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 مقدمه

ي جهان بسیاري از کشورها یکی از راهکارهاي موجود درمکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل  هايصندوقاستفاده از 
هاي سازي اقتصاد کشور باالخص براي اصالح رویهشفاف، مصرف -کنترل جریان گردش کاال در زنجیره تولیدبراي 

براساس توافق با  و آنان عمدتاً بدون اشراف به درآمد واقعی دررویه جاري که شغلیموردعمل تعیین مالیات واحدهاي
قانون مالیات بر  صحیح ودقیق الزامات اصلی اجراي مهمتریناز به عبارت دیگریکی.می باشد پذیرد،انجام می اصناف

زیادند،  هاکنندگان از خدمات این صندوقاستفاده اگرچه .گرددمیمحسوبهاي مستقیم قانون مالیات وارزش افزوده 
می  ها در اغلب کشورهاي دنیاگونه صندوقاین کنندگان اصلی از خدماتاما دستگاه وصول مالیات، یکی از استفاده

ها درکشورهاي مختلف متفاوت است، به طوري سازي و استفاده از این صندوقهاي مالیاتی در پیادهرویکرد نظام .باشد
بینی شده و در پیش قوانین مالیاتیها در داخل ستفاده و نگهداري از صندوقکه در برخی از کشورها، قوانین ناظر بر ا

در نیمه دوم  در ایران نیز،وجود دارد.  هابرخی دیگر، این مقررات در قالب یک قانون واحد و مستقل از قانون مالیات
خاصی در قالب قانون برنامه تمهیدات سازي تدریجی مبادالت تجاري و فعالیت مالی، در راستاي شفاف و 1387سال 

 هاي مکانیزه فروش،یاده سازي صندوقپو همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده براي  پنجم توسعه و قانون نظام صنفی
قانون نظام   71نامه اجرایی ماده قانون برنامه پنجم توسعه وآیین» 121«اده در این ارتباط می توان به مشد. اندیشیده

تجهیز واحدهاي صنفی به سامانه فروشگاهی  مبنی بر لزوم بر ارزش افزوده قانون مالیات 19ن ماده و همچنی ،صنفی
 وزارت صنعت،کشور با  ان امور مالیاتیدر راستاي اجراي این قوانین، سازم کرد.اشاره یا رایانه )(صندوق مکانیزه فروش

هاي مکانیزه صندوق طرح سازيمقدمات پیادهفراخوان مرحله طی چندین معدن و تجارت و شوراي اصناف کشور 
آن نبود یک قانون در طول چند سال اخیر، به دالیل مختلف که مهمترین. را در برخی از مشاغل کشور آغاز کرد فروش
به همین  همراه شد. مانعباشد، اجراي این طرح با می هاي مکانیزه فروشصندوق استفاده از در خصوصو مستقل جامع 
هاي مکانیزه فروش صندوق با آگاهی از اهمیت موضوع و همچنین نقش انکارناپذیر سازمان امور مالیاتی کشور دلیل،

آن گسترش پایه مالیاتی، اشراف ونظارت  که به تبع هاقانون مالیاتمؤثر اجراي  جهتموجود در در کاهش مشکالت
مالیات به طور واقعی وتحول درسیستم مالیات بردرامد سازمان مالیاتی برحلقه هاي زنجیره مبادالت اقتصادي، وصول 

الیحه قانون استفاده، نگهداري و  "شرایط جامعه و نیز تجارب جهانی  کشور دست یافتنی خواهد بود و با امعان نظر به
 که درادامه دالئل توجیهی ضرورت تدوین آن استکردهتهیه  را به شرح پیوست"هاي مکانیزه فروشنظارت بر صندوق

 . بررسی وارائه گردیده است
 

 ) POSصندوق مکانیزه فروش(تعریف 
خرید و فروش روزانه، نگهداري هزینه حداقل ثبت اطالعات براي رایانه اي داراي نرم افزار فروشگاهی صندوق مکانیزه 

 می باشد. دراجراي قوانین ومقررات مربوطو موجودي کاال در یک واحد شغلی 
تر از صندوقهاي فروش  حتی بسیار پیچیدهمی تواند اي براي صندوق فروش است که  رایانهپایانه فروش جایگزین ( 

