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 سامانه مودیان  

 های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتیقانون پایانه 

 

 

 

 

 . رسید  1401ولی نهایتا اجرا به   شدانجام می  1400برای اجرا از خردادآماده سازی زیر ساخت   1399که اسفند ابالغ گردید   1398آبان 
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 سامانه مودیان 

   اهم تکالیف اشخاص مشمول

 

 
 

 

2ماده 

ت نام و عضویثبت

در سامانه مودیان

خرده فروشی ها و 

: واحدهای صنفی

ه استفاده از پایان

فروشگاهی

صدور صورتحساب

الکترونیکی

10ماده 

کی یا اعالم شماره حساب ها و شناسه یکتای دستگاه کارتخوان بان
درگاه های پرداخت الکترونیکی

12ماده 

اعالم بروز حادثه یا نقص فنی و عدم امکان صدور صورتحساب 
یا الکترونیکی تا پایان روز اداری بعد ، به سازمان امور مالیاتی کشور

شرکت معتمد و استفاده از صورتحساب شمس

13ماده 

و یا انحالل واحد کسب و کار ظرف ده روز از( موقت یا دائم)اعالم مراتب تعطیلی 
ور تاریخ توقف بهره برداری از پایانه فروشگاهی از طریق کارپوشه به سازمان ام

مالیاتی کشور یا شرکت معتمد

14ماده 

رف ده اعالم تغییر شغل، محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار ظ
ت روز از طریق کارپوشه از طریق کارپوشه به سازمان امور مالیاتی کشور یا شرک

معتمد
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سامانههای فروشگاهی و قانون پایانه  (2الیحه الحاق پنج تبصره به ماده )  مؤدیان  

 تبصره  و  الحاق   -  ۱۳۹۸  مصوب  –مؤدیان   های فروشگاهی و سامانهقانون پایانه(  ۲ه )به ماد (6ا ) ت(  ۲متون زیر به عنوان تبصره های )  - ماده واحده

 شود:تلقی می( ۱) تبصره عنوان  به قبلی

اشخاص به ثبت نام و عضویت کلیه   سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون نسبت -  ۲تبصره  

 نماید.  مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام

 الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می شود:  - ۳تبصره 

 . 1401/  8/   1های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ شرکت-   1

  1401/  10 /1قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ    (۵های اجرایی مشمول ماده )های دولتی و سایر دستگاهشرکت-   ۲

 .140۲/  1/   1قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ    (   1۶اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ) -  3

 .140۲/  4/   1گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ های هشتفراخوان  صاحبان مشاغل موضوع-   4

 140۲/    ۷/    1های مستقیم از تاریخ قانون مالیات(  9۵های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده )صاحبان مشاغل گروه-   ۵

 . 140۲/   10/  1کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ  -   ۶

در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و    (  ۳های مذکور در تبصره )تاریخ  –  ۴تبصره  

 با متخلفان برخورد خواهد شد. 

زش افزوده جاری می  قانون مالیات بر ار ( ۱۳این ماده، حکم قسمت اخیر ماده )  ( ۳تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره ) - ۵تبصره 

امه باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب های صادره  خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارن

 قانون مالیات های مستقیم قابل پذیرش می باشد.   ( ۹۷و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده )

قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی   (۱۹۱این ماده، مفاد ماده )  (   ۳تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره )  -   6تبصره  

هاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشن

 تصویب هیئت وزیران می رسد.  
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 محدودیت در صدور صورتحساب الکترونیکی 

 

 

 مودیانی که از ثبت نام در سامانه خودداری نمایند 

 

 

 

 

 

 

در هر دوره مالیاتی هر مودی جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط 

التأسیسجدیدواحدهایبرای
یمالیاتسابقهفاقدواحدهاییا

برابرسهازبیشتواندنمی
مادهموضوعساالنهمعافیت

یممستقمالیاتهایقانون(۱0۱)
.باشد

ربرابسهازبیشترنمی تواند
دورهدرویشدهاظهارفروش
نآمالیاتکهقبل،سالمشابه

یاشدهپرداختسازمانبه
شدهدادهآنپرداختترتیب
.باشداست،

یالکترونیکصورتحسابصدور
ایندرمقررمجازحدازبیش
هبمنوطمودیانکلیهبرایماده

افزودهارزشبرمالیاتپرداخت
رداختپترتیبتعیینیامتعلقه
نتضامیارائهیامالیاتیبدهی
اینغیردر،بودخواهدکافی

