
 169ماده اجرایی قوانین و بخشنامه و آیین نامه هاي 
قانون مالیاتهاي مستقیم

مهدي غریب: به اهتمام 

 این فایل جهت آموزش و ارتقاء فرهنگ مالیاتی تهیه و تدوین گردیده و هرگونه کپی
و نسخه برداري از آن در جهت آگاهی و ارتقاء فرهنگ مالیاتی مجاز می باشد

ویژه ماموران و مودیان مالیاتی



قانون مالیاتهاي مستقیم  169مباحث ماده 
169اهمیت ماده 

 اشخاص مشمول جریمه و جرایم مالیاتی
)قدیم-جدید( 169ماده 
)قدیم-جدید(مکرر  169ماده 

)قدیم-جدید(اطالعات خرید 
)قدیم-جدید(اطالعات فروش 
3آیین نامه تبصره
اشخاص مشمول

موارد مشمول ارسال فهرست
حد نصاب معامالت 

بنام بخشنده مهربان

به اهتمام مهدي غریب
آموزشیدوره هاي 

موارد عدم شمول ارسال فهرست اطالعات
موارد مهلت تمدید ارسال اطالعات

نکات مربوط به نرم افزار ارسال معامالت فصلی
تغییرات مربوط به اقالم اطالعاتی جدید

نحوه رسیدگی مالیاتی جرائم مربوطه
نحوه اعتراض و دادخواهی

1395از نیمه دوم سال   1394/04/31اصالحیه : جدید 
1395تا نیمه اول سال  1380/11/27اصالحیه : قدیم 



قانون مالیاتهاي مستقیم  169اهمیت ماده 

مالیات 
عملکرد

مالیات بر 
ارزش افزوده

169جرایم 
تکلیفی 

اجاره

امعافیته
مجازات اسالمی

پولشویی

ارتقاي سالمت اداري



قانون مالیاتهاي مستقیم  169برگ مطالبه جرائم ماده 
  تهران استان و شهر مالیاتی امور

مالیاتی امور کل ادارات
           

  1394/09/10مورخ 200/94/90شماره بخشنامه پیرو ،احترام با 
  1393/12/12 مورخ د/43415/234 شماره نامه پیوست به ،

 ایمجر مطالبه برگ و گزارش فرم به منضم مودیان خدمات دفتر
 اصالحی مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده موضوع
 جرائم به رسیدگی در برداري بهره جهت ، 1380/11/28 مصوب
.گردد می ارسال مذکور ماده موضوع

232/18960

1394/10/01



169جرایم مالیاتی مرتبط با ماده 
:می گردند مجازاتهاي درجه شش محکومموارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به  -274ماده 

تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن -1
اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن -2
و امتنـاع از انجـام تکـالیف قـانونی ایـن قـانون ) 181(ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادي خود یا اشخاص ثالث در اجراي مـاده -3

به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام) مکرر 169(و ) 169(مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد
بـه سـازمان امـور  نآ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات هاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصـال -4

مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
تنظیم معامالت و قراردادهاي خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهاي مؤدیان دیگر به نام خود برخالف واقع -5
خودداري از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوي اطالعات درآمدي و هزینه اي در سه سال متوالی -6
استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی -7

مجمـع تشـخیص  1390/08/07اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت هاي مندرج در قانون ارتقاي سالمت نظـام اداري و مقابلـه بـا فسـاد مصـوب  -1تبصره 
.مصلحت نظام نیست

  .ذیردمی پ اعالم جرائم و اقامه دعوي 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 شخص حقوقی باشد، براي مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات هاي زیر محکوم می شود -275ماده 

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی  -1
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري -2

.اشدمسؤولیت کیفري شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفري شخص حقیقی مرتکب جرم نمی ب -تبصره                                                            



اشخاص مشمول جریمه

هـا و چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنـین مؤسسـات حسابرسـی، مـأموران مالیـاتی و کارکنـان بانک -276ماده 
داقل مجـازات مؤسسات مالی و اعتباري در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گـزارش نکننـد بـه حـ

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

بـه ضرر و زیـان وارده این قانون مطالبه  نشده باشد و همچنین ) 157(مالیات و جریمه هاي متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 
.دولت با حکم مراجع صالح قاضی می باشند

ه مقتضی بداند، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی ک -278ماده 
مکـان  در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظـف اسـت لـوازم و تجهیـزات و. دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد

.استقرار مستقلی را براي آنها تأمین نماید



تاریخ اجراي قانون

، به استثناي مواردي که در همـین )1394/4/31مصوب (تاریخ اجراي این قانون  -281ماده 
می باشـد لـیکن کلیـه  1395قانون ترتیب دیگري براي آن مقرر شـده اسـت، از ابتـداي سـال 

ایـن قـانون کـه سـال مـالی آنهـا از ) 95(اشخاص حقوقی و صـاحبان مشـاغل موضـوع مـاده
قـررات و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسـیدگی و م 1394/01/01

.و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند) 272(ماده 



اداري و مقابله با فساد م سالمت نظاء تقاارن قانو
1390/7/8



دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهاي تجاري و 
موسسات غیرتجاري  

 1388/9/14



186جرایم مالیاتی ماده  
قیم و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مست -3تبصره 

ر علت صدومالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره مؤسسات و شرکت ها که به 
عی یافته اند مبتنی بر انجام معامالت غیر واقعی در نظام اقتصادي از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قط) صورتحساب(اسناد 

.را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعالم کند
ت ها و ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرک اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و

.دمؤسسات را براي بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و أخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کن
ت از مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف اسمبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی ) صورتحساب(تخلف صدور اسناد در 

ا و انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ه
.مؤسسات به مدت سه سال خودداري کند



قانون مالیاتهاي مستقیم 182ماده 
 دیگران مالیات   پرداخت به  مکلف قانون این مقررات مطابق که کسانی -182 مادة

 و دباش کرده ضمانت یا تعهد را دیگري  مالیات پرداخت که هرکس همچنین و می باشند
 اختهشن جریمه اي  مشمول قانون این در مقرر تکالیف انجام از خودداري اثر بر که کسانی
 وصول اجراي قانونی مقررات  طبق بدهی  وصول نظر از و محسوب مؤدي حکم در شده اند
.شد خواهد رفتار آنان با مالیاتها



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
موضوع این قانون که حسب اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ) 1394/04/31اصالحیه (-169ماده 

ام معامالت خود می شوند، مکلفند براي انج موظف به ثبت نام در نظام مالیاتیاعالم سازمان امور مالیاتی کشور 
ابه و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسـناد مشـصورتحساب صادر 

.درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند
ادي کارت اقتصحقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود براي اشخاص  –مکرر 169ماده ) قبل اصالحیه (

می شوند  موظف به اخذ کارتاشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشورشامل شماره اقتصادي صادر کند 
و صادر  صورتحسابمکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعالم می شود براي انجام دادن معامالت خود 

ی شماره اقتصادي مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معامالت خود را به سازمان امور مالیات
. تسلیم کنند



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
تفاده از بـراي دیگـران و یـا اسـشماره اقتصادي خود یا استفاده از طرف معامله و عدم درج شماره اقتصادي خود یا صدور صورتحساب عدم         
همچنین عدم ارائـه فهرسـت . می شودمبلغ مورد معامله  %) 2(دودرصد مشمول جریمه اي معادل حسب مورد براي معامالت خود، اقتصادي دیگران شماره 

فهرست آنها ارائه نشـده معامالتی که %) 1(یک درصد معادل  جریمه ايمی شود مشمول از طریق روشهایی که تعیین معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور 
.است، می باشد

راي استفاده از شماره اقتصادي خود بمعامله حسب مورد یا  طرفوعدم درج شماره اقتصادي خود یا صدور صورتحساب عدم ) قبل اصالحیه * ( 
که بدون مبلغ مورد معامله اي %) 10(ده درصد مشمول جریمه اي معادل ازشماره اقتصادي دیگران براي معامالت خود استفاده  یامعامالت دیگران 

دره مشمول فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشورطبق دستورالعمل صاعدم ارایه  .رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود
.  معامالتی که فهرست آن ها ارایه نشده است خواهد بود%) 1(یک درصد  جریمه اي معادل



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 

ه مصـرف کننددر صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ایـن مـاده، اشـخاص حقیقـی  -1تبـصره 
درج شماره اقتصادي اشخاص مـذکور الزامـی این قانون باشند ) 81(اشخاص حقیقی مشمول موضوع مادهکاال یا خدمات و نیز نهائی 
. نیست

رف شخصـی کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب با نیاز خود بـراي مصـامصرف    
.خریداري  کند و از آن براي عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید



)1394قبل اصالحیه (مستقیمقانون مالیاتهاي مکرر  169ماده 

1394قبل اصالحیه
این ماده  استفاده کنندگان از شماره اقتصادي دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع –1تبصره

.با اشخاصی که شماره اقتصادي آن ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت

 در صورتیکه طرفین معامله در معامالت خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداري –2تبصره 
نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردي که خریدار از ارایه شماره اقتصادي خودداري کند چنانچه 

فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم نماید 
)امتناع(.مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود

این قانون مکلف به نگهداري ) 95(ماده ) ب(و ) الف(اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي  –3تبصره 
صورتحساب هاي مربوط به خریدهاي خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست 

)  درصد 10(در غیر این صورت مشمول جریمه اي معادل ده درصد . مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند
.صورتحساب هاي ارایه نشده خواهند بود



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
هزینه هاي انجـام  معادل. و تجهیزات مشابه استفاده کنند» فروش) مکانیزه( صندوق ماشینی« مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه  صندوق فروش  -2تبصره 

ن قابـل کسـر و یـا سـالهاي بعـد آده شده بابت خرید، نصب و راه اندازي تجهیزات فوق اعم از نرم افزاري و سخت افزاري از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفا
.است

ی از روزنامـه هاي در یکـ درجسازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریـق 
.  کثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم و از ابتداي فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید

بـه رعایـت روط از مالیات ابرازي عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه  صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشـ%) 10(ده درصدمعادل 
.فروش می باشد%) 2(عدم اجراي حکم این تبصره موجب تعلق جریمه اي به میزان دودرصد . آیین نامه اجرائی مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده می شود

ازمان امـور قـانون توسـط سـ ایننحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آیین نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن 
.مالیاتی کشور و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
بـه ) تعیین حـداقل رقـم گـردش مـالی مـؤدي(آن و تعیین مصادیق معامالت مشمول و حد آستانه ) 1(ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره -3تبصره 

امـور ویب وزیـر موجب آیین نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشـور بـه تصـ
.اقتصادي و دارایی می رسد 

مهلـت مقـرر  تعایـنحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با ر -4تبصره 
.انجام می شود) 157(در ماده

ظرف سی روز خواهد شد و مؤدي مکلف است این قانون مطالبه  157مذکور توسط اداره امورمالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده جرائم :  1394قبل اصالحیه * 
تالف مالیاتی صدور رأي به هیأت حل اخو  در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی . پرداخت آن اقدام کنداز تاریخ ابالغ برگ مطالبه نسبت 

.واهد بودموضوع این قانون قابل وصول خمقررات اجرائی غیر قابل بخشش است و از طریق مذکور  جریمه. رأي هیأت مزبور قطعی و الزم االجرا است. ارجاع خواهد شد



قانون مالیاتهاي مستقیم  157ماده 
قررات این از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند یا اصوالً طبق ممقرر  درموعدنسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که  – 157ماده 

داخت مالیات می باشد و قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پر
گ تشخیص پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدي تعیین و بر

.  سال مذکور برگ تشخیص صادر به مؤدي ابالغ شود 5مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضاي 

تی مطالبه در مواردي که مالیات به هر علت از غیر مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختالف مالیا –تبصره 
رعایت مرور  مالیات از غیر مؤدي در هر مرحله اي که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون

ل مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور راي هیأت مزبور مالیات متعلق را از مؤدي واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمو
.  زمان خواهد بود



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 

ئـی اههاي اجراسـتگوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون سامانه انجام معامالت وزارتخانه ها و د -5تبصره 
.سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد) آنالین(را براي مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازي کند و امکان دسترسی برخط

موظفند حداکثر ظرف مدت سه مـاه پـس از راه انـدازي سـامانه مـذکور کلیـه  1383/11/03قانون برگزاري مناقصات مصوب ) 1(ماده) ب(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع بند
.معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند

مجمـع تشـخیص  1390/8/7قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابلـه بـا فسـاد مصـوب ) 3(ماده ) ب(بند ) 1(تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره 
.مصلحت نظام است

مرتکب شده اند،  1380قانون مالیات هاي مستقیم مصوب سال ) مکرر 169(جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجراي احکام ماده -6تبصره 
.مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
مبناي 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 اقتصادي خود  2

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

مبلغ مورد معامله 2% 10% استفاده از شماره اقتصادي خود براي معامالت دیگران 4

مبلغ مورد معامله 2% 10% استفاده از شماره اقتصادي دیگران براي معامالت خود 5

ت مبلغ معامالتی که فهرس
آنها ارائه نشده است 

1% 1% هاي عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روش
فروش شدهتعیین 

6

مبلغ معامالتی که فهرست 
آنها ارائه نشده است 

1% 1% هاي عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روش
خرید تعیین شده

7

دارد ندارد توافق با ممیز کل 7

دارد دارد بخشودگی قابلیت 8



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
حد نصاب معامالت فصلی

مبنا درصد ریال مبلغ 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 5% 10.000.000 1395دوم  نیمه 6



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
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



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
خرید کاال

1395از بعد نیمه سال  موضوع 1395نیمه سال تا قبل ردیف
تجمعی تجمعی 81اشخاص حقیقی ماده  1

بدون شماره اقتصادي مشخصات تجمعی حد نصاب حقیقی کمتر از 2
کامل موارد تجمعی کمتر از حد نصاب حقوقی 3

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

4

نداریم تجمعی بافندهاي داري حقیقی 5
موارد کامل موارد کامل ایرانی و خارجی اشخاص حقوقی   6

فراگیر و کوتاژ و کد گمرك با کد با کد فراگیر فاقد اقامت  اشخاص خارجی 7
مقدار ارز -نرخ ارز-نوع ارز نداشتیم ارزي معامالت 8

ندارد ندارد امتناع 9



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
فروش کاال

1395نیمه دوم سال  از  موضوع 1395تا نیمه اول سال   ردیف
بدون شماره اقتصادي مشخصات تجمعی 81اشخاص حقیقی ماده  1

کامل موارد تجمعی حد نصاب حقیقی کمتر از 2
کامل موارد تجمعی کمتر از حد نصاب حقوقی 3

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

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

مقدار ارز -نرخ ارز-نوع ارز نداشتیم ارزي معامالت 9
نداریم مقررات قبل مطابق امتناع 10



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
موارد اصالحی احتمالی سیستم

1395از نیمه دوم سال  موضوع 1395تا نیمه اول سال   ردیف
+ + کاال فروش 1

+ + خرید کاال 2

+ + قرارداد پیمانکاري 3

+ - صادارت خدمات پیمانکاري 4

+ - کاال صادرات 4

+ - کاال و خدمات واردات 5

+ - )وجه2بیش از (کاري حق العمل 6

+ - )وجه2بیش از(حمل و نقل  خدمات 7

+ - )از دو وجه بیش(بیمه 8

+ - اجاره 9

- + امتناع 10



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
موارد اصالحی احتمالی سیستم

1395بعد نیمه سال  موضوع 1395نیمه سال  قبل ردیف
خدمات-محصول-دارایی - فصل حساب سر 1

تهاتر-تعهدي-بانک-نقد - نحوه دریافت 2
تهاتر-تعهدي-بانک-نقد - نحوه پرداخت 3

+ - نوع ارز 4
+ - نرخ ارز 5
+ - مبلغ ارزي 6
+ - شماره کوتاژ 7
+ - کد گمرك 8



خدماتدستورالعمل صدور صورتحساب فروش کاال و ارائه 
1726: شماره
  1387/06/23: تاریخ

	
قانون مالیـات بـر ارزش افـزوده در شـوراي  19احتراماً، به پیوست دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کاال و ارایه خدمات که در اجراي ماده  				

ده اسـت، راهبري طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده با حضور معاونین محترم سازمان و به ریاست رییس کل محترم سازمان به تصویب رسـی
قیـق این دستورالعمل توسط جراید کثیراالنتشـار جهـت رعایـت د. جهت اطالع و اعمال توسط ادارات کل امورمالیاتی به حضورتان ارسال می گردد

اضی الیاتی متقتوسط مودیان محترم مالیاتی به اطالع عموم رسیده است، لیکن بایستی توسط ادارات کل امورمالیاتی نیز در اختیار مودیان محترم م
.قرارداده شود

:توجه به دونکته که در دستورالعمل نیز ذکر گردیده ضروري می باشد
 169چـارچوب مـاده در (کشور آن دسته از مودیانی که براساس قالب صورتحساب هاي اعالم شده طی اطالعیه هاي قبل سازمان امورمالیاتی  		.1

نسـبت بـه  1387هاي رایانه اي نموده اند، می تواند تا پایان سـال صورتحساب ها و یا تنظیم صورتحساب چاپ بهاقدام ) قانون مالیات مستقیم
ادامه استفاده از صورتحساب هاي خود اقدام نمایند مشروط بر این که مالیات برارزش افـزوده و عـوارض متعلـق محاسـبه و ذیـل ایـن گونـه 

.  صورتحساب ها درج و اخذ گردد
سـط آن دسته از مودیان که از قالب صورتحساب هاي مندرج در این دستورالعمل استفاده می نمایند، این گونه صورتحساب هـاي صـادره تو 		.2

. ایشان در رابطه با رسیدگی مالیات عملکرد ایشان نیز قابل قبول خواهدبود

	
آریانادر 



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
صورتحساب نمونه یک



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
صورتحساب نمونه یک



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
صورتحساب نمونه یک



قانون مالیاتهاي مستقیم  169ماده 
صورتحساب



قانون مالیاتهاي مستقیم صورتحساب  169ماده 



آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه براي 
قانون مالیات هاي مستقیم اصالحی  95رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 