دربرگیرنده قابلیتهاي ثبت و پیگیري سفارشات مشتري، پردازش کارتهاي اعتباري و بدهی، اتصال به چند سال گذشته، 
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هاي فروش به طور فزاینده قابلیت  پایانه دیگر سیستمهاي تحت شبکه، و مدیریت دفتر دارایی (صورت موجودي) باشد .
را نیز دارند که این امر امکان آموزش و بهره برداري از راه دور و همچنین ردیابی بکارگیري در شبکه گسترده جهانی 

  دفاتر دارایی (صورت موجودي) در سراسر نقاط پراکنده جغرافیایی را بوجود آورده است ).
 فروشپیشینه استفاده از صندوق مکانیزه -1

 :سطح بین الملل-1-1

-پیش یمالیاتهاي نظامیند تشخیص و حسابرسی آیکی از راهکارهایی که در اغلب کشورهاي جهان براي کمک به فر

 هاي مکانیزه فروش در واحدهاي کسب و کار است.است، استقرار صندوقبینی شده
دیان و همچنین ایجاد ؤم یبدهی مالیاتمین نیازهاي اطالعاتی خود براي محاسبه أت براي جهان مختلف کشورهاي

 مکانیزه صندوق استقرار به اقدام ،ی خودمالیاتهاي نظام اجراي ابتداي همان از کنترل جریان گردش کاال، و شفافیت
 . اند نموده خدمات و کاالها دهنده ارایه و کسب و کار واحدهاي در فروش

 هايظرفیت و موضوع اهمیت با متناسب کشورها، اینکه  دهدمی نشان مختلف کشورهاي در موضوع این بررسی
 خود یمالیات نیانوق متن در یا "به یکی از دو شیوه را  فروشگاهی مکانیزه هايسامانه به مربوط مقررات اجرایی،
هاي مالیات ویا قانون افزوده ارزش بر مالیات قانون بر مقدم و مستقل قانون یک قالب در را آن"  یا و "گنجانده

به طوري که در این کشورها این صندوق ها جایگزین دفاتر قانونی است.طبق آمار منتشره در .کنندمی ءااجر " مستقیم
  کشور صاحب قوانین و مقررات سامانه صندوق مکانیزه فروش می باشند. 85بانک جهانی 

 
 
 

 
 
 
 

برخی از اهم عناوین قوانین و " و " فروش مکانیزةهاي ها و صندوقاجراي پایانه "، زیر ولادر این بخش در قالب جد
-صندوق از استفاده نوع و کارکرد "همچنین و" ازکشورها تعدادي) در POSمقررات و مطالب مرتبط با سامانه فروش (

در کشورهاي اسلواکی، تایوان، نروژ، کانادا، سوئد، فیلیپین، کرواسی و  "دیانؤم مختلف سطوح در فروش مکانیزة هاي
 است. شده ارایه "ایتالیا
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 فروش در برخی کشورها هاي مکانیزةها و صندوقاجراي پایانه

 در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده در قالب یک قانون مستقل کشور

 - * اسلواکی

 - * تایوان

 - * نروژ

 - کانادا
طور مشترك در متن قانون مالیات بر ارزش به

 هاي مستقیمافزوده و قانون مالیات

 * - سوئد
 - * فیلیپین

 - * کرواسی
 - * ایتالیا

 *  ایرلند

  * البانی

  * رژانتینآ

  * رزیلب

  * جمهوري چک

  * اتیوپی

  * کامبیا
  * یونان

  * مجارستان
  * کنیا

  * لیتوانیا
  * مالتا

صربستان و 
 مونته نگرو

*  

  * پاناما
  * لهستان
  * رومانی
  * ونزوئال
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 ازکشورها تعدادي) در POSقوانین و مقررات و مطالب مرتبط با سامانه فروش (عناوین اهم برخی از 
 

1. Systems  
2. Belgium: Payment, clearing and settlement systems in Belgium  
3. Canada: Regulation of Point of Sale Disclosure for Segregated Funds and Mutual Funds  
4. France: Payment, clearing and settlement systems in France  
5. Italy: Payment, clearing and settlement systems in Italy  
6. MENA: Payment and Securities Settlement Systems in the Middle East and North Africa  
7. Portugal: The Economics and Regulation of the Portuguese Retail Payments System  
8. Turkey: Payment, clearing and settlement systems in Turkey  
9. Ukraine: Analytical Report Ukraine’s Payments Market: International Framework and National 

