی
و متمم) عملکرد سال  1391و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد ،هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال
باشد.
تبصره  -1در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد %50 ،مبالغ تعیین شده مالک عمل می باشد.
تبصره  -2در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کاال و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء مالک عمل می باشد.
ب -نوع فعالیت:
اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب می شوند.
 -1دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛
 -2صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛
 -3صاحبان هتل های سه ستاره و باالتر؛
 -4صاحبان بیمارستان ها ،زایشگاه ها ،کلینیک های تخصصی؛
 -5صاحبان مشاغل صرافی؛
 -6فروشگاه های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ (هفت مرحله فراخوان)
تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی
قابل تغییر خواهند بود.

هفت مرحله فراخوان مالیات بر ارزش افزوده
 . 1درسال  1387مرحله اول فراخوان ارزش افزوده کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان و همچنین فعاالن اقتصادی با مجموع فروش یک میلیارد و دویست پنجاه میلیون ریال
یا بیشتر،مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند.
 . 2در مرحله دوم که از اول مهرماه  1388به اجرا گذاشته شدکارخانه ها و واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری ،بهره برداران معادن،ارائه دهندگان
خدمات حسابرسی ودفترداری،حسابداران رسمی ،خدمات مدیریتی ومشاوره ای ،خدمات انفورماتیک،هتل ها ومتل های سه ستاره و باالتر،بنکداران وعمده فروشان،
نمایندگان موسسات تجاری و صنعتی،موسسات حمل ونقل ،موسسات مهندسی،تبلیغاتی وبازاریابی فراخوان شدند.
 . 3در مرحله سوم که از اول فروردین  1389به اجرا گذاشته شد ،دامنه شمول مودیان گسترش یافت و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم
ثبت نام  ،مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده بودند و در صورتی که در سال  1387یا  1388مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات ( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف
) آنهاسه میلیارد ریال و باالتر بود ،مشمول این مرحله شدند.
 . 4مرحله چهارم از تاریخ  89 /7 /1اجرا شد و در این مرحله کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول ،دوم و سوم ثبت نام ،مشمول اجرای نظام مالیات
بر ارزش افزوده نشده بودند ،در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده  96قانون مالیاتهای مستقیم(صاحبان کارگاههای صنعتی ،فروشندگان طال وجواهرو سایر
فلزات تزیینی ،فروشندگان آهن آالت و سایر فلزات ،صاحبان تاالرهای پذیرایی ورستوران ها ،صاحبان متل و هتلهای یک و دوستاره و هتل آپارتمان ،صاحبان نمایشگاه های
و فروشگاههای خودرو ومعامالت امالک ،تعمیرگاههای مجازخودرو ،چاپخانهداران ،صاحبان دفاتر اسناد رسمی ،مراکز ارتباط رایانهای ،دفاتر خدماتی ،دولت الکترونیک،
خدمات الکترونیک شهر و صاحبان سینماها ،تماشاخانه ها ومکان های ورزشی وتفریحی) بودند با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام ،آموزش و اجرای
قانون شدند.

هفت مرحله فراخوان مالیات بر ارزش افزوده
 . 5درمرحله پنجم که از تاریخ  90 /7 /1اجرا شد کلیه اشخاص حقوقی که در مراحل قبلی مشمول نبودند و مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و
غیرمعاف) آنها در هر یک از سالهای  88 ، 87و  89یک میلیارد ریال وبیشتر بود وکلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال  1390ایجاد ،تأسیس و به ثبت رسیده یا
میرسند و حائز شرایط مذکور نشده بودند ،در صورتی که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال  1399یا سالهای بعد ،یک میلیارد
ریال و بیشتر بود ،از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور ،مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون شدند.
 . 6مرحله ششم ارزش افزوده از ابتدای سال  1394اجرا شد .که در این مرحله اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرف نظر از مبلغ فروش ساالنه) موضوع ماده «  » 95قانون
مالیاتهای مستقیم که به فعالیتهای چلوکبابیها ،سالن های غذاخوری ،سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری
واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.
 . 7از ابتدای مهرماه  1395مرحله هفتم مالیات بر ارزش افزوده به اجرا در آمد .بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کاال و
ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند ،طی این مرحله مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای
این قانون از ابتدای مهرماه سال جاری می باشند .

