
 

 ١صفحه 

  م.م.اصالحي ق 169 ماده) 3(تبصره  موضوع يياجرا نامه آيين هيحالصا
 دارايي و اقتصادي امور محترم وزير موافقت و كشور مالياتي امور سازمان  04/11/1395 مورخ  17710/200 شماره پيشنهاد اساس بر

 مستقيم هاي ماليات قانون) 169( ماده) 3( تبصره موضوع اجرايي نامه آيين اخير قسمت ،11/11/1395 مورخ 213355 شماره نامه طي
  :گردد مي ابالغ و اصالح ذيل شرح به 31/04/1394 مصوب اصالحي

 و مقررات مطابق كماكان 1395 سال فصول كليه براي نامه آيين اين موضوع اشخاص توسط معامالت فهرست ارسال وهنح«
  ».بود خواهد كشور مالياتي امور سازمان توسط صادره قبلي هاي دستورالعمل

 سال فروردين پايان تا 1395 سال پاييز فصل معامالت اطالعات ارسال مهلت موصوف نامه آيين) 10( ماده) 3( تبصره اجراي در همچنين
  .گردد مي تمديد 1396

  مستقيم هاي ماليات قانون اصالحي 169 ماده) 3(تبصره  موضوع يياجرا نامه آيين
  تعاريف: فصل اول

  :روند مي، اصطالحات در معاني مشروح زير به كار نامه آئيندر اين  )1ماده 
  .كشور ياتيسازمان امور مال :سازمان )الف
 .بعدي آن هاي اصالحيهو  1366مستقيم مصوب سال  هاي مالياتقانون : قانون) ب

اجرايي  هاي دستگاه .شوند ميشخص حقوقي شناخته  عنوان بهقوانين و مقررات مربوط  موجب بهاشخاصي كه  كليه :اشخاص حقوقي) ج
 .شوند ميشخص حقوقي محسوب  نامه آيينمقررات اين  ازنظرقانون مديريت خدمات كشوري  )5( مادهموضوع 

  .مشمول فصل چهارم باب سوم قانون يقيه اشخاص حقيكل: صاحبان مشاغل) د
و صاحبان  يكشور، حسب مورد به اشخاص حقوق ياتياست كه توسط سازمان امور مال فردي منحصربهشماره  :يشماره اقتصاد) ه

  .شود ميمشاغل اختصاص داده 
  .شود ميمؤديان مالياتي توسط سازمان ايجاد  نام ثبتسامانه الكترونيكي است كه براي : نام ثبتسامانه ) و
انجام تكاليف مقرر توسط اشخاص مشمول براي ارسال فهرست معامالت در  منظور بهسامانه الكترونيكي است كه : سامانه معامالت) ز

  .شود ميتوسط سازمان ايجاد  نامه آييناجراي اين 
 درازاياست كه منجر به خريد كاال و خدمات و دارايي يا تحصيل درآمد  غيرتجاريفعاليت اعم از تجاري و  هرگونه: معامالت) ح

 .شود ميبراي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون  فروش كاال و دارايي يا ارائه خدمت

 .كاال و خدمت خريدوفروشگزارشي است حاوي اقالم اطالعات مربوط به : فهرست معامالت) ط

  .باشد ميقانون  95اجرائي ماده  نامه آئيندر  شده تعريف هاي فرممطابق : صورتحساب) ي
  .صدور شماره اقتصادي منظور بهفعاليت موديان در سامانه  مجوزهايثبت اطالعات هويتي، مكاني و : نام ثبت) ك
شخص حقيقي است كه كاال و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري كند و از آن : نهائي كننده مصرف) ل

 .براي عرضه كاالها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد

مشاركت مدني  صورت بهكه  )اشخاص حقيقي(شماره شناسايي است كه توسط سازمان براي صاحبان مشاغل : شناسه مشاركت مدني )م
  .شود مي، تخصيص داده شوند مياداره 

كارتي است حداقل شامل نام مؤدي و شماره اقتصادي وي كه از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختيار : كارت اقتصادي) ن
  .شود ميل قرار داده اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغ

  .شود مياست كه طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجي تخصيص داده  فردي منحصربهشماره : شماره اختصاصي اشخاص خارجي) س



 

 ٢صفحه 

 در نظام مالياتي نام ثبت: فصل دوم

و به ترتيبي كه سازمان  نامه آيينبا رعايت ضوابط و مقررات اين  اند مكلفاشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون ) 2ماده 
  .در نظام مالياتي كشور اقدام نمايند نام ثبت، نسبت به نمايد مياعالن 
  .باشد مياست، كماكان معتبر  شده انجام 1394سازمان كه تا پايان سال  نام ثبتقبلي  هاي فراخوان -تبصره
  .نمايند نام ثبتبراي هر واحد شغلي يا براي هر محل، جداگانه در نظام مالياتي  بايست مي، نام ثبتصاحبان مشاغل مكلف به ) 3ماده 