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

 با یماشین یا و چاپی سریال شماره یا دستی بصورت خدمات ارائه یا کاال فروش موارد در که است فرمی :خدمات ارائه یا کاال فروش صورتحساب
  .گردد می صادر )فروش )مکانیزه( ماشینی صندوق( فروش صندوق سامانه توسط یا و ماشینی سریال شماره

  آن ارائه و صدور نحوه و فروش صورتحساب :هفتم فصل
	

 و صادر زیر بشرح مورد حسب دوم نوع یا اول نوع صورتحساب خدمات ارائه یا و کاال فروش موارد در باید نامه آیین این موضوع مودیان -8 ماده
  :نمایند نگهداري

	
 انوادگیخ نام نام، شامل هویتی اطالعات برگیرنده در حداقل و تاریخ مورد، حسب ماشینی یا چاپی سریال شماره داراي باید اول نون صورتحساب -1

  .اشدب آن مبلغ و مقدار شده، ارائه خدمات یا کاال مشخصات و خریدار و فروشنده کدپستی و کامل نشانی اقتصادي، شماره حقوقی، شخص نام یا
	

  .باشد نمی الزامی نامه آیین این نظر از خریدار مشخصات درج نهایی کننده مصرف به فروش صورت در :تبصره
	

 مارهش داراي باید شود می صادره )فروش )مکانیزه( ماشینی صندوق( فروش صندوف سامانه از استفاده موارد در صرفاً که دوم نوع صورتحساب -2
 کدپستی و کامل نشانی اقتصادي، شماره حقوقی، شخص نام یا خانوادگی نام نام، شامل هویتی اطالعات دربرگیرنده حداقل و تاریخ ماشینی، سریال

  .باشد آن مبلغ و مقدار شده، ارائه خدمات یا کاال مشخصات و فروشنده
	

.فوق تا زمانی که شماره اقتصادي صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است 2و  1در مورد بندهاي 



مکررقانون مالیاتهاي مستقیم 169ماده 
 شامل مالیاتی نمؤدیا دارایی و عملکردي هویتی، اطالعات پایگاه مالیاتی، اطالعات یکپارچه نظام استقرار و اقتصادي هاي فعالیت شفافیت منظور به -مکرر 169 ماده

.می شود ایجاد کشور مالیاتی امور سازمان در حقوقی و حقیقی اشخاص ملکی و اي سرمایه معامالتی، اعتباري، و پولی مالی، اطالعات نظیر مواردي
 ؤسساتم و ها بانک اسالمی، انقالب نهادهاي غیردولتی، عمومی نهادهاي و مؤسسات شهرداریها، و دولت به وابسته مؤسسات ها، شهرداري دولتی، مؤسسات ها، وزارتخانه

 نحوي به ای و دارند اختیار در را فوق پایگاه نیاز مورد اطالعات که غیردولتی و دولتی از اعم حقوقی اشخاص سایر و کشور امالك و اسناد ثبت سازمان اعتباري، و مالی
.دهند قرار کشور مالیاتی امور سازمان اختیار در را ذیل هاي بسته شرح به اطالعات موظفند آورند، می فراهم را اشخاص براي دارایی و درآمد تحصیل موجبات

:هویتی اطالعات -الف
حقوقی و حقیقی اشخاص مکانی و هویتی اطالعات -1
قراردادها عقد و تجاري معامالت انجام به مربوط مجوزهاي همچنین و اقتصادي فعالیت مجوزهاي -2

:اشخاص معامالتی اطالعات -ب
)خدمات و کاالها ها، دارایی فروش و خرید( معامالت -1



مکررقانون مالیاتهاي مستقیم 169ماده 
)خدمات و کاالها صادرات و واردات( خارجی تجارت -2
تجاري هاي فعالیت و معامالت انجام به مربوط قراردادهاي -3
خدمات گونه هر و پیمانکاري عملیات انجام به مربوط قراردادهاي -4
طال سکه و ارز فروش و خرید به مربوط اطالعات -5
پرداختی خسارت هاي و صادره بیمه نامه هاي انواع اطالعات -6
مسافر و بار نقل و حمل وضعیت صورت و بارنامه -7

:اشخاص سرمایه اي و اعتباري و پولی مالی، اطالعات -پ
بهادار اوراق سایر و سهام انتقال و نقل )مالی دوره( ساالنه گردش جمع -1
بانکی حسابهاي انواع )مالی دوره( ساالنه مانده و گردش جمع -2
آنها سود و سپرده ها انواع )مالی دوره( ساالنه مانده و گردش جمع -3
نآ نظایر و ها ضمانت اسنادي، اعتبار تنزیل و اسنادي اعتبار گشایش از اعم تعهدات کلیه همچنین و عقود کلیه قالب در ریالی و ارزي از اعم بانکی تسهیالت -4

آنها انتقال و نقل همچنین و امالك و اموال ها، دارایی اطالعات -ت
.شد خواهد اضافه مزبور موارد به وزیران هیأت تصویب و دارایی و اقتصادي امور وزارت پیشنهاد با که اقتصادي فعالیتهاي اطالعات سایر -ث



مکررقانون مالیاتهاي مستقیم 169ماده 
 می باشند رمذکو دارایی هاي معامالت و اي بیمه خدمات انتقاالت، نگهداري، مالکیت، به مربوط عملیات جریان در نحوي به که مراجعی و اشخاص کلیه -1 تبصره
.دهند ارائه سازمان آن به را مربوط اطالعات دارد می مقرر کشور مالیاتی امور سازمان که ترتیبی به موظفند
 مالیات ربراب دو تا دوم یک معادل جریمه اي مشمول داشت خواهد مالیات پرداخت در مؤدي با که تضامنی مسؤولیت بر عالوه تبصره این حکم مفاد از متخلف
.بود خواهد شده پرداخت
 ريجمهو گمرك مرکزي، بیمه ایران، اسالمی جمهوري مرکزي بانک ) الین آن( خط بر دسترسی امکان است موظف کشور مالیاتی امور سازمان -2 تبصره
 تا آورد راهمف مالیاتی بدهکاران فهرست به را اجرایی دستگاههاي سایر همچنین و کشور امالك و اسناد ثبت سازمان بهادار، اوراق بورس سازمان ایران، اسالمی

.کنند لحاظ مالیاتی بدهکار اشخاص به خدمات ارائه در را دریافتی اطالعات طبقه بندي، حفظ با بتوانند مذکور استفاده کنندگان
.بود خواهند دولت به وارده خسارات و زیان ها جبران مسؤول قانون، این در مقرر مجازات به محکومیت بر عالوه ماده این حکم از متخلف اشخاص - 3 تبصره

 در وجودم اطالعات از مربوط، طبقه بندي حفظ و وزیران هیأت تصویب با مجازند دارند، اطالعات این به نیاز قانون مطابق که اجرایی هاي دستگاه -4 تبصره 
.کنند استفاده نیاز حد در ماده این موضوع اطالعات پایگاه



مکررقانون مالیاتهاي مستقیم 169ماده 
 حفظ با نآ مهلت و اطالعات ارسال و دریافت ،)اطالعات رقم حداقل تعیین( آستانه حد تعیین خط، بر دسترسی نحوه و ماده این احکام اجراي ترتیبات  -5 تبصره

 مشارکت و شورک مالیاتی امور سازمان پیشنهاد با قانون این تصویب تاریخ از ماه شش مدت ظرف که است اي نامه آیین به موجب مذکور اشخاص از آن بودن محرمانه

.می رسد دادگستري و دارایی و اقتصادي امور وزیران به تصویب و می شود تهیه ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک

 دسترسی باتموج که کند ایجاد به نحوي را آن اطالعاتی سامانه و طراحی را شرکت ها ثبتی اطالعات بانک است مکلف کشور امالك و اسناد ثبت سازمان -6 تبصره

.آید فراهم مزبور سامانه به کشور مالیاتی امور سازمان خط بر

 ایدب سامانه این .کند ایجاد را »کشور اسکان و امالك ملی سامانه« قانون این تصویب از پس ماه شش حداکثر است موظف شهرسازي و راه وزارت -7 تبصره

 و امالك انتقال و نقل پیگیري و اداري و خدماتی تجاري، مسکونی، واحدهاي کاربران یا ساکنان و مالکان برخط شناسایی امکان زمان هر در که شود طراحی به گونه اي

 را مذکور نهساما به برخط دسترسی امکان است موظف شهرسازي و راه وزارت .سازد فراهم کشور نقاط کلیه در را غیره و وکالتی عادي، رسمی، به صورت مستغالت

.کند ایجاد کشور مالیاتی امور سازمان براي
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تعاریف: فصل اول 

:نامه، اصطالحات در معانی مشروح زیر به کار می رونددر این آئین )1ماده 	
.سازمان امور مالیاتی کشور: سازمان) الف

.و اصالحیه هاي بعدي آن 1366هاي مستقیم مصوب سال قانون مالیات :قانون) ب
ایی دستگاه هاي اجر.کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته می شوند:اشخاص حقوقی) ج

.قانون مدیریت خدمات کشوري از نظر مقررات این آیین نامه شخص حقوقی محسوب می شوند)  5( موضوع ماده
.کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون :صاحبان مشاغل) د
اغل شماره منحصر به فردي است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مش :شماره اقتصادي) ه

.  اختصاص داده می شود
.  سامانه الکترونیکی است که براي ثبت نام مؤدیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد می شود: نامسامانه ثبت) و
ت در اجراي سامانه الکترونیکی است که به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول براي ارسال فهرست معامال: سامانه معامالت ) ز

.  این آیین نامه توسط سازمان ایجاد می شود
در هر گونه فعالیت اعم از تجاري و غیر تجاري است که منجر به خرید کاال و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد: معامالت) ح

.ازاي فروش کاال و دارایی یا ارائه خدمت براي اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود
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.  گزارشی است حاوي اقالم اطالعات مربوط به خرید و فروش کاال و خدمت: فهرست معامالت) ط
.قانون می باشد 95هاي تعریف شده در آئین نامه اجرائی ماده مطابق فرم: صورتحساب) ي
.ثبت اطالعات هویتی، مکانی و مجوز هاي فعالیت مودیان در سامانه به منظور صدور شماره اقتصادي :ثبت نام) ك
دمات به شخص حقیقی است که کاال و خدمات را متناسب با نیاز خود براي مصارف شخصی خریداري کند و از آن براي 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 براي صاحبان مشاغل  :شناسه مشارکت مدنی)  م

. شودتخصیص داده می
اغل کارتی است حداقل شامل نام مؤدي و شماره اقتصادي وي که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مش :اقتصادي کارت) ن

.  قرار داده می شود
.شماره منحصر به فردي 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 می 1394فراخوان هاي قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال  -تبصره                                                                  
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             .ندنام نمایصاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست براي هر واحد شغلی یا براي هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت) 3ماده 

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

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

.هاي شغلی محل مذکور می باشند
تواند  که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدي میها و واحدهاي تولیديدر مورد کارگاه -3تبصره 

دهاي لیه درآمبراي کلیه محل هاي مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعالم می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه براي ک
.دشودراین صورت براي مؤدي مزبور یک پرونده به نشانی که اعالم می نماید، تشکیل می . هاي خود تسلیم نمایدحاصل از فعالیت

احبان ص. مشاغلی که بصورت مشارکت مدنی اعم از قهري یا اختیاري اداره می شوند، به عنوان یک مؤدي 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 ) اختیاري یا قهري(فعالیت انفرادي به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء 
.تغییرات به سازمان اعالم نمایند

.ادر نماید، براي آنها شماره اقتصادي تخصیص و کارت اقتصادي صسازمان موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی )6ماده 	
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ارکت سه ملی، شناسه مششناصاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مشمول ثبت نام مکلفند مادامی که براي آنها شماره اقتصادي جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره ملی،  )7ماده 

.مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند
توانند تا زمان دریافت شماره اقتصادي جدید از شماره اقتصادي اند، مینام کرده و شماره اقتصادي 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 اقتصادي: فصل سوم	
	

ادها و را بر روي صورتحساب ها، قراردو صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند براي فروش کاال و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و خریدار اشخاص حقوقی) 8ماده 
.  سایر اسناد مشابه درج نمایند

قانون  81نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده چنانچه خریدار کاال، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت –تبصره
) تها، باغات  اشجار از هر قبیل و نخیاللجنگفعالیت هاي کشاورزي ، دامپروري ، دامداري ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري ، نوغان داري ، احیاي مراتع و (

.باشد، الزامی به درج شماره اقتصادي خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود
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 اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ ) ج
	



 169ماده  3آیین نامه تبصره
. خواهند بوداشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی قابل تغییر  –تبصره 

	
 فهرست. نامه مکلفند فهرست معامالت خود را مطابق اقالم اطالعاتی مندرج در سامانه معامالت تهیه و ارسال نماینداین آیین 9اشخاص مشمول ماده ) 10ماده 

ازمان براي 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 
حقوقی  چنانچه انتهاي سال مالی اشخاص. سامانه معامالت ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطالعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود

فصل تا پایان  به نحوي که از ابتداي. معامله تنظیم و ارسال نماینددو فهرست باشد، این اشخاص مکلفند براي آن فصل در خالل یکی از فصول سال شمسی 
.  سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتداي 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 
. براي سامانه معامالت ارسال نمایند

عامله و معادل ریالی م) نرخ ارز مورد معامله( مبالغ ارزي، نوع ارز، نرخ برابري ارز چنانچه معامالت انجام شده به صورت ارزي صورت پذیرفته باشد، باید  -2تبصره 
. ها و اسناد درآمدي 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 اقتصادي و دارایی باز -3تبصره 
. دریافت اطالعات را افزایش و یا روش دریافت اطالعات را تغییر دهد

فعالیت هاي کشاورزي ، دامپروري ، (قانون  81مشمولین ارسال فهرست معامالت در موارد خرید کاال، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده  )11ماده	
 و یا از) خیالتو ندامداري ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري ، نوغان داري ، احیاي مراتع و جنگلها، باغات  اشجار از هر قبیل 

توانند این ی ماشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادي فروشنده در فهرست معامالت ارسالی نخواهند داشت و 
. گونه خریدها را به صورت مجموع اعالم نمایند

کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد  ارسال اطالعات واردات و صادرات کاال و خدمات می باید با درج شماره  – 12ماده                                                                     
.حسب مورد صورت پذیردگمرك ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی                                                                  
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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 ؛ 								·
-هاي قرضهاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي، مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز و صندوقها، صندوق تعاون، صندوقهاي بانکسود و کارمزد و جریمه 								·

الحسنه؛
سود سهام و سهم الشرکه؛ 								·
هاي غـیردولتی داراي مـجوز از مـراجـع ذي صالح؛ها وتشکـلاي، احزاب و انجـمنحـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه 								·
ها، جوائز و هدایاي 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؛هاي اجرائی پرداخت میگمرکی و موارد مشابه، به دستگاه
هاي مستقیم؛حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات 								·
.هاي پرداختیساختمان محل فعالیت و آبونمان) شارژ(وجوه پرداختی بابت حق نگهداري  								·
سایر مقررات -فصل ششم 	
قانون برگزاري مناقصات، الزامی به ) 3(مبلغ حد نصاب معامالت کوچک موضوع تبصره یک ماده % 5در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان  -14ماده 	

% 5معامالت کمتر از « خریداران، اطالعات خریدهاي مذکور را در فهرست معامالت خرید با عنوان. باشددرج شماره اقتصادي فروشنده در فهرست خرید نمی
. درج و ارسال نمایند» حد نصاب
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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 می 169ماده ) 5(نامه موضوع تبصره اشخاصی که در چارچوب آئین -16ماده 
.هاي مرتبط ضرورت نداردنامه یا دستورالعملمجدد همان اطالعات در راستاي مندرجات این آئین

	
:  در موارد ذیل شماره اقتصادي باطل می گردد -17ماده 

فوت اشخاص حقیقی؛ 									·
اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادي؛ 									·
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 اقتصادي 									·
راي این حکم مانع اج. هاي 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 در جرائم مذکور با . هاي مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشدقانون مشمول جریمه 169عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده  -19ماده 	
.مطالبه خواهد بود قابل قانون) 157(ماده 

مبلغ همان معامله % 2الذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل هاي 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  31/4/1394هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 169ماده  3نامه در اجراي تبصره این آئین	
تان بهار و تابسنامه براي فصول نحوه ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص موضوع این آیین. باشدالزم االجرا می 1/1/1395تبصره تصویب و مقررات آن از 

.هاي قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بودکماکان مطابق مقررات و دستورالعمل 1395سال 

نرخ شرح تخلفردیف
جریمه

مأخذ محاسبه جریمه

مبلغ مورد معامله%2عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت1
مبلغ مورد معامله%2عدم درج شماره اقتصادي خود 2
مبلغ مورد معامله%2عدم درج شماره اقتصادي طرف معامله3
مبلغ مورد معامله%2راناستفاده از شماره اقتصادي خود براي معامالت دیگ4
مبلغ مورد معامله%2وداستفاده از شماره اقتصادي دیگران براي معامالت خ5
 عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق6

هاي 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 –شهرداري –وزارتخانه ها –کشاورزي  –پارك علم و فن آوري –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 دي ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی می 1391عملکرد سال ) و متمم

.  باشد
.  مبالغ تعیین شده مالك عمل می باشد% 50در مواردي که صرفاً ارائه خدمات باشد،  -1تبصره 
.در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کاال و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء مالك 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 واحدهاي تولیدي و بهره برداران معادن داراي جواز تأسیس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط؛  -2	
صاحبان هتل هاي سه ستاره و باالتر؛  -3	
صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک هاي تخصصی؛  -4	
صاحبان مشاغل صرافی؛  -5	