️▪ همچنین اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد ،تأسیس و به ثبت میرسند و یا شروع به انجام فعالیت میکنند ،در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و
یا درآمد حاصل از کاال و خدمت ،از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون میباشند.
️▪فعاالن اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند ،حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام
این نظام مالیاتی جزو مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول مالیات و عوارض
ارزش افزوده از خریداران ،ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور میباشند.

موارد غیر مشمول ارسال معامالن فصلی
*ماده  - 13موارد زیر مشمول ارسال فهرست معامالت نمیباشند:
 .1خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار ؛
 .2خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه ؛
 .3سود و کارمزد و جریمههای بانکها ،صندوق تعاون ،صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی ،مؤسسات
اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرضالحسنه؛
 .4سود سهام و سهم الشرکه؛
 .5حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفهای ،احزاب و انجـمنها وتشکـلهای غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع
ذی صالح؛
 .6کمکها ،جوائز و هدایای بالعوض؛
 .7مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت ،انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات
بر ارزش افزوده) حق ثبت ،حق تمبر ،حقوق گمرکی و موارد مشابه ،به دستگاههای اجرائی پرداخت میگردد؛
 .8حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم؛
*ارسال بسته های
 .9وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمانهای پرداختی.

*سایر موارد :وام بانکی  ،هزینه استهالک  ،هزینه حقوق موضوع تبصره ماده 86
حقوق ق.م.م  ،بیمه تامین اجتماعی و سایر مواردی که معامله محسوب نشده و یا
معامله بامشاغل فصل چهارم باب سوم ق.م.م و اشخاص حقوقی نباشد

اطالعاتی تبصره 5ماده
 169ربطی به معامالت
فصلی تبصره  3ماده
 169ندارد

*معافیت کاال و خدمات ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده به
معامالت فصلی ربطی ندارد.

روشهای ارسال معامالت فصلی
ارسال اطالعات به دو روش امکان پذیر است:

 -1ارسال برخط
در این روش با ورود به سامانه مجازی سازمان مالیاتی در بخش اطالعات معامالت فصلی و با وارد کردن رمز عبور و
کاربری نسبت به درج اطالعات به طور دستی و بصورت آنالین (اتصال دائم به اینترنت) امکان پذیر می باشد.
 -2ارسال غیر برخط
در این روش با دریافت نرم افزار از سامانه معامالت فصلی و نصب آن بر روی رایانه و ارتباط برنامه اجرایی()TTMSبا
بانک اطالعاتی اکسسز برای هر فصل نسبت به درج اطالعات بصورت دستی یا تبدیل داده از نرم افزارهای مالی نسبت به
تهیه بانک اطالعاتی معامالت فصلی اقدام و در پایان نسبت به ارسال آن از طریق اتصال به اینترنت اقدام میگردد.
نکته  :در صورت استفاده از نرم افزار غیر برخط(آفالین) حتمی بعد از ارسال نسبت به تایید نهایی آن در سامانه مجازی
اطالعات معامالت فصلی اقدام گردد (.آپلود شدن در سامانه و تایید آن  24ساعت امکان دارد زمان بر باشد).
پیشنهاد :از آنجا که هر شرکتی اجازه دارد چندین گزارش بابت هر موضوعی ارسال کند  ،موارد تکمیلی خود را در یک
گزارش تهیه و ارسال آن را در موعد مقرر انجام دهد (.موارد ناقص در گزارش دیگری تکمیل و ارسال گردد)
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تعریف واژگان اختصاصی
 -1ملزم به ثبت نام است(ماده  2آیین نامه تبصره  3ماده  169ق.م.م) :

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آییننامه و به ترتیبی که سازمان
اعالن می نماید ،نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.

 -2ملزم به ثبت نام نیست

اشخاص حقیقی که سازمان مالیاتی از آنها دعوت به ثبت نام ننموده است ماننده مصرف کننده نهایی  ،اشخاص حقیقی
ماده  81و مشاغل خودرو

