
 
 

 
 

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از 

ماشینی )مکانیزه( و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای 

 قانون مالیاتهای مستقیم 59رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 

 1041بر اساس اصالحیه اردیبهشت ماه سال 
 سازمان امور مالیاتی کشور  

 معاونت ردآمداهی مالیاتی
 دفتر  امور مؤدیان و خدمات مالیاتی

 1041مرداد  ماه  

 فصل اول: تعاریف 
 در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند: -1ماده 

 سازمان امور مالیاتی کشور.سازمان: 

 و اصالحیه های بعدی آن. 1611قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال قانون: 

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معامالت و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول دفترروزنامه: 

و ضوابط مربوط به تنظیم دفاترتجاری موضوع قانون تجاارت  اصاول و ضااااوابط و اساتانداردهای 

 –گردد. دفترمذکور مای تواناد باه صاورت دساتی یاا ماماینیز م اانی ه  حسابداری  درآن ثبت می

 ال ترونی ی ( بامد. 

دفتری است که عملیات ثبت مده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحاس  سرفاصل یاا کدگاذاری دفترکل: 

حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می مود.  به ترتیبی که تنظیام صاورتهای ماالی  زز از آن 

 .ال ترونی ی( بامد -ام ان پذیر بامد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا مامینی زم انی ه

دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت بامد  به  دفترروزنامه وکل مشترک:

طوری که امخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهاداری دفاتر ماذکور بار طبال اصاول و ضاوابط و 

استانداردهای حسابداری  بتوانند نتایج عملیات خود را  از آن استخراج و صورتهای مالی  زز را تهیاه 

 .نمایند

که برای تف یک و مج ا ساختن هر یک  (ال ترونی ی -م انی هزدفتری است دستی یا مامینی دفترمعین: 

ازحسابهای دفترکل برحس   مقتضیات و مرایط حساب مم ن است نگهاداری  ماود. کاارت هاای 

 .حساب در ح م دفاتر معین است

دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قاانون محاسابات عمومای و قاانون سایر دفاتر: 

 .مهرداری ها به عنوان دفاتر  مورد استفاده قرار می گیرند

اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها  ه ینه ها  دارایی ها  بدهی ها  اظهارنامه مالیاتی: 

سرمایه  معافیت ها  درآمد مشمول مالیات  مالیات  بخشودگی مالیاتی و همچنیان اطالعاات هویاتی و 

م انی حس  مورد که برای صاحبان مشاغل و امخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم  بار 

 .مود حس  نوع و حجم  فعالیت امخاص مذکور مطابل نمونه هایی که توسط سازمان  تهیه و اعالز می

که یک یا چند رویداد ماالای و  (ال ترونی ی  -م انی هز فرمی است کاغذی یا مامینی سند حسابداری: 

محاسباتی طبل اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تج یه حسابها و توضیحاات مارباوط  

 .مت ی به مدارک بوده و با تأیید امخاص مجاز  قابل ثبت در دفاتر می بامد

که بیانگر وقوع یک  (ال ترونی ی  -دستی یا مامینی زم انی ه عبارت از مستنداتی است مدارک حساب: 

یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تاناظایام و 

 .گردد تحریر می

فرمی است دارای مماره منحصر به فرد مالیاتی که در صورتحساب فروش کا  یا ارائه خدمات: 

مود. مشخصات و اقاالز اطاالعااتای  نوع ال ترونی ی آن  اطالعات در حافظه مالیاتی ذخیره می

مود. در مواردی که از  صورتحساب  متناس  با نوع کس  و کار توسط سازمان تعیین و اعالز می

دستگاه کارتخوان بان ی یا درگاه پرداخت ال ترونی ی به عنوان پایانه فرومگااهای اساتافااده 

 مود  رسید یا گ ارش ال ترونی ی پرداخت خرید صادره در ح م صورتحساب است.   می

مخص حقیقی است که کا  و خدمات را متناس  با نیاز خود برای مصاارف مصرف کننده نهایی: 

 .مخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کا  ها  و خدمات به دیگران استفاده ننماید