، بيش از يك محل فعاليت صالح ذيبر اساس مجوز صادره از طرف مراجع  نامه آيينچنانچه صاحبان مشاغل موضوع اين  -1تبصره 
، ها محلخواهد گرفت و بنا بر اعالم مؤدي يكي از اين صورت  نام ثبتفقط يك  ها محلبراي همان مجوز داشته باشند، براي تمامي اين 

در صورت عدم انتخاب مؤدي، تعيين محل اصلي . خواهد شد شعبه منظور عنوان به ها محلمحل اصلي فعاليت مشخص و ساير  عنوان به
  .فعاليت به تشخيص سازمان خواهد بود

 نام ثبتبيش از يك فعاليت شغلي داشته باشند، مكلف به يك  در يك محل نامه آيينچنانچه صاحبان مشاغل موضوع اين  - 2تبصره 
  .باشند ميشغلي محل مذكور  هاي فعاليتبراي كليه 

نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء  توليدي كهو واحدهاي  ها كارگاهدر مورد  - 3تبصره 
، انجام و يك نمايد ميمحل اصلي فعاليت اعالم  عنوان بهبه نشاني كه  نام ثبتمذكور يك  هاي محلبراي كليه  تواند مينمايد، مؤدي 

صورت براي مؤدي مزبور يك پرونده به نشاني كه  در اين. خود تسليم نمايد هاي فعاليتفقره اظهارنامه براي كليه درآمدهاي حاصل از 
  .شود مي، تشكيل نمايد مياعالم 
 نام ثبتيك مؤدي در نظام مالياتي  عنوان به، شوند ميمشاركت مدني اعم از قهري يا اختياري اداره  صورت بهمشاغلي كه ) 4ماده 

  .و نسبت سهم هر شريك را اعالم نمايند شركا موردنياز كليه، اطالعات نام ثبتدر زمان  اند مكلفصاحبان مشاغل مذكور . خواهند شد
 

، تغيير شغل، تغيير نام ،]) تعليق( موقت يا ائمد [، انحالل، تعطيلي فعاليتازجملهنه تغييرات هرگو اند مكلف نام ثبتمشمولين ) 5ماده 
و يا ساير موارد را حداكثر ظرف مدت دو ) اختياري يا قهري( شركا، تبديل فعاليت انفرادي به مشاركتي و يا بالعكس، تغيير تغييرشاني

  .ماه از تاريخ انجام يا وقوع تغييرات به سازمان اعالم نمايند
 

شماره اقتصادي تخصيص و كارت  ها آنمؤديان در نظام مالياتي، براي  نام ثبتسازمان موظف است پس از تكميل فرآيند ) 6ماده 
  .اقتصادي صادر نمايد

 
شماره اقتصادي جديد صادر نشده است،  ها آنبراي  كه مادامي اند مكلف نام ثبتصاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي مشمول  )7ماده 

  .حسب مورد از شماره ملي، شناسه ملي، شناسه مشاركت مدني و شماره اختصاصي اشخاص خارجي استفاده نمايند
تا  توانند مي، اند نمودهخود را دريافت  رقمي دوازدهكرده و شماره اقتصادي  نام ثبتدر نظام مالياتي  قبالًاشخاص حقوقي كه  -تبصره 

  .زمان دريافت شماره اقتصادي جديد از شماره اقتصادي مذكور در معامالت خود استفاده نمايند
  نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادي: فصل سوم

براي فروش كاال و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و  اند مكلفصاحبان مشاغل موضوع قانون  حقوقي واشخاص ) 8ماده 
  .، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج نمايندها صورتحسابشماره اقتصادي خود و خريدار را بر روي 

 كننده مصرفاشخاص حقيقي  ازجملهو يا در نظام مالياتي نباشد  نام ثبتچنانچه خريدار كاال، خدمت و يا دارايي مكلف به  –تبصره
 پرورش و زنبورعسل و يماه پرورش ،دامداري ،دامپروري ،كشاورزي يها تيفعال(قانون  81نهايي و يا اشخاص حقيقي موضوع ماده 
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درج شماره باشد، الزامي به ) التينخ و ليقب هر از اشجار باغات ،ها جنگل و مراتع ياياح ،داري نوغان ،ماهيگيري و ياديص ور،يط
  .اقتصادي خريدار در صورتحساب صادره نخواهد بود

