
 

 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

و پاسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت  زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 متشکل از وکالی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 همراه موکلین محترم باشد.شبه قضائی اداری، 

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید

 mousavi_hamidreza@yahoo.com: ایمیل

 @seyed_hamidreza_mousavi: اینستاگرام

 2 واحد – 11 پالک – شریفی بست بن – میرداماد از باالتر – شریعتی خیابان – تهران:  1 شماره دفتر

 6 واحد – 3 پالک – توسکا کوچه نبش – ترکمنستان خیابان – مطهری خیابان – تهران:  2 شماره دفتر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مستقیم های مالیات قانون اصالحی( ۱۶۹) ماده( ۲) تبصره اجرایی نامه آیین

 ۱8/4/۱3۹۶ جلسه مصوب
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  سامانه از موظفند ماده این موضوع مالیاتی مؤدیان :مستقیم های مالیات قانون اصالحی( ۱۶۹) ماده( ۲) تبصره

 بابت شده انجام های هزینه معادل. کنند استفاده مشابه تجهیزات و «فروش( مکانیزه) ماشینی صندوق» فروش صندوق

 اولین در مزبور مؤدیان شده قطعی مالیات از افزاری سخت و افزاری نرم از اعم فوق تجهیزات اندازی راه و نصب خرید،

 .است کسر قابل آن بعد هایسال یا و استفاده سال

 تا و کند تعیین را تبصره این حکم مشمول اشخاص اولویت، براساس و تدریج به است موظف مالیاتی امور سازمان

 ابتدای از و اعالم کشور رسمی روزنامه و کثیراالنتشار های روزنامه از یکی در درج طریق از سال هر ماه شهریور

 .نماید اعمال آن از بعد سال ماه فروردین

  سامانه از استفاده به ملزم مالیاتی امور سازمان توسط که مؤدیانی عملکرد ابرازی مالیات از( %۱۰) درصد ده معادل

 بخشوده اول سال دو مدت برای مربوط، اجرائی نامه آیین رعایت به مشروط اند شده مشابه تجهیزات و فروش صندوق

 .باشد می فروش( %۲) درصد دو میزان به ای جریمه تعلق موجب تبصره این حکم اجرای عدم. شود می

 از ماه شش مدت ظرف حداکثر که است اجرائی نامه آیین موجب به اطالعات ارائه چگونگی و صندوق از استفاده نحوه

 اتاق و تجارت و معدن صنعت، وزارت همکاری با و کشور مالیاتی امور سازمان توسط قانون این شدن االجراء الزم تاریخ

 .  رسد می وزیران هیأت تصویب به و شود می تهیه ایران اصناف

 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت همکاری با و کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به ۱8/4/۱396 جلسه در وزیران هیأت

 نامه آیین (۱394 مصوب) مستقیم های مالیات قانون اصالحی( ۱69) ماده( ۲) تبصره استناد به و ایران اصناف اتاق و

 :کرد تصویب زیر شرح به را یادشده تبصره اجرایی

 :روند می کاربه مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامه آیین این در -۱ ماده

 .آن بعدی های اصالحیه و (۱366 مصوب) مستقیم های مالیات قانون: قانون -الف

 .کشور مالیاتی امور سازمان: سازمان -ب

 .ایران اصناف اتاق: اتاق -پ

 با افزار نرم و افزار سخت شامل کاربردی، افزار نرم یا رایانه یا فروش صندوق از اعم ای سامانه: فروش صندوق سامانه -ت

 را کار و کسب واحد خدمات و کاال فروش و خرید اطالعات ثبت برای الزم قابلیت که سازمان سامانه به اتصال امکان

 های وزارتخانه همکاری با و سازمان توسط که افزاری سخت و افزاری نرم استانداردهای اساس بر سامانه این. دارد

 شامل استانداردها این. گردد می مدیریت و طراحی شود می تعیین تجارت و معدن صنعت، و اطالعات فناوری و ارتباطات

 .نماید می فراهم مختلف های عامل سیستم های محیط در را اطالعات سازی پیاده که است هایی ضمیمه

 مواردی در. یابد می اختصاص فروش صندوق سامانه هر برای سازمان توسط که فردیبهمنحصر شماره: شناسه شماره -ث

