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 پیشگفتار :

سامانه  شگاهی و  صادی و سازی تدریجی مبادالت و فعاليتشفافان با هدف مؤدیقانون پایانه های فرو های اقت

، مقاومتیالنترونينی و اقتصتتاد تحقق اهداف دولت، تجاری در راستتتای ایجاد زیرستتاات ماليات النترونينی

د کنترلی و نظارتی ، توسعه و تقویت ابعامدیریت جریان مالی در نظام مالياتی کشور، ایجاد عدالت نسبی مالياتی

شده و اجرا می صوب  صی م صو سب وکار و بخش ا ضای ک ه ایننه گردد. با توجه بدر نظام مالياتی و بهبود ف

ر ارزف افهوده به ، قواعد قانون دائمی ماليات باطالعات این ستتتامانه مبنای ماليات بر ارزف افهوده اواهد بود

 ان رعایت شده است.مؤدیمامی فرآیندهای سامانه عنوان اصول و الهامات در ت

فروشگاهی و سامانه  های( قانون پایانه3در اجرای مقررات ماده ) ان نيهمؤدیسامانه ثبت نام و عضویت در سامانه 

ان، در مؤدیانه ، به عنوان ینی از زیر ستتتامانه های اصتتت ی ستتتامنون دائمی ماليات بر ارزف افهوده ان و قامؤدی

، ی حافظه مالياتی ، دریافت شناسه ینتاسامانه های دولتی/معتمد های انتخاب شرکتبرگيرنده عم ياتی از قبيل : 

ناسه ینتای پایانه شغيرفعالسازی ، غيرفعالسازی شناسه ینتای حافظه مالياتی،دریافت شناسه ینتای پایانه پرداات

رود به پس از و مؤدیمی باشتتد. در این ستتامانه ، ستتاب شتتماره ح مدیریتمدیریت ابهار پرداات و  پرداات،

ه ینتای وارد بخش عضتتویت شتتده و می تواند ک يه عم يات مربو  به تعيين شتترکت معتمد ، شتتناستت کارپوشتته ،

قدامات انجام شده حافظه مالياتی ، ابهار های پرداات و شماره حساب ها را انجام دهد. همچنين امنان مشاهده ا

امات مواد ویرایش اطالعات ثبت شتتتده)حوف و اهتتتافه( وجود دارد. لوا پيش نياز ک يه اقد در قالب آرشتتتيو و

 الياتی می باشد. قانونی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سامانه عضویت و دریافت شناسه ینتای حافظه م

. جهت دستتترستتی ها،..ان در پرونده های هر کارپوشتته اود نيازمند ینستتری گهارشتتات آماری، مؤدیهمچنين 

سامانه های مربو سامانه مؤدیان و زیر  سریع در بنارگيری از  شند که این امنان در ت کار هر پرونده يهمطه می با

 ایجاد و پياده سازی شده است. های مربوطه در کارپوشه آن جهت پاسخ به نيازمندی مؤدی

 :هدف

ت در سامانه زیرسامانه ثبت نام و عضوی کارپوشه ویی از بخش ها توهيح و راهنماییاز تدوین این سند، هدف

روشگاهی و سامانه ، در راستای اجرای قانون پایانه فآن ها کاربرد مؤدیان، به منظور شفاف سازی روند اجراء و

 می باشد. ان و هم چنين قانون دائمی ماليات بر ارزف افهودهمؤدی
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  :ورود به کارپوشه سامانه مؤدیان

 

سازمان امور  نپارچهی تیبه درگاه احراز هوو  شده انمؤدیوارد سامانه  tp.tax.gov.irس آدر قیاز طرکاربر 

ادمات  یسامانه درگاه م دریافتی از  و رمه عبور یوارد نمودن نام کاربر پس از می شود. منتقل کشورمالياتی 

سيستم و احراز هویت از طریق   https://my.tax.gov.ir به آدرس کشورسازمان امور مالياتی  کيالنترون

پرونده /پرونده ستيتواند ل یصفحه م نیدر ا ،شود یم شخوانيفرم پ وارد کشورسازمان امور مالياتی  احراز هویت

مشاهده و با انتخاب هر بر اساس محدودیت ها و سطح دسترسی تعيين شده  کاربری اود رامربو  به  مالياتی یها

 شود. آنميه کار پرونده وارد 

 
 

 

https://my.tax.gov.ir/
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 : نحوه دریافت نام کاربری و رمز عبور برای ورود به کارپوشه سامانه مؤدیان

 یدرگاه م ی ادمات النترونين بهابتدا باید  انمؤدینام کاربری و رمه عبور ورود به سامانه  ان جهت دریافتمؤدی

 وارد می شوند.   https://my.tax.gov.ir به آدرس کشورسازمان امور مالياتی 

کد /یکد م را انتخاب سپس  " ثبت نام "گهینه در این فرم  :)ایرانی یا غیر ایرانی( حقیقی اشخاص ثبت نام