ای مامل بیست و دو کاراکتر و دارای چهار بخا  اسات   ممارهمماره منحصر به فرد مالیاتی: 

مناسه حافظه مالیاتی زم  کاراکتر(  تاریخ صورتحساب زپنج کاراکتر(  سریال صورتحاسااب    

 مود.   زده کاراکتر( و ارقاز کنترلی زیک کاراکتر( که به هر صورتحساب اختصاص داده می

(  درگاه پرداخت ال ترونی ی یا هر وسیله posرایانه  دستگاه کارتخوان بان ی زپایانه فرومگاهی: 

دیگری که ام ان اتصال به مب ه ال ترونی ی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را دامته و 

 از قابلیت صدور صورتحساب ال ترونی ی برخوردار بامد.

ای ویاهه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی کارپومهسامانهسامانه مؤدیان: 

اختصاص یافته و تبادل اطالعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریل آن کارپومه اناجااز 

توانند با استفاده از هرگونه سخت اف ار یا نرز اف ار اعم از رایانه مخاصای  مود. مؤدیان میمی

های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه به آن متصل مده باماد  باه پایانه فرومگاهی  سامانه

سامانه مؤدیان متصل موند. مرجع نهایی ثبت  صدور و استعالز صورتحساب ال ترونی ی سامانه 

 مؤدیان است.  

ای فرومگاهی و متصل به سامانه مؤدیان است که بر اساا  پایانهسامانه ثبت برخط معامالت: 

 اعالز سازمان  برخی مؤدیان مل ز به استفاده از آن هستند. 

 فصل دوم : گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل 
صاحبان مشاغل براسا  ماخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم  فعالیت به مارح  -2ماده

 گروه سوز -6گروه دوز                  2-گروه اول         -1  :ذیل گروه بندی می موند

 :گروه اول -الف

نامه ج و مؤدیان گاروه اول ماحاساوب  امخاص ذیل از لحاظ انجاز ت الیف موضوع این آیین

 .موند می
 .کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان -1
بارداری از  برداران معادن دارای پروانه باهاره ها و واحدهای تولیدی و بهره صاحبان کارخانه -2

 .یا مراجع ذیربط  وزارتخانه
 .های سه ستاره و با تر صاحبان هتل -6
 .های تخصصی ها  کلینیک ها  درمانگاه ها  زایشگاه صاحبان بیمارستان -۴
 .صاحبان مشاغل صرافی -۵
 .ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط های زنجیره صاحبان فرومگاه -1
دهندگان خادماات  خدمات مالی و ارائه صاحبان مؤسسات حسابرسی  حسابداری و دفترداری  -۷

 .ای  انفورماتیک و طراحی سیستم مدیریتی  مشاوره
 .صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری  زمینی  دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری -۸
سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی زفروش کا  یا فروش توأز کاا  و ارائاه    -۹

خدمت( بر اسا  اظهارنامه مالیاتی عمل رد دو سال قبل زاظهارنامه تسلیمی خرداد ماه هر ساال 
بامد. به عنوان ماااال  مابالا   بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عمل رد می مبنای تعیین گروه

بندی ساال  مبنای گروه 16۹۷فروش و سایر درامدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عمل رد سال 
ها  بامد( یا آخرین درآمد قطعی مده زفروش کا  یا فروش توأز کا  و ارائه خدمت( آن می 16۹۹

بی  از مبل  ی صد و پنجاه میلیارد ریال بامد. زمشروط به ابالغ برگ قطعی حداکار تا پایان دی 
 .ماه سال قبل به مخص مؤدی یا نماینده قانونی وی(

 :گروه دوز -ب

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی زفروش کا  یا فروش توأز کا  و ارائه خادمات( 

دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی مده آنها زفروش کا  یا فروش توأز کا  و ارائه خدمت( 

بی  از پنجاه میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبل  ی صد و پنجاه میلیارد ریال بامد. زمشروط به 

 به مخص مؤدی یا نماینده قانونی وی.(  برگ قطعی حداکار تا پایان دی ماه سال قبل  ابالغ
 

