
نکات مربوط به ثبت اطالعات معامالت فصلی 

1396عملکرد سال 

غریبمهدی : به اهتمام 

1

ویرایش صفر
1396خرداد 25

نشر و کپی این مجموعه برای کلیه اشخاص جهت توسعه 
فرهنگ مالیاتی رایگان می باشد



مطالب قوانین و آیین نامه هافهرست 

اهمیت ارسال اطالعات معامالت فصلی. 1

الزامات ارسال معامالت فصلی . 2

آیین نامه های مرتبط. 3

مشمولین ارسال اطالعات. 4

مهلت ارسال اطالعات. 5

اقالم اطالعاتی ارسالی. 6

موارد عدم شمول. 7

نرخ جرائم مالیات. 8

اصالح اطالعات. 9

حد نصاب معامالت فصلی. 01

اطالعات تجمعی و امتناع. 11

2



فهرست مطالب آموزش نرم افزار معامالت فصلی

پرداخت مبالغ پیمانکاری. 1

دریافت قراردادهای پیمانکاری. 2

فروش کاال و خدمات. 3

خرید کاال و خدمات. 4

صادرات. 5

واردات. 6

حق العملکاری. 7

حمل و نقل بار. 8

حمل و نقل مسافر. 9

کارگزاری بیمه. 01

اجاره. 11

3
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آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط

6

تبصره 

2
169ماده 

تبصره 

5
169ماده 

تراکنشهای 

بانکی 

مشکوک

تحریر 

دفاتر
95ماده 



قانون مالیاتهای مستقیم169برگ مطالبه جرائم ماده 

تهراناستانوشهرمالیاتیامور
مالیاتیامورکلادارات

1394/09/10مورخ200/94/90شمارهبخشنامهپیرواحترام،با
1393/12/12مورخد/43415/234شمارهنامهپیوستبه،

رایمجمطالبهبرگوگزارشفرمبهمنضممودیانخدماتدفتر
اصالحیمستقیممالیاتهایقانونمکرر169مادهموضوع
جرائمبهرسیدگیدربرداریبهرهجهت،1380/11/28مصوب
.گرددمیارسالمذکورمادهموضوع

232/18960

1394/10/01



169جرایم مالیاتی مرتبط با ماده 

:می گردندمجازاتهاي درجه شش محکومموارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به -274ماده 
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن-1
اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن-2
و امتناا  از انااام تکاالیا قاانونی این قاانون ( 181)ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده-3

به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام( مکرر169)و ( 169)مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضو  مواد
به ساازمان اماور نآعدم اناام تکالیا قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال-4

مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخالف واقع-5
خودداری از اناام تکالیا قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی-6
استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی-7

ماماع تشاخی  1390/08/07اعمال این ماازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله باا فسااد مصاوب -1تبصره 
.مصلحت نظام نیست

.ذیردمی پاعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت-2تبصره 
:چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخ  حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از ماازات های زیر محکوم می شود-275ماده 

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی -1
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تااری-2
. باشدمسؤولیت کیفری شخ  حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخ  حقیقی مرتکب جرم نمی-تبصره 



اشخاص مشمول جریمه

هاا و چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچناین مؤسساات حسابرسای، ماأموران مالیااتی و کارکناان بانک-276ماده 
داقل مااازات مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گازارش نکنناد باه حا

.ماازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون ماازات اسالمی تعیین می شود. مباشر جرم محکوم می شوند
این قانون، مسؤول پرداخت اصل ( 276)تا ( 274)موادماازات های مقرر در عالوه بر مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی-277ماده 

باه ضارر و زیاان وارده این قانون مطالبه  نشده باشد و همچنین ( 157)مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 
.دولت با حکم مراجع صالح قاضی می باشند

ه مقتضای رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریاک از اساتان ها و منااطقی کا-278ماده 
یزات و مکان در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظا است لوازم و تاه. بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد

.استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید



م اداری و مقابله با فساد سالمت نظاء تقان ارقانو
1390/7/8



دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و 
موسسات غیرتجاری  

1388/9/14



قانون مالیاتهای مستقیم182ماده 

دیگرانمالیات پرداختبهمکلفقانوناینمقرراتمطابقکهکسانی-182مادة
ودباشکردهضمانتیاتعهدرادیگری مالیاتپرداختکههرکسهمچنینومی باشند

اختهشنجریمه ای مشمولقانونایندرمقررتکالیفانجامازخودداریاثربرکهکسانی
وصولاجرایقانونیمقرراتطبقبدهی وصولنظرازومحسوبمؤدیحکمدرشده اند
.شدخواهدرفتارآنانبامالیاتها



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

د-230-41997:شماره
1395-11-02: تاریخ

ماده ( 5) نامه اجرایی موضوع تبصره بدینوسیله آیین 
مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ( 169)

که 29/10/1395مورخ 203829به شماره 31/04/1394
به تصویب وزیران محترم دادگستری و امور اقتصادی و 
دارایی رسیده است، به منظور اطالع و اقدام الزم ابالغ 

میگردد
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آیین نامه اجرایی نگهداری و ارائه اسناد-4
24/02/1396: تاریخ505/96/200:بخشنامه شماره