جام عم يات اعتبار و پس از ان اود را ثبت می نمایند، شماره موبایل با مالنيت شخص حقيقی و تاریخ تولد فراگير

 ود.شپيامک می  مؤدی، نام کاربری و رمه عبور برای مؤدییيد اطالعات ثبت شده أسنجی های الزم و ت

عم يات ثبت پس از تنميل را انتخاب  در پایين فرم "ثبت نام اشخاص حقوقی "گهینه : اشخاص حقوقی ثبت نام

و رمه عبور  نام کاربری  https://register.tax.gov.ir به آدرس کشورسازمان امور مالياتی نام در سامانه 

 ر عامل/مدیر تصفيه( پيامک می شود.)مدیمؤدیبرای 

  ام کاربری استفاده نحقوقی برای ورود به سامانه مؤدیان می تواند از شناسه م ی به جای  مؤدیالزم به ذکر است

 نماید.

 
 

 

  به  ینيلنترونادر سامانه ثبت نام ان کارپوشه تخصيص داده می شود که مؤدیانی در سامانه مؤدیبه همچنین

ين شده از نظر بر اساس معيارهای تعيو ثبت نام آنها  ثبت نام داشته https://register.tax.gov.irآدرس 

  .محسوب شود تکمیل شده کشورسازمان امور مالياتی 

https://my.tax.gov.ir/
https://register.tax.gov.ir/
https://register.tax.gov.ir/
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 :پیشخوان

مربو  به  های پروندهدر این صفحه تمامی پرونده/ مؤدیمی باشد و پيشخوان صفحه در کارپوشه اولين صفحه 

وارد آن  "روندهپورود به  "گهینهو می تواند با انتخاب تخصيص داده شده مشاهده  هاآن به که کارپوشه اود را

ا فقط اطالعات یاقدامات الزم را انجام دهد و )کاربر فرعی ( و بر اساس سطح دسترسی تعریف شده شده پرونده 

 .مشاهده نمایدکارپوشه را پرونده آن 

روج اان برای مؤدی و آن نمایش داده می شود و کد ملی مؤدینام و نام خانوادگی در باالی صفحه کارپوشه 

 ه اارج شوند.و از سامان را انتخاب نمایند "خروج از سامانه "از سيستم باید در باالی صفحه کارپوشه گهینه 
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  :میز کار کارپوشه

پوشه واحد اود    وارد ميه کار ینی از پرونده های مالياتی در کار  "ورود به پرونده  "مؤدی با انتخاب گهینه 

 می شود.

 
 

ارد که در وجود د مؤدیی مورد نياز برای صفحه ميه کار نمودارها و اطالعات آماری همچنين دسترسی ها در

 ادامه به توهيح هر یک از بخش های مربو  به ميه کار می پردازیم.

  :دسترسی سریع

 وجود دارد  " دسترسی سریع "گهینه ميه کار هر پرونده  صفحه در باالی

در این قسمت  جهت دسترسی سریعسروکار دارد ها می تواند  فرم ها و عم ياتی که به طور مداوم با آن  مؤدی

ه قابل حوف کایجاد نماید همچنين چند نمونه از این فرم ها به صورت پيش فرض در ميه کار ایجاد شده است 

یهای اود اهافه دید بر اساس نيازمندمی تواند مورد ج " افزودن مورد جدید "با انتخاب گهینه  مؤدیمی باشد و 

 نماید.
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 :خالصه اطالعات عضویت

می دهد  را نمایش مؤدیجدولی در ميه کار وجود دارد که االصه ای از اطالعات موجود در عضویت پرونده 

 از جم ه : تعداد شناسه ینتا فعال حافظه مالياتی،تعداد شماره حساب های موجود، ....

 

  :نمودارها

آن قرار  صادر کرده و در کارپوشه مؤدیدر این بخش از ميهکار گهارف آماری بر اساس صورتحساب های که 

دارها في تر ی این نموگرفته است طی نمودارهای مخت ف نمایش داده می شود که بر اساس سال و دوره در باال

 می شود.
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ش می دهد نمای مؤدیاین نمودار به  ی باشدم مؤدیبه  حد مجازمهم ترین نمودار در این بخش اعالم گهارف 

 .است باقی ماندهتعيين شده در ابتدای دوره برای آن چند درصد از حد مجاز 

حد شدن  مصرفصدور صورتحساب فروف و رنگ سبه نمایش داده می شود با  نمودار این گهارف با در ابتدا  

 مؤدیح ه برای شده و به ازای هر دو مر و قرمه رنگ نمودار نارنجی درصد ۹۵و  ۸۵و رسيدن حد مجاز به  مجاز

ل می شود و زمانی ارسا پيامک ارسال می شود و در بخش پيام ها و اعالنات مربو  به پرونده آن کارپوشه هم پيام

و  مؤدی پيامک به می شود و مجدداٌ ااکستریحد مجاز نمودار  رسيد،درصد مصرف شده  ۱۰۰که حد مجاز به 

 )غیر فعال( 6عبور از حد مجاز ماده و وهعيت این پرونده در کارپوشه می شود ارسال  ؤدیمپيام در کارپوشه 

ی مخت ف در تعاریف حالت ها 6بابت عبوراز حد مجاز ماده  کارپوشه تغيير وهعيت)پيامد های می گردد. 