 :ج:گروهسوم

 .موند گیرند ج و گروه سوز محسوب می صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوز قرار نمی

 اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن -فصل سوم 

فرز اظهارنامه های مالیاتی برای امخاص حقوقی و صاحبان مشاغل زگروه های اول  -3ماده

 :دوز و سوز( موضوع این آیین نامه باید حداقل مامل موارد زیر بامد
 

 

 

 

 

 

 

تواند در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست سازمان می  -1تبصره  

مشاغل اف وده مده به گروه اول براسا  نوع فعالیت را تهیه و از طریل درج آگهی در روزنامه 

ای ذیربط  های صنفی و حرفه های کایرا نتشار و یا از طریل تش ل رسمی کشور و ی ی از روزنامه

نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعالز م لف به   به مؤدیان مالیاتی اعالز 

 اجرای ت الیف تعیین مده مربوط به گروه اول خواهند بود.

در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت امتغال دامته بامند  پنجاه درصد    -2تبصره 

 بامد. های تعیین مده  مبنای گروه بندی می نصاب %(05ز

در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری  درآمد ابرازی و یا قطعی مده مشارکت   -6تبصره 

 بامد. مالک عمل می

نامه در اولین سال ایجاد زتأسیس( به  صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین  -۴تبصره 

اند  ج و گروه سوز  بندی مده استاناء مؤدیانی که به واسطه موضوع فعالیت ج و گروه اول طبقه

های مقرر طبقه بندی مده و  محسوب و از سال سوز فعالیت به بعد می بایست بر اسا  نصاب

 نسبت به انجاز ت الیف قانونی عمل نمایند.

تر  های با تر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین تسلیم اظهارنامه گروه  -0تبصره 

قرار دارند زصاحبان مشاغل گروه سوز اظهارنامه گروه اول یا دوز ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل 

گروه دوز اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند( منعی ندارد  ل ن صرف انجاز این امر مؤدی را در 

 های با تر قرار نخواهد داد. گروه

صاحبان:  تبصره مالیاتیاشخاصحقوقیو اظهارنامه اطالعاتیفرم اقالم یکاز هر مواردیکه در

اعتباراظهارنامهوارد مشاغلبرایهریکازمؤدیانفاقدموضوعیتباشد،عدمتکمیلآنخللیبه

 .نخواهدکرد

 

 

 

 مؤدیان موضوع این آیین نامه م لفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالایااتای-4ماده

هاای بصورت انفرادی یا مشارکت( در موعد مقرر قانونی به صورت ال ترونی ی از طریال درگااه

تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه سازمان می ال ترونی ی سازمان تسلیم نمایند.

   .غیرال ترونی ی را بپذیرد

 
 

 مشخصات دفاتر: -فصل چهارم 
 :انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از -0ماده 

            .دفتر معین   ۴-دفتر روزنامه وکل مشترک.      -6        .دفترکل  2-دفتر روزنامه.       -1

 .سایر دفاتر -۵
 

 تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک -فصل پنجم 
 

 :مقرراتمربوطبهروشهاینگهداریدفاترواسنادومدارک-6ماده

میگیرندوکلیهاشخاصحقوقی-الف اولقرار مکلفبهصاحبانمشاغلیکهدرگروه

 ماشینی یا دستی مورد حسب دفـاتر سایر یا کل و روزنامه دفاتر -مکانیزه(نگهداری

 :الکترونیکی(متکیبهاسنادومدارکبارعایتمواردزیرمیباشند

رویدادهای مالی باید براسا  استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتی  تاریخ  وقاوع در    1-

 .دفتر روزنامه ثبت و حداکار تا پان دهم ماه بعد به دفترکل منتقل گردد

نمایند  م لفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می  2-

طی سال مالیاتی قبل ن د مراجع قانونی ذیربط ثبت مده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت 

مده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مؤدیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید  مجاز 

 .بامند به استفاده از دفاتر ثبت مده طی همان سال می

جهت ثبت رویادادهای ماالی خاود   (نرز اف ارزمؤدیان برای استفاده از سیستم ال ترونی ی   6- 