Regulation  
10. USA: Electronic Fund Transfer Act  
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 دیان در برخی از کشورهاؤفروش در سطوح مختلف م مکانیزة هايانواع کارکردهاي صندوق
 

 کشور

در سطح اشخاص 
حقیقی(اصناف یا 

 مشاغل)

در سطح اشخاص 
 حقوقی

 ها)(شرکت

 ثبت قابلیت
پرداخت 

 نقدي

 ثبت قابلیت
پرداخت 
 الکترونیکی

شماره  ارائه
شناسایی به 

مودي پس از 
 ثبت پرداخت

 امنیتی کد
 صادرکننده

 خدمات واحد(
 )مالیاتی

ارائه اطالعات 
گردش وجوه 
نقد به ادارت 

 مالیاتی

 * * * * * * * اسلواکی

 * * * * * * * تایوان

 * * * * * * * نروژ
 * * * * * * * کانادا
 * * * * * * * سوئد

 * * * * * * * فیلیپین
 * * * * * * * کرواسی

 * ایتالیا
 

* * * * * 

 سطح داخلی: -1-2
سازي و استفاده از هاي الزم براي پیادهبینیبا آگاهی از نیازهاي اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش درکشورمان

مکرر  169توان به ماده . در این ارتباط میپذیرفتهمزمان با ابالغ قانون مذکورصورت هاي مکانیزه فروشصندوق
آئین نامه  71قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  121قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده  19هاي مستقیم، ماده قانون مالیات

، قانون برنامه پنجم توسعه 121ماده  صاحبان مشاغل تعیین شده دراجرایی قانون نظام صنفی اشاره کرد، که مطابق آنها 
 .  دنمی باش مربوطهاي مکانیزه فروش در سطح واحدهاي شغلی به استقرار صندوق مکلف
 قانون برنامه پنجم توسعه 

ـ به منظور شفافیت در مبادالت اقتصادي و تشخیص درآمدهاي مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش 121ماده
ر و شوراي اصناف کشور تا افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشو

هاي صندوق فروش پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه
اندازي دستگاه سامانه صندوق شده بابت خرید، نصب و راههاي انجاممعادل هزینه.(مکانیزه فروش) نماید

از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور 
هاي مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه استفاده از سامانه

 .شودهاي مالیاتی مقرر در قانون براي سال مربوط میفروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت
موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به سازمان امور مالیاتی 

استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق 
زنامه هاي کثیراالنتشار و رواطالع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه

 فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید يرسمی کشور اعالم و از ابتدا
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 هاي مستقیمقانون مالیات 
که به منظور تسهیل تواند در صورتیسازمان امور مالیاتی کشور می قانون مالیاتهاي مستقیم،169مادة مطابق 

هایی را جهت فرم و هادر تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حساب
نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخیص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در یکی از 

باشند، عدم النتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها میهاي کثیراروزنامه
اعتباري دفاتر نگاهداري دفاتر قانونی هستند موجب بی رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به

مربوط  یات منبع بیست درصد مال اي معادلخواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه مربوط
 باشد.می

شود براي اشخاص حقیقی و حقوقی کارت می مکرر ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده 169مادة 
اعالم سازمان امور مالیاتی  شمارة اقتصادي صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اقتصادي شامل

د بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه انشوند مکلفمیکشور موظف به اخذ کارت اقتصادي 
حساب صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در شود براي انجام دادن معامالت خود صورتو اعالم می

-کشورمالیاتی امور را به سازمان خود معامالت فهرست و نموده ها و اوراق مربوط درجها و فرمحسابصورت

شمارة اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده  حساب یا عدم درجصورت صدور عدم کنند.تسلیم
اقتصادي دیگران براي معامالت خود  از شمارة اقتصادي خود براي معامالت دیگران یا استفاده از شمارة

 ،استاي که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده) مبلغ مورد معامله%10درصد ( اي معادل دهمشمول جریمه
 بود.خواهد

