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1394/04/31مستقیم مصوبهای اصالحی قانون مالیات( 169)ماده ( 2)نامه اجرایی تبصره آیین( 1)ماده( ت)بند

تصل به پایانه پرداخت میا رایانهیاصندوق فروش سامانه ای اعم از : سامانه صندوق فروش
امیده می شوند ، شامل ن"تجهیزات مشابه"که به اختصار نرم افزار کاربردی یا شبکه پرداخت بانکی 
اطالعات فروش ثبتکه حداقل قابلیت الزم برایامکان اتصال به سامانه سازمان سخت افزار و نرم افزار با 

.را دارد خدمات واحد کسب و کار و کاال 

1398/07/21قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مؤدیان مصوب ( 1)ماده( ب)بند

یادرگاه پرداخت الکترونیکی ،(pos)دستگاه کارتخوان بانکی ، رایانه: پایانه فروشگاهی
را سامانه مودیان و امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشورکه هر وسیله دیگری

.برخوردار باشدقابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی داشته و از 
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ام در نظام مالیاتی موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نصاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی -169ماده
ردادها و سایر می شوند، مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قرا

.اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند
معادل .تفاده کنندو تجهیزات مشابه اس« فروش( مکانیزه)صندوق ماشینی »سامانه  صندوق فروش از موظفندمودیان مالیاتی موضوع این ماده -2تبصره

اده و یا سالهای لین سال استفاوهزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در
.بعد آن قابل کسر است

:آن( 2)وتبصره1394/04/31قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب( 169)ماده

الزام 
قانونی

1398/07/21قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مودیان مصوب ( 1)ماده( ج)بند

جم باب سوم قانون موضوع فصلهای چهارم و پناشخاص حقوقی و ( صنفی و غیر صنفی)کلیه صاحبان مشاغل 
در این قانون . با اصالحات و الحاقات بعدی آن ، مشمول این قانون هستند1366/12/03مالیات های مستقیم مصوب 

.هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خالف آن تصریح شده باشد
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های مستقیم اصالحی قانون مالیات( 169)ماده ( 2)نامه اجرایی تبصره آیین( 1)ماده( 7)بند

اعالم شده یا میبندی، تعیین وکه متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویتصاحبان مشاغل موضوع قانون و اشخاص حقوقی :اشخاص مشمول
.شوند

1398/07/21قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مودیان مصوب ( 1)ماده( ج)بند

جم باب سوم قانون موضوع فصلهای چهارم و پناشخاص حقوقی و ( صنفی و غیر صنفی)کلیه صاحبان مشاغل 
در این قانون . با اصالحات و الحاقات بعدی آن ، مشمول این قانون هستند1366/12/03مالیات های مستقیم مصوب 

.هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خالف آن تصریح شده باشد



5

های مستقیم اصالحی قانون مالیات( 169)ماده ( 2)نامه اجرایی تبصره آیین( 3)ماده

اکثر تا پایان به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداتاق است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مکلفسازمان
.های کثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم نمایدشهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه

و اصالحات بعدی آن نیستند، سازمان -1382مصوب -موضوع این آیین  نامه مشمول قانون نظام صنفی کشور صاحبان مشاغل در مواردی که -1تبصره 
.  مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی  صالح و حسب مورد تشکل حرفه  ای ذی ربط اعالم کند

االجرا شدن این سازمان موظف است با توجه به فراخوان های مشمولین قبلی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف یک ماه از تاریخ الزم-2تبصره 
کندرا به روش پیش بینی  شده در قانون اعالمفهرست کامل مشمولین نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش تصویب نامه، 
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:9۸قانون بودجه 6تبصره "ی"بند 

دامپزشکیوداروسازیپیراپزشکی،پزشکی،مشاغلوحرفصاحبانکلیه
ی،پزشکآموزشودرمانبهداشت،وزارتتوسطآنهافعالیتمجوزکه

پزشکیدامسازمانودامپزشکینظامسازمانیاوایرانپزشکینظامسازمان
ماده2تبصرهنامهآیینچهارچوبدرمکلفندشود،میصادرایران
الحاقاتواصالحاتو1366/12/۴مصوبمستقیممالیاتهایقانون16۹