 داشته نیاز فروش صندوق سامانه یک از بیش به فعالیت حجم به توجه با کاروکسب واحد مؤدی، درخواست حسب که

 .یابد می اختصاص مجزا شماره مذکور سامانه هر برای سازمان تأیید صورت در باشد

 و گردد می نصب فروش صندوق سامانه اطالعات مستمر ثبت برای که الکترونیکی جانبی حافظه: مالیاتی حافظه -ج

 .باشد نمی پذیر امکان آن در اطالعات تغییر و حذف
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 هایبسته اساس بر آن مشخصات که فروش صندوق سامانه الکترونیکی اطالعات اقالم و قالب: الکترونیکی فایل -چ

 .شود می اعالم و تعریف طراحی، سازمان توسط اطالعات تبادل

 حسب فعالیت، نوع و حجم با متناسب که قانون موضوع مشاغل صاحبان و حقوقی اشخاص: مشمول اشخاص -ح

 .شوند می یا شدهاعالم و تعیین بندی،اولویت

 :شود می تعیین زیر شرحبه فروش صندوق سامانه افزاری نرم هایویژگی و افزاری سخت مشخصات -۲ ماده

 :فروش  صندوق سامانه افزاری سخت مشخصات -الف

 .چاپگر فیش و کلید صفحه مشتری، و کاربر نمایشگر صفحه مالیاتی، حافظه به مجهز -۱

 .معمولی چاپگر و بارکدخوان مانند جانبی تجهیزات سایر به اتصال قابلیت داشتن -۲

 .نامه آیین این موضوع افزارهای نرم اجرای و نصب قابلیت داشتن -3

 .نامه آیین این( ۱) ماده( ت) بند موضوع استانداردهای با سازگاری -4

 .کاری ایستگاه یک عنوان به ای شبکه های سیستم در استفاده امکانات داشتن -۵

 .بانکی الکترونیکی هایکارت از استفاده با فروش منظور به بانکی الکترونیکی های درگاه به اتصال قابلیت داشتن -6

 .الکترونیکی استانداردهای با ارتباطی هایدرگاه طریق از اتصال قابلیت داشتن -۷

 :باشد زیر هایویژگی دارای باید فروش صندوق سامانه افزارنرم -ب

 .نامه آیین این( ۱۲) ماده مفاد مطابق صورتحساب صدور -۱

 .خدمت/کاال فروش و خرید صورتحساب اطالعات ذخیره و ثبت -۲

 .موضوعه قوانین طبق عوارض و مالیات محاسبه -3

 .مالیاتی حافظه روی بر نامهآیین این( ۱) ماده( ت) بند موضوع اطالعات ثبت -4

 .مالیاتی حافظه قطع خصوص در کاربر به مناسب اخطار ارسال -۵

 .مالیاتی حافظه با فروش صندوق سامانه ارتباط قطع صورت در فروش صورتحساب صدور عدم -6

 و خدمت و کاال فروش اطالعات شامل حداقل که زمانی مختلف مقاطع در ایدوره و آنی هایگزارش تهیه امکان -۷

 .باشد دریافتی عوارض و مالیات میزان

 اشخاص اولویت، اساس بر و تدریج به اتاق و تجارت و معدن صنعت، وزارت همکاری با است مکلف سازمان -۳ ماده

 و کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی در درج طریق از سال هر شهریورماه پایان تا حداکثر را مراتب و تعیین را مشمول

 .نماید اعالم کشور رسمی روزنامه

 ثبت به نسبت سال همان ماه دی پایان تا حداکثر فراخوان، آگهی انتشار از پس مکلفند مشمول اشخاص -۴ ماده

 صندوق سامانه مشخصات و ویژگی ذکر با سازمان الکترونیکی عملیات درگاه در شناسه شماره تخصیص درخواست

 .نمایند اقدام فروش

 صورت در موضوع، بررسی و مشمول اشخاص درخواست ثبت از پس ماه دو ظرف است مکلف سازمان -۵ ماده

 سامانه هر برای شناسه شماره تخصیص به نسبت شده اعالم هایویژگی با فروش صندوق سامانه فنی مشخصات تطابق