فروشگاه هاي زنجیره اي داراي مربوط فعالیت از وزارتخانه ذي ربط؛  -6
)هفت مرحله فراخوان(صاحبان مشاغل مشمول اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ ) ج                                                               

.  خواهند بوداشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی قابل تغییر  –تبصره 	



حد نصاب معامالت
قانون مالیاتهاي مستقیم ) 169(ماده  3موضوع آیین نامه اجرایی تبصره  1395اعالم حد نصاب معامالت کوچک سال 

)25/05/1395مورخ  37/95/200بخشنامه شماره (

قانون 3هیات محترم وزیران در اجراي ماده  12/02/95مورخ هـ53057ت/15185به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 
)  2(الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون 42و ماده  1383مصوب برگزاري مناقصات

.براي اطالع و اقدام مقتضی ارسال میگردد 1395راجع به نصاب معامالت کوچک ، متوسط و بزرگ درسال 

می باشد که ماخذ مذکور می ) ریال200،000،000(طبق مصوبه مذکور نصاب معامالت کوچک تا سقف دویست میلیون ریال 
ماده  3آیین نامه تبصره  	موضوع 18/03/95مورخ 46378/3949/200تواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در مصوبه شماره 

.مد نظر قرار گیرد31/04/1394قانون مالیات هاي مستقیم مصوب اصالحی) 169(



مستقیممکرر قانون مالیاتهاي 169دستورالعمل اجرائی موضوع ماده
ص/200/24468: شماره نامه 
90/10/27: تاریخ نامه 

 وحقوقی حقیقی اشخاص کلیه 80/11/27 مصوب اصالحی مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده مفاد از حاصل اختیار به بنا
 صادر ابصورتحس خود، معامالت انجام براي زیر موارد اساس بر و اقدام اقتصادي کارت دریافت جهت نام ثبت به نسبت موظفند

 فهرست همچنین و نموده درج مربوط اوراق و ها فرم و حسابها صورت در را معامله طرف و خود به مربوط اقتصادي شماره و
.نمایند تسلیم مربوطه مالیاتی امور اداره به را خود معامالت
.91/01/01 تـاریخ از مـسـتـقـیـم مـالـیـاتـهـاي قـانـون مـکـرر 169 مـاده اجـراي:هـدف
 اشخاص کلیه و نمایند مـی مبـادرت اقـتصادي فـعالیت نوع هر و معامالت انجام به که حقیقی اشخاص کلیه :کاربرد دامنه

.گیرند می قرار افزوده ارزش بر مالیات قانون و مسـتقیـم مـالیاتهــاي قـانون شــمول دامـنه در که حقوقی
  94/03/04 مورخ 208الی205 شماره هاي دادنامه اساس بر کاربرد دامنه از"افزوده ارزش بر مالیات وقانون" عبارت(

).میگردد حذف
:تعاریف

 از مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده مفاد اجراي در که اقتصادي شماره و نام شامل حداقل است کارتی :اقتصادي کارت
.میشود داده قرار وحقوقی حقیقی اشخاص اختیار در مورد حسب و صادر کشور مالیاتی امور سازمان طرف



 و یقیحق اشخاص به مورد حسب کشور، مالیاتی امور سازمان توسط که است فردي به منحصر شماره :اقتصادي شماره
.شود می داده اختصاص حقوقی
 قانون 19 ماده و مستقیم مالیاتهاي قانون 169 ماده اجراي شدهدر اعالم نمـونه صـورتحـساب مـنظور :حـساب صورت
.باشد می افزوده ارزش بر مالیات

 و مستقیم مالیاتهاي قانون موضوع حقیقی اشخاص کلیه العمل دستور این در حقیقی اشخاص از منظور :حقیقی اشخاص
.ایندنم می مبادرت اقتصادي فعالیت و معامله نوع هر انجام به مورد حسب باشندکه می افزوده ارزش بر مالیات قانون

 و تقیممس مالیاتهاي قانون موضوع حقوقی اشخاص کلیه دستورالعمل این در حقوقی اشخاص از منظور :حقوقی اشخاص
.باشد می افزوده ارزش بر مالیات قانون

 نیاز اب متناسب را خدمات یا کاال که است حقیقی شخص نـهایی، کـننده مـصرف از منـظور :نهایـی کننده مصرف
.نماید نمی استفاده دیگران به خدمات و کاال عرضه براي آن از و نموده خریداري شخصی مصارف براي خود
	
:اقتصادي کارت اخذ و نام ثبت به مکلف اشخاص -1
.عملدستورال این موضوع حقیقی و حقوقی اشخاص کلیه		-1-1



 العملدستور این مقررات طبق دارند، مستقلی و متعدد شغلی واحدهاي مالیاتی لحاظ از که حقیقی اشخاص مورد در -2-1
.نمایند دریافت اقتصادي شماره شغلی، محل هر براي مکلفند

 وعموض مدنی شرکت شرکاي براي ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون 107 ماده اجراي در -3-1
 می صادر اقتصادي شماره یک مستقیم، مالیاتهاي قانون 101 ماده تبصره موضوع هاي مشارکت یا و 100 ماده 3 تبصره

.شود
	

:اقتصادي کارت درخواست و نام ثبت نحوه -2
 مؤدیان نام بتث سامانه به نماید می اعالم کشور مالیاتی امور سازمان که ترتیبی به مکلفند حقوقی و حقیقی اشخاص -1-2
 اقدام اقتصادي شماره درخواست و نام ثبت به نسبت و مراجعه www.tax.gov.irنشانی به اقتصادي شماره تخصیص و

.نمایند
 ونهگ هر مکلفند اند گردیده اقتصادي کارت اخذ به ملزم دستورالعمل این موجب به که وحقوقی حقیقی اشخاص -2-2

 از ماه یک مدت ظرف حداکثر مورد حسب را موارد سایر یا و نشانی تغییر شغل، نام،تغییر تغییر ، انحالل جمله از تغییرات
 از ناشی ولیتمسئ گونه هر اینصورت غیر در .نمایند اعالم مربوط امورمالیاتی سازمان به درگاه طریق از مذکور، تغییرات تاریخ

.باشد می کارت دارنده عهده به آن
 به و دریافت براي کشور مالیاتی امور سازمان توسط شده تعیین مهلت زمان پایان تا وحقوقی حقیقی اشخاص -3-2

.نمایند استفاده اقتصادي شماره عنوان به ملی شماره از مورد حسب بایستی اقتصادي شماره کارگیري
	



:اقتصادي کارت دارندگان تکالیف -3
 براي 91/01/01 تاریخ از مکلفند مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده ب و الف بندهاي موضوع حقیقی و حقوقی اشخاص -1-3

  مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده موضوع نمونه فرم شرح به کاال فروش صورتحساب از خدمات و کاال فروش و عرضه
 درج را خریدار اقتصادي شماره و چاپ را خود اقتصادي شماره صادره حسابهاي صورت در و نمایند استفاده )1 شماره پیوست(

 صادره وشفر صورتحساب در فروش صندوقهاي یا افزاري نرم سیستمهاي از استفاده با فروشنده اقتصادي شماره درج .نمایند
.شود می تلقی چاپ منزله به

 شماره از ده،نش صادر اقتصادي شماره آنها براي که مادامی مکلفند دستورالعمل این موضوع وحقوقی حقیقی اشخاص -تبصره
.نمایند استفاده اقتصادي شماره جاي به حقوقی اشخاص براي ملی شناسه و حقیقی اشخاص براي ملی

 جهت ار خود اقتصادي شماره خدمات، یا و کاال خرید هنگام مکلفند دستورالعمل این موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص -2-3
  ،فروشنده چنانچه کند خودداري اقتصادي شماره ارائه از خریدار که مواردي در و ارائه فروشنده به صورتحساب در درج

 اداره به )2پیوست( نمونه فرم شرح به معامله انجام زمان از ماه یک مهلت ظرف را معامله مورد موضوع و خریدار مشخصات
 ئولمس متضامناً معامله طرفین صورت این غیر در بود، نخواهد بابت این از تخلف جریمه مشمول نماید، اعالم امورمالیاتی

.بود خواهند
 سوي از صورتحساب صدور و خدمات یا کاال فروش هنگام فروش، مدارك و اسناد قراردادها، در اقتصادي شماره درج		-3-3

 مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده اجراي در خریدار، اقتصادي شماره درج عدم صورت در و گرفت خواهد صورت فروشنده
.بود خواهند مشمول متضامناً آن، 2 تبصره و مستقیم



 اتمؤسس ،شهرداریها بانکها، دولتی، مؤسسات ها، وزارتخانه از اعم دستورالعمل این مشمول حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه-4-3
 فرمهاي و قاورا قراردادها، کلیه در مکلفند انتفاعی غیر و انتفاعی از اعم وحقوقی حقیقی اشخاص سایر و شهرداریها و دولت به وابسته

 قتصاديا شماره درج به نسبت غیره و نامه بیمه و ریالی و ارزي از اعم بانکی تسهیالت اعطاي و خود معامالت انجام جهت استفاده مورد
.نمایند اقدام معامله طرفین

 دارند،ن اقتصادي فعالیت و اقامت ایران در که خارجی حقوقی یا حقیقی اشخاص اقتصادي شماره درج -تبصره« :اصالحی
 اختصاصی شماره درج با باید می واردات اطالعات ارسال 5 -1 بند اجراي در .باشد نمی الزامی صادره صورتحساب روي بر

».پذیرد انجام خارجی اشخاص
:ثالث اشخاص تکالیف -4
 می یگمرک هاي اظهارنامه در العملکاران حق صادرکنندگان، واردکنندگان، کلیه اقتصادي شماره درج به مکلف ایران گمرك -4 -1

.باشد
 فهرست همچنین و )4 و 3 پیوست( نمونه فرم طبق را خود معامالت فهرست مکلفند مالی امور کل مدیران یا و ذیحسابها -4 -2

 طریق از الکترونیکی صورت به فصل هر پایان از پس ماه یک تا )5 شماره پیوست( نمونه فرم طبق را پیمانکاري و خدماتی قراردادهاي
.نمایند ارائه ذیربط مالیاتی امور اداره به اي رایانه محیط در یا و سازمان پورتال

 را دخو قراردادهاي پرداخت صورت و معامالت فهرست مکلفند اجرائی دستگاههاي کلیه« : جایگزینی و اصالحی )2-4(
 پیوست( نمونه فرم مورد حسب همچنین و فصل هر پایان از پس ماه یک تا )5 الی 3 شماره پیوست( نمونه فرم طبق

 ایلف قالب در یا و ارسال سازمان پورتال طریق از الکترونیکی صورت به معامله، انجام تاریخ از ماه یک تا را )2شماره
 و دستگاه مقام باالترین بند این اجراي حسن مسئول .نمایند تحویل ذیربط مالیاتی امور اداره به مربوطه افزار نرم از شده تولید

».بود خواهد مربوطه ذیحساب اداري سالمت ارتقاء قانون 14 ماده به توجه با نیز



 اعطاي قراردادهاي در را دستورالعمل این موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص اقتصادي شماره مکلفند بانکها -4 -3•
.نمایند درج ریالی و ارزي از اعم بانکی معامالت نوع هر یا تسهیالت

:گردد می قبلی متن جایگزین و اصالح ذیل شرح به )4-3( بند•
 درخواست زمان در تعهدات یا تسهیالت مبلغ اعالم ضمن مکلفند اعتباري مؤسسات سایر و بانکها«•

 حقوقی و حقیقی اشخاص اقتصادي شماره مستقیم، مالیاتهاي قانون 186 ماده 1 تبصره موضوع صدورگواهی
 از اعم بانکی معامالت نوع هر یا تعهدات تسهیالت،ایجاد اعطاي قراردادهاي در را دستورالعمل این موضوع

».نمایند درج ریالی یا ارزي
 این موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص سفارش ثبت به مربوط هاي فرم در است مکلف بازرگانی وزارت -4 -4•

.نمایند ارائه درج را آنها اقتصادي شماره دستورالعمل
:مالیاتی امور اداره به حقوقی و حقیقی اشخاص معامالت فهرست ارائه نحوه -5	•
 تاریخ از مکلفند مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده ب و الف بندهاي موضوع حقیقی و حقوقی اشخاص کلیه -5 -1•

 صورت به فصل هر پایان از پس ماه یک تا ،)شمسی سال اساس بر( فصلی صورت به را خود معامالت فهرست 91/01/01
 امور اداره به )5 و 4 و 3 شماره پیوست( نمونه فرم طبق اي، رایانه محیط در یا سازمان پورتال طریق از الکترونیکی

.نمایند ارائه ذیربط مالیاتی
 مسیش فصل براي ،باشد شمسی سال فـصلهاي از یکی خالل در حقوقی اشخاص مالی سال انتهاي چنانچه -تبصره•

  خـود ـالیم سال پایان تا شـمسی فصل ابتداي از که اي گونه به نمایند، می ارسال و تنـظیم معـامله فهرست دو مذکور
.نمایند می	تسلیم جداگانه فهرست یک نیز مذکور شمسی فصل پایان تا مالی سال ابتداي از همچنین و فهرست یـک



)94/03/04 مورخ اداري عدالت دیوان عمومی هیآت 208 الی 205 شماره هاي دادنامه اساس بر(•
:گردد می اصالح ذیل شرح به دستورالعمل )5-1( بند 	•
 یتفعال که مشاغلی استثناي به( مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده )ب( و )الف( بندهاي موضوع حقیقی اشخاص -1-5"•

 فصلی صورت به را خود معامالت فهرست مکلفند حقوقی اشخاص کلیه همچنین و )است خدمت ارائه مقام در آنها
 رایانه محیط در یا سازمان پورتال طریق از الکترونیکی صورت به فصل هر پایان از پس ماه یک تا )شمسی سال براساس(

".نمایند ارائه ذیربط مالیاتی امور اداره به )5 و4 و 3 شماره پیوست ( نمونه فرم طبق اي
 شورک مالیاتی امور سازمان پورتال طریق از یا نموده رویت را معامله طرف اقتصادي کارت مکلفند فروشندگان -5 -2•

.نمایند اقدام شده ارائه اقتصادي شماره اعتبار سنجش به نسبت
 مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده ب و الف بندهاي موضوع مشاغل صاحبان و حقوقی اشخاص کلیه -3-5•

 در و باشند می آن از بعد سال و عملکرد سال در خود خریدهاي به مربوط صورتحسابهاي نگهداري به مکلف 80/11/27
.دهند ارائه آنان به باید مالیاتی مأموران درخواست صورت

:گردد می الحاق ذیل شرح به صدراالشاره دستورالعمل به )5-5( و )5-4( بند عنوان به زیر موارد : )الحاقی(•
 برگزاري قانون 3 ماده یک تبصره موضوع کوچک معامالت نصاب حد مبلغ %10 میزان تا خریدهاي براي -5 -4•

 فرم( خرید ماهه سه فهرست در سطر یک طی را مذکور معامالت ولی ندارد ضرورت فوق مقررات رعایت مناقصات،
 اعالم معامالت صورتیکه در .نمایند درج ))نصاب حد مبلغ %10 از کمتر معامالت(( شرح به تجمیعی صورت به )4 مشاره
 و بمحسو ریسک داراي مؤدي عنوان به مذکور مؤدي باشد، بیشتر مؤدي سالیانه خرید مبلغ %10 از فوق شرح به شده

.گرفت خواهند قرار مالیاتی رسیدگی اولویت در مؤدیان اینگونه



 کوچک معامالت نصاب حد مبلغ %10 میزان تا فروش موارد در باشند می دستورالعمل این مشمول که فروشندگانی•
 تهنداش صادره صورتحساب در خریدار اقتصادي شماره درج به لزومی مناقصات، برگزاري قانون 3 ماده یک تبصره موضوع

 شرح به تجمیعی صورت به )3 شماره فرم( فروش ماهه سه فهرست در سطر یک طی را معامالت اینگونه جمع و
.نمایند درج ))نصاب حد مبلغ %10 از کمتر معامالت((

 فروش صورتحساب صدور دستورالعمل موضوع کشور مالیاتی امور سازمان 87/06/23 مورخ اطالعیه به توجه با -5-5•
 عرضه فروشگاههاي در استفاده مورد )POS( فروش هاي ماشین توسط صادره هاي صورتحساب خدمات، ارائه و کاال
 گونه این جمع و شود صادر مذکور دستورالعمل 2 شماره نمونه صورتحساب طبق تواند می نهایی، کنندگان مصرف به کاال

.نمایند درج تجمیعی صورت به )3 شماره فرم( فروش ماهه سه فهرست در سطر یک طی را معامالت
 باالتر ها فروشگاه این از م.م.ق 95 ماده موضوع ب و الف بندهاي مشمولین و حقوقی اشخاص خرید چنانچه است بدیهی•

 باشد،بایستی مناقصات برگزاري قانون 3 ماده یک تبصره موضوع کوچک معامالت نصاب حد مبلغ %10 میزان از
.نمایند دریافت فروشنده از را 1 شماره نمونه صورتحساب

  مورخ هـ48567ت/163735 شماره مصوبه استناد به 1391 سال در کوچک معامالت نصاب حد مبلغ 10%•
 شده تعیین نصاب حد سال، هر نصاب حد تعیین تا .باشد می ریال 6،700،000 وزیران محترم هیئت 91/08/21

.بود خواهد عمل مالك قبلی
 هاي فعالیت داراي حقیقی اشخاص از که مستقیم مالیاتهاي مکررقانون 169 ماده دستورالعمل مشمولین کلیه -6-5•

 دهند، می انجام مزبور ماده در مصرح هاي فعالیت با ارتباط در خریدهایی مستقیم، مالیاتهاي قانون 81 ماده موضوع
 صورت به را خود خرید معامالت اطالعات توانند می و نداشته مورد حسب ملی شماره یا اقتصادي شماره دریافت به نیازي

.نمایند ارسال مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده دستورالعمل قالب در فصل هر براي تجمیعی