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کاال یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام 19ماده

ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و  صنفی و حاوي مشخصات متعاملین و مورد معامله به
مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردي که از شود، صادر و اعالم می

 شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.هاي فروش استفاده میماشین
تبصره ـ کاالهاي مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، عالوه بر 

وع این قانون، کاالي قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موض
 شود.مربوط می

 قانون نظام صنفی 
 کنندهعرضه صنفی افراداقتصادي هايفعالیت مستندسازي و ثبت و ستد و داد تسهیل منظور به - 71 ماده
 هايشهرستان در قانون این تصویب از سالسه مدت ظرف حداکثر مکلفند خدمت، دهنده ارائه یا و کاال
 مکانیزه صندوق از تناسب به هاشهرستان سایر در سال پنجمدت ظرف و جمعیت نفر هزار سیصد از بیش

 رعایت با خود خدمت ارائه یا کاال فروش براي دو هر یا و دیجیتالی توزین دستگاه یا و )Posفروش(
 در مقرر، مهلت اتمام تاریخ از ماده این 2 تبصره طبقنمایند. استفاده )15( ماده )1( تبصره درمندرج شرایط
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 ماده این مشمول صنفی واحد دیجیتالی توزین دستگاه یا و فروش مکانیزه صندوق از استفاده عدم صورت
 شد. خواهد جریمه ریال )1 000 000( میلیون یک معادل تأخیر ماه هر براي

  قانون نظام  صنفی 71آیین نامه اجرایی ماده 

 ارایه یا و کاال کنندهعرضه افرادصنفی اقتصادي، فعالیتهاي مستندسازي و ثبت و ستد داد تسهیل منظور به
 سیصد از بیش با شهرستانهاي در قانون این تصویب از سال سه مدت ظرف حداکثر مکلفند خدمت، دهنده

 یا و فروش نیزهمکا صندوق از  تناسب به شهرستانها سایر در سال پنج مدت ظرف و جمعیت نفر هزار
 امهنآیین این مقررات و وابطض طبق خود، خدمات و کاال فروش براي دو هر یا و دیجیتالی توزین دستگاه
 نمایند استفاده

 درکشورتوان بالقوه مالیات  تعیین وتصریح حداکثردر هاي مکانیزه فروشاهمیت صندوق -2
 موانـع و افـراد اقتصـادي اطالعـات بانـک فقـدان مالیـاتی، فرار گسترده، زمینی زیر اقتصاد وجود دلیل به ما کشور در

-نارسـائی بـا هسـتند آن پرداخت به قادر مشاغل بخش که مالیاتی میزان تعیین مالیاتی، نظام اصلی رکن سه در موجود

 جامعـه مالیـات پرداخـت بـالقوه تـوان حـداکثر از دقیقـی اطـالع مالیاتی امور سازمان که زمانی تا و است همراه هایی
 بسـیار دولـت حقـه حقوق شدنپایمال مالیاتی اصل نقض امکان باشد،نداشته مؤدیان) مالیات مشمول (درآمد موصوف

 کشور، در ملی هايحساب و اقتصادي هايشاخص مطالعه اساس بر عمل مورد رویه برابر چه اگر  بود. خواهد محتمل
 بـه دسترسـی عـدم دلیـل بـه عمل در واقعی مالیات محاسبه کنل گیرد، می قرار ارزیابی مورد درکشور مالیاتی ظرفیت

 هـايفعالیـت و مـالی گـردش از جـامع اطالعات بانک وجود عدم از ناشی خود که مؤدیان درآمدي اطالعات و آمار
هـاي مالیات"و "مالیات بر ارزش افزوده" حوزه دو در فوق مراتب .بود خواهد برآوردي صورت به عمدتاً است، افراد

 گیردموردبررسی قرارمی به شرح ذیل "مستقیم با محوریت مالیات بردرآمد مشاغل
 :حوزه مالیات بر ارزش افزوده -2-1

با  هسایقمدر  هاي اقتصادياز جمله آثار تحریفی کمتر براي فعالیت مزایایی زیادي رچه براي مالیات بر ارزش افزودهاگ
مبنع پایدار  یک اما در کنار شود،برشمرده می و غیره درآمدي براي دولتیک منبع پایدار به عنوان ، هامالیاتسایر 

شاید شفافیت اقتصادي از مهمترین اهداف اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده در همه کشورهاي  ،درآمدي براي دولت
گردش کاال و خدمات  نظام مالیات بر ارزش افزوده، کل جریان دانیم، به دلیل اینکه درهمانطوري که می جهان باشد.