 .(  آورده شده استدر ابتدای سند در بخش غير فعال شدن کارپوشه کارپوشه 

 مجاز و دارای حد مجاز:کارپوشه فعال 

 

 :)غير فعال( 6عبور از حد مجاز ماده کارپوشه  
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  :مؤدیخالصه اطالعات پرونده 

ات عبارتست از ، ميهکار االصه ای از اطالعات پرونده مالياتی نمایش داده می شود. این اطالعدر باالی صفحه 

 نام پرونده ،وهعيت کارپوشه و ....کد اقتصادی،کد رهگيری،

  ضعیت کارپوشهوالزم به ذکر است در زمان ورود به ميه کار همه اطالعات این بخش نمایش داده نمی شود فقط 

 قابل نمایش می باشد. مؤدیبرای مشخص است با انتخاب این بخش اطالعات تنمي ی  نام پروندهو 

 

ویا از  یدرا انتخاب نما " پیشخوان " جهت برگشت به صفحه پيشخوان می تواند از باالی صفحه گهینه مؤدی

 فهرست سمت راست ميهکار این اقدام را انجام دهد.

 



 
  مؤدیانساماهنراهنمای پایاهن فرواگشهی  و 

RC-TXPS.GU-V01 

۱۴۰۱ماه  آبان  

 

 31 از 11 صفحه
 

 ی:مدیریت پرونده های مالیات

 .یمبه توهيح هر بخش می پرداز در ادامه در بر می گيرد کهبه شرح زیر را ک ی دو بخش  این قسمت

 اطالعات ثبت نامی -1

 کاربران فرعیمدیریت  -2

 

  ی:اطالعات ثبت نام

که شامل ی شود پرونده مالياتی مربوطه نمایش داده م یاالصه ای از اطالعات ثبت نام النترونين در این فرم

 موارد زیر می باشد:

 اطالعات پرونده -

 اطالعات تماس،نشانی و اقامتگاه قانونی -

 ها شعبهليست شعبه/ -

 ء در پروندهاطالعات اعضا -

 اطالعات فعاليت ها و مجوز ها در پرونده -
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  :فرعیمدیریت کاربران 

ان حقيقی )انفرادی،نماینده اص ی پرونده های مشارکتی( می توانند مؤدیمدیر عامل/مدیر تصفيه( و )ان حقوقیمؤدی

  https://my.tax.gov.ir به آدرس یاتيسازمان مال کيادمات النترون یسامانه درگاه م  افرادی را که در

با کد م ی اود ثبت نام نمایند به عنوان کاربر فرعی برای ورود به کارپوشه مربوطه تعریف و برای آن ها سطح 

 دسترسی تعيين نمایند.

ی)کد م ی( و پس از وارد نمودن نام کاربر tp.tax.gov.irس آدر قیاز طرکاربر فرعی تعيين شده برای پرونده 

فرم وارد  کشوری سازمان امور مالياتهویت از طریق سيستم احراز هویت احراز رمه عبور دریافتی از ثبت نام و 

مشاهده  ه اود رابی مالياتی تخصيص داده شده هاپرونده /پرونده ستيتواند ل یصفحه م نیدر ا ،شود یم شخوانيپ

 .انجام دهدم را ده و بر اساس سطح دسترسی تعریف شده اقدامات الزشآن  و با انتخاب هر پرونده وارد کارپوشه

را انتخاب می نماید و کد م ی و یا کد  " ایجاد کاربر فرعی "برای تعيين کاربر فرعی در این فرم گهینه  مؤدیلوا 

انتخاب   وارد می کند  و گهینه استعالم را را نمایدتعریف فراگير فردی را که می اواهد به عنوان کاربر فرعی 

به  کشورسازمان امور مالياتی یيد اطالعات مبنی بر ایننه در سامانه أنماید در صورت تمی 

 .ثبت نام نموده است به عنوان کاربر فرعی تعریف می شود https://my.tax.gov.irآدرس
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ربوطه به می تواند برای هر کاربرفرعی سطح دسترسی تعریف نماید و مشخص کند کاربرفرعی م مؤدیهمچنين 

 چه فرم هایی دسترسی داشته باشد و چه اقدامی انجام دهد.

