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دارد

رعایت فاصلهگذاری اجتماعی با ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

جناب آقای مهندس شافعی                                                                                                                          مهم وفوری

رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی

با سالم و احترام

پیرونامه اطالع رسانی های مکرر قبلی و همانگونه که مستحضرید در اجرای مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده 

(۱٦٩) قانون مالیاتهای مستقیم،آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش( پایانه فروشگاهی) برای پانزده گروه از 

صنوف و حرف مختلف ( به شرح پیوست) توسط سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده که براین اساس صاحبان بالغ بر پنجاه 

(٥۰) شغل و حرفه مکلف شده اند در اجرای مقررات ماده(۴)آیین نامه صدراالشاره نسبت به ثبت مشخصات سامانه صندوق فروش 

خود اقدام نمایند. لذاباعنایت به اهمیت موضوع و محدودیت مهلت زمانی، خواهشمند است به منظور بهره مندی حداکثر مؤدیان 

مشمول از تسهیالت قانونی و پیشگیری از اعمال جرائم مقرر، موارد به کلیه ذینفعان مشمول قانون فوق اطالع رسانی گردد که 

حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی کشور به نشانی 

www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه/پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان 

های بانکی) اقدام نمایند. ضمناً این اداره کل ضمن اعالم آمادگی درخصوص برگزاری آموزش های الزم درصورت نیاز،  ازطریق  

(سامانه تلفنی ۱٥۲٦) نیز آماده پاسخگویی به هرگونه ابهام و یا سوال در این زمینه خواهد بود.

مزایای استفاده از صندوق مکانیزه فروش

تبصره ماده ٦ آئین نامه اجرایی : در مورد اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات 
خرید و فروش (کاال و خدمات) ، هزینه و نگهداری حساب موجودی کاال باشد، اطالعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد 

جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (٩٥) قانون خواهد بود.
ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی- معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه 

صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد.

http://www.tax.gov.ir/


مشهد - خيابان امام خميني - سه راه جم   كدپستي: ۹۱۳۷۸۴۳۸۳۹  صندوق پستي: ۵۵۶   تلفن : ۳۸۰۲۱۰۰۰ دورنگار: ۳۸۵۹۹۱۸۷

١٠٣/١/٤٤٩٧١/د
١٣٩٩/٠٦/٢٥

دارد

رعایت فاصلهگذاری اجتماعی با ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

ماده۱٦ آیین نامه اجرایی - معادل هزینه  های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم 
از سخت  افزار و نرمافزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری میشود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از 
مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال  های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل 

کسر خواهد بود.

جرایم عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش

ماده  ۱٥ آیین نامه اجرایی -عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و 
فروش ،موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که 

عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطالعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است.