صورتحساببهصورت
اراعتبصادرشدهالکترونیکی

.گیردنمیتعلقمالیاتی

در صورت عضویت 

قبل یا  حین 

دادرسی، پذیرش 

ابق اعتبار مالیاتی مط

سامانه مودیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان۴عدم امکان برخورداری از امتیاز ماده 

مراجعه ماموران مالیاتی و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک

عدم پذیرش هیچ گونه اعتبار مالیاتی بابت خریدها
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 نحوه ورود به حسابرسی مالیاتی مؤدیان عضو سامانه
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 22ماده  – های اجرایی و جرایم ضمانت

عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه  -ب

( مجموع مبلغ فروش  %۱0ده درصد)، معادل ق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگرانمالیاتی متعل

محرومیت از اعمال معافیت  باشد و  بیشترهر یک که ، ( ریال۲0.000.000انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون )

 های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی. 

( مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور  %10ده درصد) ، معادل الکترونیکی  صورتحساب عدم صدور  - الف

 . باشد بیشتر، هر یک که  ( ریال ۲0.000.000بیست میلیون ) یا الکترونیکی  صورتحساب 

صورتحساب   -ت  کردن  مخدوش  یا  خریدار، حذف  به  چاپی  تحویل صورتحساب  )   معادل،  عدم  درصد  مبلغ  %۲دو   )

 باشد.  بیشترهر یک که ( ریال  ۲0.000.000بیست میلیون ) معادل یا  های مذکور صورتحساب 

 .شودنمیدر صورت اعمال جریمه بند ب جریمه بندهای الف و ت اعمال  

 

که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود  عدم اعالم شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی    -پ 

(  ۲0.000.000( مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون )% 10ده درصد )   به سازمان، معادل

محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات  باشد و    بیشتر  ، هر یک کهریال

 های مستقیم در همان سال مالی. 

( مبلغ فروش گزارش نشده  %1، معادل یک درصد )( این قانون 14( و ) 13(، ) 1۲عدم رعایت احکام مذکور در مواد )  -ث 

 ( ریال، هر یک که بیشتر باشد. 10.000.000یا معادل ده میلیون )

صورتحساب - الف صدور  درصد)  معادل  ، الکترونیکی  عدم  صدور  %10ده  بدون  شده  انجام  فروش  مبلغ  مجموع   )

 باشد. بیشتر هر یک که  ، ( ریال ۲0.000.000بیست میلیون )یا  الکترونیکی  صورتحساب 

 .شودنمیاعمال   1۶9های الف و ث جریمه ماده در صورت اعمال جریمه
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 23ماده  – های اجرایی و جرایم ضمانت

تجهیزات سخت    اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از،  هر شخصی که به قصد تقلب یا اخالل در نظام مالیاتی کشور ❖

پایانه فروشگاهی خود یا  ، یا  افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند 

یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه  ، حسب مورد به  عالوه بر جبران ضرر و زیان،  دیگران را تخریب کند 

 محکوم می شود.، شش قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس

تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات    ❖

 اسالمی به غیر از حبس، می شود.

های تعزیری درجه چهار قانون  اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات ❖

 مجازات اسالمی به غیر از حبس، حسب مورد می شود. 

 24ماده  – های اجرایی و جرایم ضمانت

سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع  ،  ( این قانون۲در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده ) ❖

حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعالم  ع مذکور مکلف است  مرج صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعالم کند.  

ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت  خطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ، نسبت به اسازمان

برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش  ،  سبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند ، ناخطار

، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین  ماه با اعالم مرجع صدور مجوز

صادرکننده مجوز  ، مرجع  پس از گذشت پانزده روزخواهد شد. در صورتی که  تعطیل یا مسدود  مصادیق مجرمانه،  

تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابالغ نکند، سازمان موظف است رأسا 

با  ،  مرجع صادرکننده مجوزتعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابالغ کند. در این صورت، 

 متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

وکار    ❖ کسب  واحد  تخلف  تداوم  صورت  سالدر  یک  گذشت  از  مرجع  پس  توسط  متخلف  واحد  فعالیت  مجوز   ،

 .خواهد شد مجوز ابطال صادرکننده  

لیت آن  فعا  تعلیق   یا  تعطیلی  زمان   در   را   متخلف  واحد   پرداخت   های   پایانه  و  درگاهها  است  موظف   مرکزی   بانک  ❖

 واحد، مسدود کند. 
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 25ماده  – های اجرایی و جرایم ضمانت

، ثبت نشده باشد صورتحساب هایی که در سامانه مودیان  ( این قانون،  ۳پس از انقضای مواعد )مهلت ها( مذکور در ماده )

 معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود. 