 رد.امنان مشاهده جهئيات اطالعات هرکاربرفرعی تعریف شده،ویرایش سطح دسترسی و حوف آن وجود دا

 رعی همچنين تغيير فرم مربو  به کاربر وجود دارد.در این فرم امنان جستجو هر کاربر ف
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 ت:عضوی

 .زیمبه توهيح هر بخش می پردا در ادامه را در بر می گيرد کهک ی به شرح زیر بخش  پنج این قسمت

 شرکت معتمد/سامانه دولتی -۱

 شناسه های ینتا حافظه مالياتی -2

 شناسه ینتا پایانه پرداات -3

 ابهارهای پرداات -4

 حساب های باننیمدیریت  -۵

 
 

 ی:شرکت معتمد/سامانه دولت

وقی دارای اشخاص حق شرکت های معتمد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بند چ ماده یک مطابق

شهای الزم به هوابط و دستورالعم های ابالغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموز پروانه هستند که حسب

  به صدور ارائه ادمات مالياتی از قبيل ادمات مربو پشتيبانی تجهيهات مورد نياز برای ان، نصب ومؤدی

 مربو  به موراانجام لوا مؤدیان می توانند در سایر امور غيرحاکميتی با سازمان همناری می کند صورتحساب و

معتمد  شرکت هایان ، و همچنين ارسال صورتحساب ، از ادمات مؤدیسامانه ثبت نام و عضویت در سامانه 

 استفاده نمایند.
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 31 از 15 صفحه
 

 

  اتی دریافت          مقررات سازمان ماليدسته بندی شرکت های معتمد بر اساس نوع مجوز هایی که از مرکه تنظيم

 نمایند عبارتست از:می 

 ول بر عهده دارد.مجوز نوع ابر اساس وظایفی که با دریافت  ۱شرکت معتمد نوع 

  مجوز نوع اول:

سازمان  مجوز فعاليت های مرتبط با حوزه صدور، جمع آوری، نگهداری و ارسال صورتحساب النترونينی به

جوز قادر به ارائه مباشد. شرکت های دارنده این  ان در این حوزه میمؤدیو نظارت بر عم نرد  کشورامور مالياتی 

 .ددمات نامبرده به اود نيه می باشنا
 

 دوم بر عهده دارد.مجوز نوع بر اساس وظایفی که با دریافت  2شرکت معتمد نوع 

  :مجوز نوع دوم

يف اود در ارتبا  ان مالياتی احراز تس ط آنها به حقوق و تنالمؤدیمجوز فعاليت های مرتبط با حوزه آموزف به 

 .می باشد مؤدیان و سایر قوانين مالياتی مرتبط با مؤدیبا قانون پایانه فروشگاهی و سامانه 
 

 سوم بر عهده دارد. مجوز نوعبر اساس وظایفی که با دریافت  3شرکت معتمد نوع 

  :مجوز نوع سوم

مالياتی، مشاوره  مجوز فعاليت های مرتبط با حوزه ادمات مشاوره و حسابداری مالياتی مانند مشاوره فنی و غير

اکميتی به تشخيص حمالياتی، کمک به تنظيم اظهارنامه های مالياتی، تهيه و نگه داری دفاتر و سایر موارد غير 

 .در این حوزه می باشد کشورسازمان امور مالياتی 

 :1شرکت معتمد نوع انواع 

برای  باید ورکشسازمان امور مالياتی برای ارسال صورتحساب های صادره به  ۱ان و شرکت های معتمد نوع مؤدی

های معتمد  را با ک يد های رمهنگاری رمه نمایند. لوا شرکت صورتحساب هاحفظ محرمانگی اطالعات ارسالی 

 به دو دسته تقسيم شده اند : ۱نوع 

 با کلید شرکت معتمد  1وعشرکت معتمد ن -

   مؤدیبا کلید  1شرکت های معتمد نوع  -



 
  مؤدیانساماهنراهنمای پایاهن فرواگشهی  و 

RC-TXPS.GU-V01 

۱۴۰۱ماه  آبان  

 

 31 از 16 صفحه
 

 

 با کلید شرکت معتمد :  1شرکت معتمد نوع 

د اصوصی و با استفاده از ک ي دریافت را مؤدی صورتحساب النترونينی اطالعات معتمد این روف شرکت در

رسال نماید. مسئوليت صدور و امیصورتحساب النترونينی  اود اقدام به صدور و ارسال هایزیرساات و

 مالياتی اواهد بود . ادمات کننده ارائه صورتحساب النترونينی با شرکت معتمد

 مؤدیبا کلید  1شرکت معتمد نوع   : 

 صدور به امضا صورتحساب النترونينی با استفاده از ک يد اصوصی اود و نسبت مؤدیدر این روف، 

ارسال  و مسئوليت مؤدینماید. مسئوليت صدور صورتحساب النترونينی با صورتحساب النترونينی اقدام می

 باشد.یممالياتی  ادمات کننده ارائه معتمد ان با شرکتمؤدیاطالعات صورتحساب النترونينی به سامانه 

 های دولتیارسال اطالعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه: 

می نماید  انتخاب  "های دولتیسامانه"را ان مؤدیدر کارپوشه اود ارسال اطالعات به سامانه  مؤدیدر این روف،  

و ارسال  پویر اواهد شد. مسئوليت صدورهای دولتی امنان، امنان ارسال اطالعات از سامانهحالتدر این 

 است. مؤدیصورتحساب النترونينی با 

 

 مؤدیکت معتمد در کارپوشه توسط قواعد مربوط به انتخاب شر: 

 باید  اتی فقطداشته باشد اما هر شناسه ینتای حافظه مالي ۱یک یا چند شرکت معتمد نوع می تواند  مؤدی -

 توسط یک شرکت معتمد پشتيبانی شود.