 -3اشخاص حقیقی ماده  81ق.م.م

اشخاصی حقیقی که فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری ،دامداری ،پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ،صیادی و
ماهیگیری ،نوغان داری ،احیای مراتع و جنگل ها ،باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت مشغول هستن.
-4مصرف کننده نهایی(تبصره یک ماده  169ق.م.م)
شخص حقیقی است که کاال و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه
کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
 -5کمتر از حد نصاب(ماده  14آیین نامه تبصره  3ماده  169ق.م.م)
در خصوص معامالتی که (اعم از خرید یا فروش کاال یا خدمت) تا میزان  %5حد نصاب معامالت کوچک
موضوع تبصره ( )1ماده ( )3قانون برگزاری مناقصات می باشند ،مشمولین ماده ( )9می توانند فهرست
معامالت مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند
(برای سال  1396مبلغ  1.100.000تومان می باشد)
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مشمولین و غیر مشمولین کد اقتصادی
 -1کد اقتصادی الزم است ( ملزم به ثبت نام ها )
کلیه شرکتها
مشاغل طبق اول
مشاغل طبقه دوم
مشاغل طبقه سوم

 -2کد اقتصادی ضرورتی ندارد ( ملزم به ثبت نام نیستن)
مصرف کننده نهایی
اشخاص حقیقی ماده  ( 81فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری ،دامداری ،پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور،
صیادی و ماهیگیری ،نوغان داری ،احیای مراتع و جنگل ها ،باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت)
اشخاص حقیقی زیر حد نصاب
ملزم به ثبت نام نیستن (مشاغل خودرو و مالک محل اجاره)
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جمع بندی اطالعات
 -1تجمعی (مجموع اقالم)
ارسال اطالعات مجموع معامالت کلیه اشخاص حقیقی که الزامی به درج کد اقتصادی آنها نبوده و در کلیه معامالت
خرید و فروش و بدون در نظر گرفتن مبلغ  ،تعداد و نوع فاکتور صورت می پذیرد.

این اشخاص شامل (اشخاص ماده  ، 81ملزم به ثبت نام نیستن )برای خرید و( زیر حد نصاب و مصرف کننده نهایی )
برای خرید و فروش

 -2تجمیعی
ارسال اطالعات مجموع معامالت اشخاص حقوقی و حقیقی در طی دوره با توجه به کد اقتصادی (شناسه ملی) یا کد ملی
آن اشخاص با توجه به سایر اقالم اطالعاتی همانند ارزی یا ریالی و سرفصل حسابها و...
پیشنهاد میگردد ریز اطالعات تجمیعی نگهداری گردد تا در مواقع الزم مورد بهره برداری قرار بگیرد.
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موارد عدم الزام دریافت صورتحساب خرید از مشاغل طبقه 3

ماده  8آیین نامه تحریر دفاتر.....
«تبصره -2در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه ،مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش
افزوده نباشند ،برای معامالت خود تا سقف  %5حد نصاب معامالت کوچک موضوع تبصره 3قانون برگزاری
مناقصات ،الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت.
مفاد این حکم در موارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی باشد ،رعایت ساختار
صورت حساب موضوع این ماده برای این گونه صورت حساب ها الزامی نمی باشد.
این تبصره از ابتدای سال  1395قابل اجراء خواهد بود».
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پایگاه اطاعاتی فضای مجازی سازمان مالیاتی

با ورود به سامانه مجازی پایگاه اطالعاتی سازمان مالیاتی

ورود به سامانه معامالت فصلی

www.tax.gov.ir

در قسمت صورت معامالت فصلی می توانید نسبت به درج اطالعات
معامالت فصلی به صورت دستی و برخط و یا دریافت نرم افزار ارسال
معامالت فصلی اقدام نمایید.
 -1بانک اطالعاتی برنامه  ،اکسسز می باشد و برای هر فصل یک فایل بانک اطالعتی تشکیل شود
 -2می توان اطالعات را از فایل اکسل به فایل اکسسز انتقال داد
-3ورژن برنامه و دیتا بیس را همیشه در محلی مناسب نگهداری نمایید-بر روی لوح فشرده-تنظیم کننده-ارسال کننده-
تاریخ ارسال را مستند نمایید.
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نحوه ورود و یا دریافت نرم افزار معامالت فصلی

ورود به بخش ارسال بر خط

نرم افزار TTMS
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بخشهای مختلف ارسال اطالعات

 -1بانک
52

دسترسی به اطالعات ارسالی

نام شرکت

 -1بانک
53

---

---

---

بخشنامه ویرایش اطالعات ماده 169

ویرایش اطالعات بعد از ارسال نهایی

نام شرکت

نام شرکت

---

 -1بانک
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ویرایش اطالعات ارسالی

-1بعد از نهایی شدن اطالعات اجازه تنها یکبار حذف یا ویرایش اطالعات
کلیه رکوردهای یک گزارش را دارید
-2قبل از تایید محدودیت ویرایش و حذف ندارد
-3عدم تایید نهایی در موعد مقرر باعث جریمه یک درصد عدم ارسال
معامالت خواهد شد.
56

ارسال اطالعات معامالت امتناع ممنوع است!