موضوع نحوه بررسی و 04/02/1395مورخ 505/95/200اصالح دستورالعمل شماره 
رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

فته پس از می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هبیش از یک پرونده در نظام مالیاتی بوده که دارای شخص حقیقی چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به -2
اصله و ی ودریافت اطالعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانک

ده باشد، حسب رسیین ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات الزم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرف
ک استنکاف چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره ی. دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطالعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد

د، مراتب در دی فراهم نشمؤنمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به
.  متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأموران مالیاتی ذیربط خواهد رسید

. دسپس پرونده متشکله به ضمیمه اطالعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیر
از دریافت کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پساشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به -3

شماره دو ل فرم اطالعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات الزم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمی
نش های بانکی سپس اطالعات تراک. پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود

از طرف در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده. واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد
العات آوری اطجمعادارات اطالعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با 

اتی اطالعات الیالزم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور م
. تراکنش های بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند

ف مدت دو شخص دیگری بوده، حداکثر ظرخود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند باشد که شخص حقیقی چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به -4
ه، ی واصلهفته پس از دریافت اطالعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانک

و رسمیچنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی
ل امور مدیرکشخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطالعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور

شخص در صورتی که. مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصالح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود
توجه به اظهارات ابثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساساً تراکنش های بانکی واصله،

. فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید3و 2، 1مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 
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رسیدگی مالیاتی و علی الراس-5

97ماده 
اتیمالیاظهارنامهتسلیمبهمکلفکهقانوناینموضوعحقیقیاشخاصمالیاتمشمولدرآمد(1394/04/31اصالحیه)

گرفتهقرارپذیرشموردوشدهارائهوتنظیممربوطمقرراترعایتباکهمؤدیمالیاتیاظهارنامهاستنادبهباشندمی
ازتعدادیوقبولرسیدگیبدونرادریافتیمالیاتیهایاظهارنامهتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان.بودخواهدباشد،

.ددهقراررسیدگیموردمقرراتبرابروانتخابنمونهطوربهیاوشدهتعیینهایشاخصومعیارهااساسبرراآنها
یمالیاتامورسازمانکند،خـودداریمقرراتبامطابقوقانونیمهلتدرمالیاتیاظهارنامهارائهازمؤدیدرصورتیکه

جامعحطرازمؤدیانشدهکسباقتصادیاطالعاتوفعالیتبراساسبرآوردیمالیاتیاظهارنامهتهیهبهنسبتکشور
مدترفظچنانچهمؤدیاعتراضدرصورت.کندمیاقداممالیاتتشخیصبرگموجببهمتعلقمالیاتمطالبهومالیاتی

اعتراضد،کناقداممربوطمقرراتمطابقمالیاتیاظهارنامهارائهبهنسبتمالیات،تشخیصبرگابالغتاریخازروزسی
عدممجازات هایاعمالوهاجریمهتعلقازمانعحکماینگیرد،میقراررسیدگیموردقانوناینمقرراتطبقمؤدی

.نیستقانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیم
.استجاریمادهایناجرایدرقانوناین(239)مادهتبصرهموضوعحکم

عاتاطالبانک،قانوناینابالغتاریخازسالسهمدتظرفحداکثراستموظفکشورمالیاتیامورسازمان-تبصره
نظامکهمالیاتیاموراداراتدرمدت،اینطیدر.نمایدفعالومستقرکشورسراسردررامالیاتیجامعنظامبهمربوط
هایمالیاتقانون(271)و(154)،(153)،(152)،(98)،(97)مواداست،نیامدهدراجراءبهکاملصورتبهمالیاتیجامع

.بودخواهدمجری1380سالمصوبمستقیم
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قیمقانون مالیاتهای مست

وراماداراتمی شوندشناختهمالیاتپرداخت مسئولمتعدداشخاصکهمواردیدر
وصولبرایجداگانهیکهربهیامجتمعاًآنهاهمةبهدارندحقمالیاتی
.ودب نخواهددیگرانبهمراجعهمانعآنهاازیکیبهمراجعهوکنند مراجعهمالیات

162ماده

مقررات عمومی–چهارم : فصل در مقررات مختلفه–چهارم: باب 

مباحث



قانون مالیاتهای مستقیم169ماده 
مبنای جریمه بعد 

اصالحیه
قبل 

اصالحیه
موضوع ردیف

مبلغ مورد معامله 2% 10% عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت 1

مبلغ مورد معامله 2% 10% عدم درج شماره اقتصادی خود  2

مبلغ مورد معامله 2% 10% عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله 3

مبلغ مورد معامله 2% 10% استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران 4

مبلغ مورد معامله 2% 10% استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود 5

مبلغ معامالتی که فهرست
آنها ارائه نشده است 

1% 1% های عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روش
فروششدهتعیین 

6

مبلغ معامالتی که فهرست 
آنها ارائه نشده است 

1% 1% های عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روش
خریدتعیین شده