م لفند از نرز اف ارهای مورد قبول که دارای ویهگی ها  معیارها و ضوابط اعالمی ساازمان باماد 

استفاده نمایند. سازمان موظف است ویهگی ها  معیارها و ضوابطی که نرز اف ار باید دارا بامد را 

 .اعالن عمومی کند

استفاده از نرز اف ارهای قبلی تا مدت سه سال پاس از  زز ا جاراء مادن اصاالحیه  -1-6

(  مجاز خواهد بود. استفاده از نارز اف ارهاای ماذکور بعاد از مهلااااات 10/0951951زقانون 

 .به مطابقت آن با ویهگی ها  معیارها و ضوابط اعالمی از سوی سازمان است منوط الذکرفوق

مؤدیان م لفند تا قبل از مطابقت نرز اف ار مورد استفاده با ویهگی ها  معیارها وضوابط اعالمی از 

سوی سازمان  حداقل ماهی ی بار خالصه عملیات داده مده به مامین هاای ال ترونی ای را در 

 .دفتر روزنامه ثبت و حداکار تا پان دهم ماه بعد به دفترکل منتقل کنند

در اجرای این بند  سازمان می تواند به منظور بررسی انجاز وظایف محوله از ظرفیات علمای و 

 .تخصصی امخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید

نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخا     ۴-

 .از عملیات مجاز است

امتباه در مماره گذاری صفحات و همچنین اماتباهات نامای از ثبات دفااتر در مراجاع    0-

 .قانوناای ذیربط در صورت احراز  خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد

مانند مواد گرافیت( در دفااتر دساتی زنومتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است   1-

 .ممنوع است

تبصره: در مواردی که هر یک از اقالز اطالعاتی فرز اظهارنامه مالیاتی امخاص حقوقی و صاحبان 

مشاغل برای هر یک از مؤدیان فاقد موضوعیت بامد  عدز ت میل آن خللی به اعتبار اظهارنامه 

 .وارد نخواهد کرد

 .بامدقانون مورد پذیرش می 1۷۸تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده   :تبصره

 گروه دوم اشخاص حقوقی وگروه اول  گروه سوم

 :هویتیطالعات ا-1

 .اطالعات هویتی و مکانی-1-1

 .مجوزهای فعالیت اقتصادی-2-1

درآمد مشموموم ممالمیمات   -2

های مالیاتی  معافیت های  بخشودگی

 .قانونی و مالیات متعلق

 درآمد و همییم مهخالصه   –1-2

)اطالعات خرید و فمرو  اماو و 

 های مربوط(. خدمات و هیی ه

 .اطالعات شرااء -2-2

اطالعات حسابهای بمانمکمی  -0-2

 مربوط به فعالیت شغلی .        
 

 

 :اطالعات هویتی -1

 .اطالعات هویتی و مکانی -1-1

 .مجوزهای فعالیت اقتصادی-2-1

درآمد مشموموم ممالمیمات   -2

بخشودگمی همای ممالمیماتمی  

 .های قانونی و مالیات متعلق معافیت

موجودی مواد و ااو در  اوم و  -0

 .پایان دوره

واردات و  صادرات اماوهما و    4-

 .خدمات

 .صورت حساب سود و زیان -0

 ترازنامه .-6

 اطالعات شرااء. -7

های بمانمکمی  اطالعات حساب -8

 مربوط به فعالیت شغلی. 

 :هویتیطالعات ا -1

 .اطالعات هویتی و مکانی -1-1

 .مجوزهای فعالیت اقتصادی -2-1

درآمد مشموموم ممالمیمات  2-

بخشودگی های مالیاتی  معافمیمت 

 .های قانونی و مالیات متعلق

موجودی مواد و ااو  در اوم و  -0

 .پایان دوره

صمممورت درآممممد و  -4

اطالعات خرید و فرو  )هیی مممه 

 .(ااو و خدمات و هیی ه های مربوط

هما اطالعات اموام و دارایمی -0

 .مربوط به فعالیت شغلی

 .اطالعات شرااء -6

های بمانمکمی  اطالعات حساب7-

 مربوط به فعالیت شغلی.



