
 100تبصره ماده  مودیان موضوع POSمربوط به حساب های متصل به  اطالعات راهنمای بررسی

 شرایط بارگذاری اطالعات:

می توانند طبق مراحل ذیل  مشخص گردیده انداظهارنامه  کننده پردازش به عنوان کاربر کاربرانی که در سامانه سنیم

 انجام دهند. را را مشاهده و عملیات گفته شده در مراحل ذیل 100تبصره  مودیان

را مشاهده 100اظهارنامه فقط پرونده هایی در سامانه استخراج صورت معامالت موضوع ماده  کاربر پردازشنکته مهم : 

 داشته باشد. عنوان کاربر پردازش کننده اظهارنامه به پرونده تبصره صد دسترسیسنیم به  می نماید که در 

دقت کامل را  100تبصره  پروندهنمی باشد لذا در تخصیص رکوردها  به  حذف هیچ رکوردی در این سامانه قابل 

 داشته باشید.

 مراحل انجام:

با نام کاربری و  100کاربر با عنوان پردازش کننده اظهارنامه در سامانه سنیم مربوط به مودیان موضوع ماده تبصره 

، وارد سامانه (management.tax.gov.ir)در سامانه مدیریت کاربران یکپارچه سازمانی کلمه عبور خود

 می گردد. ittms.tax.gov.irاستخراج و ویرایش به آدرس 

 

 

 پس از ورود به سامانه به قسمت لیست پرونده ها مراجعه می نمایید



 

 

 

مشخص گردیده است سامانه فرآیندی را  1 در قسمتی که با عدددر این صفحه که در تصویر زیر مشخص شده است 

مشخص گردیده است سال را  2را انتخاب می نمایید.سپس در قسمتی که با عدد  "پرونده های چند منبعی)سنیم("

انتخاب می  "100تبصره "مشخص گردیده است نوع پرونده را  3قرار می دهید در انتها قسمتی که با عدد  "1399"

 نمایید.

 

 

 

 کمه لیست پرونده را کلیلک می نمایید.در انتها د 



 

 

 

در این بخش لیست مودیان تبصره صد که در سنیم به نام شما)کاربر پردازش کننده اظهارنامه( اعالم گردیده است 

قابل رویت خواهد بود.پرونده های در این بخش نمایش داده می شوند که مربوط به کاربر فوق و دارای حداقل یک 

 باشد. POSت مربوط به گردش حساب های بانکی متصل به رکورد از اطالعا

 

 

 

 را کلیک می کنید. POSسپس از ستون ابزارها دکمه فلش را انتخاب می نمایید آنگاه مشاهده رکوردهای 



 

 

 صفحه  جدید نمایش داده خواهد شد که اطالعات مربوط به موضوع تبصره صد این مودی می باشد.

 

 

 این مودی نمایش داده می شود. POSبا پایین آوردن صفحه اطالعات مربوط به حساب متعلق به 

 



 

 

 

این مودی می باشد که  POSرکوردهای نمایش داده شده سرجمع اطالعات مربوط به تمامی حساب های متصل به 

میلیارد  20ا این حد آستانه دارای سطح آستانه مشخص شده توسط دفتر حسابرسی را دارد)در زمان تهیه این راهنم

 تومان می باشد(

 

 

 اقدامی که می بایست بر روی رکوردها انجام شود:



(در صورتی که مودی دارای چند پرونده تبصره صد می باشد و این رکورد متعلق به آن نمی باشد با انتخاب دکمه 1

می توانید رکورد را از پرونده  "آن است حذف رکورد از پرونده جاری و افزودن آن به پرونده دیگری که متعلق به"

 جاری حذف و به پرونده تبصره صد دیگر مودی منتقل نمایید.

 

 

 

از شما سوال پرسیده می شود که می خواهید رکورد)های( انتخاب شده را به ( 1با انتخاب دکمه فوق در پنچره قبل

 یک پرونده دیگر اضافه نمایید؟ گزینه بله را انتخاب می نماییم.



 

 

دیگر همین مودی  100در این مرحله توجه داشته باشید با انتخاب گزینه پرونده حقیقی  فقط پروندهای تبصره  (1

در صورتی که این مودی پرونده تبصره صد جهت الصاق رکورد حذف شده از پنجره قبل نمایش داده می شود.

مکان حذف رکورد از پرونده جاری را نخواهید دیگری نداشته باشد موردی به شما نمایش داده نخواهد شد و شما ا

 داشت.



 

( 3رکورد به آن الصاق گردد را انتخاب و سپس از شما سوال پرسیده می شود  است  در این قسمت ردیفی که قرار

آن که آیا میخواهید رکورد )های( بسته را به پرونده انتخاب شده اضافه می نمایید یا خیر ؟ با زدن گزینه بله رکورد به 

 و از پرونده جاری حذف می گردد.اضافه میگردد 

 



  

 

تایید رکوردهای "در صورتی که رکورد الصاق شده به پرونده جاری متعلق به همین مودی باشد می بایست دکمه 

را انتخاب نمایید.در این حالت رکورد انتخاب شده  "100مربوط به پرونده جاری و حذف از دیگر پرونده های تبصره 

 این مودی خارج می گردد. 100پرونده جاری ثابت شده و از دیگر پرونده های تبصره در 

 

 

 



در صورت تایید رکورد در پرونده جاری یا حذف رکورد از پرونده جاری و انتقال آن به دیگر پرونده رکورد امکان 

 را داشته باشید.انتقال مجدد را نخواهد داشت.لذا در جابه جایی رکوردها و یا تایید آن دقت الزم 

دارای عالمت مشخص شده  "مجوز انتقال رکورد"رکوردهایی که توسط کاربران تایید و یا منتقل شده اند در ستون 

 زیر می باشد و امکان جا به جایی و یا تایید مجدد آن وجود ندارد.
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