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ذیَن َیمشوَن َعَلى اأَلرِض َهوًنا» حمـِن اَلَّ ؛ الرحمن[4]َو ِعباُد الَرَّ
و بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با

.«آرامش و فروتین راه می روند



خص، مالیات پرداخیت است الزامی و بالعوض که ممکن است به ش»
«مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد
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.باشدمیجامعهمختلف
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مزایای صدور صورتحساب الکترونیکی•
تحول در قوانین و معامالت مالی•
پیش خوان•
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میزکار•
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مقدمه
دهلزلهزیکاندازهبهشگرفتحولیآندرکهاستشدننزدیکبهروحالیدرجدیدمالیاتیبهار

وجاریتفعاالنبیناطالعاتثبتونگهدارینحوهوتجاریمعامالتدرعظیمی،سونامیباریشتری
.آوردخواهدوجودبهکشوراقتصادیبستردرمالیاتیسازمان

قوانینیاجرایهایفرآیندجریاندرتغییراتیحقیقتدرمودیانسامانهوفروشگاهیهایپایانهقانون
.باشدمیمستقیمهایمالیاتوافزودهارزشبرمالیات
قابلاهیفروشگپایانهپروژهومودیانسامانهطرحبناماجراییبخشدودرقانوناینگفتتوانمی
.باشدتعریف
سازمانومودیانارتباطبرایوبتحتبستریایجاد،مودیانسامانهطرحهدفقانونایندر

مشترککلدفترحسابعنوانتحتمعامالتیواقتصادیهایفعالیتکارپوشهدریکدیگربامالیاتی
امورمدخالتبدون)هوشمندسازیقطعیوتشخیصورسیدگیسامانهومودیانبرایخزانهوفروش

.استمالیاتیسازمانبرای(مالیاتی
صورتارسالوصدورنحوهمستقیمهایمالیاتقانون95مادهنامهآیینراستایدرقانوناین

مالیاتینبعمهیچونمایدمیبیانفروشسامانهیافروشگاهیپایانهابزارباراالکترونیکیحسابهای
مقررتکالیفانجامبهنسبتمالیاتازمعافیامشمولمودیانچنانچهونشدهتعریفدرآنجدیدی

اآنهبرایمالیاتیهایمعافیتوهامشوقاعمالعدموصورتحسابصدورعدمجرائمننماینداقدام
.میگردداعمال



چشم انداز

تقارنایجاددفهبادیجیتالاقتصادمبنایبرچهارمصنعتیانقالبدر«الکترونیکیصورت حسابوفروشگاهیپایانه هایشبکهنظام»

موردعاتاطالداده ها،تحلیلوتهیهدرانسانیعاملدخالتبدونوسازیتصمیمجهتاطالعاتیذینفعانبینتطابقحداکثرواطالعاتی

بالکیتکنولوژومصنوعیهوشازاستفادهبابرخطوسیستماتیکصورتبهرامالیتعامالتخصوصدرهاسازمانونهادهاکلیهنیاز

چینالکبهوشمندسیستمهایالگوریتمکارگیریبهواسطهبهنظام.دادخواهدقرارهاآناختیاردرباالدقتباوصحیحصورتبهچین

ابزارباداردقرارنظاماختیاردرکههاییدادهکالنازشدهاستخراجاطالعات.دادخواهدانجامراالزمهایپیگیریوشناساییراتخلفات

شفافیت،دولتدرآمدیمنابعتامینهایحوزهدرکشورکالنتصمیماتاخذبرایسازیتصمیممبنایتجاریهوشوکاوی،داده

.بودخواهدکاربردیمواردسایرودرمانوبهداشتکیفیتافزایشاجتماعی،رفاهافزایشاقتصادی،



هدف اجرای نظام شبکه پایانه های 
فروشگاهی



سیر زمانی اجرای نظام شبکه پایانه 
فروشگاهی

فراخوان پیشنهادی سازمان مالیاتی

1401شرکتهای بورسی از اول آبان -1
1401شرکتهای دولتی از  اول دی -2
1402سایر اشخاص حقوقی از اول فرودین -3
1402مشاغل گروه اول از اول خرداد -4
1402مشاغل گروه دوم و سوم از اول مهر -5
1402سایر از اول دی ماه -6