توانند در بلندمدت به حیات اقتصادي هاي غیررسمی و زیر زمینی نمی، فعالیتشودمصرف رصد می -تولید در زنجیره
باشد، با اجراي ها که الزمه رشد بلندمدت و پایدار اقتصادي میخود ادامه دهند و لذا شفافیت اقتصادي و کنترل فعالیت

شود. لزوم کنترل دقیق جریان گردش کاال و خدمات در زنجیره مین میأت خود به خود ارزش افزوده،نظام مالیات بر 
درصورت  ضروري است،اینکه براي محاسبه دقیق بار مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول  ضمن ،مصرف-تولید

 خواهدبود. نیز م و حیاتیالز ،هاي اعتبار یا استرداد مالیاتیلزوم براي کنترل و راستی آزمایی درخواست

شود: روش تفریقی و روش با دو رویکرد کلی در جهان دنبال می مالیات بر ارزش افزودهنظاماجراي
فاکتورنویسی  -توان گفت که در همه کشورهاي جهان از رویکرد اعتباريت میأجر اعتباري(فاکتورنویسی). اما به

محاسبه بدهی مالیاتی  براي از الزامات اولیه ارایه فاکتور معتبر خرید به دستگاه مالیاتی شود. در این رویکرد،استفاده می
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نظام حسابرسی مالیات بر  برخورداري از اعتبار یا درخواست استرداد مالیاتی(در مورد صادرات) می باشد. و همچنین
دیان مالیاتی، بر حسابرسی مبتنی بر ریسک ؤارزش افزوده در همه کشورهاي جهان، به دلیل حجم انبوه اطالعات و م

از جریان گردش کاال و خدمات و  روزآمداستوار است و استفاده از این رویکرد نیز به نوبه خود به یک بانک اطالعاتی 
فراخور نیازهاي اجراي نظام مالیات بر ارزش  همه کشورهاي جهان، به همچنین جریان پول در کشور نیازمند است.

سازي مالیات بر پیاده  ا برايوش ررهاي مکانیزه فبا استفاده ازصندوق، بسترهاي اطالعاتی و فناوري الزم افزوده خود
   اند.ارزش افزوده در کشورشان فراهم نموده

 -از رویکرد اعتباريهمانند اغلب نظامات مالیاتی در جهان،  ،اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشورمان
اعتبار  در این رویکرد، استفاده ازشود. عنوان یک رویکرد غالب در مقابل رویکرد تفریقی، استفاده میبه فاکتورنویسی 

فروش، در مراحل مختلف زنجیره  -ارایه فاکتورهاي خرید تنها با، (در مورد صادرات)درخواست استرداد یا مالیاتی و
بر ارزش افزوده، در شرایطی  ت، اجراي قانون مالیات در هر صور باشد.می میسر دیان مالیاتیؤمصرف از سوي م -تولید

، آمادگی الزم براي اجراي بهتر آن هاي الزم اطالعاتی و فناوري در کشوربه دلیل نبود زیر ساخت کلید خورد که
عدم در اجراي این مالیات باشیم.  زیاديبروز مشکالت  از همان ابتدا شاهد ، سبب شد تاوجود نداشت. همین موضوع

هاي کاغذي و پدیده کدفروشی و گسترش فاکتورهاي گیري شرکتدیان، شکلؤین و یا تمکین ناقص بسیاري از متمک
هاي برخی از اصناف و مشاغل به مقاومتدر کنار هاي غیرقانونی براي برخورداري از اعتبار مالیاتی تقلبی، درخواست

اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول شش سال اخیر ، از جمله مشکالت هاي خوددلیل ترس از شفافیت فعالیت
افزایش مقاومت و حساسیت سازمان امور مالیاتی کشور در ارایه  ،مشکالت تبعات این یکی از هرحال،ه باست. بوده