دفاتر و اسناد حسابداری می باید براسا  واحد پول رایج کشور و همچنین به زباان فارسای  ۷-
 .تحریر گردد

در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا باه  ۸-
عللی خارج از اختیار مؤدی از دستر  مؤدی خارج مود  صاح  دفاتر می باید از تاریخ وقوع ایان 
امر حداکار ظرف دو ماه دفاترجدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریرکناد و تأخیار 

 .تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد
تأخیر تحریر دفاتر در مورد امخاص حقوقی جدید التأسیس از تاریخ ثبت مخص حقوقی و در  ۹-

 .مورد سایر امخاص از تاریخ مروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود
امخاصی که دارای معبه هستند م لافند با توجه به روماهای حسابداری مورد عمل  خالصه  -11

عملیات معبه یا مع  خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت مده بامند   اقل سالی ی بار زتا قبل 
 .و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرک  ثبت کنند  از بستن حسابها(

ثبت دفاتر  ضمن سال مالی مشروط بر این ه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیات ماالی و پولای 11-
 .صورت نگرفته بامد  مجازاست

 .ارائه دفاتر سفید و نانویس درح م عدز  ارائه دفاتر محسوب می مود12-
مؤدیان م لف به نگهداری دفاتر  باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقاداز و در   16-

صورت درخواست اداره امورمالیاتی  ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بصورت 
 .که تولید  ارسال یا دریافت مده  نگهداری مود (فرمتیز مامینی  اطالعات باید به همان قالبی

م لفند برای هرسال مالیاتی اسناد و مدارک صاحبان مشاغلی که درگروه دوز  قرار می گیرند  -ب
مربوط به معامالت خود از قبیل اسناد درآمدی  فروش کا  یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد  
خرید کا   خدمات و دارایی و سایر اسناد ه ینه های انجاز  مده را به تف یک و به ترتی  تاریخ 

در به صورت ماهانه وقوع هریک از رویدادهای مالی  نگهداری و صورت درآمد و ه ینه خود را 
 .های مربوط تنظیم نمایند چارچوب فرز

م لفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک  صاحبان مشاغلی که درگروه سوز قرار می گیرند –پ
مربوط به معامالت خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کا  یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد 

های انجاز مده را نگهداری و خالصه درآمد و ه ینه  خرید کا  و خدمات و سایراسناد ه ینه
 .تنظیم نمایند“ خالصه درآمد و ه ینه سا نه مؤدیان گروه سوز”سا نه خود را به مرح فرز 

ثبت و  (ال ترونی ی -م انی هزمؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماماینی  -ت
نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند.  (نمایند  به استانای مؤدیان گروه اول نگهداری می

  .نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت مامینی یا دستی ال امی است

تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش )صندوق ماشینی  -فصل ششم

 نمایند: )مکانیزه( فروش( استفاده می
 حذف گردیده است. 1۴11011022این ماده و فصل بر اسا  اصالحیه مورخ  -۷ماده 

 صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن -فصل  هفتم
کلیه مؤدیانی که به عرضه کا   یا ارائه خدمات امتغال دارند م لفند صورتحساب  -۸ماده 

 معامالت خود را به مرح زیر صادر و نگهداری نمایند:  

صورتحساب ال ترونی ی:  صورتحسابی است دارای مماره منحصر به فرد مالیاتی که در سه  -1

 مود:  قال  زیر صادر می
مامل نوع فروش “   صورتحساب با اطالعات کامل”  صورتحساب ال ترونی ی نوع اول: یا  -1-1