  0۸/0۷/۱۳۸6( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۵ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده )  

 یت کنند. ای، مفاد این ماده را رعامکلفند در پذیرش اسناد هزینهو اصالحات و الحاقات بعدی آن 

سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات  

 کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.

 

 

انواع صورتحساب الگوهای صورتحساب 

الکترونیکی

صورتحساب کاغذی معروف به 

عتبر صورتحساب شمس شناسه دار م

سازمان

ع اولصورتحساب الکترونیکی نو

(فروش)الگوی اول

(فروش ارزی)الگوی دوم

(طال و جواهر و پالتین)الگوی سوم

(قرارداد پیمانکاری)الگوی چهارم 

(قبوض خدماتی)الگوی پنجم 

(بلیط هواپیما)الگوی ششم 

(صادرات)الگوی هفتم 

کی صورتحساب الکترونی

نوع دوم

(فروش)الگوی اول

طال و جواهر و )الگوی دوم
(پالتین

ی صورتحساب الکترونیک

نوع سوم تک الگو 

بر اساس معامالت و فعالیتهای مختلف و متناسب با نوع  

های  کسب و کار مودیان، الگوهایی برای صورتحساب 

متصور   صورتحساب  الکترونیکی  الگوی  هر  است. 

برخی   و  اختصاصی  اقالم  برخی  دارای  الکترونیکی 

اقالم مشترک با سایر الگوها میباشد. شایان ذکر است،  

الکترونیکی بوده    هایحساب این اقالم مختص صورت 

 شود. و اقالم دیگری را شامل نمی 
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 شماره منحصر به فرد مالیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی تبعیت نماید.شماره منحصر به فرد مالیاتی باید یکتا و غیرتکراری بوده و از سند قالب شناسه یکتای 

 صورتحساب بدون شماره منحصر به فرد مالیاتی فاقد اعتبار است.
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 الکترونیکی ضوع صورتحساب مو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین صورت حساب الکترونیکی که 

 صورتحساب مرجع نیز نامیده می شود. 

صورت حسابی است که بر اساس آخرین سریال 

مالیاتی  موجود ضمن درج شماره منحصر به فرد

صورتحساب مرجع بر روی آن صادر و پس از تایید 

 خریدار جایگزین اصلی می شود

 صورت حسابی است که بر اساس آخرین سریال

موجود صادر و منجر به ابطال صورتحساب اصلی و یا 

 اصالحی می گردد .

موضوع صورتحساب 

الکترونیکی

صورتحساب اصلی 

فروش

صورتحساب اصالحی

صورتحساب ابطالی

صورتحساب برگشت

از فروش
برگشت قسمتی از موضوع معامله توسط فروشنده  برای

اصالحی با  جهت اصالح مقادیر صورت حساب اصلی و یا

 آخرین سریال موجود صادر می شود.
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 الکترونیکی اصالحی صورتحساب

 چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش نیاز به اصالح اطالعاتی مانند: 

سایر اطالعات مربوط به و به مالیات و عوارض و وجوه قانونی، تخفیف ها مبالغ مربوط مبالغ کاال/خدمت و مقادیر آن، نرخهای ارزش افزوده و  

  خریدار

 اطالعات اختیاری هستند، شامل: که در صورتحساب الکترونیکی از جمله 

  شماره/شناسه ملی، کد فراگیر و شناسه مشارکت، کد پستی و کد شعبه 

 باشد، صورتحساب اصالحی که حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است، صادر می شود.  

 

 الکترونیکی ابطالی  صورتحساب
 تی اصلی مربوط به خریدار شامل: چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب الکترونیکی اصالحی، اقالم اطالعا 

 شماره اقتصادی و همچنین شناسه کاال/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب  

مثبته   مدارک  و  اسناد  اساس  وبر  یابد  معاملهتغییر  تحقق  گردد،    عدم  مالیاتی  احراز  فرد  به  منحصر  شماره  حاوی  که  اصالحی  صورتحساب 

 صورتحساب مرجع است، صادر می شود.  

 پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصالحی برای آن صورتحساب وجود ندارد.  