 .نماید اقدام فروش صندوق
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 اندازی راه و نصب به نسبت نامه آیین این( ۵) ماده موضوع شناسه شماره اخذ از پس مکلفند مشمول اشخاص -۶ ماده

 کهصورتیدر. نمایند استفاده فروش صندوق سامانه از بعد سال ماه فروردین ابتدای از و اقدام فروش صندوق سامانه

 سامانه شناسه اخذ از پس روز( ۱۵) است مکلف مؤدی نشود صادر درخواست ثبت سال پایان تا مذکور سامانه شناسه

 بند موضوع اطالعات جمعسر است موظف مؤدی صورتاین در. کند اقدام یادشده سامانه از استفاده و نصب به نسبت

 .نماید ثبت سامانه در تاریخ آن تا سال ابتدای از را نامه آیین این( ۱) ماده( ت)

 صدور منظور به یادشده سامانه از مکلفند فروش صندوق سامانه از استفاده و نصب مشمول اشخاص -۷ ماده

 .نمایند استفاده اطالعات سازی ذخیره همچنین و خدمات و کاال فروش صورتحساب

 و کاال) فروش و خرید عملیات ثبت قابلیت دارای آنها فروش صندوق سامانه افزاررمن که مشمول اشخاص -تبصره

 مدارک و اسناد دفاتر، جایگزین مزبور سامانه خروجی اطالعات باشد کاال موجودی حساب نگهداری و هزینه ،(خدمات

 .بود خواهد مورد حسب قانون( 9۵) ماده نامهآیین موضوع

 کتبی درخواست حسب رسیدگی، هنگام در مکلفند نمایند می استفاده فروش صندوق سامانه از که اشخاصی -۸ ماده

 یادشده، سامانه با کار نحوه دستورالعمل هئارا ضمن ،(قانون( ۲۱9) ماده نامه آیین رعایت با) ربطذی مالیاتی مأموران

 .نمایند فراهم را سامانه آن اطالعات به الزم دسترسی امکان

 است، نشده اندازیراه و طراحی برخط( مکانیزه سیستم) ماشینی سامانه که زمانی تا مکلفند مشمول اشخاص -۹ ماده

 که هایی روش اساس بر و شده مشخص زمانی های بازه در را خود خدمات و کاال فروش و خرید عملیات اطالعات

 .دهند قرار سازمان اختیار در شود می تعیین سازمان توسط

 باشند داشته فروش هایصندوق سامانه تعداد کاهش به تصمیم دلیل هر به مشمول اشخاص که مواردی در -۱۰ دهام

 درگاه در ثبت طریق از فروش صندوق سامانه از برداری بهره توقف روز از روز( ۱۰) ظرف را خود درخواست مکلفند

 .نمایند اعالم مربوط مالیاتی امور اداره به سازمان الکترونیکی عملیات

 ظرف را مراتب خود، شغلی فعالیت ماه یک از بیش وتوقف مئدا توقف موارد در مکلفند مشمول اشخاص -۱۱ ماده

 .نمایند اعالم سازمان الکترونیکی عملیات درگاه طریق از فعالیت توقف تاریخ از پس ماه یک

 حوادث وقوع موارد در یا و باشد قانونی صالحذی مراجع حکم به کسبی واحد فعالیت توقف که مواردی در -۱ تبصره

 درگاه طریق از را مراتب کسبی، واحد فعالیت توقف از پس اهمسه ظرف مکلفند مشمول اشخاص ترقبه،م غیر

 .نمایند اعالم سازمان الکترونیکی

 انجام تغییرات هفته دو ظرف مکلفند نمایند می اقدام فعالیت محل یا شغل تغییر به نسبت که مشمولی اشخاص -۲ تبصره

 .نمایند ثبت سازمان الکترونیکی عملیات درگاه در را شده

 حداقل و تاریخ ماشینی، سریال شماره دارای باید فروش صندوق سامانه توسط صادره صورتحساب -۱۲ ماده

 کامل نشانی اقتصادی، شماره حقوقی، شخص نام ،(کسبی شهرت) خانوادگی نام نام، شامل هویتی اطالعات دربرگیرنده