زمامل مواردی از قبیل بور  کا   بور  انرژی  سامانه تدارکات ال ترونی ی دولت  حل العمل 
کاری  پیمان اری  داخلی  صادراتی و نظیر آن(  نوع خریدار زمصرف کننده نهایی حقیقی یا فعال 
اقتصادی( تاریخ و زمان صدور زساعت  دقیقه و ثانیه( و حداقل در برگیرنده اطالعات هویتی مامل 
ناز  ناز خانوادگی یا ناز مخص حقوقی  مماره اقتصادی  مناسه یاکد ملی یا مناسه فراگیر 
اتباع خارجی  نشانی کامل و مماره پستی  مماره معبه  برای هر دو مخص فرومنده و خریدار و 
مشخصات کا  یا خدمات ارائه مده  مامل مناسه کا  یا خدمت  مرح کا  یا خدمت  واحد 
سنج   مقدار یا تعداد  مبل  واحد زفی( و مبل  کل  تخفیفات  مالیات بر ارزش اف وده  مرح 
 سایر عوارض و مبل  سایر عوارض آن و مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حس  مورد  بامد.

صورتحساب ال ترونی ی نوع دوز: صورتحسابی با اطالعات کامل فرومنده و اطالعات  -1-2

کامل کا  و خدمات و بدون اطالعات خریدار است. این صورتحساب نقدی تلقی مده  از بابت آن 

 بامد.  اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی

“ رسید پرداخت وجه”ها همان  صورتحساب ال ترونی ی نوع سوز:  این نوع از صورتحساب -1-6

صادره از دستگاه کارتخوان بان ی و یا درگاه ال ترونی ی پرداخت که حس  مقررات اعالمی 

موند   سازمان امور مالیاتی کشور  به عنوان پایانه فرومگاهی فرومنده زمؤدی( پذیرفته می

بامد. در این نوع صورتحساب صرفاً مبل  پرداختی و مماره سوییچ پرداخت  مماره پذیرنده  می

فرومگاهی  مماره پایانه  مماره پیگیری  تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فرومنده 

 بامد.  وجود دامته بامد و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی

صورتحساب غیر ال ترونیک زکاغذی(: این نوع صورتحساب برای امخاصی که حس   -2

مقررات قانونی ام ان صدور صورتحساب غیر ال ترونی ی را دارند موضوعیت دامته و اقالز 

اطالعاتی آن مامل کلیه اقالز صورتحساب ال ترونی ی است به استانای اقالز اطالعاتی که از 

مود. این نوع  طریل سامانه مؤدیان نظیر مماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می

( این بند  نقدی تلقی مده و اطالعات 2صورتحساب به استانای صورتحسابهای موضوع تبصره ز

 ها وجود ندارد.  پرداخت نسیه در این صورتحساب

 

 سایر مقررات -فصل هشتم

ال ترونی ی( به  -تغییر روش نگهداری دفاتر  اسناد حسابداری از مامینی زم انی ه -  ۹ماده

 .دستی و بالع س طی سال مالیاتی یا دوره مالی حس   مورد مجاز نخواهد بود

و دستی  (ال ترونی ی-م انی ه زهر یک از دفاتر م بور می تواند به صورت مامینی  -11ماده

نگهداری مود و مؤدیانی که از هر یک از رومهای فوق استفاده می نمایند م لّف به رعایت 

 .بامندنامه در هر یک از رومهای مذکور حس  مورد می ال امات مربوط طبل این آیین

سازمان می تواند تماز یا برخی از مؤدیان موضوع این آیین نامه راطبل اعالز کتبی  -11 ماده

به مؤدی ذیربط حداکار تا م  ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجراء از ابتدای سال 

م لف  (ال ترونی ی -م انی هزمالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت مامینی 

 .نماید

 -امخاصی که دفاتر و اسناد حسابداری خود را به صورت مامینی زم انی ه -12ماده

ال ترونی ی( نگهداری می نمایند م لفند حس  درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط  هنگاز 

رسیدگی ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرز اف ار مالی و حسابداری مربوط  رم  دسترسی 

 زز به اطالعات نرز اف ار را ارائه نمایند  در غیر این صورت در ح م عدز تسلیم دفاتر خواهد 

 .بود

استفاده  (ال ترونی ی-م انی هزمؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری مامینی   -16ماده

نمایند م لفند حس  درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط  اطالعات مورد نیاز برای می

 .رسیدگی را در لوح فشرده  به مأموران یاد مده ارائه نمایند

مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند م لفند حس    -1۴  ماده

درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط  دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به مأموران 