 -1امتناع در سال  1396برای خریدار و فروشنده وجود ندارد
 -2امتناع در سال  1395برای مصرف کننده نهایی امکان پذیر بوده
-3برای سنوات قبل  1395نیز سیستم اجازه ثبت نمی دهد
57

تعیین مسیر فایل بانک اطالعاتی برنامه

 -1بانک اطالعاتی برنامه  ،اکسسز می باشد و برای هر فصل یک فایل بانک اطالعتی تشکیل شود
 -2می توان اطالعات را از فایل اکسل به فایل اکسسز انتقال داد
-3ورژن برنامه و دیتا بیس را همیشه در محلی مناسب نگهداری نمایید-بر روی لوح فشرده-تنظیم کننده-ارسال کننده-
تاریخ ارسال را مستند نمایید.
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تعیین مسیر فایل بانک اطالعاتی برنامه

 -1بانک اطالعاتی برنامه  ،اکسسز می باشد و برای هر فصل یک فایل بانک اطالعتی تشکیل شود
 -2می توان اطالعات را از فایل اکسل به فایل اکسسز انتقال داد
-3ورژن برنامه و دیتا بیس را همیشه در محلی مناسب نگهداری نمایید-بر روی لوح فشرده-تنظیم کننده-ارسال کننده-
تاریخ ارسال را مستند نمایید.
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تعیین مسیر فایل بانک اطالعاتی برنامه

 -1بانک اطالعاتی برنامه  ،اکسسز می باشد و برای هر فصل یک فایل بانک اطالعتی تشکیل شود
 -2می توان اطالعات را از فایل اکسل به فایل اکسسز انتقال داد
-3ورژن برنامه و دیتا بیس را همیشه در محلی مناسب نگهداری نمایید-بر روی لوح فشرده-تنظیم کننده-ارسال کننده-
تاریخ ارسال را مستند نمایید.
60

تعیین فایل بانک اطالعاتی برنامه

 -1بانک اطالعاتی برنامه برای سنوات قبل  1396و سال  1396متفاوت میباشد به دلیل انکه ارسال معامالت سنوات قبل نیز
میسر می باشد
 -2می توان دیتا بیس برنامه را در فولدر مشترک شبکه نصب و اطالعات را توسط گروههای کاری درج نمود
 -3در صورت درج اطالعات توسط گروههای کاری پیشنهاد میگردد در قسمت اطالعات نام کاال کد کاربر اطالعاتی درج شود
61

تعیین فصل مربوط به اطالعات

 -1فصل مربوطه را انتخاب نمایید و در درج آن دقت شود که فصل موخر انتخاب نگردد
 -2برای شرکتهای سال مالی دوبار هر فصل ارسال اطالعات میگردد
 -3سال درج شده تنها برای عملکرد سال  1396می باشد و چهار رقم سال می بایست درج گردد.
62

اطالعات مربوط به پیمانهای کارفرما در ایران

پرداخت صورت نگرفته ؟
صورت وضعیت تایید نشده؟

 -1تمامی اطالعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری داخل کشور در این محل توسط کارفرمایان تکمیل می شود
 -2قراردادهای پیمانها در خارج از کشور و خرید خدمات پیمان که دارای صورتحساب می باشند و مدیریت پیمانها در این
بخش درج نمی گردد .همچنین اطالعات قراردادهای مشاوره و خدمات که دارای صورت وضعیت نمی باشند درج نمیگردد.
-3موضوع پرداخت می بایست مشخص شود و فقط اطالعات مربوط پیمانهایی که پرداخت شده درج گردد
63

اطالعات مربوط به پیمانها بصورت ارزی

 -1تمامی اطالعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری داخل کشور چنانچه ارزی باشد با تعیین نوع ارز در این محل توسط
کارفرمایان تکمیل می شود
 -2با انتخاب عالمت تساوی نرخ برابری ارز تمامی فیلدهای ارزی به صورت یکسان از فیلد اولی محاسبه میگردند
64