!؟!اصل تطابق مالیاتی برای همه مودیان 

و سامانه مودیان95آیین نامه ماده 8ماده 

اعتبار 
مالیاتی

حسابرسی 
مالیاتی

استاندارهای 
حسابداری

درمؤدیشدهثبتاطالعاتصحتبراصل
اثباتآنخالفمگر،استمؤدیانسامانه

کهمواردیدرجز،مالیاتیمأموران.شود
یاوکردهامتناعسامانهدرنامثبتازمؤدی

اثبات،شدهذکر(۹)مادهدرکهترتیبیبه
سامانهدرخوداطالعاتثبتدرکهشود

بهمراجعهحق،استنمودهتخلفمؤدیان
واداسن،دفاترمطالبهومؤدیفعالیتمحل

.ندارندراآنهابهرسیدگیوویمدارک

رسیدگی عملکرد صفر و بررسی و مشاهده دو و نیم درصد
رسیدگی ارزش افزوده یک درصد با الویت مودی بزرگ و دو نیم درصد بررسی و مشاهده



تفاوت قانون قبل و فعلی در معامالت



تفاوت قانون قبل و فعلی در معامالت

یک هفته-یک ماه



صورتحساب الکترونیکیفرآیند کلی صدور و ارسال

1گام  و دریافت  امضا  دیجینال برای کلید www.rca.gov.irورود به سامانه 
خصویص و عمومی

و انتخاب گزینه کارپوشه و   www.my.tax.gov.irورود به سامانه 
2گام ورود به آن

3گام  معتمد دریافت  شماره سریال  یکتا حافظه مالیاتی و یا انتخاب شرکت
https://stuffid.tax.gov.irمالیاتی و شناسه کاال و خدمات از  

4گام  یا از طریق sdkتولید و ارسال صورتحساب الکترونیکی  صادر شده با 
شرکت معتمد 

5گام  سیه آنتایید یا رد صورتحساب الکترونیکی و اعالم وضعیت پرداخت ن



درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی

https://my.tax.gov.ir

1گام 

ورود به درگاه ملی خدمات 
الکترونیکی مالیاتی از طریق

دستگاه های الکترونیکی 
متصل به شبکه جهانی وب



ورود به کارپوشه

2گام 

چنانچه قبال در سازمان مالیاتی ثبت نام مالیاتی نموده باشد و دارای پرونده مالیاتی باشد ، گزینه ورود به -1
.کارپوشه را انتخاب نمایید

صورتی که کاربر فرعی قبال یکبار در سامانه در . کاربران فرعی معرفی شده از طرف مودیان دارای کارپوشه -2
(نکته نیازی به تشکیل پرونده مالیاتی ندارد. )نام کاربری باشداحراز شده و دارای 



پیشخوان

مهدی غریب

مهدی

3گام 

در این بخش حسب سمت در پرونده
نماینده اصلی، هیات مدیره،)مالیاتی 

وشه و وضعیت کارپ( کاربران فرعی مالی
قانون مالیات بر 24حسب ماده 

ه ارزش افزوده دسترسی به کارپوش
.مورد نظر داده می شود



میزکار

مهدی غریب

4گام 

در بخش میزکار خالصه ای از  اطالعات
و داده های پردازش شده سامانه جمع 

آوری اطالعات برای مشاهده قابل 
.دسترس می باشد

م.قانون پ5در راستای تبصره بند ب ماده 



میزکار

4گام 

قانون پایانه فروشگاهی و آیین 6موضوع ماده 
نامه مربوط به آن

هقانون مالیات بر ارزش افزود4حسب ماده 



میزکار

4گام 

در بخش میزکار خالصه ای از  اطالعات
و داده های پردازش شده سامانه جمع 

آوری اطالعات برای مشاهده قابل 
.دسترس می باشد

.موارد خاموش هنوز راه اندازی نشده

----

----

----

----



اطالعات واحد اقتصادی

مهدی غریب
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11111111
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11111111