 داشته باشد.  3و  2فقط یک شرکت معتمد نوع می تواند  مؤدی -

مجدد آن در  امنان انتخاب ( در کارپوشه اود3و 2و  ۱)آنبا انتخاب هر شرکت معتمد از هر نوع ان مؤدی -

 سامانه وجود ندارد.

را در یک  ان می توانند برای هر شناسه ینتای حافظه مالياتی روف های متفاوت ارسال صورت حسابمؤدی -

 ک شناسه ینتایپرونده مالياتی کارپوشه انتخاب نمایند. الزم به ذکر است؛ انتخاب دو روف ارسال برای ی

 حافظه مالياتی به صورت هم زمان امنان پویر نيست.
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 31 از 17 صفحه
 

  بت براط معامالتثسامانه ان در معامالت اود با سامانه های دولتی از جم ه مؤدیبا توجه به ایننه بسياری از   

ی هماهنگی با سامانه می توانند ط ،سامانه تدارکات النترونينی دولت)ستاد(و... در تعامل و ارتبا  هستند) ثامن(

د الزم به ذکر های مربوطه،صورت حساب های صادره در این سامانه ها مستقيماٌ به سامانه مؤدیان منتقل گرد

 است مسئوليت ارسال صورتحساب ها برعهده مؤدی می باشد.

 

 فرم شرکت های معتمد/ سامانه های دولتی انتخاب شده :
 

 شرکت"ارسال اطالعات صورتحساب اود گهینه پشتيبانی و یا برای انتخاب شرکت معتمد جهت  مؤدی

دولتی  شرکت های معتمد/سامانه های"از بخش عضویت را انتخاب می نماید و وارد فرم  "معتمد/سامانه دولتی

ب صورتحسااطالعات  و ارسال برای پشتيبانی مؤدیليست شرکت های معتمدی که  می شود و "انتخاب شده

 .مشاهده می نمایدهای اود انتخاب نموده 

  امنان مشاهده جهئيات هر ردیف از شرکت معتمد انتخاب شده و حوف آن وجود دارد.

تمد مع های و جستجوی شرکت فرم مربوطه ،حوف و اهافه نمودن ستون های جدولینگهمچنين امنان في تر

 وجود دارد. انتخاب شده

 
 

 
 کاربر وجود دارد. نها و همچنين تغيير  فرم مربو  برایدر این فرم امنان جستجو شرکت معتمد با نام آن، في تر آ

جهئياتمشاهده   

 حوف
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 31 از 18 صفحه
 

 :انتخاب شرکت معتمد/سامانه دولتی

مربوطه م را انتخاب و وارد فر "شرکت معتمد/سامانه دولتی انتخاب"ان برای انتخاب شرکت معتمد گهینه مؤدی

ه دارای مجوز می ک کشورسازمان امور مالياتی یيد أليستی از شرکت های معتمد /سامانه های دولتی مورد ت و شده

  .کندباشند را مشاهده می 

 
 

هت پشتيبانی جرا  ۱نوع شرکت های معتمد ینی از  انمؤدیهمانگونه که در بخش های قب ی توهيح داده شده بود 

اره مالياتی می نماید لوا باید شناسه ینتای حافظه مالياتی که در شم صورتحساب ها و ارسال آن ها انتخاب

 صورتحساب های مربوطه بنار ميگيرد را به شرکت معتمد اعالم نماید.

ی مرا انتخاب و فرآیند مربوطه را توضیح با کلید شرکت معتمد/سامانه دولتی  -1نوع  ؛)به عنوان نمونه

 الت می باشد(هم مشابه همین ح مورد دیگردهیم برای 
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 "مؤدیتوسط   "را  آن شناسه ینتای حافظه مالياتی داشته باشد که نحوه ارسال صورتحساب مؤدیدر صورتی که 

 .شرکت معتمد مشاهده و انتخاب نمایدتوسط  شتيبانیانتخاب کرده باشد می تواند در ليست شناسه های ینتا برای پ

 
 

 مؤدیبا تایيد  وداده می شود  مربوطه)در شنل زیر نمایش داده شده است( پيغام مؤدیبا انتخاب شناسه ینتا به 

شرکت "فرم  می تواند شرکت معتمد انتخاب شده را در مؤدیو  .عم يات انتخاب شرکت معتمد به پایان می رسد