اطالعات تجمیعی مربوط به پیمانها

 -1در این بخش تعداد رکوردهای ثبت شده و سرجمع اطالعات مربوط به پیمانها قابل مشاهده می باشد
 -2دقت گردد که با اطالعات نرم افزار حسابداری و مالی شما مطابقت داشته باشد
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اطالعات مربوط به اشخاص و بنگاههای اقتصادی

 -1در این بخش مشخصات طرف مقابل فعالتهای اقتصادی جهت جلوگیری از تکرار در درج مشخصات هویتی آنها در معامالت
تجاری می باشد که با انتخاب گزینه نشاندن در فرم اطالعات مربوطه در رکورد مورد نظر درج میگردد
 -2اطالعات هویتی می توان از اکسل وارد دیتا بیس اکسسز نمود
66

اطالعات مربوط به پیمانهای پیمانکار در ایران

دریافت صورت نگرفته ؟
صورت وضعیت تایید نشده؟

 -1تمامی اطالعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری داخل کشور در این محل توسط پیمانکار تکمیل می شود
 -2قراردادهای پیمانها در خارج از کشور و خرید خدمات پیمان که دارای صورتحساب می باشند و مدیریت پیمانها در این
بخش درج نگردد
 -3موضوع دریافت می بایست مشخص شود و فقط اطالعات مربوط پیمانهایی که دریافت شده درج گردد
67

اطالعات مربوط به فروش کاال و خدمات در ایران

 -1تمامی اطالعات مربوط به فروش کاال و خدماتی که در داخل ایران و به شخص داخل ایران صورت گرفته و صورتحساب
صادر شده است درج میگردد .الزم به ذکر است برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست فاکتور صادر گردد.
 -2در صورت برگشت فروش نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست برگشت فروش رکورد جداگانه درج گردد و
درفاکتور اصلی مبلغ اصلی درج گردد (مبلغ ناخالص قبل از کسر برگشتی )
68

اطالعات مربوط به فروش کاال و خدمات در ایران

 -3بستگی به نوع شخص امکان انتخاب نوع خریدار می باشد و تنها در صورت شخص حقوقی می بایست بر اساس قوانین نوع
خریدار را مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی می باشد را انتخاب نمایید.
 -4در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی می توان تمام گزینه های نوع خریدار را انتخاب نمود
 -5در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی و نوع خریدار مصرف کننده نهایی و مشمولین ماده  81و عدم الزام به ثبت نام  ،نیاز
به درج کدملی یا اقتصادی فروشنده نمی باشد.
 -6درج اطالعات فروش بصورت تجمعی در هیچ بخشی از قانون و آیین نامه درج نگردیده و میسر نمی باشد.
 -7سرفصل حسابها دقت گردد تا با اطالعات اظهارنامه عملکرد متناقض نباشد
 -8نحوه دریافت وجه از حسابهای بانکی شرکت صورت پذیرد و هدف از آن نحوه دریافت وجه در تاریخ معامله می باشد
 -9فروش صادراتی در این بخش درج نمی گردد.در صورت فروش کاال و خدمات بصورت ارزی ،نوع ارز مشخص میگردد.
69

اطالعات مربوط به خرید کاال و خدمات در ایران

 -1تمامی اطالعات مربوط به خرید کاال و خدماتی که در داخل ایران و از شخص داخل ایران صورت گرفته و صورتحساب
دریافت شده است درج میگردد .الزم به ذکر است از تمامی اشخاص حقوقی می بایست فاکتور خرید دریافت گردد.
 -2در صورت برگشت از خرید نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست برگشت خرید رکورد جداگانه درج گردد
و در صورت انتخاب شخص حقوقی  ،نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد
70

اطالعات مربوط به خرید کاال و خدمات در ایران

 -3بستگی به نوع شخص امکان انتخاب نوع فروشنده می باشید و تنها در صورت شخص حقوقی می بایست بر اساس قوانین
نوع فروشنده را مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی می باشد را انتخاب نمایید.
 -4در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی می توان تمام گزینه های نوع فروشنده را انتخاب نمود
 -5در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی و نوع فروشنده مشمولین ماده  ، 81عدم الزام به ثبت نام و زیر حد نصاب نیاز به
درج کدملی یا اقتصادی فروشنده نمی باشد.
 -6درج اطالعات خرید بصورت تجمعی برای اشخاص حقیقی ماده  81و اشخاص حقیقی عدم الزام به ثبت نام میسر است و
درج سرفصل حساب و نحوه دربافت وجه موضوعیت ندارد
 -7سرفصل حسابها دقت گردد تا اطالعات اظهارنامه عملکرد متناقض نباشد
 -8نحوه پرداخت وجه از حسابهای بانکی شرکت صورت پذیرد و هدف از آن نحوه پرداخت وجه در تاریخ معامله می باشد
 -9خرید وارداتی در این بخش درج نمی گردد.در صورت خرید کاال و خدمات بصورت ارزی ،نوع ارز مشخص میگردد.
71