7

دارد ندارد توافق با ممیز کل 7

دارد دارد بخشودگیقابلیت 8



قانون مالیاتهای مستقیم169ماده 
حد نصاب معامالت فصلی

مبنا درصد ریالمبلغ سال حد آستانه ردیف

67.000000 10% 6.700.000 1391 1

88.000.000 10% 8.800.000 1392 2

120.000.000 10% 12.000.000 1393 3

139.000.000 10% 13.900.000 1394 4

200.000.000 10% 20.000.000 1395اول نیمه 5

200.000.000 10% 20.000.000 1395دوم نیمه 6

220.000.000 5% 11.000.000 1396سال  7



قانون مالیاتهای مستقیم169ماده 
موارد تمدید

گروه تمدید فصل سال ردیف

همه 1391مهر  بهار 1391 1

ذیحسابیها 1391بهمن  بهار تابستان پاییز 1391 2

همه 1392اردیبهشت  چهار فصل 1391 3

همه 1392مرداد  بهار 1392 5

همه 1392اسفند  سه -1391چهارفصل
1392فصل 

1392-1391 6

حقوقی 21-3-1393 -1391چهارفصل
1392

1392-1391 7

حقیقی 4-4-1393 -1391چهارفصل
1392

1392-1391 8

حقوقی 25-6-1393 -1391چهارفصل
93بهار-1392

1392-1391-1393 9

حقیقی 5-7-1393 -1391چهارفصل
93بهار-1392

1392-1391-1393 10

همه 15-2-1395 زمستان 1394 11

همه 31-01-1396 پاییز 1395 12

همه 31-01-1396 (عدم تمدید)زمستان 1395 13



قانون مالیاتهای مستقیم169ماده 
خرید کاال

1396از سال  1396سالتا قبل موضوع ردیف

تجمعی تجمعی 81اشخاص حقیقی ماده  1
بدون شماره مشخصات

اقتصادی
تجمعی حد نصاب حقیقیکمتر از 2

کاملموارد تجمعی کمتر از حد نصاب حقوقی 3

تجمعی تجمعی ایرانی ، )ملزم به ثبت نام نمی باشند
(خارجی

4

نداریم تجمعی بافندهای داری حقیقی 5

موارد کامل موارد کامل ایرانی و خارجیاشخاص حقوقی 6

فراگیر و کوتاژ و کد گمرکبا کد با کد فراگیر فاقد اقامت اشخاص خارجی 7
مقدار ارز-نرخ ارز-نوع ارز نداشتیم ارزیمعامالت 8

ندارد ندارد امتناع 9



قانون مالیاتهای مستقیم169ماده 
فروش کاال

1396از سال  1396سالتا قبل موضوع ردیف
بدون شماره اقتصادیمشخصات تجمعی 81اشخاص حقیقی ماده  1

کاملموارد تجمعی حد نصاب حقیقیکمتر از 2

کاملموارد تجمعی کمتر از حد نصاب حقوقی 3

بدون شماره اقتصادیمشخصات تجمعی (ایرانی ، خارجی)ملزم به ثبت نام نمی باشند  4
بدون شماره اقتصادیمشخصات تجمعی posمصرف کننده نهایی  5
بدون شماره اقتصادیمشخصات تجمعی کفاکتور نوع ی-نهاییمصرف کننده 6

موارد کامل موارد کامل ایرانی و خارجیاشخاص حقوقی 7
فراگیر و کوتاژ و کد گمرکبا کد با کد فراگیر فاقد اقامت اشخاص خارجی 8

مقدار ارز-نرخ ارز-نوع ارز نداشتیم ارزیمعامالت 9

نداریم مقررات قبلمطابق امتناع 10



قانون مالیاتهای مستقیم169ماده 
اصالحی  سیستمموارد 

1396از سال  1396سالتا قبل موضوع ردیف

+ + کاالفروش 1

+ + خرید کاال 2

+ + قرارداد پیمانکاری 3

+ - صادارت خدمات پیمانکاری 4

+ - کاالصادرات 4

+ - کاال و خدماتواردات 5

+ - (وجه2بیش از )کاریحق العمل 6

+ - بیش )حمل و نقل خدمات
(وجه2از

7

+ - (از دو وجهبیش)بیمه 8

+ - اجاره 9

- + امتناع 10



قانون مالیاتهای مستقیم169ماده 
سیستماصالحی موارد 

1396از سال  1396سالتا قبل موضوع ردیف
خدمات-محصول-دارایی - فصل حسابسر 1

تهاتر-تعهدی-بانک-نقد - نحوه دریافت 2

تهاتر-تعهدی-بانک-نقد - نحوه پرداخت 3

+ - نوع ارز 4

+ - نرخ ارز 5

+ - مبلغ ارزی 6

+ - شماره کوتاژ 7

+ - کد گمرک 8



قانون مالیاتهای مستقیم169ماده 
صورتحساب نمونه یک



قانون مالیاتهای مستقیم169ماده 
صورتحساب نمونه دو



قانون مالیاتهای مستقیم169ماده 
3صورتحساب نمونه 



آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای 
اصالحی قانون مالیات های مستقیم 95رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 

(1394/12/9مورخ 200/94/118بخشنامه شماره )