11111111

11111111

11111111

11111111

5گام 

در این بخش خالصه ای از اطالعات ثبت نام
این اطالعات . شده مودی نشان داده می شود

از سامانه ثبت نام به این بخش وارد شده و
انه جهت هر گونه تغییرات می بایست به سام

.ثبت نام مالیاتی مراجعه شود

م.قانون پ16موضوع ماده 



کاربران فرعی

6گام 

ی در این بخش اشخاص می توانند به حسابداران خود دسترس
.دهند

حسابداران می توانند از طریق نام کاربری شخصی خود وارد
.کارپوشه مودیان شوند

مهدی غریب



احراز هویت کاربر فرعی



نقش های کاربران فرعی 

مهدی غریب

7گام 

در این بخش فقط دو نقش فعلی
.فعال است



شرکت های معتمد

مهدی غریب

بخش می توانید شرکت معتمد خود را در در این 8گام 
صورت عدم توانایی در ارسال صورتحساب انتخاب

.کنید



ثبت حافظه مالیاتی

.کاراکتر است را برای خود انتخاب کنید22کاراکتر از 6بخش می بایست برای پیش شماره صورتحساب خود که در این 9گام 



نحوه ارسال صورتحساب

9گام 

ه بخش یکی از روشهای ارسال اطالعات که حسب پیش شماردر این 
.حافظه مالیاتی صورت می گیرد را انتخاب کنید



تعین حافظه و امضا

بخش کلید عمومی امضای در این 9گام 
.یددیجیتال خود را بارگذاری می کن



تعین حافظه و امضا

بخش در صورت داشتن شرکت معتمد و ارسال با امضای خود را در این 9گام 
.می توانید انتخاب نمایید



تعین حافظه و امضا

بخش در صورت ارسال با امضای شرکت معتمد را در این 9گام 
.می توانید انتخاب نمایید



گواهی الکترونیکی 

:معرفی
امضا،ایجاد،مجوزمسئولالکترونیکی،تجارتقانون32مادهآییننامهطبقبرریشهالکترونیکیگواهیصدوردولتیمرکز
ازبرخی.میباشدکشورعمومیکلیدزیرساختدرمیانیالکترونیکیگواهیصدورمراکزالکترونیکیگواهیابطالوصدور
:میباشدذیلشرحبهمرکزاینوظایف

استهایسیتحتالکترونیکی،گواهیصدوربهمربوطزیرساختبامرکزاینعملیاتوخدماتابعادتمامتطابقتضمین(1
سیاستهاآنضمانتهایوخواستههابامطابقوالکترونیکیگواهی

احرازام،ثبتنفرآیندهایبرنظارتشاملمیانی،الکترونیکیگواهیصدورمراکزمدیریتوصدورابعادتماممسئولیت(2
کلیدتجدیدوگواهیهاابطالوانتشارمیانی،گواهیهایصدورهویت،

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه



فهرست

https://www.rca.gov.ir





و مراجع خدمات صدور گواهی الکترونیکی در ایران( دیجیتال )گواهی امضای الکترونیکی 

ها ده با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن، تمامیت سند، محرمانه بودن اطالعات در صورت لزوم و امنیت دا
در واقع به لحاظ حقوقی، مهمترین اثر امضاء . تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و آن، تضمین هویت امضا کننده است

(.1382:40زرکالم . ) اثبات رابطه سند با کسی است که امضاء به او نسبت داده شده است
ق تعیین بنابراین مرجع ثالثی باید اعتبار پیام را از طری. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست

قانون تجارت الکترونیکی 16در همین راستا و در تایید ضرورت تضمین هویت امضاکنندگان ماده. هویت امضا کننده دیجیتال تضمین کند
این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت ( 11)هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق ماده » : کشورمان مقرر می دارد

بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و . «است
.صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است

دفاتر خدمات صدور گواهی » اصطالحاً 2001این مرجع ثالث در قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال 
.نامیده می شود« مراجع گواهی«یا « دفاتر خدمات الکترونیکی»یا « الکترونیکی