اطالعات مربوط به(فروش) صادرات کاال و خدمات و پیمانها به خارج از ایران

-1تمامی اطالعات مربوط به فروش کاال و خدمات و قرارداد های پیمانکاری که به شخص در خارج از ایران صورت گرفته است
در این فرم درج میگردد.
 -2در صورت مرجوعی نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست مرجوعی در رکورد جداگانه درج گردد و در صورت
انتخاب شخص حقوقی  ،نام خریدار می بایست چیزی درج نگردد
72

اطالعات مربوط به(فروش) صادرات کاال و خدمات و پیمانها به خارج از ایران

 -3دو نوع موضوع می باشد که صادرات کاال یا فروش بدون اظهارنامه گمرکی است یا مرجوعیست که در صورت انتخاب گزینه
اول می بایست نوع فروش مشخص گردد تا نوع صادرات کاال می باشد یا خدماتی و پیمانکاری
 -4درج اطالعات در این فرم جهت میزان معافیتهای صادراتی شرکتها را نشان می دهد
 -5در صورت ترانزیت کاال از محل گمرکات کشوری بنام شرکت صادر کننده می بایست اطالعات شماره کوتاژ و کد گمرکی
نیز تکمیل گردد.
 -6صادرات خدمات و پیمانها نیازی به درج اطالعات گمرکی نیست اما می بایست مجوز الزم را از مراجع ذیصالح کسب نموده
باشند.
 -7فروش در داخل کشور به اشخاص خارجی در این بخش درج نمی گردد.در صورت فروش کاال و خدمات بصورت ارزی ،نوع
ارز مشخص میگردد.
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شماره ثبت یا شماره کوتاژ :
کد شناسایی اظهارنامه گمرکی می باشد که
توسط سیستم رایانه ای اظهارنامه تسلیمی
پس از امضای آن بوسیله صاحب کاال و یا
نماینده قانونی وی اختصاص داده شده و
پس از آن کاال اظهار شده تلقی می شود .
در صورت پرداخت و یا دریافت وجه
معامله بصورت ریالی نیاز به انتخاب
گزینه ارزی نمی باشد.
اگر چه محاسبات و معادالت گمرکی
بصورت ارزی صورت بگیرد.
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اطالعات مربوط به واردات(خرید) کاال و خدمات و پیمانها از خارج از ایران

 -1تمامی اطالعات مربوط به خرید کاال و خدمات و قرارداد های پیمانکاری که از شخص در خارج از ایران در داخل ایران
صورت گرفته است در این فرم درج میگردد.
 -2در صورت برگشتی نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست برگشتی در رکورد جداگانه درج گردد و در صورت
انتخاب شخص حقوقی  ،نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد
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اطالعات مربوط به واردات(خرید) کاال و خدمات و پیمانها از خارج از ایران

 -3دو نوع موضوع می باشد که واردات کاال یا خرید بدون اظهارنامه گمرکی است یا برگشتی که در صورت انتخاب گزینه اول
می بایست نوع خرید مشخص گردد تا نوع واردات کاال می باشد یا خدماتی و پیمانکاری
 -4درج اطالعات در این فرم جهت میزان واردات کاال و اعتبار ارزش افزوده شرکتها را نشان می دهد
 -5در صورت ترانزیت کاال از محل گمرکات کشوری بنام شرکت وارد کننده می بایست اطالعات شماره کوتاژ و کد گمرکی
نیز تکمیل گردد.
 -6واردات خدمات و پیمانها نیازی به درج اطالعات گمرکی نیست اما می بایست مجوز الزم را از مراجع ذیصالح کسب نموده
باشند.
 -7خرید در داخل کشور از اشخاص خارجی داخل ایران در این بخش درج نمی گردد.در صورت خرید کاال و خدمات بصورت
ارزی ،نوع ارز مشخص میگردد.
76