  تكاليف مؤديان در خصوص ارسال فهرست معامالت: فصل چهارم 
 :باشند مياشخاص زير مشمول ارسال فهرست معامالت ) 9ماده 

  كليه اشخاص حقوقي؛) الف
  ؛شوند مي قانون محسوب 95اجرايي ماده  نامه آيين 2صاحبان مشاغلي كه حسب نوع و يا حجم فعاليت جزو گروه اول موضوع ماده ) ب
  ؛افزوده ارزشصاحبان مشاغل مشمول اجراي قانون ماليات بر ) ج

  .خواهند بود تغيير قابلاشخاص موضوع اين ماده با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي  –تبصره 
فهرست معامالت خود را مطابق اقالم اطالعاتي مندرج در سامانه معامالت تهيه  اند مكلف نامه آييناين  9اشخاص مشمول ماده  )10ماده 

الكترونيكي  صورت بهتهيه و تا يك ماه و نيم پس از پايان هر فصل  )فصلي( ماهه سهفهرست معامالت حداكثر در مقاطع . و ارسال نمايند
لوح فشرده در قالب اطالعات درخواستي سازمان به اداره  صورت بهاز طريق درگاه اينترنتي سازمان براي سامانه معامالت ارسال و يا 

 اند مكلفچنانچه انتهاي سال مالي اشخاص حقوقي در خالل يكي از فصول سال شمسي باشد، اين اشخاص . امور مالياتي ارائه شود
از ابتداي فصل تا پايان سال مالي خود يك فهرست معامله و همچنين  كه نحوي به. دو فهرست معامله تنظيم و ارسال نمايند براي آن فصل

  .از ابتداي سال مالي تا پايان آن فصل نيز يك فهرست معامالت ديگر ارسال نمايند
فهرست معامالت خود را به تفكيك هر صورتحساب،  تمام يا برخي از اشخاص مشمول را مكلف نمايند كه تواند ميسازمان  -1تبصره 

  .از طريق درگاه اينترنتي سازمان براي سامانه معامالت ارسال نمايند
نرخ ارز مورد (ارزي صورت پذيرفته باشد، بايد مبالغ ارزي، نوع ارز، نرخ برابري ارز  صورت به شده انجامچنانچه معامالت  -2تبصره 
  .و اسناد درآمدي صادره و همچنين در فهرست معامالت ارسالي، قيد شود ها صورتحسابدر  شده انجامه و معادل ريالي معامل) معامله

حسب ضرورت جهت تسهيل در ارسال فهرست معامالت و مطابق با ماهيت اطالعات، با موافقت وزير امور  تواند ميسازمان  -3تبصره 
  .ش و يا روش دريافت اطالعات را تغيير دهداقتصادي و دارايي بازه زماني دريافت اطالعات را افزاي

قانون  81مشمولين ارسال فهرست معامالت در موارد خريد كاال، خدمت و يا دارايي از اشخاص حقيقي موضوع ماده ) 11ماده 
 ياياح ،داري نوغان ،ماهيگيري و ياديص ور،يط پرورش و زنبورعسل و يماه پرورش ،دامداري ،دامپروري ،كشاورزي يها تيفعال(

در نظام مالياتي نيستند، الزامي به درج  نام ثبتو يا از اشخاصي كه مكلف به ) التينخ و ليقب هر از اشجار باغات ،ها جنگل و مراتع
  .مجموع اعالم نمايند صورت بهخريدها را  گونه اين توانند ميشماره اقتصادي فروشنده در فهرست معامالت ارسالي نخواهند داشت و 

با درج شماره كوتاژ اظهارنامه گمركي و كد گمرك ترخيص  بايد ميارسال اطالعات واردات و صادرات كاال و خدمات  – 12ماده 
  .كننده و شماره اختصاصي اشخاص خارجي حسب مورد صورت پذيرد

  موارد عدم شمول ارسال فهرست معامالت: فصل پنجم
  :باشند نميموارد زير مشمول ارسال فهرست معامالت  - 13ماده 

  ؛اوراق بهادارو سود و كارمزد  خريدوفروش -
  ؛ا سهم الشركهيحق تقدم سهام و سهام و سهم الشركه  خريدوفروش -
 غير بانكي يمؤسسات اعتبار حمايت از توسعه بخش كشاورزي، هاي صندوق، صندوق تعاون، ها بانك هاي جريمهو سود و كارمزد  -

  ؛الحسنه قرض هاي صندوقمجاز و 
  سود سهام و سهم الشركه؛ -



 

 ٤صفحه 

 ؛صالح ذي مـجوز از مـراجـع يدارا يردولتيغـ هاي و تشكل ها انجـمن، احزاب و اي حرفهت اعضاء مجامع يحـق عـضو -
  ؛بالعوض يايو هدا جوايز، ها كمك -
حق ) افزوده ارزشات بر يمالات و عوارض قانون يمال استثناء به( اتيا خسارت، انواع عوارض و ماليمه ين جريكه تحت عناو يمبالغ -