.کننداستفادهفروشگاهیپایانهاز13۹8سالابتدایازآنبعدی

مشاغل 
پزشکی، 
پیراپزشکی

، داروسازی 
و 

دامپزشکی

1

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/4/169-1/4355
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تفاهم نامه 
سازمان مالیاتی 

با 
نظام پزشکی 

برای 
ثبت کارتخوان 

در سامانه 
مالیاتی 

تا

1398/11/30
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د/26۸/31092: شماره
139۸/07/01: تاریخ

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران
...مدیر کل محترم امور مالیاتی استان 

با سالم و احترام
مصوباصالحیهمستقیمهایمالیاتقانون(16۹)ماده(2)تبصرهاجرایینامهآیین(3)مادهاجرایراستایدر

ازهاستفادواندازیراهنصب،مشمولحرفومشاغلفهرستپیوستبهمذکور،ماده(1)تبصرهو13۹۴/0۴/31
ورسانیاطالعجهتاستخواهشمندلذاگرددمیایفادالزمرسانیاطالعواستحضارجهتفروشصندوقسامانه

.فرماییدمبذولراالزمدستوراتواقداماتربط،ذینهادوتشکلبامطلوبهماهنگی
علی رستم پور
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری

گانه جهت ثبت پایانه در سامانه مالیاتی15فهرست مشاغل  2
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;وکال-1
;مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده-2
;دفاتر اسناد رسمی-3
;مشاورین امالک-۴
سنتی و کافی تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های-۵

ها، آش و حلیم پزی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تاالرها، باغ سراها، طباخی
;ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه

اغ ویالها، مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، ب-6
;اقامتگاههای بین راهی و متل ها

;(شاورزیبه استثنای ماشین آالت راهسازی، ساختمانی و ک)نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری -7
;های مردانه و زنانهآرایشگاه-۸
;(قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان( ۸1)به استثنای مشمولین ماده )ها آجیل و خشکبار فروشی-9

;ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی هاها و شیرینی فروشیقنادی -10
;هاهای مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشیمیوه و تره بار فروش-11
;مجموعه های فرهنگی و ورزشی-12
;(به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی ها -13
;نت هاو کافی( گیم نت ها)های رایانه ای بازی-1۴
از جمله )کترونیکی ، دفاتر خدمات ال(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)دفاتر خدمات ارتباطی -1۵

(.ی، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضای10+دفاتر پلیس

ه پرداخت پایانه پرداخت متصل به شبک)پایانه فروشگاهیملزم به استفاده از1399از ابتدای سال صاحبان مشاغل مذکور، 
.مطابق مقررات می باشند( فاکتور)و صدور صورتحساب فروش ( بانکی
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مزایای 
ت نصب و ثب
پایانه 

فروشگاهی
در سامانه 

مالیاتی
امه نمفاد آیینمطابق )

(  2)اجرایی تبصره 
اصالحی ( 16۹)ماده 

های قانون مالیات
(مستقیم

، هزینه و نگهداری (کاال و خدمات)در مورد اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش 
قانون ( ۹5)موضوع آیین نامه ماده جایگزین دفاتر، اسناد و مدارکحساب موجودی کاال باشد، اطالعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد 

خواهد بود

اند مشروط به رعایت از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شدهمعادل ده درصد 
.خواهد شدبخشودهاول نامه برای مدت دو سالمفاد این آیین

افزار متناسب با افزار و نرمبابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت های انجام شده معادل هزینه 
قطعی شده اشخاص( عملکرد)مالیات بر درآمد نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می شود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از 

.نامه قابل کسر خواهد بودهای بعد با رعایت مفاد این آییندر اولین سال استفاده و یا سال مشمول 
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فزوده اضافه پرداختی ارزش ا/ محاسبه بدهی
توسط سامانه