اطالعات مربوط به قراردادهای حق العمل کاری و مدیریت پیمانها

 -1تمامی اطالعات مربوط به قراردادهای حق العمل کاری و یا مدیریت پیمان تنها توسط حق العمکار درج میگردد.
-2صاحب کاال وخریدار در این بخش اطالعاتی نباید درج نمایند بلکه صاحب کاال بابت فروش و خریدار بابت خرید در محلهای
مناسب این نرم افزار بسته به نوع کاال یا خدمت اطالعات متناسب خود را درج می نمایند.
 -3در صورت انتخاب شخص حقوقی  ،نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد
77

اطالعات مربوط به خدمات حمل بار توسط موسسات حمل بار

 -1تمامی اطالعات مربوط به خدمات حمل و نقل باربری تنها توسط موسسه باربری درج میگردد.
 -2فرستنده کاال و گیرنده کاال در این بخش اطالعاتی نباید درج نمایند بلکه فرستنده کاال بابت فروش و گیرنده کاال بابت
خرید در محلهای مناسب این نرم افزار بسته به نوع کاال اطالعات متناسب خود را درج می نمایند.
 -3در صورت انتخاب شخص حقوقی  ،نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد
78

اطالعات مربوط به خدمات مسافربری توسط آژانسهای مسافرتی

 -1تمامی اطالعات مربوط به خدمات حمل و نقل مسافر بری تنها توسط موسسات آژانسهای مسافرتی درج میگردد.
-2شرکت حمل کننده و گیرنده اصلی خدمت در این بخش اطالعاتی نباید درج نمایند بلکه شرکت حمل کننده بابت فروش و
گیرنده خدمات بابت خرید در محلهای مناسب این نرم افزار بسته به نوع خدمات اطالعات متناسب خود را درج می نمایند.
 -3در صورت انتخاب شخص حقوقی  ،نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد
79

اطالعات مربوط به کمسیونهای دریافتی بیمه کارگزاری ها و نمایندگی ها

 -1تمامی اطالعات مربوط به کمسیونهای بیمه و یا حق صدور تنها توسط موسسه های کارگزاری یا نمایندگی بیمه در این محل
درج میگردد(.بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیاز به ارسال اطالعات در معامالت فصلی نیستند)
 -2شرکت بیمه گر و شرکت خریدار بیمه در این بخش اطالعاتی نباید اطالعاتی درج نمایند بلکه شرکت بیمه کننده بابت فروش
و گیرنده خدمات بابت خرید در محلهای مناسب این نرم افزار بسته به نوع خدمات اطالعات متناسب خود را درج می نمایند.
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اطالعات مربوط به قراردادهای اجاره محل و سایر اموال

 -1تمامی اطالعات مربوط به قراردادهای اجاره محل و اموال توسط هر یک از طرفین (مالک یا مستاجر )در این محل درج میگردد.
 -2منظور از پرداخت در قرارداد برای موجر همان مبلغ موضوع مبلغ قرارداد است که سرجمع فصلی محاسبه و ارسال میگردد
-3مبلغ خالص پرداختی همان مبلغ اجاره پرداختی پس از کسر مالیات تکلیفی مربوطه می باشد.
 -4این قسمت توسط تنها مشمولین ارسال معامالت فصلی تکمیل و ارسال میگردد.
81

ارسال اطالعات1

 -1به بخش باالیی منو مراجعه کرده و گزینه صحت سنجی و ارسال را انتخاب میکنیم
 -2بعد بررسی دادها را انتخاب می نماییم تا نسبت به صحت صنجی سیستم اقدام گردد

82

ارسال اطالعات2

 -1با وراد کردن نام کاربری و رمز عبور اقدام به ارسال اطالعات نمایید
 -2با اینترنت وصل شده و دکمه ورود را بزنید
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ارسال اطالعات3

 -1بعد از ارسال دادها به سامانه پایگاه اینترنتی سامانه ارسال معامالت فصلی مراجعه و بعد از دریافت کد رهگیری و بررسی دادها
اطالعت خود را نهایی کنید تا به جریمه ارسال خارج از موعد دچار نشوید.
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ارسال اطالعات از طریق لوح فشرده
 -1در صورت عدم دسترسی به
رمز عبور و کاربری میتوانید
اطالعات را بر روی لوح فشرده
تهیه و با تکمیل بخش مشخصات
و صحت سنجی نسبت به ارسال
آن به اداره مالیاتی اقدام کنید.
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