(دیجیتال )گواهی امضای الکترونیکی 



(دیجیتال )گواهی امضای الکترونیکی 

(دیجیتال )مراحل دریافت گواهی امضای الکترونیکی 



(دیجیتال )گواهی امضای الکترونیکی 

(دیجیتال )مراحل دریافت گواهی امضای الکترونیکی 



(دیجیتال )گواهی امضای الکترونیکی 



(دیجیتال )گواهی امضای الکترونیکی 

نمونه محتوای کلید و امضا



اقالم 
اطالعات 

فروش

شماره حافظه
مالیاتی

کلید 
خصوصی

ه کیت توسع
sdkنرم افزار

صورتحساب 
یالکترونیک

API

سامانه 
مودیان

دتولی ارسال

صورتحساب و ارسالنحوه صدور 



کیت توسعه نرم افزار 

SDKچیست؟
SDKکلماتسرواژهSoftware Development kitگویندمیافزارنرمتوسعهکیتآنبهفارسیدرکهاست.SDKبهانگلیسیدر
.دهدمیراخاصپلتفرمیکبرایبرنامهساختامکاننویسانبرنامهبهکهشود،میزدهصداهمdevkitخالصهصورت

وهادکنمونهاسناد،ها،فرآیندابزارها،،(تکرارازجلوگیریبرایاساسی،کدهایمجموعه)هاکتابخانهازایمجموعهافزارنرمتوسعهکیت
یکاجرایمحیطپلتفرموهازبانبرایSDK.دهدتوسعهراخودبرنامهخاصچهارچوبیکدرکندمیکمکنویسبرنامهبهکهاست…

.شودمیارائهمختلفهایافزارنرم

چیست؟APIباSDKتفاوت
APIکلماتسرواژهApplication Programming Interfaceاستافزارنرمنویسیبرنامهرابط،فارسیبهیا.APIبینرابطنوعیک

مثال.رودمیکاربهوبیحوزهدربیشترمفهوماین.سازدمیفراهمرادوآنبینتعاملایجادامکانکهشودمیمحسوباپلیکیشندو
درAPIیکهواوآبوضعیتدهندهارائههایشرکتکاراینبرای.دهیدتوسعهراهواوآبوضعیتبرنامهیکخوادمیکنیدفرض

.شودمیهواوآباطالعاتشاملکهدهندمیقرارکاربراناختیار
APIیکمجموعهزیرتوادمیSDKبدهدراپلتفرممختلفهایقسمتباتعاملامکانمابهوبگیردقرار.SDKباترکلیایمجموعه

.استAPIازبیشترامکانات



کیت توسعه نرم افزار 

چیست؟SDKاجزای
آنازاستفادهنحوهوآموزشیمستندات.1
هاکدنمونه.2
(Debugger)یاباشکال.3
(آنبهمربوطمستنداتو(APIنویسیبرنامههایرابط.4
پشتیبانیابزارهای.5
هاکتابخانه.6
((IDEیکپارچهتوسعهمحیط.7



شناسه یکتا پایانه پرداخت

تک نرخ پز هایی که برای فروش به مصرف کننده نهایی هستند و مشاغل که دارای فعالیت تک کاالیی یا تک خدمتی و دارایدر این بخش10گام 
مالیات بر ارزش افزوده هستند می توانند پز خود را تبدیل به پایانه فروشگاهی کنند مانند راننده تاکسی و خدمات پارکینگ



شناسه یکتا پایانه پرداخت

درگاه با دستگاه پرداختانتخاب10گام 



شناسه یکتا پایانه پرداخت

10گام 



شناسه یکتا پایانه پرداخت

10گام 

.در این بخش 11111



شناسه یکتا پایانه پرداخت

10گام 



شناسه یکتا پایانه پرداخت

10گام 



شناسه یکتا پایانه پرداخت

10گام 



شناسه یکتا پایانه پرداخت

10گام 



شناسه یکتا پایانه پرداخت

10گام 

11111

1111111111



شناسه یکتا پایانه پرداخت

11گام 

1111111111



ابزارهای پرداخت

11111



حساب های بانکی

12گام 

11111
11111



صورتحساب خرید

13گام 

اطالعات صورتحساب های بخشدر این 
خرید ارسالی در کارپوشه قرار میگیرد و
.ودمی بایست توسط خریدار تایید با رد ش



اسناد مربوط به صورتحساب

www.intamedia.ir



اسناد مربوط به صورتحساب



اسناد مربوط به صورتحساب



اسناد مربوط به صورتحساب



امهمترین تغییرات در صورتحسابه

سرآمد

• شماره منحصر به فرد مالیاتی

• نوع، موضوع و الگوی صورتحساب

• نوع شخص خریدار

بدنه

• شناسه کاالو خدمت

• واحد اندازه گیری

• نرخ مالیات بر ارزش افزوده

پرداخت

• نسیه/نقدی–روش تسویه 

• ابزار پرداخت

سریال صورتحساب سابق= به فرد مالیاتی شماره منحصر
3یا 2یا 1: نوع 

ابطالی-برگشتی-اصالحی-اصلی: موضوع 
یمصرف کننده نهای-مشارکت-حقیقی-حقوقی: شخص خریدارنوع