 .مالیاتی یاد مده ارائه نمایند

 نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک -فصل نهم 
 

دفاتر  صورت درآمد و ه ینه ماهانه  خالصه درآمد و ه ینه سا نه و اسناد و مدارک  -10ماده 

حس  مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی  در روز و محل تعیین مده 

محل اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که  زدر برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک 

قبالً بصورت م توب به اداره امور مالیاتی اعالز  مده است و یا محل اداره امور مالیاتی حس  

مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی(  تحویل و توسط  اداره امور مالیاتی صورت مجلس 

 .گردد می

صاحبان:  تبصره مالیاتیاشخاصحقوقیو اظهارنامه اطالعاتیفرم اقالم یکاز هر مواردیکه در

اعتباراظهارنامهوارد مشاغلبرایهریکازمؤدیانفاقدموضوعیتباشد،عدمتکمیلآنخللیبه

 .نخواهدکرد

 

 موارد رد دفاتر -فصل دهم 
 :تخلف از ت الیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موج  رد دفاتر می بامد -11ماده 
در صورتی که دفاتر ارائه مده ن د مراجع ذیربط به ثبت نرسیده بامد یا فاقد یک یا چند برگ  -1

 .بامد
 .عدز ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به مرط احراز  2-
روز و تأخیر تحریر دفترکل   زائد برحد مجاز مندرج  10تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بی  از  -6

 .دراین آئین نامه
 عدز ثبت عملیات معبه یا مع  در دفاتر مرک  طبل مقررات این آیین نامه.   ۴-
در مواردی که دفاتر م بور به ادعای مؤدی از دستر  وی خارج مده بامد و غیراختیاری  -۵

 .بودن موضوع مورد تائید با ترین مسئول اداره امور مالیاتی ذی ربط قرار نگیرد
-م انی هزهای مامینی  عدز تطبیال مندرجات دفاتر قانونی با اطالعات موجود در سیستم -1

های مذکور استفاده  و یا سامانه ثبت برخط معامالت در مورد امخاصی که از سیستم (ال ترونی ی
  .و یا م لف به استفاده از سامانه یاد مده می بامند

 .جای سفید گذامتن بی  از حد معمول در دفتر روزنامه  ۷-
 . عدز ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت مده اعم از تحریر مده و نانویس ۸-
تغییر نرز اف ار حسابداری مورد استافاده درطی سال مالیاتی بدون اطاالع قبلی اداره  امور  -۹

 .مالیاتی ذیربط
به دستی و  (ال ترونی ی -م انی هز تغییر روش نگهداری دفاتر  اسناد حسابداری از مامینی  -11

 .بالع س طی سال مالیاتی یا دوره مالی
 .تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی -11
 .حذف برخی از عملیات در دفاتر ال ترونی ی -12

قانون مالیات های مستقیم  ۹۷ماده  6هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند -1۷  ماده

( در صورتی که با توجه به د یل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر 16۸101102۷ز اصالحیه مورخ 

دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور  

نماید  مالیاتی و رعایت واقعیت امر  احراز نمایندکه ایرادات م بور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی

 .م لف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعالز نمایند

( 1۴11011022توجه : متن این  آئین نامه بر اسا  آخرین اصالحیه زمورخ  

سامانه بر ”و “  سامانه صندوق فروش”تدوین مده است. بر این اسا  تعاریف 

( آن تغییر کرده  ۸( آئین نامه قبلی حذف مده و ماده ز ۷و ماده ز“  خط معامالت

های  بوده و مادامی که قانون پایانه 1۴110101است. تاریخ اجرای این اصالحیه از 

نامه قبل از  ( آئین۸فرومگاهی و سامانه مؤدیان اجرایی نشده است  مفاده ماده ز

 ( آن جاری خواهد بود. 1( و تعاریف حذف مده از ماده ز۷اصالحیه و ماده ز

در صورتی که نوع خریدار مصرف کننده نهایی است  درج کامل اطالعات هویتی   -1تبصره  

 مود. خریدار ال امی نبوده و کل مبل  صورتحساب نقدی تلقی می

در خصوص انواع معامالت طال  جواهر و پالتین و اماال آن  عالوه بر اقالز   -2تبصره 

صورتحساب ال ترونی ی  ارزش اصل طال  جواهر و پالتین  اجرت ساخت  حل العمل و سود 

 مود. فرومنده به تف یک به اقالز ال امی صورتحساب اضافه می

در فعالیت حل العمل کاری عالوه بر اقالز صورتحساب ال ترونی ی  مماره ی تای   -6تبصره 