 مشاهده نماید. "های معتمد/سامانه های دولتی انتخاب شده
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 31 از 20 صفحه
 

 
 

 : که داردالياتی مشناسه ینتای حافظه و یا  تای حافظه مالياتی دریافت ننردهشناسه ین مؤدیدر صورتی که ننته 

اهده نمی باشد قابل مششناسه ینتا در ليست  از روف دیگری انتخاب کرده باشدهای اود را نحوه ارسال صورتحساب

عدم انتخاب  ید.امی تواند بدون انتخاب و تعيين شناسه ینتا حافظه مالياتی شرکت معتمد اود را ثبت نم مؤدیو 

ی تواند فرآنيد م مؤدیشناسه ینتای حافظه مالياتی، ا  ی در روند انتخاب شرکت معتمد نوع یک ایجاد نمی کند و 

 را نهایی نماید.)انتخاب شناسه ینتا در این مرح ه ااتياری است.(

 

 
 

 ،در ا ثبت نماید بدون انتخاب و تعيين شناسه ینتا حافظه مالياتی شرکت معتمد اود ر مؤدیاگر  الزم به ذکر است

 ا انتخاب گهینهمی تواند ب مؤدینمایش داده می شود و  دراواست شناسه ینتاپيغام و لينک  مؤدیهمين صفحه به 

 وارد فرم مربوطه شود. " شناسه یکتا حافظه مالیاتی "
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 31 از 21 صفحه
 

 
ای معتمد/سامانه شرکت ه"، شرکت/سامانه مربوطه به فرم معتمد/سامانه های دولتی شرکتبا اتمام فرآیند انتخاب 

 اهافه می گردد. "های دولتی انتخاب شده

 جزئیات شرکت های معتمد/سامانه های دولتی :

تی که شناسه در صوردر هر ردیف از شرکت های معتمد انتخاب شده  " جزئیات "می تواند با انتخاب گهینه  مؤدی

 می باشد.مشاهده قابل ینتا به آن شرکت معتمد تخصيص داده باشد 
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 مشاهده جهئيات :

 
  :حذف شرکت های معتمد/سامانه های دولتی

تمد انتخابی در هر ردیف از شرکت های معتمد انتخاب شده شرکت مع "حذف "مؤدی می تواند با انتخاب گهینه  

ه باشد در را حوف نماید.در صورتی که به شرکت معتمد مربوطه شناسه ینتای حافظه مالياتی تخصيص داده شد

طه با اود پيغام می دهد که مسئوليت ارسال صورتحساب با حوف شرکت معتمد مربو مؤدیبه زمان حوف سامانه 

 ی شود.م مؤدی

 
 

ی از دو حالت را می تواند ین مؤدیپيغام می دهد و  مؤدیسامانه به ا انتخاب نماید ر " تایید "گهینه  مؤدیاگر 

 انتخاب نماید :

 تخاب نماید.را ان " غیرفعالسازی " گهینهشناسه ینتای حافظه مالياتی مربوطه را غير فعال نماید که باید  -۱
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ال در سامانه می تواند ک يد عمومی که قب مؤدیصورتحساب ها رمه و ارسال شوند.) مؤدیبا ک يد عمومی اود  -2

ک يد جدید ب ورا انتخا " بارگذاری "ثبت کرده بود را برای شناسه ینتای مربوطه انتخاب نماید و یا گهینه 

 (.بارگوار نماید

شرکت و غير فعال  راشناسه ینتای حافظه مالياتی  همانثبت این عم يات همو  "غیرفعالسازی "با انتخاب گهینه  مؤدی

 مربوطه را حوف می نماید.  معتمد

را انتخاب نماید فقط شرکت معتمد حوف می شود و مسئوليت ارسال  "بارگذاری برای کلید جدید"اگر 

 .استموده بارگواری ن مؤدیمی باشد با ک يد جدیدی که  مؤدیصورتحساب با شناسه ینتاهای مربوطه بر عهده 

می گردد و  هيچ یک از موارد را نتخاب ننماید و فقط دکمه ثبت را بهند شرکت معتمد مربوطه حوف مؤدیاگر 

ه در سامانه ثبت مسئوليت ارسال صورتحساب با تمامی شناسه ینتاها بر عهده مؤدی می باشد با ک يد قب ی مؤدی ک

 شده بود.

 اتی به آن متصل شده ی حافظه مالياتی در صورتی که ابهار پرداالزم به ذکر است، با غير فعال نمودن شناسه ینتا

اتی فعال دیگر در باشد، ابهار پرداات های مربوطه از این شناسه ینتا جدا شده و به شناسه ینتای حافظه مالي

 همين پرونده مؤدی به صورت اتوماتيک متصل می گردد.