بایماشینیاوچاپیسریالشمارهیادستیبصورتخدماتارائهیاکاالفروشموارددرکهاستفرمی:خدماتارائهیاکاالفروشصورتحساب
.گرددمیصادر(فروش(مکانیزه)ماشینیصندوق)فروشصندوقسامانهتوسطیاوماشینیسریالشماره

آنارائهوصدورنحوهوفروشصورتحساب:هفتمفصل

وصادرزیربشرحموردحسبدومنوعیااولنوعصورتحسابخدماتارائهیاوکاالفروشموارددربایدنامهآییناینموضوعمودیان-8ماده
:نمایندنگهداری

انوادگیخنامنام،شاملهویتیاطالعاتبرگیرندهدرحداقلوتاریخمورد،حسبماشینییاچاپیسریالشمارهدارایبایداولنونصورتحساب-1
.اشدبآنمبلغومقدارشده،ارائهخدماتیاکاالمشخصاتوخریداروفروشندهکدپستیوکاملنشانیاقتصادی،شمارهحقوقی،شخصنامیا

.باشدنمیالزامینامهآیینایننظرازخریدارمشخصاتدرجنهاییکنندهمصرفبهفروشصورتدر:تبصره

مارهشدارایبایدشودمیصادره(فروش(مکانیزه)ماشینیصندوق)فروشصندوفسامانهازاستفادهموارددرصرفاًکهدومنوعصورتحساب-2
کدپستیوکاملنشانیاقتصادی،شمارهحقوقی،شخصنامیاخانوادگینامنام،شاملهویتیاطالعاتدربرگیرندهحداقلوتاریخماشینی،سریال

.باشدآنمبلغومقدارشده،ارائهخدماتیاکاالمشخصاتوفروشنده

.فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است2و 1در مورد بندهای 



169ماده 3آیین نامه تبصره

. گزارشی است حاوی اقالم اطالعات مربوط به خرید و فروش کاال و خدمت: فهرست معامالت( ط
.قانون می باشد95های تعریف شده در آئین نامه اجرائی ماده مطابق فرم: صورتحساب( ی
.ثبت اطالعات هویتی، مکانی و مجوز های فعالیت مودیان در سامانه به منظور صدور شماره اقتصادی:ثبت نام( ک
دمات به شخص حقیقی است که کاال و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کاالها و خ:مصرف کننده نهائی( ل

.دیگران استفاده ننماید
ند، شوکه به صورت مشارکت مدنی اداره می( اشخاص حقیقی ) شماره شناسایی است که توسط سازمان برای صاحبان مشاغل :شناسه مشارکت مدنی(  م

. شودتخصیص داده می
اغل کارتی است حداقل شامل نام مؤدی و شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مش:اقتصادیکارت( ن

.  قرار داده می شود
.شماره منحصر به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده می شود:شماره اختصاصی اشخاص خارجی( س

ثبت نام در نظام مالیاتی: فصل دوم 

بت به ثبت نام نامه و به ترتیبی که سازمان اعالن می نماید، نساشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین(2ماده 
.در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند

.  باشدانجام شده است، کماکان معتبر می1394فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال -تبصره
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.ندنام نمایصاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت( 3ماده 

برای همان مجوز بیش از یک محل فعالیت صالح، نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیچنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین-1تبصره 
فعالیت ها، بعنوان محل اصلیاز این محلبر اعالم مؤدی یکی صورت خواهد گرفت و بنا فقط یک ثبت نام ها داشته باشند، برای تمامی این محل

. د بوددر صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواه. منظور خواهد شدشعبه ها به عنوان مشخص و سایر محل
-کلیه فعالیتنامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برایچنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین-2تبصره 

.های شغلی محل مذکور می باشند
تواند که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدی میها و واحدهای تولیدیدر مورد کارگاه-3تبصره 

لیه 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 ک
.دشودراین صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به نشانی که اعالم می نماید، تشکیل می. های خود تسلیم نمایددرآمدهای حاصل از فعالیت

احبان ص. مشاغلی که بصورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد(4ماده 
.  مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطالعات مورد نیازکلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعالم نمایند

، تغییرنشانی، تبدیل ،تغییرنام، تغییرشغل{(تعلیق)دائم یا موقت)}نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحالل، تعطیلی فعالیتمشمولین ثبت(5ماده 
جام یا وقوع انماه از تاریخ حداکثر ظرف مدت دو و یا سایر موارد را ( اختیاری یا قهری)فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء 

.تغییرات به سازمان اعالم نمایند
.ادر نماید، برای آنها شماره اقتصادی تخصیص و کارت اقتصادی صسازمان موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی(6ماده 



169ماده 3آیین نامه تبصره
ارکت سه ملی، شناسه مششناصاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مشمول ثبت نام مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره ملی، (7ماده 

.مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند
توانند تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید از شماره اقتصادی اند، مینام کرده و شماره اقتصادی دوازده رقمی خود را دریافت نمودهاشخاص حقوقی که قبال در نظام مالیاتی ثبت-تبصره 

. مذکور در معامالت خود استفاده نمایند
نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی: فصل سوم