ر عدم دخالت درتشخیص بدهی مالیات ب
ارزش افزوده

اعطای پاداش همکاری وتشویق خریداران
یبه خرید از دارندگان پایانه فروشگاه

قبول اظهارنامه عملکرد

عدم مراجعه مأموران مالیاتی وعدم مطالبه
دفاتر ومدارک

۴ماده

۵بندپ ماده

۵بند ت ماده

1۸و17مواد

19ماده

منفعت اجرای 
مفاداین قانون 
بیشتر از عدم 
.اجرای آن است

این ماده یک نوع 
محسوبامتیاز 

.می شود

مزایای 
ت نصب و ثب
پایانه 

فروشگاهی
در سامانه 

مالیاتی
قانون مفاد مطابق )

اهی پایانه های فروشگ
وسامانه مؤدیان
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جریمه عدم 
نه نصب پایا

وثبت آن 
در سامانه 

مالیاتی
امه نمفاد آیینمطابق )

(  2)اجرایی تبصره 
اصالحی ( 16۹)ماده 

های قانون مالیات
(مستقیم

و عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید
مأخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی . خواهد بودمعادل دو درصد فروش ای موجب تعلق جریمه ، فروش

.استنگرفته قراردر اختیار سازمانخواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطالعات آن 
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جریمه عدم 
استفاده از

پایانه 
فروشگاهی

(  ب)مطابق بند)
ه قانون پایان( 22)ماده

ه فروشگاهی وسامان
(مؤدیان

مجموع فروش% 10

دهرکدام بیشتر باش
یا

ریال20،000،000

و

محرومیتتت از اعمتتال 
ی، مالیتاتمعافیت های 

ی نرخ صفر و مشتوقها
ات موضوع قانون مالی

ن های مستقیم در هما
.سال مالی
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www.intamedia.ir
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نام کاربری و باهمان 
رمز عبور می توانید از 

وضعیت ثبت نام 
نهایی خود در سامانه 

یا رسیدن به 
مطمئن ( 45)وضعیت

.شوید
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تاریخ مشمولیت مشاغل مشمول جدیداالفعالیت همان -1
تاریخ شروع فعالیت

1398/11/30تاریخ مشمولیت حرف پزشکی و کادردرمان از-2
.  است1399/01/01گانه از 15تاریخ مشمولیت مشاغل -3
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مراحل دریافت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی

دستگاهمراجعه به سایت شرکت تأمین کننده کارتخوان و ورود شماره پایانه وسریال دستگاه یا شبای

یوارد کردن اطالعات مودی در سایت شرکت پرداخت با همان اطالعات تکمیل شده در سامانه مالیات

ات رقمی استاندارد پایانه فروشگاهی وحافظه مالیاتی وثبت آن در قسمت ثبت مشخص16دریافت سریال
پایانه فروشگاهی سامانه مالیاتی
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(به پرداخت ملت) نحوه دریافت سریال صندوق فروش،سریال حافظه مالیاتی از شرکت نمونه

http://www.behpardakht.com/
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مالحظات تلفن پشتیبانی سایت نام شرکت ردیف

*733#-اپلیکشن آپ 8333-021 http://asanpardakht.ir آسان پرداخت پرشین 1

اپلیکیشن دکا و کارت خوان
هوشمند

66737000-021 http://ecd-co.ir الکترونیک کارت دماوند 2

اپلیکیشن سکه 27312731-021 http://behpardakht.com به پرداخت ملت 3

پپکو 23505-021 http://pep.co.ir رگادپرداخت الکترونیک پاسا ۴

#72۴* 8۴080-021 http://sep.ir پرداخت الکترونیک سامان ۵

۴8320-021 http://pna.co.ir پرداخت نوین آرین 6

اپلیکیشن تاپ 87-22661777-021 http://pec.ir انتجارت الکترونیک پارسی 7

پیام رسان بله 225۹800۹-021 http://sadadpsp.ir پرداخت الکترونیک سداد ۸

23762376-021 http://sayancard.ir سایان کارت 9

*767#-اپلیکیشن آوا همراه 88773258-021 https://www.fanavacard.ir فن آوا کارت 10

پاتاپلیکیشن  85۹۴5501-021 http://irankish.com کارت اعتباری ایران کیش 11

موبایل پوز مبنا کارت ۴1072000-021 http://www.mabnacard.com مبنا کارت آریا 12

تاندارداسامی شرکتهای تأمین کننده کارتخوان وپایانه فروشگاهی جهت دریافت سریال اس
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نکات مهم در خصوص ثبت پایانه های فروشگاهی