 جاجیم، گلیم، جمله از داري هايبافته محصوالت خرید به مبادرت که مذکور قانون مکرر 169 ماده دستورالعمل مشمولین کلیه :الحاقی 5/7بند•
 به الزامی ند،نمایمی اندبوده مذکور محصوالت بافنده خود که ایرانی حقیقی اشخاص از دستباف فرش و گبه چادر، سیاه حصیر، نمد، زیلو، پالس،

 فصل هر براي تجمیعی صورت به را خود خرید معامالت اطالعات توانندمی و نداشته ایشان از مورد حسب اقتصادي شماره یا ملی شماره دریافت
 .نمایند ارسال مذکور ماده دستورالعمل قالب در

:آن ذیل هاي تبصره و مکرر 169 ماده موضوع جرائم و تخلفات -6•
 معامالت براي خود اقتصادي شماره از استفاده یا مورد حسب معامله طرف و خود اقتصادي شماره درج عدم یا صورتحساب صدور عدم -6 -1•

 این ضوابط رعایت بدون که اي معامله مورد مبلغ %10 معادل اي جریمه مشمول خود، معامالت براي دیگران اقتصادي شماره از استفاده یا دیگران
.است شده انجام دستورالعمل

.بود خواهد نشده ارائه آنها فهرست که معامالتی مبلغ %1 معادل اي جریمه مشمول معامالت، فهرست ارائه عدم -6 -2•
 اقتصادي شماره که اشخاصی با ماده این موضوع جرائم همچنین و درآمد بر مالیات به نسبت دیگران اقتصادي شماره از کنندگان استفاده -6 -3•

.داشت خواهند تضامنی مسئولیت است گرفته قرار استفاده مورد آنان
 این )3-2( بند موضوع به )2 -2( بند موضوع تکلیف اجراي به نسبت فروشنده و خودداري اقتصادي شماره ارائه از خریدار که مواردي در -6 -4•

.بود خواهد معامله مورد مبلغ %10 معادل اي جریمه مشمول تضامنی مسئولیت به توجه با خریدار نماید اقدام دستورالعمل
 . گردد می جایگزین و اصالح )3-2( بند موضوع به )2-2 ( بند موضوع متن ( : 6-4 اصالحی•
 مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده ب و الف بندهاي موضوع مشاغل صاحبان و حقوقی اشخاص خریدهاي به مربوط صورتحسابهاي ارائه عدم -6 -5•

 نشده ارائه صورتحسابهاي مبلغ %10 معادل اي جریمه مشمول گیرد قرار مالیاتی مأموران درخواست مورد که آن از بعد سال و عملکرد سال در
.بود خواهد



مبلغ مورد معامله % 10در صـورت تـعدد جـرائـم بـراي یـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه  -6-6•
.خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود

:گردد می قبلی متن جایگزین و اصالح ذیل شرح به )6-6( بند :جایگزین و اصالحی•
 قابل جریمه حداکثر معامله، یک براي )6-5( و )6-4( ،)6-3( ،)6-1( بندهاي در جرائم		 تعدد صورت در«•

 معج قابل فوق بند در مذکور تخلفات از یک هر موضوع جرائم و بود خواهد معامله مورد مبلغ %10 مطالبه
».بود نخواهد

 در عملدستورال این موضوع اشخاص تبانی و استفاده سوء واقعی، غیر معامالت تقلب، جعل، هرگونه -7-6•
 با قمطاب تضامن، مسئولیت ضمن و بوده مقررات خالف اقتصادي شماره و صورتحساب صدور با ارتباط
 سایر و نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوب اداري نظام سالمت ارتقاء قانون پولشویی، با مبارزه قانون

.گردید خواهد اقدام مربوط مقررات و قوانین
:مالیاتی امور ادارات توسط جرائم مطالبه و رسیدگی نحوه -7•
 هشمار با مرتبط مدارك و اسناد هرگونه و معامالت فهرست مکلفند مربوط، مالیاتی امور ادارات -7 -1•

 عایتر و دستورالعمل این مفاد وفق قانونی اختیارات اساس بر نیز و دهند قرار بررسی مورد را اقتصادي
 ؤدیان،م اقتصادي فعالیتهاي جریان بر مستمر کنترل و اي دوره نظارت اعمال ضمن قانونی مقررات سایر

.آورند عمل به دستورالعمل این مشمول اشخاص از ساالنه و فصلی هاي دوره طول در را الزم بررسیهاي
 ادهدرم مندرج تخلفات با آمده عمل به هاي رسیدگی یا و اي دوره بررسیهاي در مالیاتی ماموران چنانچه•

 ، تخلفات گزارش تنظیم ضمن شدند، مواجه دستورالعمل این و 1380 مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169
.نمایند مطالبه مستقیم مالیاتهاي قانون 157 ماده در مقرر مهلت رعایت با را متعلق جرائم



 ورتص این غیر در.کند اقدام آن پرداخت به نسبت مطالبه برگ ابالغ تاریخ از روز سی ظرف است مکلف مؤدي -7 -2•
 هیأت رأي .شد خواهد ارجاع مالیاتی اختالف حل هیأت به رأي صدور و رسیدگی جهت موضوع و شده شناخته معترض

 ونقان موضوع اجرائی مقررات طریق از و است بخشش قابل غیر مذکور جریمه .است االجرا الزم و قطعی مزبور
.بود خواهد وصول قابل مستقیم مالیاتهاي

 تبانی و واقعی غیر معامالت تقلب، جعل، مانند تخلفی موارد به رسیدگی، موقع ذیربط مالیاتی امور ادارات چنانچه -7 -3•
 تانیدادس به ذیربط کل اداره طریق از موظفند نمایند، برخورد اقتصادي شماره و صورتحساب به راجع استفاده سوء و

 مانع قضائی، یبتعق به اقدام .گیرند قرار قضائی پیگرد تحت متخلفین عنداالقتضاء تا نمایند گزارش مالیاتی انتظامی
.بود نخواهد مکرر 169 ماده موضوع مالیاتی جرائم وصول و مطالبه

:اقتصادي کارت ابطال موارد -8•
:میگردد باطل اقتصادي شماره و کارت ذیل موارد در•
حقیقی اشخاص فوت -8 -1•
اقتصادي فعالیت خاتمه بر مبنی حقیقی اشخاص اعالم صورت در -8 -2•
ربطذی مجوز لغو از پس حقوقی اشخاص سایر و تصفیه عملیات اتمام از پس شده ثبت حقوقی اشخاص انحالل -8 -3•
اقتصادي کارت ابطال بر مبنی قضایی مراجع حکم صدور -8 -4•
 و اجعهمر مالیاتی امور اداره نزدیکترین به موظفند فوق موارد در آن قانونی مقام قائم یا اقتصادي کارت دارنده :1تذکر•

.نمایند اقدام کارت ابطال و تحویل به نسبت



 و کارت دارنده و بوده اقتصادي شماره از استفاده سوء حکم در شدن، باطل از بعد اقتصادي کارت از استفاده :2تذکر•
.داشت خواهند تضامنی مسئولیت متعلقه وجرائم درآمد بر مالیات به نسبت آن از کننده استفاده

 تمسئولی رافع مزبور کارت از احتمالی سوءاستفاده و بوده قانونی هاي محدودیت داراي المثنی کارت صدور :3تذکر•
.گردد اعالم قضائی مراجع سوي از آن خالف آنکه مگر بود نخواهد کارت صاحب

  -3954 العمل دستور اساس بر 90/10/27		بتاریخ 24468 شماره العمل دستور به مربوط اصالحات (•
) است پذیرفته صورت 92/03/07

 مصرف به خدمات یا و کاال فروش درصورت" بر مبنی 27/10/90 بتاریخ 24468 شماره العمل دستور 3-3 بند		•
  مورخ 26859 شماره دستورالعمل اساس بر "باشد نمی الزامی خریدار اقتصادي شماره درج ، نهایی کننده

  .شد اصالح 4-3 و 3-3 به ترتیب به 3-5 و 3-4 بندهاي و حذف 90/11/29
  مورخ 200/ 24468 شماره دستورالعمل به 93/04/14 مورخ 200-93-517 شماره ستورالعملد اساس بر 5-6 بند•

.گردید الحاق 90/10/27
 مورخ 24468 /200 شماره دستورالعمل به 93/11/07 مورخ 200/93/538 شماره دستورالعمل اساس بر 5-7 بند  •

.گردید الحاق 90/10/27
-45 شماره بخشنامه و اداري عدالت دیوان عمومی هیآت 94/03/04 مورخ 208 الی 205 شماره هاي دادنامه براساس•

.میگردد اعمال 90/10/27 مورخ 24468 شماره دستورالعمل در ذیل اصالحات 94/04/24 مورخ 94-200
.میگردد حذف دستورالعمل برد کار دامنه از "افروده ارزش بر مالیات قانون و"عبارت -1•
.میگردد اصالح دستورالعمل )5-1( بند -2•



 169ماده  1390-10-27ص مورخ /200-24468دستورالعمل اجرایی شماره )  5-1(ابطال دامنه کاربرد و اصالح بند 
مکرر قانون مالیات هاي مستقیم

200-94-45: شماره
  1394-4-24: تاریخ

 از قسمتی ابطال بر مبنی 208 الی 205 شماره هاي دادنامه موضوع اداري عدالت دیوان عمومی هیات راي تصویر پیوست به
-146 شماره هاي نامه و 1390-10-27 مورخ ص/200-24468 شماره اجرایی دستورالعمل 5-1 بند اصالح و کاربرد دامنه
 جهت مودیان خدمات دفتر 1393-03-21 مورخ د/234-9084 شماره و تهران شهر مالیاتی امور 1393-02-03 مورخ ص/259
.گرددمی ارسال الزم اقدام و اطالع

 از و گرددمی اعمال 1390-10-27 مورخ ص/200-24468 شماره دستورالعمل در ذیل اصالحات  شده، یاد راي به عنایت با
:است االجراءالزم فوق راي صدور زمان

.گردد می حذف الذکر فوق دستورالعمل کاربرد دامنه از "افزوده ارزش بر مالیات قانون و" عبارت 				-1
:گردد می اصالح ذیل شرح به دستورالعمل )5-1( بند 				-2
 در هاآن فعالیت که مشاغلی استثناي به( مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده )ب( و )الف( بندهاي موضوع حقیقی اشخاص -1-5"

 الس براساس( فصلی صورت به را خود معامالت فهرست مکلفند حقوقی اشخاص کلیه همچنین و )است خدمت ارائه مقام
 ( نمونه فرم طبق اي رایانه محیط در یا سازمان پورتال طریق از الکترونیکی صورت به فصل هر پایان از پس ماه یک تا )شمسی
".نمایند ارائه ذیربط مالیاتی امور اداره به )5 و4 و 3 شماره پیوست

 .باشد می اجرایی )اداري عدالت دیوان راي صدور تاریخ( 1394-03-04 تاریخ از فوق اصالحات 				-3
.باشدمی باقی خود قوت به کماکان مذکور قانونی ماده و صادره دستورالعمل در مندرج تکالیف دیگر است بدیهی 
	



مکرر از  169موضوع ماده ) فصل بهار( 1391تمدید مهلت دریافت اطالعات معامالت سه ماهه اول سال 
1391/07/30طریق الکترونیکی تا تاریخ 

200/12001: شماره نامه 
91/06/15: تاریخ نامه 

 از مـعــامـالت اطـالعـات دریـافـت سـامـانـه اندازي راه به راجع 91/04/27 مورخ ص/8960/200 شماره اطالعیه پیرو•
 فصل( 1391 سال اول ماهه سه معامالت صورت ارسال و تسلیم مهلت تمدید و 91/04/28 تـاریـخ از الکـترونـیـکی طریـق

:دارد می مقرر بدینوسیله )91/05/31( جاري سال ماه مرداد پایان تا الکترونیکی صورت به صرفاً )بهار
 ارسال و تسلیم به نسبت شده یاد سامانه اندازي راه از قبل و مقرر مهلت در مالیاتی محترم مؤدیان برخی که آنجائی از•

  خط بر( سامانه در مقرر اي رایانه هاي روش و ها محیط از غیر و )کاغذي( فیزیکی صورت به خود اقتصادي اطالعات
Onlineخط بر غیر و )Offline(امکان و فرصت مذکور سامانه با آشنایی یا و اطالع عدم دلیل به یا و اند نموده اقدام 

 به و مالیاتی محترم مؤدیان نیز و کل ادارات مکرر درخواستهاي حسب  لذا ،اند نداشته را موصوف اقتصادي اطالعات ارسال
 91/07/30 مورخ تا بهار فصل معامالت اطالعات فهرست ارسال و تسلیم مهلت رجوع ارباب حقوق رعایت و تکریم منظور

.گردد می تمدید )تابستان فصل( جاري سال دوم ماهه سه معامالت صورت ارسال و تسلیم مهلت انقضاي
.برسد مالیاتی مؤدیان عموم اطالع به شایسته نحو به موضوع تا گردد اتخاذ ترتیبی است شایسته ضمناً •



1391تمدید مهلت ارسال اطالعات معامالت ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 
200/18792: شماره نامه 
91/09/25: تاریخ نامه 

  مورخ ص/24468/200 شماره به مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده اجرایی دستورالعمل استناد به اینکه به نظر•
  سال ايابتد از را خود معامالت فهرست اند گردیده مکلف ذیحسابیها همچنین و حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه 90/10/27

 لیلد به و اجرایی دستگاههاي محترم ذیحسابان مکرر درخواست حسب لذا نمایند، ارسال مالیاتی امور سازمان به 1391
 صورت به هاذیحسابی معامالت اطالعات ارسال بدینوسیله الکترونیکی، سامانه طریق از موصوف اطالعات ارسال آشنایی عدم

  تاریخ تا پائیز و تابستان بهار، فصول براي صرفاً  (Offline)خط بر غیر یا و (Online)خط بر طریق از و الکترونیکی
.نمایند رسانی طالع مقتضی نحو به را موضوع مالیاتی امور کل ادارات است شایسته .گردد می تمدید 91/11/30



موضوع ماده ) فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان( 1391تمدید مهلت ارسال اطالعات معامالت سال 
مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم 169

200/1042: شماره نامه 
92/01/31: تاریخ نامه 

 به،مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده اجراي خصوص در 90/10/27 مورخ ص/24648/200 شماره دستورالعمل پیرو		
 کریمت طرح اجراي و فصلی معامالت اطالعات دریافت سامانه و افزار نرم در آمده عمل به تغییرات به توجه با رساند می اطالع

 تمعامال صورت ارسال و تسلیم مهلت ،مذکور مؤدیان قانونی وظایف انجام در تسهیل منظور به و مالیاتی محترم مؤدیان
  رخطب طریق از( الکترونیکی صورت به صرفاً گرامی مؤدیان براي )زمستان ،پائیز تابستان، ،بهار فصل( 1391 چهارفصل

(Online) برخط غیر و (Offline)( جاري سال ماه اردیبهشت پایان تا ))92/02/31		گردد می تمدید.
 ورتص ارسال و تکمیل خصوص در مالیاتی محترم مؤدیان به رسانی اطالع مزبور، مهلت تمدید به عنایت با است شایسته
.پذیرد انجام سازمان الکترونیکی عملیات سامانه در مندرج فرآیند و دستورالعمل شرح به خود معامالت



مکرر اصالحی  169موضوع ماده  90/10/27ص مورخ /24468/200اصالحیه دستورالعمل اجرائی شماره 
80/11/27مصوب مستقیم قانون مالیاتهاي 

200/1042: شماره نامه 
92/03/07: تاریخ نامه 

  ماده موضوع 90/10/27 مورخ ص/24468/200 شماره دستورالعمل مفاد خصوص در مطروحه ابهامات و سؤاالت به توجه با•
 حقوق رعایت و تکریم ،سازي شفاف منظور به بدینوسیله ،80/11/27 مصوب اصالحی مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169

:گردد می الحاق شده یاد دستورالعمل	به و اصالح زیر شرح به آن موارد برخی مؤدیان،
.نماید می تغییر دستورالعمل این پیوست شرح به )3-2( بند متن در مندرج " 2 شماره پیوست" فرم )1•
:گردد می اضافه )3-4( بند ذیل در تبصره عنوان به زیر متن )2•
 روي رب ندارند، اقتصادي فعالیت و اقامت ایران در که خارجی حقوقی یا حقیقی اشخاص اقتصادي شماره درج-تبصره«•

.باشد نمی الزامی صادره صورتحساب
».پذیرد انجام خارجی اشخاص اختصاصی شماره درج با باید می واردات اطالعات ارسال ،5 -1 بند اجراي در•
:گردد می قبلی متن جایگزین و اصالح ذیل شرح به )4-2(بند )3•
 3 مارهش پیوست( نمونه فرم طبق را خود قراردادهاي پرداخت صورت و معامالت فهرست مکلفند اجرائی دستگاههاي کلیه«•

انجام تاریخ از ماه یک تا را )2شماره پیوست( نمونه فرم مورد حسب همچنین و فصل هر پایان از پس ماه یک تا )5 الی
 



 نرم از دهش تولید فایل قالب در یا و ارسال سازمان پورتال طریق از الکترونیکی صورت به معامله،•
.نمایند تحویل ذیربط مالیاتی امور اداره به مربوطه افزار

 سالمت ارتقاء قانون 14 ماده به توجه با نیز و دستگاه مقام باالترین بند این اجراي حسن مسئول•
».بود خواهد مربوطه ذیحساب اداري	 نظام

:گردد می قبلی متن جایگزین و اصالح ذیل شرح به )4-3( بند )4•
 رخواستد زمان در تعهدات یا تسهیالت مبلغ اعالم ضمن مکلفند اعتباري مؤسسات سایر و بانکها«•

 یحقیق اشخاص اقتصادي شماره مستقیم، مالیاتهاي قانون 186 ماده 1 تبصره موضوع صدورگواهی
 نوع هر یا تعهدات ایجاد ،تسهیالت اعطاي قراردادهاي در را دستورالعمل این موضوع حقوقی و