به  حساب را نیزدیان خوشؤها، موجبات نارضایتی برخی از ماعتبار و پذیرش استردادها بوده و بعضاً همین حساسیت
هاي تجاري واحدهاي کشورهاي مختلف جهان براي حل این مشکل و به منظور اشراف به فعالیت است.همراه داشته

 سطح مکانیزه فروش در هايصندوقکسب و کار، از همان ابتداي اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به استقرار 
دالیل عدم ادامه برخی ازمهمترین  که در اندخدمات نموده و ارایه دهنده کاالها و ، فروشگاهیواحدهاي تولیدي

 ارائه می شود: اجراي موفق  قانون مالیات بر ارزش افزوده
گروهی از صاحبان مشاغل به علت کتمان فروش کاال و خدمات ارائه شده توسط آنها (عدم شناسایی درآمد و هزینه،  -

  )و عدم شفافیت در مبادالت تجاري
 نظارت بر میزان مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مشتریان توسط صاحبان مشاغلعدم کنترل و  -
 شده جهت بکارگیري سامانه فروشگاهیدیان فراخوانؤعدم استقبال م -

( شهرداري، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان عدم هماهنگی مؤثر ذینفعان با سازمان امورمالیاتی -
 ستانداري، وزارت کشور و...).امور مالیاتی کشور، ا

 :هاي مستقیمحوزه مالیات -2-2
عدم امکان دسترسی سازمان امـور مالیـاتی  پول و گردش کاال و خدمات در کشور ونبود اطالعات جامع از جریان 

یکی از مشکالت دیرینه و اساسـی نظـام  ،هاهاي اطالعات اقتصادي و مالی سایر اشخاص و دستگاهکشور به پایگاه
به طوري که این امر موجـب باشد. مالیاتی در انجام تکالیف قانونی خود و تشخیص و وصول مالیات حقه دولت می
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صورت بررسی عملکرد گذشته مبتنـی بـر پایـه مالیـاتی تشخیص مالیات مؤدیان به  برابر رویه مورد عملگردیده 
مـالك عمـدتاً این پایه اندك  براساس میزان مالیات سالیان گذشته و رونـد پرونـده، د. ازاین روپذیراندك صورت 

ازعلـل دیگـر کـاهش  مـی باشـدکهآنـان هـاي آتـی تعیین مالیات فعلی مؤدیان  و تشخیص و وصول مالیات سال
اد امکـان هاي مهـم سـازمان، ایجـگردد. یکی ازبرنامهدرآمدهاي مالیاتی باالخص درمنبع مالیات مشاغل تلقی می

ایجـاد پایگـاه  ازطریـق تبادل اطالعات مالیاتی به منظور دسترسی به اطالعات شغلی و درآمدي مؤدیـان مالیـاتی 
هـاي مکـانیزه فـروش قانون برنامه پنجم توسـعه واسـتفاده از صـندوق 120اطالعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده

 ها می باشد.گیري آنسازمان براي شکلقانون برنامه پنجم توسعه وتمهیدات این  121موضوع ماده 
هاي مستقیم از کل درآمدهاي مالیـاتی عمـدتاً از محـل سهم مالیات ،هاي اخیردر سال ي انجام شدههابرابر بررسی

هاي مستقیم نسبت بـه سـهم ودربین سایر منابع سهم مالیات مشاغل از مالیات استها تأمین شدهمالیات بر شرکت
 پایین و بعضاً رو به کاهش اسـت. بسیارافزون واحدهاي تجاري و خدماتی و فنی  رغم رشد روزمربوط دراقتصاد، علی

هـاي موجـود درشناسـایی و تشـخیص درآمـد دراین نظام از منظر نارساییدراینجا مهمترین علل این روند کاهشی 
 شود:قرار ذیل توجه می  بهواقعی و مالیات متعلقه مؤدیان 

ها و یا تشخیص مالیات از طریق علی تعیین مالیات مشاغل با توجه به نداشتن مستندات کافی براساس توافق با اتحادیه -
 که معموالً تضییع حقوق دولت را موجب خواهد شدصورت می پذیرد الرأس 