ازی حافظه مالياتی ی نداشته باشد، سيستم اقدام به جداسدر صورتی که مؤدی شناسه ینتا حافظه مالياتی فعال دیگر

  تغيير می کند.فاقد حافظه)غیرفعال( از ابهار پرداات می کند و وهعيت ابهار پرداات به 
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 :شناسه های یکتای حافظه مالیاتی 

ای یکتای هشناسه  "ان برای دریافت شناسه ینتای حافظه مالياتی از صفحه ميه کار بخش عضویت گهینه مؤدی

 .نماید را مشاهده شناسه های ینتا حافظه مالياتی ثبت شدهليست  را انتخاب و می تواند " حافظه مالیاتی

را  " تییکتای حافظه مالیا شناسه درخواست" ان برای دریافت شناسه ینتای جدید از باالی ليست گهینهمؤدی

  .انتخاب می نماید

 
 

  نند فرم های دیگرهما کاربر آنها و همچنين تغيير فرم مربو  برایدر این فرم امنان جستجو شناسه ینتا، في تر 

 وجود دارد.

 

 :خواست شناسه یکتای حافظه مالیاتیدر

ارسال  وارد فرم مربوطه شده و ابتدا نحوه " یکتای حافظه مالیاتی شناسه درخواست"با انتخاب گهینه  مؤدی

 اطالعات صورتحساب را مشخص می نماید.

 



 
  مؤدیانساماهنراهنمای پایاهن فرواگشهی  و 
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 31 از 25 صفحه
 

 
 

 : مؤدیصورتحساب توسط  اطالعاتارسال 

اسه ینتا تعيين می کند که اطالعات صورتحساب های مربو  به این شن " مؤدیتوسط "با انتخاب گهینه  مؤدی

 ارسال می نماید . کشورسازمان امور مالياتی را اودف به 

 .سپس با انتخاب گهینه ادامه باید ک يد عمومی اودف را بارگواری نماید

 
 

 

 نحوه بارگذاری کلید عمومی در کارپوشه :

 ااو گواهی ک يد عمومی توسط اشخاص حقوقی/حقيقی از مراکه ميانی معتبر: -۱

 گواهی ک يد عمومی مهر سازمانی برای اشخاص حقوقی؛ -۱-۱
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 امضا دیجيتال برای اشخاص حقيقی.گواهی ک يد عمومی  -2-۱

 استخراج ک يد عمومی از گواهی ک يد عمومی؛ -2

 مسير در و CERTIFICATE.cer عمومی ک يد گواهی فایل ایننه فرض به عنوان مثال با

/home/user/Documents ،با اجرای فرمان  باشدOpenSSL  زیر، ک يد عمومی در فایلPUBKEY.txt 

 شود:ذايره می /home/user/Documents/در مسير 

openssl x509 -pubkey -in "/home/user/Documents/CERTIFICATE.cer”-noout > 

"/home/user/Documents/PUBKEY.txt" 

 .مؤدیبارگواری فایل متنی حاوی ک يد عمومی در کارپوشه  -3

 

ی اواهد مشعبه هایی از این شناسه ینتا  باید مشخص نماید در چه اوديد عمومی ک  پس از بارگواری مؤدی

  ه نماید.شعبه استفاد یا چند را برای یک یک شناسه ینتای حافظه مالياتی دمی توان مؤدیاستفاده نماید 

هت تخصيص به ليست ابهار پرداات های ثبت شده و موجود در فرم ابهار پرداات را ج می تواند مؤدیدر ادامه 

رونده الصاق شده را به پیک یا چند ابهار پردااتی که به این  مشاهده نماید ورا مربوطه  حافظه مالياتیشناسه ینتای 

 .متصل نمایدحافظه مالياتی دراواستی شناسه ینتای 

تای دراواستی می تواند اطالعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالياتی که شناسه ین مؤدیهمچنين در صورت نياز 

 ااتياری می باشد.گرفته می شود ثبت نماید که  در این حافظه و پایانه به کار

رت تایيد اطالعات ليست نهایی از اطالعات ثبت شده را برای تایيد نهایی مشاهده می نماید در صو مؤدیدر نهایت 

 .نمایش داده می شود مؤدیصادر و به  شناسه یکتای حافظه مالیاتی ،ثبت شده

 .هد شداهافه اوا شناسه های ینتا حافظه مالياتی ثبت شدهشناسه ینتای حافظه مالياتی به ليست  این و

 جزئیات  شناسه یکتای حافظه مالیاتی :

اهده و در صورت در ليست شناسه های ینتا حافظه مالياتی اود می تواند جهئيات هر یک از شناسه ها را مش مؤدی

 ویرایش نماید.  آن رانياز اطالعات 
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اب، شرکت معتمد، در فرم جهئيات شناسه ینتا حافظه مالياتی می تواند اطالعاتی مانند نحوه ارسال صورتحس مؤدی

ات حافظه مالياتی و ک يد عمومی، کد پستی های مرتبط با شناسه ینتا، ابهار پرداات مرتبط با شناسه ینتا و اطالع

 پایانه های فروشگاهی مرتبط را ویرایش کند.