».نمایند درج ریالی یا ارزي از اعم بانکی معامالت
 ذیل شرح به صدراالشاره دستورالعمل به )5-5( و )5-4( بند عنوان به زیر موارد )5•

:گردد می الحاق
 3 ماده یک تبصره موضوع کوچک معامالت نصاب حد مبلغ %10 میزان تا خریدهاي براي -5 -4•

 طرس یک طی را مذکور معامالت ولی ندارد ضرورت فوق مقررات رعایت ،مناقصات برگزاري قانون
 %10 از کمتر معامالت(( شرح به تجمیعی صورت به )4 مشاره فرم( خرید ماهه سه فهرست در

 خرید مبلغ %10 از فوق شرح به شده اعالم معامالت صورتیکه در .نمایند درج ))نصاب حد مبلغ
 ؤدیانم اینگونه و محسوب ریسک داراي مؤدي عنوان به مذکور مؤدي باشد، بیشتر مؤدي سالیانه

.گرفت خواهند قرار مالیاتی رسیدگی اولویت در
 نصاب حد مبلغ %10 میزان تا فروش موارد در باشند می دستورالعمل این مشمول که فروشندگانی•

 اقتصادي شماره درج به لزومی مناقصات، برگزاري قانون 3 ماده یک تبصره موضوع کوچک معامالت
 سه فهرست در سطر یک طی را معامالت اینگونه جمع و نداشته صادره صورتحساب در خریدار

 ))نصاب حد مبلغ %10 از کمتر معامالت(( شرح به تجمیعی صورت به )3 شماره فرم( فروش ماهه
.نمایند درج



 صدور دستورالعمل موضوع کشور مالیاتی امور سازمان 87/06/23 مورخ اطالعیه به توجه با -5-5•
 فروش هاي ماشین توسط صادره هاي صورتحساب خدمات، ارائه و کاال فروش صورتحساب

(POS) قطب تواند می نهایی، کنندگان مصرف به کاال عرضه فروشگاههاي در استفاده مورد 
 یک طی را معامالت گونه این جمع و شود صادر مذکور دستورالعمل 2 شماره نمونه صورتحساب

.نمایند درج تجمیعی صورت به )3 شماره فرم( فروش ماهه سه فهرست در سطر
 از م.م.ق 95 ماده موضوع ب و الف بندهاي مشمولین و حقوقی اشخاص خرید چنانچه است بدیهی•

 3 ماده یک تبصره موضوع کوچک معامالت نصاب حد مبلغ %10 میزان از باالتر ها فروشگاه این
.نمایند دریافت فروشنده از را 1 شماره نمونه صورتحساب بایستی ،باشد مناقصات برگزاري قانون

  شماره مصوبه استناد به 1391 سال در کوچک معامالت نصاب حد مبلغ 10%•
 تعیین تا .باشد می ریال 6،700،000 وزیران محترم هیئت 91/08/21 مورخ هـ48567ت/163735

.بود خواهد عمل مالك قبلی شده تعیین نصاب حد سال، هر نصاب حد
 اشخاص از که مستقیم مالیاتهاي مکررقانون 169 ماده دستورالعمل مشمولین کلیه -6-5•

 در خریدهایی مستقیم، مالیاتهاي قانون 81 ماده موضوع هاي فعالیت داراي حقیقی
 شماره دریافت به نیازي دهند، می انجام مزبور ماده در مصرح هاي فعالیت با ارتباط

 ار خود خرید معامالت اطالعات توانند می و نداشته مورد حسب ملی شماره یا اقتصادي
 مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده دستورالعمل قالب در فصل هر براي تجمیعی صورت به

.نمایند ارسال مستقیم
 خرید به مبادرت که مذکور قانون مکرر 169 ماده دستورالعمل مشمولین کلیه :الحاقی 5-7 بند•

 فرش و گبه چادر، سیاه حصیر، نمد، زیلو، پالس، جاجیم، گلیم، جمله از داري هايبافته محصوالت
 به میالزا نمایند،می اندبوده مذکور محصوالت بافنده خود که ایرانی حقیقی اشخاص از دستباف
 التمعام اطالعات میتوانند و نداشته ایشان از مورد حسب اقتصادي شماره یا ملی شماره دریافت

.نمایند ارسال مذکور ماده دستورالعمل قالب در فصل هر براي تجمیعی صورت به را خود خرید



 براساس 5-7 بند و 93/04/14 مورخ 517/93/200شماره دستورالعمل راساسب 5-6 بند(•
  200/ 3954 شماره دستورالعمل به 93/11/07 مورخ 200/93/538 شماره دستورالعمل

  )گردید الحاق 93/03/07 مورخ
 می جایگزین و اصالح ")3-2( بند موضوع" به ")2-2( بند موضوع" متن 6-4 بند در )6•

.شود
:گردد می قبلی متن جایگزین و اصالح ذیل شرح به )6-6( بند )7•
 جریمه معامله،حداکثر یک براي )6-5( و )6-4( ،)6-3( ،)6-1( بندهاي در جرائم تعدد صورت در «•

 بند در مذکور تخلفات از یک هر موضوع جرائم و بود خواهد معامله مورد مبلغ %10 مطالبه قابل
».بود نخواهد جمع قابل فوق

 ارسال مهلت ،مالیاتی محترم مؤدیان حقوق رعایت و آمده عمل به تغییرات به تـوجه بـا )8•
.باشد می 1392 ماه خرداد پایان تا 1391 عملکرد معامالت اطالعات



ی دستورالعمل استفاده موقت از شماره ملی براي اشخاص حقیقی و شناسه ملی براي اشخاص حقوق
بجاي کد اقتصادي تا زمان صدور آن

د/230/8957: شماره نامه 
92/04/09: تاریخ نامه 

 هب رسیدگی در مالیاتی امور ادارات برخی ، مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده اجراي در ،واصله اطالع قرار به احتراماً،•
  درج عاملهم طرفین اقتصادي شماره آنها در که اي هزینه یا خرید اسناد پذیرش از حقوقی و حقیقی اشخاص مالیاتی پرونده
:گردد می یادآوري موکداً لذا . نمایند می امتناع نشده

 دستورالعمل موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص ، 90/10/27 مورخ 24468/200 شماره دستورالعمل 3-1 بند تبصره طبق•
 از و یحقیق اشخاص براي ملی شماره از است نشده صادر اقتصادي شماره آنها براي که زمانی تا اند شده مکلف شده یاد

 شماره دورص تا مزبور اشخاص که صورتی در لذا .نمایند استفاده اقتصادي شماره جاي به حقوقی اشخاص براي ملی شناسه
 %10 جریمه و ها هزینه پذیرش عدم مشمول نمایند استفاده مورد حسب معامالت در ملی کد یا ملی شناسه از اقتصادي
.شد نخواهند قانون مکرر 169 ماده موضوع



و تمدید مهلت ارسال اطالعات معامالت فصل بهار  1392تعیین حد نصاب مبلغ معامالت کوچک سال 
سالجاريمکرر قانون مالیاتهاي مستقیم تا پایان مردادماه  169موضوع ماده  1392

ص/200/7151: شماره نامه 
92/04/22: تاریخ نامه 

 قانون مکرر 169 ماده 92/03/07 مورخ 200/3954 شماره اصالحی دستورالعمل )5-5( بند اخیر قسمت اجراي در•
  92/04/09 مورخ هـ49218 ت/82803 شماره نامه تصویب استناد به و 80/11/27 مصوب اصالحیه مستقیم مالیاتهاي

 که گردد می اعالم ریال 8،800،000 میزان به کوچک معامالت نصاب حد %10 مبلغ بدینوسیله وزیران، محترم هیئت
.نمایند اقدام مذکور مبلغ اساس بر فوق دستورالعمل )5-4( بند مفاد اجراي در توانند می مالیاتی محترم مؤدیان

 اطالعات ارسال زمان خصوص در 90/10/27 مورخ ص/200/24468 شماره دستورالعمل )5-1( بند به عنایت با همچنین•
 الارس مهلت با مالیاتی محترم مؤدیان نام ثبت و مالیاتی هاي اظهارنامه اطالعات ارسال زمانی هم به توجه با و معامالت
 براي (Offline)برخط غیر و (Online)خط بر طریق از(الکترونیکی صورت به 1392 بهار فصل معامالت اطالعات
.گردد می تمدید جاري سال ماه مرداد پایان تا گرامی مؤدیان



پنجمقانون برنامه پنجساله  121اجراي ماده 
ص/200/10704: شماره نامه 
92/06/16: تاریخ نامه 

  مورخ 200/13007 شماره بخشنامه پیرو و ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 121 ماده اجراي در•
 نتعیی خصوص در کشور اصناف شوراي و تجارت و معدن ،صنعت وزارت با آمده عمل به هماهنگی به توجه با ،91/06/28

 شاغلم بر عالوه مزبور، قانون اساس بر فروش صندوق سامانه از استفاده و اندازي راه نصب، براي مشاغل صاحبان اولویت
:ذیل مشروحه )حقیقی اشخاص( مشاغل مذکور،صاحبان بخشنامه در شده اعالم

 و عمده ،نمایندگی( ساختمانی و کشاورزي ،راهسازي آالت ماشین و سنگین و سبک خودروهاي یدکی لوازم فروشندگان .1•
؛)فروشی خرد

؛ساختمانی و کشاورزي سازي، راه آالت ماشین و سنگین نقلیه وسائط انواع و خودرو مجاز تعمیرگاههاي صاحبان .2•
 خرده و عمده نمایندگی،( مربوط لوازم و مطبوع تهویه و شوفاژ برودتی، و حرارتی تأسیسات و تجهیزات فروشندگان .3•

؛)فروشی
:)فروش خرده و عمده ،نمایندگی( ساختمان بهداشتی لوازم فروشندگان .4•
 )فلزي و چوبی تزیینی کارهاي و شومینه دیواري، کاغذ ،پرده انواع کفپوش، ،موکت( ساختمان تزیینات فروشندگان .5•

؛)فروش خرده و عمده نمایندگی،(



 خرده و هعمد نمایندگی،( آن جانبی تجهیزات و همراه ،)سیم بی و ثابت( تلفن انواع فروشندگان .6•
؛)فروش

 گیخان و اداري از اهم غیرفلزي و فلزي و چوبی مصنوعات ،مبل فروشندگان و تولیدکنندگان .7•
؛)فروش خرده و عمده ،نمایندگی(

 دهخر و نمایندگی،عمده( ماشینی قالیچه و موکت ،فرش تابلو ،ماشینی فرش فروشندگان .8•
؛)فروش

؛)فروش خرده و عمده ،نمایندگی( بهداشتی و آرایشی لوازم فروشندگان .9•
 و لوازم اعانو و سازي دندان و پزشکی دندان و آزمایشگاهی بیمارستانی، طبی لوازم فروشندگان .10•

.)فروش خرده و عمده ،نمایندگی( پزشکی تجیهزات
 یا )فروشگاهی مکانیزه POS( فروش صندوق سامانه از استفاده به ملزم 1393 سال ابتداي از•

 مطابق )تورفاک( فروش صورتحساب الکترونیکی صدور و فروشگاهی افزار نرم سیستم داراي اي رایانه
 169 و 169 و افزوده ارزش بر مالیات قانون 19 مواد موضوع هاي دستورالعمل در شده اعالم نمونه
.باشند می مستقیم هاي مالیات قانون مکرر

 قانون 71 ماده اجرایی نامه آیین اساس بر استفاده مورد افزار نرم و افزار سخت مشخصات ضمناً•
.بود خواهد ،شده اعالم تجارت و معدن ،صنعت وزارت توسط که صنفی نظام

 صندوق سامانه دستگاه اندازي راه و نصب ،خرید بابت شده انجام هاي هزینه است ذکر شایان•
 و زاراف سخت از اعم( مذکور مشاغل صاحبان توسط اي رایانه یا )فروشگاهی مکانیزه POS( فروش

 ضمناً .باشد می کسر قابل استفاده سال اولین در مزبور مؤدیان مالیات مشمول درآمد از ،)افزار نرم
 سیستم داراي اي رایانه یا )فروش مکانیزه( فروش صندوق سامانه از استفاده به ملزم مالیاتی مؤدیان

 انونق در مقرر مالیاتی معافیت از مذکور هاي سامانه از استفاده عدم صورت در ،فروشگاهی افزار نرم
.شد خواهند محروم مربوط سال براي



 می حذیصال مراجع توسط صادره فعالیت کسب جواز الذکر، فوق مشاغل صاحبان شناسایی معیار•
 آنان یمالیات هاي پرونده در مندرج فعالیت نوع کسب، جواز نداشتن صورت در است بدیهی .باشد

.بود خواهد عمل		مالك
 فیصن امور مجامع و صنفی هاي اتحادیه با مکاتبه ضمن مالیاتی امور کل ادارات است مقتضی•

 و نموده یادآوري را قانون موقع به و دقیق اجراي لزوم ،)»1«شماره پیوست فرم مطابق( استان
 بخشنامه موضوع مؤدیان همچنین و الذکر فوق مشاغل صاحبان برخورداري نمایند تصریح

  در ،تقیممس هاي مالیات و توسعه پنجم برنامه قوانین در مقرر تسهیالت و معافیت از صدراالشاره
 داراي اي رایانه یا فروشگاهی سامانه نصب به منوط مورد حسب 1393 و 1392		عملکرد سنوات
 خواهد کشور مالیاتی امور سازمان اطالعیه اساس بر آن از استفاده و فروشگاهی افزار نرم سیستم

.بود



اول 	سه فصلو ) ، تابستان، پائیز، زمستانبهار(1391تمدید مهلت ارسال اطالعات معامالت فصلی سال 
مستقیممکرر قانون مالیاتهاي  169موضوع ماده ) بهار، تابستان، پاییز( 1392سال 

ص/200/15335: شماره نامه 
92/08/29: تاریخ نامه 

 مورخ 200/7151 و 92/03/07 مورخ 200/3954 ،90/10/27 مورخ ص/200/24468 شماره هاي دستورالعمل پیرو•
 ی،مالیات مؤدیان از برخی درخواست به عنایت با و مستقیم هاي مالیات قانون مکرر 169 ماده اجراي خصوص در 92/04/22

 و تسلیم مهلت مذکور مؤدیان قانونی وظایف انجام در تسهیل و مالیاتی محترم مؤدیان تکریم منظور رساندبه می اطالع به
 سال اول فصل سه و )زمستان پائیز، تابستان، بهار،( 1391 سال فصل چهار معامالت اطالعات فهرست تکمیل یا ارسال
 که مذکور مقررات مشمول مالیاتی محترم مؤدیان کلیه .گردد می تمدید 92/12/28 تاریخ تا )پاییز ،تابستان ،بهار( 1392
 امور ازمانس سامانه به مراجعه با مکلفند اند ننموده عمل خود قانونی تکالیف از بخشی یا تمام انجام به نسبت تاکنون
 هب مذکور سامانه طریق از خود فصلی معامالت اطالعات تکمیل یا ارسال به نسبت www.tax.gov.irنشانی به مالیاتی
 مالیاتی امور کل ادارات به (Offline)برخط غیر افزار نرم طریق از شده تکمیل( فشرده لوح تحویل یا و الکترونیکی صورت
.نمایند اقدام ذیربط

 قابل قیم،مست مالیاتهاي قانون مفاد وفق که شد خواهد مالیاتی جرائم تعلق موجب قانونی تکالیف انجام عدم است بدیهی•
.باشد نمی بخشش



هاي مستقیممکرر قانون مالیات 169موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 
ص/200/23997: شماره نامه 
92/12/27: تاریخ نامه 

 169 ماده اجرائـــی دستورالعمل شمول عدم موارد موضوع 92/12/27 مورخ ص/200-23997 شماره بخشنامه پیرو•
 به اتیمالی هايرسیدگی در شفافیت و رویه وحدت ایجاد راستاي در بدینوسیله مستقیم، هايمالیات قانـــون مکـــرر

 قانون مکرر 169 ماده موضوع صادره هايدستورالعمل اجراي شمول در "الشرکه سهم و سهام سود" رساندمی  اطالع
.باشدنمی مستقیم هايمالیات



خدماترفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کاال و عرضه 
ص/200/24249: شماره نامه 
92/12/28: تاریخ نامه 

  ص/200/24468 شماره هاي دستورالعمل و مستقیم هاي مالیات قانون مکرر 169 و 169 مواد اجراي در اینکه به نظر•
 موضوع حقیقی و حقوقی اشخاص کلیه مذکور مکرر 169 ماده 92/03/07 مورخ 200/3954 شماره و 90/10/27 مورخ

 به یلهبدینوس باشند، می شده اعالم نمونه وفق صورتحساب صدور به مکلف شده یاد قانون 95 ماده "ب" و "الف" بندهاي
  ،برق گاز، آب، ،نقل و حمل شرکتهاي و مؤسسات مانند مالیاتی محترم مؤدیان از برخی آنجائیکه از رساند می اطالع

 می استفاده صورتحساب صدور هنگام در اي شده مشخص هاي قالب و فرمها از ورزشی هنري، فرهنگی، مراکز مخابرات،
 به مربوط شده اعالم شرایط کلیه صورتیکه در اند، شده شناخته امثالهم و قبض بلیط، بارنامه، مانند عناوینی با که نمایند

 یم مؤدي اعالم با باشد، شده رعایت اوراق اینگونه در		صدراالشاره هاي دستورالعمل دو و یک شماره نمونه صورتحساب
.بود نخواهند موضوعه جرائم مشمول بابت این از مذکور مؤدیان و شده محسوب صورتحساب عنوان به توانند



مکرر قانون  169موضوع ماده  1392و  1391تمدید مهلت ارسال اطالعات معامالت کلیه فصول سال هاي 
مستقیممالیاتهاي 

200/93/502: شماره نامه 
93/02/27: تاریخ نامه 

 مهلت خصوص در 92/08/29 مورخ 200/5335 شماره و 90/10/27 مورخ ص/200/24468 شماره هاي دستورالعمل پیرو•
 مؤدیان از برخی درخواست به عنایت با مستقیم، مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده موضوع فصلی معامالت اطالعات ارسال
 ارسال و لیمتس مهلت مذکور، مؤدیان قانونی وظایف انجام در تسهیل و تکریم منظور به رساند می اطالع به مالیاتی محترم