 .باشد آن مبلغ و مقدار شده،هئارا خدمات یا کاال مشخصات و فروشنده پستی کد و

 موظف فروشنده پرداختی، افزوده ارزش مالیات اعتبار از مندیبهره منظور به خریدار درخواست صورت در -تبصره

 متن در مندرج اطالعات بر عالوه که صورتحسابی صدور به نسبت ماده این موضوع صورتحساب صدور بر عالوه است
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 کدپستی و کامل نشانی اقتصادی، شماره حقوقی، شخص نام خانوادگی، نام نام، شامل خریدار هویتی اطالعات ماده،

 .نماید اقدام باشد می خریدار

 هوشمند مرکزی کنترل سیستم نامه، آیین این شدن االجرا الزم تاریخ از سال دو ظرف است موظف سازمان -۱۳ ماده

 از اطمینان حصول نضم کهنحویبه را فروش صندوق سامانه از استفاده حسن بر نظارت و کنترل منظور به را ای شبکه

 تبادل ملی مرکز و اطالعات ملی شبکه بستر بودن آماده صورت در و شبکه به فروش صندوق های سامانه برخط اتصال

 باشد، داشته وجود خطبر صورت به آنها عملیات( موردی) تصادفی کنترل امکان اطالعات، دریافت و( NIX) اطالعات

 .نماید اجرا و طراحی

 سامانه از استفاده به ملزم سازمان توسط که مشمول اشخاص عملکرد ابرازی مالیات از درصد ده معادل -۱۴ ماده

 .شد خواهد بخشوده اول سال دو مدت برای نامهآیین این مفاد رعایت به مشروط اندشده فروش صندوق

 و خرید صورتحساب ثبت عدم یا فروشگاهی فروش صندوق سامانه از استفاده عدم یا نصب عدم صورت در -۱۵ ماده

 دو معادل ای جریمه تعلق موجب مالیاتی، امور سازمان به فروش و خرید های صورتحساب اطالعات ارسال عدم یا فروش

 صندوق سامانه در آن عملیات که بود خواهد فروشی از بخش آن جریمه، محاسبه مأخذ. بود خواهد فروش درصد

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

 شناسه شماره دلیلی هر به اما است داده انجام نامه آیین این( 4) ماده اساس بر را الزم اقدامات مؤدی چنانچه -تبصره

 در مقرر های جریمه مشمول شناسه شماره اخذ از پس روز( ۱۵) تا است نشده صادر سازمان توسط فروش صندوق سامانه

 . شد نخواهد ماده این

 از اعم باراولین برای فروش صندوق سامانه اندازیراه و نصب خرید، بابت شده انجام هایهزینه معادل -۱۶ ماده

 مثبته مدارک و اسناد هئارا با شود می خریداری سازمان تشخیص به که شغلی واحد نیاز با متناسب افزارنرم و افزارسخت

 این مفاد رعایت با بعد هایسال یا و استفاده سال اولین در مشمول اشخاص شدهقطعی( عملکرد) درآمد بر مالیات از

 .بود خواهد کسر قابل نامه آیین

 اتاق تجارت، و معدن صنعت، وزارت هماهنگی با و توسعه پنجم برنامه قانون( ۱۲۱) ماده مطابق که اشخاصی -۱۷ ماده

 ،۱39۲ هایسال در فروش صندوق سامانه از استفاده و نصب برای سازمان شده تعیین های اولویت اساس بر و ایران اصناف

 تا مکلفند مذکور اشخاص همچنین. باشند می یادشده سامانه از استفاده به ملزم همچنان اندشده فراخوان ۱394 و ۱393

 در فروش صندوق سامانه شناسه تخصیص درخواست ثبت به نسبت نامهآیین این( 4) ماده مطابق ۱396 سال ماهدی پایان

 .بود خواهند نامهآیین این مقررات مشمول ۱39۷ سال ابتدای از و نمایند اقدام سازمان الکترونیکی عملیات درگاه

 .باشند می مستثنی نامه آیین این اجرای شمول از مستقیم های مالیات قانون( ۱۰۰) ماده تبصره مشمول اشخاص -۱8 ماده

 .است االجرا الزم ۱/۱/۱396 تاریخ از نامه آیین این -۱9 ادهم
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