  ؛گردد ميپرداخت  ياجرائ هاي دستگاهبه  و موارد مشابه، يحق تمبر، حقوق گمرك ثبت،
  ؛ميمستق هاي مالياتقانون سوم موضوع فصل سوم از باب  يحقوق و دستمزد پرداخت -
 .يپرداخت هاي آبونمانو محل فعاليت ساختمان ) شارژ( يبابت حق نگهدار يوجوه پرداخت -

  ساير مقررات -فصل ششم 
) 3(ماده  معامالت كوچك موضوع تبصره يك حدنصابمبلغ % 5در هر صورتحساب خريد از اشخاص حقيقي تا ميزان  -14ماده 

خريداران، اطالعات خريدهاي مذكور را . باشد نميقانون برگزاري مناقصات، الزامي به درج شماره اقتصادي فروشنده در فهرست خريد 
  .درج و ارسال نمايند» حدنصاب% 5معامالت كمتر از « عنواندر فهرست معامالت خريد با 

و ماهيت اطالعات، با  كننده ارسال، متناسب با وضعيت باشد ميفرآيند ارسال و دريافت اطالعات معامالتي كه محرمانه  -15ماده 
  .و موافقت سازمان تعيين خواهد شد ربط ذيهماهنگي دستگاه اجرايي 

مكرر قانون نسبت به ارسال اطالعات معامالت اقدام  169ماده ) 5(موضوع تبصره  نامه آئيناشخاصي كه در چارچوب  -16ماده 
  .مرتبط ضرورت ندارد هاي دستورالعمليا  نامه آئين، ارسال مجدد همان اطالعات در راستاي مندرجات اين نمايند مي

  :گردد ميدر موارد ذيل شماره اقتصادي باطل  -17 ماده
 فوت اشخاص حقيقي؛ -

 اعالم اشخاص حقيقي مبني بر خاتمه فعاليت اقتصادي؛ -

 پس از اتمام عمليات تصفيه و اعالم ختم تصفيه و ساير اشخاص حقوقي پس از لغو مجوز فعاليت؛ شده ثبتانحالل اشخاص حقوقي  -

 .بر ابطال شماره اقتصادي صدور حكم مراجع قضايي مبني -
اين حكم مانع . باشد ميمرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون  هاي دستورالعملو  نامه آئينعدم انجام تكاليف مقرر در اين  -18ماده 

  .اجراي ديگر قوانين موضوعه نخواهد بود
  جرائم: فصل هفتم

جرائم . باشد ميمقرر در ماده مذكور به شرح زير  هاي جريمهشمول قانون م 169عدم انجام هر يك از تكاليف مقرر در ماده  -19ماده 
  .قانون قابل مطالبه خواهد بود) 157(مذكور با رعايت مهلت مقرر در ماده 

نرخ  شرح تخلف رديف
  جريمه

  مأخذ محاسبه جريمه

  مبلغ مورد معامله  %2 عدم صدور صورتحساب فروش كاال يا ارائه خدمت 1
  مبلغ مورد معامله  %2 اقتصادي خودعدم درج شماره 2
  مبلغ مورد معامله  %2 عدم درج شماره اقتصادي طرف معامله 3
  مبلغ مورد معامله  %2 استفاده از شماره اقتصادي خود براي معامالت ديگران 4
  مبلغ مورد معامله  %2 استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معامالت خود 5
هايروشبه سازمان طبقشدهانجامعدم ارائه فهرست معامالت 6

  شده تعيين
 ها آنمبلغ معامالتي كه فهرست   1%

  ارائه نشده است



 

 ٥صفحه 

  
و مطالبه  محاسبه قابلدر هر معامله، جريمه  الذكر فوقيك الي سه جدول  هاي رديفدر صورت انجام تخلفات موضوع  -تبصره 

  .مبلغ همان معامله خواهد بود% 2حداكثر معادل 
 هفت كشور در ياتيشنهاد سازمان امور ماليبه پ 31/4/1394م مصوب يمستق هاي مالياتقانون  169ماده  3تبصره  يدر اجرا نامه آئينن يا

ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص  نحوه .باشد مي االجرا الزم 1/1/1395 ب و مقررات آن ازيتبصره تصو 11ماده و  19فصل و 
قبلي صادره توسط سازمان امور  هاي دستورالعملكماكان مطابق مقررات و  1395براي فصول بهار و تابستان سال  نامه آيينموضوع اين 

  .مالياتي كشور خواهد بود

  