 براي و 93/03/21 تاریخ تا حقوقی اشخاص براي 1392 و 1391 هاي سال فصول کلیه معامالت اطالعات فهرست تکمیل یا
 .گردد می تمدید 93/04/04 تاریخ تا )مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده "ب" و "الف" بندهاي مشمولین( حقیقی اشخاص

 ننموده ملع خود اطالعات از بخشی یا تمام ارسال به نسبت تاکنون که مذکور مقررات مشمول مالیاتی محترم مؤدیان کلیه
 یا Online)(خط بر صورت به ir.gov.tax.www نشانی به کشور مالیاتی امور سازمان سامانه طریق از مکلفند اند

 اقدام طذیرب مالیاتی امور کل ادارات به )مرتبط افزارهاي نرم طریق از تکمیل( فشرده لوح تحویل یا و (Offline)غیربرخط
.نمایند

.شد خواهد مالیاتی جرائم تعلق موجب قانونی تکالیف اجراي عدم است بدیهی•



العمل نحوه ارسال اطالعات قراردادهاي پیمانکاري بر مبناي روش درصد پیشرفت کار در راستاي دستور
مستقیممکرر قانون مالیاتهاي  169اجرائی ماده 
200/93/23: شماره نامه 
93/02/27: تاریخ نامه 

 فعالیت براي مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده اجراي چگونگی خصوص در شده مطرح شبهات و ابهامات به نظر•
 به مالیاتی محترم مؤدیان سوي از فصلی معامالت اطالعات ارسال روند سازي یکسان راستاي در بدینوسیله پیمانکاري، هاي

 ددرص روش از درآمد شناسایی براي که مالیاتی محترم مؤدیان حسابداري، استانداردهاي به توجه با رساند می اطالع
 شده اعالم آمددر برابري و سازي یکسان جـهت مربوطه پیمانکار و کارفرما است نمایند،شـایسته می استفاده کار پیشـرفت

 مبلغ مبناي بر فصلی معامالت فهرست ارسال خصوص در صرفاً کارفرما، توسط شده انجام هاي هزینه و پیمانکار توسط
.نمایند اقدام مذکور وضعیت صورت تأیید تاریخ به توجه با و کارفرما توسط شده تأیید وضعیت صورت

 یارسـال هاي فـهرست با شـده کارشـناسائی پیـشرفت درصـد مـبناي بر که ابرازي درآمد تطابق عدم صورت هر در•
 دفاتر ارياعتب بی مـوجب اسـت، شـده ارسـال شـده تـأیید هـاي وضـعیت صــورت مـبناي بـر کـه پیـمانـکار یا کـارفرمـا

.بود نخواهد مذکور مکرر 169 ماده موضوع جرائم تعلق و



1393معامالت کوچک سال حد نصاب اعالم 
200/93/509: شماره نامه 
93/03/26تاریخ نامه 

 قانون مکرر 169 ماده 92/03/07 مورخ 200/3954 شماره اصالحی دستورالعمل )5-5( بند اخیر قسمت اجراي در•
 مـورخ هـ 50551ت/21804 شماره نامه تصویب 1-الف بند استناد به و 80/11/27 مصوب اصالحیه مستقیم مالیاتهاي

 می اعالم ریال 12،000،000 میزان به کوچک معامالت حـدنصاب %10 مـبلغ بدینوسیله وزیران، محترم هیئت 93/02/30
.نمایند اقدام مذکور مبلغ اساس بر فوق دستورالعمل )5-4( بند مفاد اجراي در توانند می مالیاتی محترم مؤدیان که گردد



  92/03/07مورخ  200/3954و  90/10/27مورخ ص /200/24468دستورالعمل هاي شماره  5-6الحاق بند 
مستقیممکرر قانون مالیاتهاي  169موضوع ماده 

200/93/517: شماره نامه 
93/04/14: تاریخ نامه 

  موضوع 92/03/07 مورخ 200/3954 شماره به آن اصالحیه و 90/10/27 مورخ ص/200/24468 شماره دستورالعمل پیرو•
 خشب در مقاومتی اقتصاد مبانی تحقق جهت در شده ترسیم اهداف راستاي در ،مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر169 ماده

 االتسـؤ و مشـکالت به عـنایت با و مالیـاتی محترم مؤدیان وظایف تسهیل و		 تکریم منظور به همچنین ،کشاورزي
:گردد می الحاق مـذکور دسـتورالعـمل به »5 -6« بند عنوان به زیر متـن بـدینوسیله مـرتبـط،

 هاي فعالیت داراي حقیقی اشخاص از که مستقیم مالیاتهاي مکررقانون 169 ماده دستورالعمل مشمولین کلیه -6-5•
 یازين دهند، می انجام مزبور ماده در مصرح هاي فعالیت با ارتباط در خریدهایی مستقیم، مالیاتهاي قانون 81 ماده موضوع

 صورت به را خود خرید معامالت اطالعات توانند می و نداشته مورد حسب ملی شماره یا اقتصادي شماره دریافت به
.نمایند ارسال مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده دستورالعمل قالب در فصل هر براي تجمیعی



فصل بهار و  1392و  1391تمدید مهلت ارسال فهرست اطالعات معامالت فصلی کلیه فصول سال هاي 
مستقیممکرر قانون مالیاتهاي  169ماده موضوع  1393سال 

200/93/513: شماره نامه 
93/04/09: تاریخ نامه 

  مورخ 200/93/502 شماره تمدید دستورالعمل و 90/10/27 مورخ ص/200/24468 شماره دستورالعمل 5-1 بند پیرو
 ازدحام به نـظر ،مستقیم مـالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده موضوع فصلی معامالت اطالعات ارسال مهلت خصوص در 93/02/14

 به اندرس می اطالع به مشمولین از برخی درخـواست به عنایت بـا و اطالعات ارسـال جهت مالیاتی محترم مؤدیان سابقه بی
 اطالعات رستفه تکمیل یا ارسال و تسلیم مهلت بار آخرین براي مذکور، مؤدیان قانونی وظایف انجام در تسهیل و تکریم منظور

 و 93/06/25		 تاریخ تا حقوقی اشخاص براي 1393 سال بهار فصل و1392 و 1391 هاي سال فصول کلیه براي فصلی معامالت
.گردد می تمدید 93/07/05 تاریخ تا )مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده "ب" و "الف" بندهاي مشمولین( حقیقی اشخاص براي



هاي مکانیزه ملزم به استفاده از صندوق 1392رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتداي سال 
اندگردیده) هاي فروشگاهیسامانه(فروش 

200/93/86: شماره نامه 
93/08/03: تاریخ نامه 

 صاحبان مالیات به رسیدگی چگونگی به راجع 93/04/11 مورخ ص/200/93/515 شماره دستورالعمل 6 بند مقررات به باعنایت
  مورخ ص/200/13007 شماره بخشنامه مقررات و توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 121 ماده اجراي در که مشاغلی

  :داردمی مقرر اند، گردیده )فروشگاهی هايسامانه( فروش مکانیزه هاي صندوق از استفاده به مکلف 91/06/28
 اندازي راه و استفاده اعالم به نسبت 1392 سال عملکرد الکترونیکی اظهارنامه تسلیم یا ارائه هنگام مذکور، مودیان چنانچه		

بند موضوع )1 شماره (پیوست فرم ارسال و تکمیل به نسبت لکن اقدام اشاره مورد هاي سامانه یا فروش مکانیزه صندوق
 مالیاتی ماموران مراجعه با که صورتی در باشند ننموده مبادرت 91/12/23 مورخ ص/200/26083 شماره دستورالعمل		1-5

 قرار اییدت مورد مزبور هاي سامانه یا صندوق از استفاده و نصب بر مبنی شده مطرح ادعاي صحت مودي، فعالیت محل به ذیربط
-3 بند ادمف و قانون در مقرر مالیاتی معافیتهاي از محرومیت موضوع اشاره مورد فرم ارائه و تکمیل شرط به صورت این در گیرد،

.باشدمی منتفی آنها خصوص در اخیرالذکر بخشنامه 5
 الیاتیم امور اداره توسط مراتب و نموده اقدام شده یاد فرم ارائه و تکمیل به نسبت موصوف مودیان که مواردي در است بدیهی
.بود خواهند دارا را مقرر هاي معافیت از برخورداري امکان مقررات رعایت باشدبا گردیده تایید



مستقیممکرر قانون مالیاتهاي  169اطالع رسانی و پاالیش اطالعات موجود در سامانه ماده 
230/93/115: شماره نامه 
93/10/08: تاریخ نامه 

 یبررس اساس بر اینکه به نظر مستقیم، مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده موضوع خصوص در صادره هاي دستورالعمل پیرو•
 ارسالی اطالعات از توجهی قابل حجم که گردید مشخص مذکور ماده موضوع اطالعات دریافت سامانه از آمده عمل به هاي

 حیحص درج عدم و معامله طرفین اقتصادي شماره و ملی کد ملی، شناسه درج عدم جمله از متعدد دالیل به مودیان توسط
 نینهمچ و متعدد اشخاص براي اقتصادي کد و ملی کد ملی، شناسه یک از استفاده یا و معامله طرفین نشانی کامل و

 غیر ايه شماره از استفاده یا و معامله هاي طرف براي اطالعات کننده ارسال اقتصادي کد ملی، شناسه ملی، کد از استفاده
 مالیاتی جامع طرح اجراي اینکه به توجه با و باشد نمی برداري بهره قابل مالیاتی واحدهاي توسط ...و )تکراري اعداد(معتبر

 بهره و ردازشپ آوري، جمع گرو در ریسک بر مبتنی حسابرسی و تمکین پایه بر مالیاتی نوین نظام سازي پیاده و استقرار و
 رحش به مالیاتی امور کل ادارات دارد می مقرر لذا بود، خواهد میسر مودیان از دریافتی کامل و صحیح اطالعات از برداري

:نمایند اقدام ذیل
 استخراج به نسبت مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده موضوع معامالت سامانه بررسی با مالیاتی امور کل ادارات -1•

 هیتوج قابل		حجم یا و اند ننموده ارسال کامل و دقیق را معامالت فهرست که خود برزگ مودیان پرونده معامالت اطالعات
.نمایند اقدام بوده، امتناع فهرست قالب در آنها ارسالی اطالعات از



 از ترجیحاً( بخشنامه این )1( بند موضوع مشمول مودیان با حضوري مشترك جلسات برگزاري با -2
 مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده موضوع مقررات خصوص در )مربوطه اتحادیه یا صنفی تشکل طریق

.ردپذی صورت کامل و جامع رسانی اطالع متعلقه جرائم و راستا این در مودیان تکالیف و مستقیم
	
 به ی،قبل ارسالی اطالعات اصالح مذکور، مودیان براي ماهه یک فرصتی ارائه با رسانی اطالع از پس-3

 .گردد درخواست مرتبط افزارهاي نرم و فشرده لوح قالب در و فصلی صورت
 ،مذکور مدت ظرف شده پاالیش اطالعات دریافت عدم صورت در مکلفند مالیاتی امور کل ادارات -4

 برگ ابالغ صدور و مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده موضوع رسیدگی احکام صدور به نسبت
.دارند معمول مقتضی اقدام موضوعه جرائم مطالبه

 .باشدمی بخشنامه این اجراي حسن مسئول مالیاتی انتظامی دادستانی



 169اطالعیه هاي واصله از سامانه دریافت اطالعات موضوع ماده 	چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با
رسیدگیمکرر قانون مالیاتهاي مستقیم در 

200/93/537: شماره نامه 
93/10/21: تاریخ نامه 

 فتدریا سامانه از واصله هاي اطالعیه		با ارتباط در اقدام و برخورد چگونگی خصوص در مطروحه ابهامات و سواالت به نظر•
 دمع مدعی مودي که مواردي در مالیاتی، امور ادارات رسیدگی در مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده موضوع اطالعات

 یا و ندارد قتمطاب مودي قانونی دفاتر با اطالعیه در مندرج اجزاي سایر یا مبلغ یا و باشد می خود فعالیت با اطالعیه ارتباط
 مواردي در نهمچنی و است ننموده ثبت قانونی دفاتر در را آن مودي ولیکن باشد می مودي فعالیت به مربوط اطالعیه اینکه

 معامله فطر وضعیت دلیل به نظر مورد اشخاص با معامله انجام یا اجزا صحت که است اشخاصی با گرفته صورت معامله که
:دارد مقررمی نباشد، دقیق تعیین و اثبات قابل امثالهم، و بودن المکان مجهول کاغذي، هايشرکت قبیل از

 در اي مثبته مدارك و اسناد مالیاتی، امور اداره رسیدگی مرحله در مربوط، مقررات اجراي در مودي که مواردي در -1•
 ذکر و مقررات رعایت با پرونده صورت این در ننماید ارائه مالیاتی امور اداره به شده ایجاد ابهامات و ها مغایرت رفع خصوص

 97 ماده )3( بند موضوع هیات به مورد، حسب دفاتر بودن رسیدگی قابل غیر یا و مردودي بر مبنی مربوط قانونی دالیل
.شد خواهد ارجاع مستقیم مالیاتهاي قانون

 و اسناد به توجه با هیات نظر چنانچه مستقیم، مالیاتهاي قانون 97 ماده )3( بند موضوع هیات در پرونده طرح از پس -2•
 این رد باشد دفاتر بودن رسیدگی قابل بر مبنی خصوص این در شده انجام هاي بررسی و مودي طرف از شده ارائه مدارك
.نماید اقدام هیات نظر طبق مالیاتی امور اداره صورت



 اداره دباش دفاتر بودن رسیدگی قابل غیر یا و مردودي بر مبنی هیات نظر که مواردي در همچنین•
 رآمدد تعیین امکان که صورتی در مالیاتی اختالف حل هاي هیات مورد حسب یا و مالیاتی امور

 رد مکلفند باشد فراهم مدارك و اسناد و دفاتر به رسیدگی طریق از مودي مالیات مشمول
 یاتمال مشمول درآمد تعیین به نسبت		مستقیم مالیاتهاي قانون 97 ماده )2( تبصره مقررات اجراي

 مودي		دفاتر در که هایی فعالیت از بخش آن خصوص در صرفاً و اقدام دفاتر به رسیدگی طریق از
 با عامالتم یا و نشده رفع مغایرتهاي به مربوط فعالیتهاي از بخش آن خصوص در یا و نگردیده ثبت

 نتعیی را مالیات مشمول درآمد الراس علی طریق از امثالهم و المکان مجهول و کاغذي هاي شرکت
 .نماید اضافه قبلی شده مشخص مالیات مشمول درآمد به و

 هب مربوط اطالعات ارائه جهت الزم تالش حداکثر مکلفند ربط ذي مالیاتی امور ادارات ضمن در•
 باتمکات لزوم صورت در و ارائه		ذینفع افراد به مغایرت رفع و پیگیري جهت را مغایر هاي اطالعیه

.آورند بعمل الزم
 سه هیات ، مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده 2 تبصره موضوع اجرایی نامه آیین 21 ماده طبق -3•

 نحوه و مودي توجیهی دالیل به توجه با که مواردي در شده یاد قانون 97 ماده 3 بند موضوع نفري
 امور اداره سوي از مطروحه ایرادات اهمیت درجه و حسابداري استانداردهاي رعایت و دفاتر تحریر

 ، مایدن نمی وارد خللی دفاتر اعتبار به مزبور ایرادات که نماید احراز ، امر واقعیت رعایت و مالیاتی
 هیات اعضاي بنابراین . نمایند اعالم مدارك و اسناد و دفاتر قبولی بر مبنی را خود نظر تواند می

 زا مودي مالیات مشمول درآمد تعیین امکان که مواردي در ماده این مقررات به توجه ضمن مذکور
 ماده این یاراخت بر بنا دفاتر قبولی بر مبنی مقتضی راي باشد می فراهم دفاتر به رسیدگی طریق
.نمایند صادر



موضوع  92/03/07مورخ  200/3954و  90/10/27مورخ  ص/200/24468هاي شماره به دستورالعمل) 5-7( بندالحاق 
مستقیممکرر قانون مالیاتهاي  169ماده 

200/93/538: شماره نامه 
93/11/07: تاریخ نامه 

 موضوع 92/03/07 مورخ 200/3954 شماره به آن اصالحیه و 90/10/27 مورخ ص/200/24468 شماره دستورالعمل پیرو•
 خشب در مقاومتی اقتصاد مبانی تحقق جهت در شده ترسیم اهداف راستاي در مستقیم، مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده

 متن ینوسیلهبد مالیاتی، محترم مودیان وظایف تسهیل و تکریم منظور به همچنین دستباف، فرش صنعت و دستی صنایع
:گرددمی الحاق مذکور دستورالعمل به »5-7« بند عنوان به زیر

 جمله از داري هايبافته محصوالت خرید به مبادرت که مذکور قانون مکرر 169 ماده دستورالعمل مشمولین کلیه -7-5•
 محصوالت دهبافن خود که ایرانی حقیقی اشخاص از دستباف فرش و گبه چادر، سیاه حصیر، نمد، زیلو، پالس، جاجیم، گلیم،

 اطالعات دتواننمی و نداشته ایشان از مورد حسب اقتصادي شماره یا ملی شماره دریافت به الزامی نمایند،می اندبوده مذکور
.نمایند ارسال مذکور ماده دستورالعمل قالب در فصل هر براي تجمیعی صورت به را خود خرید معامالت



یمالیاتاعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختالف 
200/94/22: شماره نامه 
94/03/03: تاریخ نامه 

  اياجر در که مشاغلی صاحبان مالیات به رسیدگی چگونگی با درارتباط 93/08/03 مورخ 200/93/86 شماره بخشنامه پیرو•
 )گاهیفروش هاي سامانه( فروش مکانیزه هايصندوق از استفاده به مکلف توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 121 ماده