  ،رتبط با نمی تواند آارین کد پستی م مؤدیالزم به ذکر است در بخش حوف و اهافه کردن کد پستی

 شناسه ینتا را حوف کند و باید حداقل یک کد پستی وجود داشته باشد.
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 آرشیو پروفایل های شناسه یکتا:

 مؤدید تغييرات برای خ ایجاینتا و تاریبا توجه به اهميت شناسه ینتا نياز است تغييرات ایجاد شده بر روی شناسه 

آرشیو "م و فر"  جزئیات شناسه یکتا". این اطالعات برای هر شناسه ینتا در بخش و قابل نمایش باشد ذايره

 قابل مشاهده می باشند. " پروفایل های شناسه یکتا

 

 

یجاد شده بر روی شناسه ا می تواند ک يه تغييرات بازه زمانیبا انتخاب آرشيو پروفایل های شناسه ینتا و تعيين  مؤدی

 مشاهده کند. گهارفرا در قالب مربوطه ینتا 

 

 
 

نمایش می دهد و  یمؤدبعد از تعيين تاریخ مورد نظر و انتخاب گهینه جستجو، سيستم ليست ک يه پروفایل ها را به 

ن جهئيات تغييرات می تواند با انتخاب آ دیمؤوجود دارد که  گهینه جهئيات در این فرمهمچنين برای هر پروفایل 

 ایجاد شده در هر پروفایل مشاهده نماید.
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 :غیر فعالسازی  شناسه یکتای حافظه مالیاتی 
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در هر ردیف از شناسه ینتای حافظه مالياتی امنان غير فعالسازی شناسه ینتای   " غیرفعالسازی"با انتخاب گهینه 

 دارد.حافظه مالياتی وجود 

در بخش  پشتيبانی شود همانند عم يات حوف شرکت معتمد باید انجام شود توسط شرکت معتمدشناسه ینتا  اگر

 شرکت معتمد توهيح داده شده است

ای حافظه با انتخاب گهینه حوف عم يات غير فعالسازی شناسه ینت پشتيبانی شود مؤدیتوسط شناسه ینتا  اگر

 مالياتی انجام می شود.

عم يات  وتخصيص داده شده باشد قواعد  ابزار پرداختدر صورتی که به شناسه ینتای حافظه مالياتی همچنين 

این  که در بخش شرکت معتمدتعریف شده در سامانه در این بخش همانند بخش شرکت های معتمد می باشد 

 .توهيح داده شده استسند

 قواعد شناسه یکتای حافظه مالیاتی در کارپوشه :

نتای مربوطه ابهار پردااتی که به شناسه ینتای حافظه مالياتی متصل باشد با غير فعال نمودن شناسه یابهار  -

 پرداات های متصل به آن به شناسه ینتای فعال دیگری متصل می شوند تا فعال باشند.

 مؤدیبه  و رددحوف نمی گ مؤدیپرونده با غير فعال نمودن شناسه ینتای حافظه مالياتی، شناسه مربوطه از  -

ی حافظه اواست شناسه ینتای حافظه مالياتی جدید شناسه ینتادربا تخصيص داده نمی شود لوا دیگری 

 مالياتی که غير فعال شده بود مجددا فعال می شود.

 وسط ت"، دریافت شناسه ینتای حافظه مالياتی در صورتی که نحوه ارسال صورت حساب الزم به ذکر است

 "مؤدیتوسط "انتخاب شود همانند ارسال صورت حساب   " مؤدیدولتی با کلید شرکت معتمد/سامانه های 

 " توسط شرکت معتمد/سامانه های دولتی با کلید شرکت معتمد/سامانه های دولتی"می باشد و اگر ارسال 

 نمی باشد. مؤدیانتخاب شود نيازی به ثبت ک يد عمومی 
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 :مدیریت حساب های بانکی

بت نموده است ی که در سامانه ثبت نام پرونده مربوطه ثسامانه ليست شماره حساب هایدر این بخش از عضویت 

 مشاهده می نماید.

 وجود دارد و مؤدیبرای  حذف شماره حسابو دراواست  افزودن حساب بانکیامنان دراواست در این فرم 

م النترونيک بعد از ثبت هر کدام از دراواست ها جهت ویرایش شماره حساب های اود به سامانه ثبت نا مؤدی

 ارجاع داده می شود.

 کاربر وجود دارد. همچنين در این فرم امنان جستجو حساب های باننی، في تر آنها و همچنين تغيير فرم مربو  به

 

 

 

ز بعد ا مؤدیوجود دارد و  مؤدیبرای  حذف شماره حسابو دراواست  افزودن حساب بانکیامنان دراواست 

رجاع داده اثبت هر کدام از دراواست ها جهت ویرایش شماره حساب های اود به سامانه ثبت نام النترونيک 

 می شود.
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