ردادها را بر روی صورتحساب ها، قراو صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کاال و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار اشخاص حقوقی( 8ماده 
. و سایر اسناد مشابه درج نمایند

موضوع ماده ی و یا اشخاص حقیقحقیقی مصرف کننده نهایی و یا از جمله اشخاص نام در نظام مالیاتی نباشد مکلف به ثبتچنانچه خریدار کاال، خدمت و یا دارایی –تبصره
ها، لجنگفعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و )قانون 81

.صادره نخواهد بودالزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب باشد، ( باغات  اشجار از هر قبیل و نخیالت
تکالیف مؤدیان در خصوص ارسال فهرست معامالت: فصل چهارم

:اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معامالت می باشند( 9ماده 

اشخاص حقوقی؛ کلیه ( الف
قانون محسوب  می شوند؛95آیین نامه اجرایی ماده 2صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ( ب
صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ ( ج
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.  خواهند بوداشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر –تبصره 

فهرست. نامه مکلفند فهرست معامالت خود را مطابق اقالم اطالعاتی مندرج در سامانه معامالت تهیه و ارسال نماینداین آیین9اشخاص مشمول ماده ( 10ماده 
ازمان برای پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سیک ماه و نیم تهیه و تا ( فصلی ) معامالت حداکثر در مقاطع سه ماهه 

چنانچه انتهای سال مالی اشخاص. سامانه معامالت ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطالعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود
ابتدای فصل به نحوی که از. معامله تنظیم و ارسال نماینددو فهرست باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل در خالل یکی از فصول سال شمسی حقوقی 

.  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
نتی سازمان تواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول را مکلف نمایند که فهرست معامالت خود را به تفکیک هر صورتحساب، از طریق درگاه اینترسازمان می-1تبصره 

.  برای سامانه معامالت ارسال نمایند
عامله و معادل ریالی م( نرخ ارز مورد معامله) مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز چنانچه معامالت انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید -2تبصره 

. ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معامالت ارسالی، قید شودانجام شده در صورتحساب
مانی ه زسازمان می تواند حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معامالت و مطابق با ماهیت اطالعات، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی باز-3تبصره 

.  دریافت اطالعات را افزایش و یا روش دریافت اطالعات را تغییر دهد
فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، )قانون 81موضوع ماده مشمولین ارسال فهرست معامالت در موارد خرید کاال، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی (11ماده

ز و یا ا( خیالتو ندامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها، باغات  اشجار از هر قبیل 
داشت و می در فهرست معامالت ارسالی نخواهندالزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، اشخاصی که 

.  گونه خریدها را به صورت مجموع اعالم نمایندتوانند این 
کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد  ارسال اطالعات واردات و صادرات کاال و خدمات می باید با درج شماره –12ماده 

.حسب مورد صورت پذیردگمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی 



169ماده 3آیین نامه تبصره
موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت: فصل پنجم

:باشندموارد زیر مشمول ارسال فهرست معامالت نمی-13ماده 
خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار ؛·
خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه ؛·
-های قرضهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقها، صندوق تعاون، صندوقهای بانکسود و کارمزد و جریمه·

الحسنه؛
سود سهام و سهم الشرکه؛·
های غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذی صالح؛ها وتشکـلای، احزاب و انجـمنحـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه·
ها، جوائز و هدایای بالعوض؛کمک·
قوق حق ثبت، حق تمبر، ح( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده)مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات ·

گردد؛های اجرائی پرداخت میگمرکی و موارد مشابه، به دستگاه
های مستقیم؛حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات·
.های پرداختیساختمان محل فعالیت و آبونمان( شارژ)وجوه پرداختی بابت حق نگهداری ·

سایر مقررات-فصل ششم 

( 3)مبلغ حد نصاب معامالت کوچک موضوع تبصره یک ماده % 5از اشخاص حقیقی تا میزان صورتحساب خرید در هر -14ماده 
دهای خریداران، اطالعات خری. باشدنمیالزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید قانون برگزاری مناقصات، 

.  درج و ارسال نمایند« حد نصاب% 5معامالت کمتر از » مذکور را در فهرست معامالت خرید با عنوان



169ماده 3آیین نامه تبصره

گی باشد، متناسب با وضعیت ارسال کننده و ماهیت اطالعات، با هماهنفرآیند ارسال و دریافت اطالعات معامالتی که محرمانه می-15ماده 
.دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد

نمایند، ارسال مکرر قانون نسبت به ارسال اطالعات معامالت اقدام می169ماده ( 5)نامه موضوع تبصره اشخاصی که در چارچوب آئین-16ماده 
.های مرتبط ضرورت نداردنامه یا دستورالعملمجدد همان اطالعات در راستای مندرجات این آئین

:  در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می گردد-17ماده 
فوت اشخاص حقیقی؛·
اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی؛·
عالیت؛ انحالل اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعالم ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ف·
.  صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی·

رای این حکم مانع اج. های مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می باشدعدم انجام تکالیف مقرر در این آئین نامه و دستورالعمل-18ماده 
. دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود



169ماده 3آیین نامه تبصره
جرائم: فصل هفتم 

رعایت مهلت مقرر جرائم مذکور با . های مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشدقانون مشمول جریمه169عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده -19ماده 
.مطالبه خواهد بودقابلقانون( 157)در ماده 

مبلغ همان معامله % 2الذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل های یک الی سه جدول فوقدر صورت انجام تخلفات موضوع ردیف-تبصره 
.  خواهد بود

11ماده و 19به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و 31/4/1394های مستقیم مصوب قانون مالیات169ماده 3نامه در اجرای تبصره این آئین
تان بهار و تابسنامه برای فصول نحوه ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص موضوع این آیین. باشدالزم االجرا می1/1/1395تبصره تصویب و مقررات آن از 

.های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بودکماکان مطابق مقررات و دستورالعمل1395سال 

نرخ شرح تخلفردیف
جریمه

مأخذ محاسبه جریمه

مبلغ مورد معامله%2عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت1
مبلغ مورد معامله%2عدم درج شماره اقتصادی خود 2
مبلغ مورد معامله%2عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله3
مبلغ مورد معامله%2راناستفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگ4
مبلغ مورد معامله%2وداستفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خ5
عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق 6

های تعیین شدهروش
نها مبلغ معامالتی که فهرست آ1%

ارائه نشده است 



169اشخاص مشمول ماده  
:اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معامالت می باشند( 9ماده 
ی و کلیه دستگاه دولتی و خصوص–شهرداری –وزارتخانه ها –کشاورزی –پارک علم و فن آوری –دانش بنیان –منطقه آزاد ) اشخاص حقوقی؛ کلیه ( الف

(شرکتها 
قانون محسوب  می شوند؛95آیین نامه اجرایی ماده 2صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ( ب

گروه اول 
موع اصلی مج)طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( قبل از کسر معافیت)مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده 

لیارد ریال و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی می1391عملکرد سال ( و متمم
. باشد

. مبالغ تعیین شده مالک عمل می باشد% 50در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، -1تبصره 
.در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کاال و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء مالک عمل می باشد-2تبصره 

:  نوع فعالیت-ب
. 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

؛ (واردکنندگان و صادرکنندگان)دارندگان کارت بازرگانی -1
صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛ -2
صاحبان هتل های سه ستاره و باالتر؛ -3
صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی؛ -4
صاحبان مشاغل صرافی؛ -5
فروشگاه های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛ -6

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



169بخشنامه ویرایش اطالعات ماده 



تعیین مسیر فایل بانک اطالعاتی برنامه

37

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

.تاریخ ارسال را مستند نمایید



بانک اطالعاتی برنامهتعیین فایل 

38

متفاوت میباشد به دلیل انکه ارسال معامالت سنوات قبل نیز 1396و سال 1396بانک اطالعاتی برنامه برای سنوات قبل -1
میسر می باشد

می توان دیتا بیس برنامه را در فولدر مشترک شبکه نصب و اطالعات را توسط گروههای کاری درج نمود-2
در صورت درج اطالعات توسط گروههای کاری پیشنهاد میگردد در قسمت اطالعات نام کاال کد کاربر اطالعاتی درج شود-3



39

تعیین فصل مربوط به اطالعات

فصل مربوطه را انتخاب نمایید و در درج آن دقت شود که فصل موخر انتخاب نگردد-1
برای شرکتهای سال مالی دوبار هر فصل ارسال اطالعات میگردد-2
.می باشد و چهار رقم سال می بایست درج گردد1396سال درج شده تنها برای عملکرد سال -3



40

اطالعات مربوط به پیمانهای کارفرما در ایران

تکمیل می شودتوسط کارفرمایان تمامی اطالعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری داخل کشور در این محل-1
قراردادهای پیمانها در خارج از کشور و خرید خدمات پیمان که دارای صورتحساب می باشند و مدیریت پیمانها در این -2

.همچنین اطالعات قراردادهای مشاوره و خدمات که دارای صورت وضعیت نمی باشند درج نمیگردد. درج نمی گرددبخش 
درج گرددپرداخت شدهموضوع پرداخت می بایست مشخص شود و فقط اطالعات مربوط پیمانهایی که -3

؟پرداخت صورت نگرفته 

صورت وضعیت تایید نشده؟



41

اطالعات مربوط به پیمانها بصورت ارزی

تمامی اطالعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری داخل کشور چنانچه ارزی باشد با تعیین نوع ارز در این محل توسط -1
کارفرمایان تکمیل می شود

با انتخاب عالمت تساوی نرخ برابری ارز تمامی فیلدهای ارزی به صورت یکسان از فیلد اولی محاسبه میگردند-2



42

اطالعات تجمیعی مربوط به پیمانها

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



43

اطالعات مربوط به اشخاص و بنگاههای اقتصادی

در این بخش مشخصات طرف مقابل فعالتهای اقتصادی جهت جلوگیری از تکرار در درج مشخصات هویتی آنها در معامالت -1
تجاری می باشد که با انتخاب گزینه نشاندن در فرم اطالعات مربوطه در رکورد مورد نظر درج میگردد