 :دارند می مقرر اند، گردیده
  شماره دستورالعمل 5-1 بند موضوع "فروشگاهی هاي سامانه از استفاده و نصب اعالم و نام ثبت برگ" فرم که مودیانی•

  رد نمایند، ارائه مالیاتی اختالف حل مراجع یا امورمالیاتی اداره در رسیدگی تاریخ تا را 91/12/23 مورخ ص/200/26083
.بود خواهند برخوردار مالیاتی معافیت از مقررات، سایر رعایت با باشند، نموده نصب را مزبور صندوق که صورتی



1394اعالم حد نصاب معامالت کوچک سال 
200/94/504: شماره نامه 
94/03/05: تاریخ نامه 

 اصالحی مکرر 169 ماده 92/03/07 مورخ 200/3954 شماره اصالحی دستورالعمل )5-5( بند اخیر قسمت اجراي در•
  مورخ هـ51813 ت/15400شماره نامه تصویب )الف( بند 1 جزء به استناد با و مستقیم مالیاتهاي قانون 80/11/27 مصوب

 ریال 13،900،000 ،1394 سال براي کوچک معامالت نصاب حد %10 مبلغ بدینوسیله وزیران، محترم هیئت 94/02/13
 مذکور مبلغ اساس بر شده یاد دستورالعمل )5-4( بند مفاد اجراي در توانندمی مالیاتی محترم مودیان گرددکهمی اعالم
.نمایند اقدام



موديعدم تعلق اطالعات ارسالی مربوط به 
د/230/12520: شماره نامه 
94/04/14: تاریخ نامه 

 امانهس در موجود اطالعات اساس بر که اي شده مطالبه مالیاتهاي به مالیاتی محترم مودیان از برخی اینکه به عنایت با•
 هیأت رفیط از و باشند می معترض ایشان، به مذکور اطالعات تعلق عدم ادعاي با اند شده تعیین مالیاتی اطالعات استخراج

 هسامان در اطالعات اصالح به موکول را آن فصل و حل و اعتراضات نوع این به رسیدگی نیز مالیاتی اختالف حل هاي
 باتموج    تواند می دیگر سوي از و شده دادرسی اطاله موجب سو یک از رویه این .نمایند می مالیاتی اطالعات استخراج

 قانون 157 ماده در مقرر مهلت از خارج شده ویرایش اطالعات عملکرد سال که مواردي در ویژه به دولت حقوق تضییع
 شرح به د،موار گونه این در دارد می مقرر مذکور مشکالت از جلوگیري منظور به ایحال علی .گردد باشد، مستقیم مالیاتهاي

 : نمایند اقدام ذیل
 صحت احراز صورت در مالیاتی اختالف حل هاي هیأت وي، به اطالعیه تعلق عدم ادعاي با مؤدي اعتراض از پس -1•

 ماده رهتبص به استناد با مالیاتی اطالعات استخراج سامانه در مندرج اطالعات از فارغ و امر واقعیت اساس بر مؤدي، اعتراض
.نمایند می صادر را مؤدي غیر از مالیات مطالبه رأي مستقیم، مالیاتهاي قانون 157

  هماد تبصره مفاد اجراي و مؤدي غیر از تعرض رفع بر مبنی اختالف حل هیأت رأي دریافت از پس مالیاتی امور اداره -2•
 مؤدي یمالیات امور اداره شناسایی به نسبت مذکور تبصره در مقرر فرجه در است، مکلف مستقیم مالیاتهاي قانون 157

 در اصالح جهت را مراتب همچنین.نماید اعالم مذکور اداره به مالیات مطالبه و رسیدگی جهت را مراتب و اقدام واقعی
.نماید اعالم نیز پیگیري و نظارت اداره به مالیاتی، اطالعات سامانه



 ط،ذیرب مالیاتی امور اداره درخواست دریافت از پس بالفاصله مالیاتی خدمات و اطالعات اداره -3•
.آورد عمل به مقتضی اقدام اطالعاتی رکوردهاي یا رکورد اصالح به نسبت

 یمالیات امور کل ادارات از ویرایش درخواست دریافت از پس ارتباطات و اطالعات فناوري مرکز -4•
 مؤدي نام به مذکور اطالعات که نحوي به نماید، اقدام فوق اطالعات اصالح به نسبت وقت اسرع در

 که یدنما اتخاذ ترتیبی همچنین و باشد رؤیت قابل مالیاتی اطالعات استخراج سامانه در واقعی
.باشد مذکور سامانه از برداشت قابل شده اصالح اطالعات

 از ،نبوده مستقیم مالیاتهاي قانون 157 ماده تبصره مصادیق از مودي اعتراض که مواردي در -5•
 فرایند رد،عملک سال تغییر و اطالعاتی رکورد مبلغ تغییر اطالعاتی، رکوردهاي بودن تکراري قبیل

 اختالف حل هیات رأي صدور به موکول اطالعات استخراج سامانه در اطالعات اصالح و ویرایش
.باشد می فوق فرآیندهاي شرح به و مالیاتی



ماده  90/10/27مورخ ص /200/24468دستورالعمل اجرایی شماره ) 5-1(ابطال دامنه کاربرد و اصالح بند 
مستقیممکرر قانون مالیات هاي  169

200/94/45: شماره نامه 
94/04/24: تاریخ نامه 

 قسمتی ابطال بر مبنی 208 الی 205 شماره هاي دادنامه موضوع اداري عدالت دیوان عمومی هیات راي تصویر پیوست به•
  شماره هاي نامه و 90/10/27 مورخ ص/200/24468 شماره اجرایی دستورالعمل 5-1 بند اصالح و کاربرد دامنه از

 مودیان خدمات دفتر 93/03/21 مورخ د/234/9084 شماره و تهران شهر مالیاتی امور 93/02/03 مورخ ص/259/146
.گرددمی ارسال الزم اقدام و اطالع جهت

 از و گرددمی اعمال 90/10/27 مورخ ص/200/24468 شماره دستورالعمل در ذیل اصالحات  شده، یاد راي به عنایت با•
:است االجراءالزم فوق راي صدور زمان

.گردد می حذف الذکر فوق دستورالعمل کاربرد دامنه از "افزوده ارزش بر مالیات قانون و" عبارت		-1•
:گردد می اصالح ذیل شرح به دستورالعمل )5-1( بند -2•
 فعالیت که مشاغلی استثناي به( مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده )ب( و )الف( بندهاي موضوع حقیقی اشخاص -1-5"•

 راساسب( فصلی صورت به را خود معامالت فهرست مکلفند حقوقی اشخاص کلیه همچنین و )است خدمت ارائه مقام در آنها
 طبق اي رایانه محیط در یا سازمان پورتال طریق از الکترونیکی صورت به فصل هر پایان از پس ماه یک تا )شمسی سال
".نمایند ارائه ذیربط مالیاتی امور اداره به )5 و4 و 3 شماره پیوست ( نمونه فرم



 .باشد می اجرایی )اداري عدالت دیوان راي صدور تاریخ( 94/03/04 تاریخ از فوق اصالحات -3•
 خود وتق به کماکان مذکور قانونی ماده و صادره دستورالعمل در مندرج تکالیف دیگر است بدیهی •

.باشدمی باقی



د/230/12520مودي به شماره نامه اصالحیه بخشنامه عدم تعلق اطالعات ارسالی مربوط به 
د/230/21375: شماره نامه 
94/06/17: تاریخ نامه 

 اطالعات استخراج سامانه در اطالعات اصالح و ویرایش موضوع 94/04/14 مورخ د/230/12520 شماره بخشنامه پیرو •
 منظور به و آمده عمل به هاي بررسی به عنایت با ،است رسیده اتمام به آنها رسیدگی مهلت که عملکردهایی در مالیاتی
:شود می اصالح ذیل قرار به صدرالذکر، بخشنامه )5( بند مالیاتی محترم مؤدیان تکریم و مالیاتی دادرسی روند در تسریع

 تکراري خصوص در باشد نمی مستقیم مالیاتهاي قانون 157 ماده تبصره مصادیق از مودي اعتراض که مواردي در -5 •
 در اطالعات اصالح و ویرایش فرایند ؛عملکرد سال تغییر و اطالعاتی رکورد مبلغ تغییر ،اطالعاتی رکوردهاي بودن
 موضوع مالیاتی اختالف حل مراجع از هریک صادره آراء و 238 ماده اجراي در رسیدگی به موکول اطالعات استخراج سامانه

 ادارات موارد گونه این در .بود خواهد مورد حسب مستقیم مالیاتهاي قانون 216 ماده یک تبصره و 257 ،247 ،244 مواد
 تاطالعا ویرایش و اصالح جهت را مذکور مراجع توسط صادره آراء یا اظهارنظر از اي نسخه مکلفند ذیربط مالیاتی امور

 یزن مذکور اداره .نمایند ارسال خود متبوع کل اداره مالیاتی خدمات و اطالعات اداره به مالیاتی اطالعات سامانه در موجود
.نماید اقدام اطالعات ویرایش پیگیري به نسبت وقت اسرع در موجود هاي دستورالعمل     حسب بایستی می



مستقیمقانون مالیاتهاي  80/11/27مکرر الحاقی مصوب  169جرایم موضوع ماده 
200/94/90: شماره نامه 
94/09/10: تاریخ نامه 

 الحاقی مکرر 169 ماده موضوع جرایم میزان درخصوص شده مطرح ابهامات و سواالت به عنایت با•
 مستقیم مالیاتهاي قانون 169 ماده 6 تبصره به توجه با مستقیم مالیاتهاي قانون 80/11/27 مصوب

 :گردد می اعالم بدینوسیله 94/04/31 مصوب اصالحی
 تاریخ " 94/04/31 مصوب اصالحی مستقیم مالیاتهاي قانون 281 ماده موجب به اینکه به نظر•

 دیگري ترتیب قانون همین در که مواردي استثناي به )94/04/31 مصوب ( قانون این اجراي
 صاحبان و حقوقی اشخاص کلیه لیکن میباشد 1395 سال ابتدا از ،است شده مقرر آن براي

 از شود می شروع آن از بعد و 94/01/01 از آنها مالی سال که قانون این 95 ماده موضوع مشاغل
 این احکام مشمول ،مالیاتی نرخ و 272 ماده مقررات و رسیدگی ترتیب ،اظهارنامه تسلیم لحاظ
 براي اخیرالذکر قانون 169 ماده 6 تبصره در گذار قانون اینکه به توجه با بنابراین ".باشند می قانون
 سال مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر169 ماده احکام اجراي عدم واسطه به مودیان جرایم
 جرایم وصول و مطالبه محاسبه،( فوق تبصره مفاد لذا است گرفته نظر در دیگري ترتیب 1380
 169 ماده مقررات براساس 1380 سال مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده موضوع

 مستقیم مالیاتهاي قانون انتشار از پس روز پانزده )94/04/31 مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون
  .باشد می االجرا الزم 94/04/31 مصوب اصالحی

 مفاد اجراي مشمول اشخاص هاي پرونده کلیه خصوص در فوق موارد است یادآوري به الزم ضمناً•
 حل مراجع یا و رسیدگی مرحله در که 80/11/27 مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده

.است جاري باشند می مطرح مالیاتی اختالف



و نحوه اعتراض به  80/11/27مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  169بخشودگی جرایم موضوع ماده 
مالیاتیبرگ مطالبه جرایم مذکور براي طرح در هیات حل اختالف 

200/94/97: شماره نامه 
94/10/16: تاریخ نامه 

 قانون 80/11/27 مصوب الحاقی مکرر 169 ماده موضوع جرایم موضوع 94/09/10 مورخ 200/94/90 شماره بخشنامه پیرو•
 طالبهم برگ به اعتراض نحوه و جرایم بخشودگی درخصوص شده مطرح سواالت و ابهامات به باتوجه مستقیم، مالیاتهاي

:رساند می آگاهی به مالیاتی، اختالف حل هیات در پرونده طرح براي مذکور جرایم
:جرایم بخشودگی درخصوص-1•
 به مودیان که جرایمی 94/04/31 مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون اصالح قانون 169 ماده 6 تبصره موجب به اینکه به نظر•

 این مقررات مطابق اند، شده مرتکب 1380 سال مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده احکام اجراي عدم واسطه
 اینکه به توجه با بنابراین شود، می وصول و مطالبه محاسبه، )94/04/31 مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون 169 ماده( ماده

 مکرر 169 ماده موضوع جرایم لذا است نشده تصریح فوق جرایم بودن بخشودگی غیرقابل موضوع الذکر اخیر ماده در
 می شدن بخشوده قابل مذکور قانون 191 ماده مقررات اجراي در نیز مستقیم مالیاتهاي قانون 80/11/27 مصوب الحاقی

.باشد
:مالیاتی اختالف حل هیات در طرح براي مذکور جرایم مطالبه برگ به اعتراض نحوه درخصوص-2•
  80/11/27 مصوب الحاقی مکرر 169 ماده موضوع جرایم وصول و مطالبه محاسبه، صرفا فوق 6 تبصره در اینکه به عنایت با•

بینی شپی جدیدي حکم جرایم، مطالبه برگ به اعتراض نحوه درخصوص و گرفته قرار حکم مورد مستقیم مالیاتهاي قانون



  اتسنو به مربوط اخیرالذکر ماده در فوق جرایم پرداخت عدم درصورت بنابراین است، نگردیده•
 و شده شناخته معترض مودي مطالبه، برگ ابالغ تاریخ از روز سیظرف 1394 لغایت 1391
10-2-101.شد خواهد ارجاع مالیاتی اختالف حل هیات به راي صدور و رسیدگی جهت موضوع



مالیاتیهاي دستورالعمل دریافت، پاالیش، ویرایش، کدگذاري و الصاق اطالعیه ها به پرونده
200/95/501: شماره نامه 
95/01/22: تاریخ نامه 

:هدف•
 و پیگیري زنی و مالیاتی هاي پرونده به مالیاتی اطالعات الصاق و پاالیش دریافت، فرآیند تبیین دستورالعمل این از هدف•

.اشدب می مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات توسط ها، پرونده به رسیدگی امر در مذکور اطالعات از برداري بهره بر نظارت
:کاربرد دامنه•
 موضوع مقررات اجراي در کشور مالیاتی امور سازمان به واصله مالیاتی اطالعات کلیه به معطوف دستورالعمل کاربرد دامنه•

 در دریافتی اطالعات همچنین و کشور توسعه پنجم برنامه قانون )120( ماده و مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر)169( ماده
.باشدمی منابع سایر و مستقیم مالیاتهاي قانون 1394-04-31 مورخ اصالحیه مکرر )169( و )169( مواد مقررات اجراي

: تعاریف•
 توسط رکزمتم صورت به که است مالیاتی مؤدیان دارایی و عملکردي هویتی، اطالعات پایگاه :مالیاتی اطالعات پایگاه *•

 و اطالعاتی هاي سامانه طریق از آن در موجود مالیاتی اطالعات و گردیده ایجاد سازمان ارتباطات و اطالعات فناوري مرکز
.گیرد می قرار امورمالیاتی ادارات اختیار در مربوط فرآیندي



 در موجود سازمانی برون مالیاتی اطالعات که هستند هایی سامانه :اطالعاتی هاي سامانه *•
.گیردمی قرار مالیاتی مأمورین کلیه دسترس در آنها طریق از مالیاتی اطالعات پایگاه

(ITS( مالیاتی یکپارچه سامانه و مشاغل حقوقی، اشخاص هايسامانه :فرآیندي هايسامانه *•
.نمایندمی سیستمی پشتیبانی را مؤدیان مالیاتی فرآیندهاي که

 آمددر و مالیاتی مودیان شناسایی امر در توانند می که اطالعاتی هاي داده :مالیاتی اطالعات *•
 می دریافت سازمانی درون یا برون منابع طریق از الکترونیکی یا کاغذي صورت به و باشند موثر آنها

.شوند
 براي خود نیاز با متناسب را خدمات و کاال که است حقیقی شخص :نهائی کننده مصرف *•

.ننماید استفاده دیگران به خدمات و کاالها عرضه براي آن از و کند خریداري شخصی مصارف
 الزم هاي پیگیري و ها بررسی از پس که اطالعاتی هاي داده :مالیاتی بار فاقد اطالعات *•

 از یک هیچ مشمول مالیاتی لحاظ به یا و بوده نهائی کنندگان مصرف به مربوط گردیده مشخص
.باشد نمی متعلقه جرائم و مالیات وصول مقررات

  انتهاي در هک نحوي به باشد می دریافتی اطالعات سازي سالم و تفکیک بررسی، فرآیند :پاالیش *•
 موجب ای و باشند داشته را موجود مالیاتی هاي پرونده به الصاق قابلیت یا ها اطالعیه فرآیند، این

 یا و یرندگ قرار استفاده مورد ها پرونده آن مالیاتی رسیدگی امر در و شده جدید هايپرونده تشکیل
.شوند شناسایی مالیاتی بار فاقد اطالعات عنوان به

 ادارات توسط یا اطالعات کننده ارسال طریق از واصله اطالعات تکمیل و اصالح :ویرایش *•
.مورد حسب مالیاتی خدمات و اطالعات

 با عاتیاطال هاي سامانه طریق از مالیاتی هاي پرونده به مالیاتی اطالعات اتصال :اطالعات الصاق *•
.ها پرونده و اطالعات هویتی مشخصات به توجه



 مشخص منظور به دریافتی، اطالعات روي بر کل ادارات مخصوص رقمی شش کدهاي درج :اطالعات کدگذاري *•
  اطالعات از برداري بهره و پیگیري براي مسئول کل اداره نمودن

 منظور به که است مالیاتی اطالعات هاي سامانه در شده ایجاد سیستمی فضائی :مالیاتی بار فاقد اطالعات انبار *•
  .گیرد می قرار استفاده مورد مالیاتی بار فاقد اطالعات ذخیره