 است.عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده های مالیاتی صورتحساب الکترونیکی،  شرط ابطال 

 

 قواعد مهم در صورتحسابهای الکترونیکی 

 ید بیشتر از یک هفته باشد. فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان نبا ❖

 شود. ثبت و ارسال اطالعات صورتحساب توسط شرکتهای ارائه کننده خدمات پرداخت انجام مینوع سوم  در صورتحسابهای الکترونیکی   ❖

 باشد، تنها ارسال اقالم مرتبط با سرجمع فروش و مالیات ضروری است.نوع سوم مربوط به مصرف کننده نهایی اگر صورتحساب از  ❖

مقدار آن درون هر حافظه مالیاتی  سریال داخلی صورتحساب   ❖ مالیاتی است که  به فرد  : مولفه متغیرتشکیل دهنده شماره منحصر 

داربه ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی متفاوت و به صورت متناوب وتصاعدی تولید  منحصربه فرد می باشد. این مق

 می شود. 

صالحی، ابطالی و برگشت از فروش  از هر شماره منحصر به فرد مالیاتی تنها یکبار می توان به عنوان شماره مرجع در صورتحساب های ا ❖

 استفاده نمود.

امکان استفاده از شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب ابطالی به عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وجود   ❖

 ندارد.

ید صورتحساب مرجع مشخص نشده باشد، امکان  ، چنانچه هنوز وضعیت تایاصالحی و برگشت از فروشدر صورتحساب با موضوع:   ❖

 استفاده از آن به عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع وجود ندارد.
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الزامی بوده و در صورتی که نوع پرواز خارجی باشد، ثبت    در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما ثبت فیلد نوع پرواز ❖

 شماره گذرنامه نیز برای خریدار الزامی است.

الکترونیکی با قرارداد، ثبت فیلد در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی قرارداد پیمانکاری، جهت برقراری ارتباط بین صورتحساب   ❖

 شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده الزامی است. 

اجرت،    در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طال، جواهر و پالتین ثبت فیلد اجرت ساخت، سود فروشنده، حق العمل و جمع کل ❖

 حق العمل و سود الزامی است.

الکترونیکی نوع دوم با الگوی فروش استفاده نموده و ثبت فیلد شماره پروانه گمرکی و کد گمرک محل  برای صادرات از صورتحسابهای   ❖

 اظهار، مبلغ ارز، نوع ارز و نرخ برابری ارز با ریال الزامی میباشد که در آن ثبت اطالعات مربوط به خریدار الزامی نیست.

 اگر صورتحساب مربوط به مصرف کننده نهایی باشد، روش تسویه فقط باید از نوع نقدی باشد.  ❖

استاندارد برای هر قلم    شناسه کاال/خدمت، مجموعه ای از فیلدهای توصیفی یک کاال/خدمت است که به صورت فیلدهای توصیفی ❖

 کاال/خدمت مشخص شده است. 

رقمی است که به کاال /خدمت تخصیص داده می شود. به ازای هر ردیف در صورت حساب الکترونیکی  ۱۳شناسه کاال /خدمت شماره  ❖

ال/ خدمت مرتبط الزامی است.  کلیه تولیدکنندگان, واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمت مکلف  صادره توسط مودیان درج  شناسه کا 

 به دریافت شناسه مذکور از وزارت صنعت, معدن و تجارت می باشند. 

 .قابل دریافت است   stuffed.tax.gov.irریق نشانی کلیه شناسه کاال /خدمت تخصیص داده شده از ط  ❖

 

 توسط مودی مراحل اصلی ثبت نام در سامانه مودیان پایانه فروشگاهی در حالت ارسال 

 
 

آغاز
ثبت نام و دریافت 

توکن نرم افزاری از

مراکز میانه عام

استخراج کلید 

عمومی از توکن

ورود به سامانه 

مودیان و انتخاب 

کارپوشه

ورود به بخش 

ی شناسه ها/عضویت

یکتای مالیاتی

وه انتخاب گزینه نح

ارسال توسط مودی

بارگذاری کلید 

عمومی استخراج 

2شده از مرحله 

تاییدکدپستی و

آدرس ثبت شده در 

سامانه

مرحله آخر تایید 

نهایی

ای صدور شناسه یکت

مالیاتی

توضیح : پس از تایید کدپستی و آدرس مراحل بعد شامل 

  پرداخت   ابزار  تخصیص  –تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا  

  پایانه   و  مالیاتی  حافظه  اطالعات  –  یکتا  شناسه  به

 زنید. ب  را بعد مرحله کلید  و  باشد می اختیاری فروشگاهی
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