اطالعات هویتی می توان از اکسل وارد دیتا بیس اکسسز نمود-2
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اطالعات مربوط به پیمانهای پیمانکار در ایران

تکمیل می شودتوسط پیمانکار تمامی اطالعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری داخل کشور در این محل -1
قراردادهای پیمانها در خارج از کشور و خرید خدمات پیمان که دارای صورتحساب می باشند و مدیریت پیمانها در این -2

درج نگرددبخش 
درج گردددریافت شده موضوع دریافت می بایست مشخص شود و فقط اطالعات مربوط پیمانهایی که -3

؟صورت نگرفته دریافت 

صورت وضعیت تایید نشده؟



45

اطالعات مربوط به فروش کاال و خدمات در ایران

تمامی اطالعات مربوط به فروش کاال و خدماتی که در داخل ایران و به شخص داخل ایران صورت گرفته و صورتحساب -1
.الزم به ذکر است برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست فاکتور صادر گردد. صادر شده است درج میگردد

در صورت برگشت فروش نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست برگشت فروش رکورد جداگانه درج گردد و -2
(مبلغ ناخالص قبل از کسر برگشتی )درفاکتور اصلی مبلغ اصلی درج گردد 



46

اطالعات مربوط به فروش کاال و خدمات در ایران

بستگی به نوع شخص امکان انتخاب نوع خریدار می باشد و تنها در صورت شخص حقوقی می بایست بر اساس قوانین نوع -3
.خریدار را مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی می باشد را انتخاب نمایید

در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی می توان تمام گزینه های نوع خریدار را انتخاب نمود-4
و عدم الزام به ثبت نام ، نیاز 81در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی و نوع خریدار مصرف کننده نهایی و مشمولین ماده -5

.به درج کدملی یا اقتصادی فروشنده نمی باشد
.درج اطالعات فروش بصورت تجمعی در هیچ بخشی از قانون و آیین نامه درج نگردیده و میسر نمی باشد-6
سرفصل حسابها دقت گردد تا با اطالعات اظهارنامه عملکرد متناقض نباشد-7
نحوه دریافت وجه از حسابهای بانکی شرکت صورت پذیرد و هدف از آن نحوه دریافت وجه در تاریخ معامله می باشد-8
.در صورت فروش کاال و خدمات بصورت ارزی، نوع ارز مشخص میگردد.فروش صادراتی در این بخش درج نمی گردد-9



47

اطالعات مربوط به خرید کاال و خدمات در ایران

تمامی اطالعات مربوط به خرید کاال و خدماتی که در داخل ایران و از شخص داخل ایران  صورت گرفته و صورتحساب -1
.الزم به ذکر است از تمامی اشخاص حقوقی می بایست فاکتور خرید دریافت گردد. دریافت شده است درج میگردد

در صورت برگشت از خرید نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست برگشت خرید رکورد جداگانه درج گردد-2
و در صورت انتخاب شخص حقوقی ، نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد



48

اطالعات مربوط به خرید کاال و خدمات در ایران

بستگی به نوع شخص امکان انتخاب نوع  فروشنده می باشید و تنها در صورت شخص حقوقی می بایست بر اساس قوانین -3
.نوع  فروشنده را مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی می باشد را انتخاب نمایید

در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی می توان تمام گزینه های نوع فروشنده را انتخاب نمود-4
، عدم الزام به ثبت نام و زیر حد نصاب  نیاز به 81در صورت انتخاب نوع شخص حقیقی و نوع فروشنده مشمولین ماده -5

.درج کدملی یا اقتصادی فروشنده نمی باشد
و اشخاص حقیقی عدم الزام به ثبت نام میسر است و 81درج اطالعات خرید بصورت تجمعی برای اشخاص حقیقی ماده -6

درج سرفصل حساب و نحوه دربافت وجه موضوعیت ندارد
سرفصل حسابها دقت گردد تا اطالعات اظهارنامه عملکرد متناقض نباشد-7
نحوه پرداخت وجه از حسابهای بانکی شرکت صورت پذیرد و هدف از آن نحوه پرداخت وجه در تاریخ معامله می باشد-8
.در صورت خرید کاال و خدمات بصورت  ارزی، نوع ارز مشخص میگردد.خرید وارداتی در این بخش درج نمی گردد-9



49

خارج از ایرانبه کاال و خدمات و پیمانها صادرات ( فروش)بهاطالعات مربوط 

تمامی اطالعات مربوط به فروش کاال و خدمات و قرارداد های پیمانکاری که به شخص در خارج از ایران صورت گرفته است -1
. در این فرم درج میگردد

در صورت مرجوعی نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست مرجوعی در رکورد جداگانه درج گردد و در صورت -2
انتخاب شخص حقوقی ، نام  خریدار می بایست چیزی درج نگردد



50

دو نوع موضوع می باشد که صادرات کاال یا فروش بدون اظهارنامه گمرکی است یا مرجوعیست که در صورت انتخاب گزینه -3
اول می بایست نوع فروش مشخص گردد تا نوع صادرات کاال می باشد یا خدماتی و پیمانکاری    