ثبت قرارداد حل العمل کاری در سامانه مؤدیان  هنگاز ارسال صورتحساب به اطالعات 

 مود.  ارسالی اضافه می

 مود: موارد زیر در ح م صورتحساب تلقی می -۴تبصره 

قبوض آب  برق  گاز و مخابرات زتلفن(  درج مماره ی تای قبض زمماره امتراک یا مناسه  -

 ها ال امی است.  قبض( در این نوع صورتحساب

بلیط هواپیما  در این حالت نوع پرواز زداخلی0خارجی( و مماره گذرنامه مسافر برای  -

 پروازهای خارجی  باید در صورتحساب درج مود. 

 مود.  بارنامه  در این نوع صورتحسابها اقالز مرتبط با بارنامه به صورتحساب اضافه می  -

در مواردی که بنا بر اقتضای مغل  صورتحساب خاصی برای فروش کا  یا عرضه خدمات  -

مود  صورتحسابهای م بور با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور  در ح م  صادر می

 صورتحساب ال ترونی ی تلقی خواهد مد. 

مود زاز جمله صادرات(  مبل   در مواردی که صورتحساب با مبال  ارزی صادر می  -۵تبصره 

مود. چنانچه برای  ارز  نوع ارز  نرخ برابری آن با ریال به اقالز صورتحساب اضافه می

صادرات پروانه گمرکی وجود دامته بامد  مماره پروانه کمرکی و کد گمرک محل اظهار به 

 مود.  اقالز صورتحساب اضافه می

در حالتهایی که صورتحساب به قرارداد مربوط است  مماره ی تای قرارداد ثبت  -1تبصره 

 مود.  مده در سامانه مؤدیان به اقالز صورتحساب اضافه می

در صورتی که اقالز تعیین مده صورتحساب  بنابر نوع فعالیت مؤدی موضوعیت  -۷تبصره 

 ندارد  ال امی به درج آن در صورتحساب ندارد. 

چنانچه فرومنده حل العمل کار است  ارسال مماره ی تای ثبت قرارداد حل العمل  -1تبصره 

 کاری به سازمان امور مالیاتی کشور ال امی است. 

( و    12به منظور پوم  حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر مده در مواد ز -2تبصره 

های فرومگاهی و سامانه مؤدیان  در ابتدای هر دوره مالی  با تشخیص ( قانون پایانه16ز

سازمان امور مالیاتی کشور  تعدادی مماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب در اختیار 

تواند درخواست اف ای  مماره منحصر به فرد در اختیار را از گیرد. مؤدی میمؤدی قرار می

طریل کار پومه یا مرکت معتمد به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. اقالز اطالعاتی 

های کاغذی منطبل با صورتحساب ال ترونی ی بوده و مماره فوق بر این نوع از صورتحساب

گردد تا پس از ام ان پذیر مدن صدور صورتحساب ال ترونی ی نسبت به روی آن درج می

 ثبت و ارسال آنها اقداز مود.

این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی بامد موج  رد   ۸در مورد بند -تبصره

دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هرهفته یا هر 

ماه به مرطی که اسناد دارای مماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته مود  به 

 .اعتبار دفترخللی وارد نمی آورد

(عملکردقانون،مفاداینفصلبهمدتسهسال79دراجرایمقرراتتبصرهماده-تبصره

(وصرفاًدراداراتامورمالیاتیکهطرحجامعمالیاتیبهصورت7379لغایت10/0سال

 .کاملاجرانشدهاست،جاریمیباشد