شوند، در هر سال، تأسیس یا ایجاد میپس از انتشار آگهی فراخوان صاحبان مشاغلی که 
ثبت ونصب سامانه صندوق فروش ، نسبت به ظرف چهار ماه از شروع فعالیتمکلفند 

خصات با ذکر ویژگی و مشدرخواست تخصیص شماره در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان 
سامانه صندوق فروش اقدام کنند
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ل و پس از ثبت درخواست اشخاص مشموظرف دو ماه سازمان مکلف است 
وش با بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فر

سامانه برای هرشماره شناسه های اعالم شده نسبت به تخصیص ویژگی
.نمایداقدام ( کارتخوان)فروش 

کد ضد جعل
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به راه سبت ، نشناسهشماره بعد از تاریخ اخذ ابتدای اولین ماه مکلفند از اشخاص مشمول 
اندازی و بهره برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معامالت خود در آن و صدور 

اخت صورتحساب فروش کاال و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادر شده از پایانه پرد
. متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند

ثبت مورد اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیتدر : نکته-
، هزینه و نگهداری حساب موجودی کاال باشد، (کاال و خدمات)عملیات خرید و فروش 

ن نامه اطالعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیی
قانون خواهد بود( ۹5)ماده 
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های انجام به منظور ایجاد تناظر بین معامالت ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت
ای بانکی شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب ه

به شبکه پرداخت مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل
سازمان اعالم بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی

.کنند
ایانه پرداخت اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پ-تبصره 

درگاه متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف ده روز از طریق
عملیات الکترونیکی سازمان اعالم نمایند

سعی کنید 
شماره حساب 

شخصی و شغلی 
.جداگردد
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سال جمهوری اسالمی ایران مکلف است با همکاری سازمان ظرف یکبانک مرکزی 
رداخت از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه، پایانه های پرداخت اعم از پایانه های پ

هی کند و کارتخوان و پایانه های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماند
ادی، به هر یک از با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتص

، ارایه پس از گذشت زمان مذکور. اختصاص دهدشناسه یکتا پایانه های پرداخت، 
.خواهد شدمتوقف خدمت به پایانه های پرداخت فاقد شماره یکتا

راکنش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است اطالعات مربوط به ت-تبصره 
ازمان درخواست می و شبکه شتاب را به ترتیبی که س( شاپرک)پرداخت بانکی های شبکه

کند، در اختیار آن قرار ده

هشدار جدی به 
!!!!!متخلفین
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ندوق تعداد سامانه صکاهشدر مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به 
روز از روز توقف (10)های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف 

ترونیکی برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکبهره 
.نماینداعالمسازمان به اداره امور مالیاتی مربوط 
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خود را ز یک ماه بیش افعالیت تعطیلی، توقف دایم یا موقتمکلفند مراتب اشخاص مشمول 
سازمان یا به صورت از تاریخ تعطیلی یا توقف از طریق درگاه عملیات الکترونیکیحداکثر تا یک ماه 

.مکتوب به سازمان اعالم یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند
ارد وقوع در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صالح قانونی باشد یا در مو-1

اتب را از حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه از توقف فعالیت واحد کسبی، مر
را از طریق پست طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعالم یا مراتب

.سفارشی به سازمان ارسال کنند
تغییرات انجام فته ظرف دو ه، مکلفند فعالیت شغلی آنها تغییر می کنداشخاص مشمولی که -2

ا مراتب را از شده را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعالم ی
.طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند

کاهش محل یا افزودن محل جدید فعالیت، تغییر نشانی محل فعالیتمکلفند مشاغل مشمول صاحبان -3
ی سازمان یا به از طریق درگاه عملیات الکترونیکحداکثر تا یک ماه پس از وقوع را فعالیت خود 

.کنندصورت مکتوب به سازمان اعالم یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال 