درج اطالعات در این فرم جهت میزان معافیتهای صادراتی شرکتها را نشان می دهد-4
در صورت ترانزیت کاال از محل گمرکات کشوری  بنام شرکت صادر کننده می بایست اطالعات شماره کوتاژ و کد گمرکی -5

.نیز تکمیل گردد
صادرات خدمات و پیمانها نیازی به درج اطالعات گمرکی نیست اما می بایست مجوز الزم را از مراجع ذیصالح کسب نموده -6

.باشند
در صورت فروش کاال و خدمات بصورت  ارزی، نوع .فروش در داخل کشور به اشخاص خارجی در این بخش درج نمی گردد-7

.ارز مشخص میگردد

خارج از ایرانبه کاال و خدمات و پیمانها صادرات ( فروش)بهاطالعات مربوط 



51

خارج از ایراناز کاال و خدمات و پیمانها ( خرید)به وارداتاطالعات مربوط 

تمامی اطالعات مربوط به خرید کاال و خدمات و قرارداد های پیمانکاری که از شخص در خارج از ایران در داخل ایران  -1
. صورت گرفته است در این فرم درج میگردد

در صورت برگشتی نیاز به صدور فاکتور مجدد نمی باشد اما می بایست برگشتی در رکورد جداگانه درج گردد و در صورت -2
انتخاب شخص حقوقی ، نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد
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دو نوع موضوع می باشد که واردات کاال یا خرید بدون اظهارنامه گمرکی است یا  برگشتی که در صورت انتخاب گزینه اول -3
می بایست نوع خرید مشخص گردد تا نوع واردات کاال می باشد یا خدماتی و پیمانکاری    

درج اطالعات در این فرم جهت میزان واردات کاال و اعتبار ارزش افزوده شرکتها را نشان می دهد-4
در صورت ترانزیت کاال از محل گمرکات کشوری  بنام شرکت وارد کننده می بایست اطالعات شماره کوتاژ و کد گمرکی -5

.نیز تکمیل گردد
واردات خدمات و پیمانها نیازی به درج اطالعات گمرکی نیست اما می بایست مجوز الزم را از مراجع ذیصالح کسب نموده -6

.باشند
در صورت خرید کاال و خدمات بصورت  .خرید در داخل کشور از اشخاص خارجی  داخل ایران در این بخش درج نمی گردد-7

.ارزی، نوع ارز مشخص میگردد

خارج از ایراناز کاال و خدمات و پیمانها ( خرید)به وارداتاطالعات مربوط 
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اطالعات مربوط به قراردادهای حق العمل کاری و مدیریت پیمانها

.تمامی اطالعات مربوط به قراردادهای حق العمل کاری و یا مدیریت پیمان تنها توسط حق العمکار  درج میگردد-1
صاحب کاال وخریدار در این بخش اطالعاتی نباید درج نمایند بلکه صاحب کاال بابت فروش و خریدار بابت خرید در محلهای -2

.مناسب این نرم افزار بسته به نوع کاال یا خدمت اطالعات متناسب خود را درج می نمایند
در صورت انتخاب شخص حقوقی ، نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد-3
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اطالعات مربوط به خدمات حمل بار توسط موسسات حمل بار

.تمامی اطالعات مربوط به خدمات حمل و نقل باربری تنها توسط موسسه باربری درج میگردد-1
ابت فرستنده کاال و گیرنده کاال در این بخش اطالعاتی نباید درج نمایند بلکه فرستنده کاال بابت فروش و گیرنده کاال ب-2

.خرید در محلهای مناسب این نرم افزار بسته به نوع کاال اطالعات متناسب خود را درج می نمایند
در صورت انتخاب شخص حقوقی ، نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد-3
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اطالعات مربوط به خدمات مسافربری توسط آژانسهای مسافرتی

.تمامی اطالعات مربوط به خدمات حمل و نقل مسافر بری تنها توسط موسسات آژانسهای مسافرتی درج میگردد-1
شرکت حمل کننده و گیرنده اصلی خدمت در این بخش اطالعاتی نباید درج نمایند بلکه شرکت حمل کننده بابت فروش و -2

.گیرنده خدمات بابت خرید در محلهای مناسب این نرم افزار بسته به نوع خدمات اطالعات متناسب خود را درج می نمایند
در صورت انتخاب شخص حقوقی ، نام فروشنده می بایست چیزی درج نگردد-3
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اطالعات مربوط به کمسیونهای دریافتی بیمه کارگزاری ها و نمایندگی ها 

تمامی اطالعات مربوط به کمسیونهای بیمه و یا حق صدور تنها توسط موسسه های کارگزاری یا نمایندگی بیمه  در این محل -1
(بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیاز به ارسال اطالعات در معامالت فصلی نیستند.)درج میگردد

وش شرکت بیمه گر و شرکت خریدار بیمه در این بخش اطالعاتی نباید اطالعاتی درج نمایند بلکه شرکت  بیمه کننده بابت فر-2
.و گیرنده خدمات بابت خرید در محلهای مناسب این نرم افزار بسته به نوع خدمات اطالعات متناسب خود را درج می نمایند



57

اطالعات مربوط به قراردادهای اجاره محل و سایر اموال 

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