.اند نموده ارسال کشور مالیاتی امور سازمان به را خود معامالت فهرست که هستند مؤدیانی :اول طرف مؤدي *•
  .است شده ارسال اول طرف مؤدي توسط آنها معامالت اطالعات که هستند مؤدیانی :دوم طرف مؤدي *•
:مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات اقدامات شرح•

:اطالعات دریافت )1–
 ونبر منابع از دریافتی مالیاتی اطالعات اینکه به عنایت با )1-1–

 اطالعات بانک با هماهنگ و یکسان ساختار داراي باید می سازمانی
 طور هب اطالعات دریافت گردد می تأکید لذا باشد، مالیاتی جامع طرح
 وطخط برقراري طریق از یا و سازمان اینترنتی درگاه طریق از کلی

 صورت مصوب اطالعاتی هاي بسته چارچوب در برخط امن ارتباطی
 از اي پاره یا مؤدیان از گروهی براي سازمان اینکه مگر گیرد،

 جازم را فشرده لوح قالب در و الکترونیکی روش از اطالعات،استفاده
  .بداند

 دستورالعمل براساس مالیاتی، اطالعات دریافت که مواردي در		)1-2–
 محول مالیاتی امور کل ادارات به سازمان صادره هاي بخشنامه و ها

 دریافت به موظف مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات گردد،می
.باشند می مالیاتی جامع طرح اطالعاتی هايبسته وفق اطالعات



 در دریافتی الکترونیکی اطالعات موظفند، مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات )1-3–
 هویت احراز از پس نمایند،می دریافت سازمانی برون منابع از که را فشرده لوح قالب

 ناوريف مرکز .نمایند بارگذاري مالیاتی اطالعات پایگاه در کننده، ارسال مشخصات
 پایگاه در اطالعات بارگذاري جهت الزم تمهیدات است موظف ارتباطات و اطالعات
 یدرس که نحوي به نماید فراهم را مالیاتی امور کل ادارات توسط مالیاتی اطالعات
 شرایط ایجاد از قبل تا است بدیهی .شود صادر سامانه توسط اطالعات دریافت
 طاتارتبا و اطالعات فناوري مرکز براي دستی صورت به دریافتی اطالعات مذکور،
.شود بارگذاري سازمان مالیاتی اطالعات پایگاه مذکوردر مرکز توسط تا ارسال

 تکمیل یا اخذ به نیاز مورد، حسب مالیاتی امور کل ادارات که مواردي در )1-4–
 برون منابع از خود ذیربط مالیاتی هاي پرونده تمامی یا گروهی براي اطالعات
 اطالعاتی هايسامانه در مذکور اطالعات وجود عدم صورت در دارند، سازمانی
 از مالیاتی اطالعات دفتر هماهنگی با مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات سازمان،

 مقتضی نحو به نیاز مورد اطالعاتی اقالم خصوص در خود متبوع کل اداره طریق
 افتدری مسئولیت .نمود خواهند اقدام سازمانی برون منابع از اطالعات دریافت براي

 افتیدری اطالعات بارگذاري و اطالعاتی هاي بسته با مطابق کامل و صحیح اطالعات
.بود خواهد مذکور ادارات برعهده مالیاتی اطالعات پایگاه در

 ردفت مجوز با و استثناء موارد در توانند می مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات		)1-5–
 یاطالعات هاي بسته چارچوب از خارج اطالعات دریافت به نسبت مالیاتی اطالعات

.ایندنم  اقدام سازمانی برون منابع از کاغذي یا و الکترونیکی هايفایل صورت به
:مالیاتی اطالعات ارسال و الصاق کدگذاري، پاالیش، )2–
 براي الزم تمهیدات باید می سازمان ارتباطات و اطالعات فناوري مرکز )2-1–

 وصدرخص را ذیربط هايپرونده به مالیاتی  اطالعات سیستمی الصاق و کدگذاري
.آورد عمل به مالیاتی اطالعات پایگاه در موجود اطالعات



 دک ملی، شناسه داراي که دارند را سیستمی الصاق قابلیت اطالعاتی بند، این اجراي در–
 ارايد مالیاتی نظام در کدها و ها شناسه این دارندگان و بوده صحیح ملی کد یا و اقتصادي

 تهنداش وجود اطالعات سیستمی الصاق و کدگذاري امکان چنانچه .باشند مالیاتی پرونده
 و شهر يمرکزکدگذار اختیار در سیستمی صورت به بایستی می اطالعات از بخش این باشد،
 دریافتی اطالعات سیستمی الصاق و کدگذاري به مکلف مذکور مرکز و گیرد قرار تهران استان
.بود خواهد

 هاي پایگاه از استفاده با است مکلف سازمان ارتباطات و اطالعات فناوري مرکز )2-2–
 اآنه براي معامالت اطالعات که مؤدیانی سیستمی و متمرکز صورت به سازمان اطالعاتی

 فترد هماهنگی با و شناسایی باشند می پرونده فاقد مالیاتی نظام در لیکن شده ارسال
 کل ادارات براي سیستمی صورت به پرونده تشکیل جهت را آنها فهرست مالیاتی اطالعات

.نماید ارسال ذیربط مالیاتی امور
 مأمورین دسترسی امکان است موظف سازمان ارتباطات و اطالعات فناوري مرکز )2-3–

 امانهس طریق از مالیاتی اطالعات پایگاه در موجود اطالعات به مورد حسب را ذیربط مالیاتی
 و تیدریاف الکترونیکی اطالعات کلیه نمایدکه فراهم نحوي به اطالعاتی و فرآیندي هاي

.ندباش استخراج و رهگیري قابل ،) نشده و شده الصاق یا گذاري کد از اعم ( شده بارگذاري
 نشده الصاق سیستمی بصورت )1-2( بند اجراي در که اطالعاتی از بخش آن به نسبت )2-4–

 رفط مؤدي با مرتبط مالیاتی امور کل ادارات براي شده انجام کدگذاري اساس بر لیکن اند
 عدم جهت به مالیاتی امور ادارات مأموران توسط که اطالعاتی نیز و است شده ارسال دوم

 آنها الصاق تیک( است گردیده عودت کل ادارات اطالعات مخزن به مالیاتی، پرونده به تعلق
 اب موظفند دوم طرف مؤدي با مرتبط مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات ،)است شده برداشته

 تفعالی محل نشانی موجودهمچون اطالعات سایر به توجه با و تکمیلی هاي بررسی انجام
 ،دوم طرف مؤدي دقیق شناسایی از پس غیره، و اطالعیه در مندرج فعالیت موضوع مؤدي،
 اداره هب اطالعات وارجاع کدگذاري اصالح یا و وي مالیاتی پرونده به اطالعات الصاق به نسبت

به متعلق بند این موضوع اطالعات که مواردي در .نمایند اقدام ذیربط کل



 سیبرر از پس موظفند مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات باشد مالیاتی پرونده فاقد اشخاص–
 آن به را اطالعات سپس و نموده اقدام موقت مالیاتی پرونده تشکیل به نسبت ابتدا الزم هاي

 تا اکثرحد را بند این موضوع فرآیندهاي کلیه موظفند مالیاتی امور کل ادارات .نمایند الصاق
 ندموظف ذیربط مالیاتی واحدهاي.برسانند انجام به رسیدگی مهلت پایان از قبل ماه یک

 ونیقان اقدامات به نسبت وقت اسرع در و بررسی را موقت مالیاتی پرونده در موجود اطالعات
 عات،اطال در نقص یا ارتباط عدم دلیل به عودت دائم، به مالیاتی پرونده تبدیل بر مبنی

 فقو موارد سایر یا و نهائی کننده مصرف یا مالیاتی بار فاقد عنوان به اطالعات استخراج
.نمایند اقدام مورد حسب مقررات

 در که را 4-1 بند موضوع دریافتی اطالعات موظفند مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات )2-5–
 اتیاطالع سامانه در دریافت از پس بالفاصله باشد می مصوب اطالعاتی هاي بسته چارچوب
 ماه دو تا حداکثر را 5-1 بند موضوع دریافتی اطالعات همچنین و نموده بارگذاري سازمان

 .نمایند ارسال ذیربط مالیاتی امور ادارات براي مکتوب صورت به رسیدگی، مهلت پایان از قبل
 اماقد نحوي به شده ارسال مدارك و مستندات سوابق کلیه نگهداري به نسبت همچنین

 رتباطاتا و اطالعات فناوري مرکز.باشد داشته وجود موضوع پیگیري قابلیت همواره که نمایند
 وبمص اطالعاتی هايبسته چارچوب فاقد که اطالعاتی ارسال براي الزم تمهیدات است موظف
.نماید فراهم سیستمی صورت به را هستند

 را عاتیاطال مکلفند مالیاتی خدمات و اطالعات اداره در ذیربط مالیاتی ارشد کارشناسان )2-6–
 طی رد یا و است شده اعالم مالیاتی بار فاقد اطالعات عنوان به مالیاتی امور ادارات توسط که

 اتیمالی بار فاقد اطالعات عنوان به مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات توسط پاالیش فرآیند
 یمالیات بار فاقد اطالعات انباره به و تفکیک موجود اطالعات سایر از را اند شده مشخص

 خدمات و اطالعات اداره در ذیربط مالیاتی گروه رئیس تائید از پس فرآیند این .نمایند منتقل
 امکان حراست مرکزي دفتر و مالیاتی انتظامی دادستانی .گرفت خواهد صورت مالیاتی

 .داشت خواهند را آن بر نظارت و مذکور انباره بر دسترسی



:مالیاتی اطالعات ویرایش	)3–
 سازمان اطالعاتی و فرآیندي هايسامانه در الزم قابلیت بایستی سازمان ارتباطات و اطالعات فناوري مرکز )3-1–

 به آنها سیستمی الصاق امکان )3-2( بند اجراي در که اطالعاتی از بخش آن که نماید فراهم نحوي به را
 اطالعات ادارات توسط باشد، نداشته وجود آنها براي جدید مالیاتی پرونده تشکیل قابلیت یا و مالیاتی هايپرونده

 ادارات دسترس در مشخص نحو به مذکور هاي سامانه طریق از و دوم طرف مؤدي با مرتبط مالیاتی خدمات و
  .گیرد قرار )اطالعات کننده ارسال( اول طرف مؤدي با مرتبط مالیاتی خدمات و اطالعات

 به )1-3( بند اجراي در که را ناقصی اطالعات موظفند اول طرف مؤدي مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات )3-2–
 طی اءعنداالقتض و داده قرار بررسی مورد فوریت قید به و ویژه صورت به کنند می دریافت سیستمی صورت
 هايروندهپ به آنها الصاق و دریافتی اطالعات تکمیل یا و اصالح به نسبت اطالعات، کننده ارسال با  ايمکاتبه
 باشد، یاتیمال پرونده فاقد اشخاص به متعلق بند این موضوع اطالعات که مواردي در .نمایند اقدام ذیربط مالیاتی
 و الصاق کدگذاري، به نسبت اطالعات اصالح و ویرایش از پس اول طرف مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات
 تادارا توسط آمده عمل به هاي پیگیري از پس صورتیکه در .نمود خواهند اقدام دوم طرف اداره براي آن ارسال

 اطالعات کننده ارسال توسط شده ارسال اطالعات موجوددر نواقص اول، طرف مؤدي مالیاتی خدمات و اطالعات
 به نسبت موظفند اول طرف مؤدي مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات مالیاتی ارشد کارشناسان نگردد، مرتفع

 هايامانهس طریق از اطالعات این ذیربط مالیاتی گروه رئیس تایید با و اقدام مذکور اطالعات برداشت و استخراج
  بند این موضوع فرآیندهاي کلیه .گیرد قرار اول طرف مؤدي مالیاتی امور اداره اختیار در فرآیندي و اطالعاتی

 فناوري زمرک .پذیرد انجام رسیدگی مهلت پایان از قبل ماه دو حداکثر بایستی می )دستی یا سیستمی از اعم(
 و ديفرآین هايسامانه در را فرآیند این سیستمی نیازمندیهاي کلیه است موظف سازمان وارتباطات اطالعات
 ناوريف مرکز توسط نیاز مورد سیستمی قابلیتهاي  تکمیل تا است بدیهی .نماید فراهم سازمان اطالعاتی
.پذیرد صورت دستی صورت به بایستی می فرآیند این سازمان، ارتباطات و اطالعات



.داشت خواهند برعهده را فرآیند این انجام مسئولیت مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات–
 ملهج از دالیلی به بنا بایستی می سازمان اطالعاتی هايسامانه در موجود اطالعات که صورتی در )3-3–

 از هریک صادره آراء و مستقیم مالیاتهاي قانون 238 ماده اجراي در رسیدگی اول، طرف مودي درخواست
 مالیاتهاي قانون 216 ماده یک تبصره و 247 ،257 ،244 مواد موضوع مالیاتی اختالف حل مراجع

 اجراي در مؤدیان به شده اعطاء ویرایش اختیار از خارج اقدام این و گردند حذف یا ویرایش مستقیم
 باشد، سازمان ارتباطات و اطالعات فناوري مرکز 93/10/22 مورخ د/225/2912 شماره دستوالعمل

 تأیید با و مالیاتی ارشد کارشناس طریق از موظفند مورد، حسب ذیربط مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات
 .نمایند اقدام دستورالعمل این چارچوب در اطالعات حذف یا ویرایش به نسبت مربوط مالیاتی گروه رئیس
 در ار فرآیند این سیستمی هاينیازمندي کلیه است موظف سازمان ارتباطات و اطالعات فناوري مرکز

.نماید فراهم سازمان اطالعاتی هاي سامانه
 خدمات و اطالعات ادارات باشد، اول طرف مودي درخواست به بنا )3-3( بند اجراي که صورتی در )3-4–

 تهیه یا و مذکور مودي با مرتبط مالیاتی واحد از تاییدیه اخذ به نسبت مورد حسب باید می مالیاتی
 ادارات یاتیمال گروه رئیس تایید و مالیاتی ارشد کارشناس توسط تغییرات، انجام علت خصوص در گزارش

 قانون 157 ماده زمان مرور مشمول که مواردي است بدیهی .نمایند اقدام مالیاتی خدمات و اطالعات
 به نجرم اطالعات کننده ارسال توسط تغییر درخواست که صورتی در باشند، شده مستقیم مالیاتهاي

 هیأت رأي صدور با و مستقیم مالیاتهاي قانون 157 ماده تبصره اجراي در صرفاً شود معامله طرف تغییر
.باشد می پذیر امکان مالیاتی اختالف حل

 : مالیاتی امور ادارات وظایف )4–
 در خود، مالیاتی مؤدیان با مرتبط 2-3 بند موضوع اطالعات دریافت از پس موظفند مالیاتی امور ادارات–

 يپیگیر و بررسی ماده، این با مرتبط رسیدگی دستورالعمل و مکرر 169 ماده موضوع مقررات راستاي
 به 94/09/10 مورخ 200/94/90 شماره بخشنامه و مکرر 169 ماده مقررات چارچوب در را الزم هاي
.آورند عمل



:مالیاتی اطالعات از برداري بهره بر نظارت )5–
 بهره ندفرای بر نظارت و پیگیري به نسبت موظفند مالیاتی خدمات و اطالعات ادارات–

 خود کل اداره محدوده در مالیاتی هاي رسیدگی در مالیاتی اطالعات از برداري
 و اي مکاتبه سیستمی، صورت موردبه حسب تواند می نظارت این .نمایند اقدام

 و ضبط باید می شده انجام اقدامات مستندات و گزارش .پذیرد انجام بازدید
 مرکز .گردد ارائه آنها به ربط، ذي مراجع درخواست صورت در و شده نگهداري
 بر نظارت جهت الزم تمهیدات است موظف سازمان ارتباطات و اطالعات فناوري

 هک نماید برقرار نحوي به را اطالعاتی هاي درسامانه موجود اطالعات از برداريبهره
 اتوارد خرید، فروش، اطالعات تفکیک به پرونده هر به شده الصاق اطالعات مجموع

 همراه به ITS و حقوقی و حقیقی اشخاص فرآیندي هاي سامانه در صادرات و
 ای قرینه همچنین و است شده درج مؤدي تسلیمی اظهارنامه در مذکورکه اطالعات

 انعکاس مجزا جدولی در مالیات مشمول درآمد تعیین براي انتخابی هاي قرینه
		   .یابد

:اقدامات سایر )6–
 بین هفاصل و گستردگی به توجه با مورد، حسب توانند می مالیاتی امور کل ادارات–

 خدمات و اطالعات ادارات اختیارات از برخی تفویض به نسبت مالیاتی، واحدهاي
 اتیمالی خدمات و اطالعات ادارات.نمایند اقدام مالیاتی امور ادارات دیگر به مالیاتی
   .بود خواهند مذکور نمایندگان سوي از آمده عمل به اقدامات برکلیه ناظر همواره

ی مسئولیت حسن اجراي این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیات–
.خواهد بود



  مالیاتمکرر قانون  169موضوع ماده  1394تعیین مهلت ارسال اطالعات معامالت فصل زمستان سال 
95/02/15مستقیم از طریق الکترونیکی تا تاریخ هاي 

200/95/8: شماره نامه 
95/01/31: تاریخ نامه 

 با مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 169 ماده اجراي خصوص در 90/10/27 مورخ ص/200/24468 شماره دستورالعمل پیرو•
  1394 سال چهارم فصل براي فوق ماده موضوع معامالت فهرست ارسال براي محترم مؤدیان مراجعات زیاد حجم به توجه

 طریق از(کیالکترونی صورت به گرامی مؤدیان براي مذکور فهرست تسلیم مهلت مالیاتی، محترم مؤدیان منظورتکریم به و
  جاري سال ماه اردیبهشت پانزدهم روز پایان تا فشرده لوح یا و (Offline)برخط غیر و (Online)برخط

.شودمی تعیین		)95/02/15(
 رتصو ارسال و تکمیل خصوص در مالیاتی محترم مؤدیان به رسانی اطالع مذکور، مهلت  به عنایت با است مقتضی•

.پذیرد انجام سازمان الکترونیکی عملیات سامانه در مندرج فرآیند و دستورالعمل شرح به خود معامالت
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