شناسه کاال و خدمت 
stuffid.tax.gov.ir
portal.gs1-ir.org

هتسوینحوه



انواع الگو های صورتحساب



انواع الگو های صورتحساب



دریافت شناسه کاال و خدمت

https://stuffid.tax.gov.ir



امهمترین تغییرات در صورتحسابه

SAU5BC0481F009956F7211

SAU5BC 0481F 009956F721 1

شناسه یکتای 
حافظه مالیاتی

تاریخ ثبت 
صورتحساب

سریال داخلی 
صورتحساب رقم کنترلی

فی عددیحر❑

کاراکتر6ل ثابت طو❑

16عدد در مبنای ❑

رقم5طول ثابت ❑

16عدد در مبنای ❑

رقم10طول ثابت ❑

یک رقم❑

الگوریتم ورهوف❑

.کاراکترمی باشد22طول شماره مالیاتی به طور ثابت 

ثابت از طرف سازمان متغیر از طرف مودیان



تصویر تبادل داده در نظام پایانه فروشگاهی 
برای صورتحساب الکترونیکی

• ثبت

• صدور

مودی

• دریافت

• ارسال

معتمد
• جمع آوری

• کارپوشه

سازمان



واقعیت 
مجازی 

صورتحساب 
ی الکترونیک

در آینده



انواع صورتحساب الکترونیکی

A

B

کاملاطالعاتباصورتحساب

نوع اول

اطالعات کامل فروشنده
فروشگاهی

نوع دوم

Cرسید پرداخت وجه
پز

نوع سوم

E-invoice
صورتحساب الکترونیکی

(کاغذی)
صورتحساب غیرالکترونیکی



انواع موضوع های 
صورتحساب 
الکترونیکی

اصالحی
3

صورتحساب اصلی

برگشت از فروش

2

ابطالی

4

1



1 3 5

2 4 6

----

( فروش)الگوی اول 

راردادقثبتیکتایشناسهفیلدثبت
استالزامیفروشنده

( قرارداد پیمانکاری)الگوی چهارم 

طال،یالگوباالکترونیکیصورتحسابهای
ساخت،اجرتفیلدثبتپالتینوجواهر

کلجمعوحقالعملفروشنده،سود
استالزامیسودوحقالعملاجرت،

(طال)الگوی سوم 

---

( فروش ارزی)الگوی دوم 

رتیصودروبودهالزامیپروازنوعفیلد
ارهشمثبتباشد،خارجیپروازنوعکه

استالزامیخریداربراینیزگذرنامه

(بلیط هواپیما)الگوی ششم 

مشخصات گمرکی و کوتاژ

( صادراتی)الگوی هفتم 

7

مشخصات بهره بردار خدمات و نوع 
...(آب و برق )قبض خدماتی 

( قبوض خدماتی)الگوی پنجم 

الگو 
صورتحساب 
الکترونیکی 

نوع اول



الگو صورتحساب 
الکترونیکی نوع دوم

1

2

(فروشگاهی)خریدارنامبدون

( فروش)الگوی اول 

صورتحساب طال، جواهر و پالتین

( طال)الگوی دوم 



صورتحساب خرید



صورتحساب خرید



صورتحساب خرید



صورتحساب خرید

در این بخش در صورت عدم بررسی
و اصالح توسط فروشنده موارد به

.پ ارسال می شود.ق9ماده 



صورتحساب فروش

بخش اطالعات فروش داخلیدر این 14گام 
و بررسی موارد تایید خریدار قابل

.مشاهده می باشد



صادرات

بخش اطالعات فروش در این 15گام 
.صادارتی مشاهده می شود



گزارش ساز

بخش اطالعات برای در این 
فیلدهای گزارشات قابل انتخاب و

.مشاهده می شود



صورتحساب ها



پایان

با سپاس از بذل 
توجه شما 

mahdi.gharib.ir