 عدم وصول به موقع مالیات بر درآمد مشاغل -
 اتحادیه مربوطهعدم اطالع از میزان مالیات وصولی از هر صنف و  -
فقدان بانک جامع اطالعاتی از جریان  پول ، سرمایه و کاال در کشورو عدم دسترسی به اطالعات درآمدي مؤدیـان  -

 مالیاتی (نبود اطالعات از معامالت مؤدیان و    عدم اخذ مالیات بر اساس ضرایب مالیاتی )

ثر توان بالقوه پرداخت مالیات توسط جامعـه مؤدیـان تعیین حداک اطالعاتی الزم براي فقدان بسترهاي قانونی، فنی و -
 مشاغل کشور

 عدم اطالع دقیق شوراي اصناف و اتحادیه ها  نسبت به درآمد واقعی مؤدیان (اعضاء) -
 گريهاي زیرزمینی و واسطهفعالیتفراوانی  -
 هاي مستقیمقانون مالیات 95برداشت مغایر قانون براي استفاده از شرط توافق هاي صنفی براي مؤدیان  موضوع ماده  -
 هاي مستقیمقانون مالیات 100ماده  5محدودیت هاي قانونی مستتر در تبصره  -

 نظام مالیاتی کشور راهکار اصلی حل مشکالت اجرایی  هاي مکانیزه فروشصندوق -3
مالیات  مشمولمالیات بر درآمد و  مشمولکلیه فعاالن اقتصادي فروش بسیار وسیع بوده و کاربرد صندوق مکانیزه دامنه 

سازي با پیاده گیرد.د، را در برمیهاي تولید و توزیع واردات کاال و خدمات اشتغال دارندر بخشکه  ،بر ارزش افزوده
افزایش  تسهیل و شفافیت مبادالت تجاري، ،تسریع هاي مکانیزه فروش در سطح واحدهاي کسب و کار، ضمنصندوق

هاي صندوق کاملبا استقرار چنینمراه دارد. همه به نیز هاي قانونی صاحبان مشاغل راها و هزینهدرآمد شفافیت جریان
وجود دارد. این  ،حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه، کل و دفتر مشاغل براي اشخاص حقیقی ، امکانفروش

امکان  ،هاي مستقیممالیات در بخشمشمول دیان ؤدرآمد م دقیق تشخیص د شناسایی وفرآینکمک به موضوع ضمن
سازي اقتصادي در شفاف ،کشورظرفیت مالیاتی برآوردسهولت  ،شناسایی فعاالن اقتصادي در نظام مبادالت اقتصادي
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را فراهم  هاي پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتیمصرف و مالیات طول زنجیره واردات/تولید/
هاي دولتی و خصوصی در سیاستگذاري، مدیریت و نظارت بر بازار کاال و خدمات در تمامی کمک به بخش آورد.می
از با استفاده صاحبان مشاغل بهبود وضعیت کسب و کار  و یندهاي تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات در کشورآفر

عالوه بر  باشد.می هاي مکانیزه فروشاستفاده از صندوقیگر از تبعات مثبت د ،يو سخت افزار ينرم افزار هايبرنامه
مالیات اصناف بر اساس اطالعات خروجی از  تاآورد هاي مکانیزه فروش این امکان را فراهم میاستفاده از صندوقاین، 

 ،مالیاتیها وتسهیالت ضمن برخورداري ازمشوقشده و تعیینباسهولت و سرعت بیشتري  هاي مکانیزه فروشصندوق
گردد که این به معناي حذف سأالربر اساس دفاتر فروش و یا به طور توافقی و یا به صورت علی تشخیص مالیات

هاي تشخیص سازي رویهموجب یکسان مورداشارههاي استفاده از صندوقباشد. همچنین دریافت مالیات واقعی می
 یابد. کاهش میبه حداقل مالیات در هر رسته شغلی شده و اختالف میان صاحبان مشاغل با ادارات امور مالیاتی 

 هاي مکانیزه فروش تا کنونبراي استقرار صندوق اقدامات انجام شده -4
قانون مالیاتهاي مستقیم صورت  169و براساس ماده  1386نخستین اقدام در خصوص نصب صندوق مکانیزه در سال 

دستورالعمل اجرایی صندوق ، 15/12/1386مورخ  230/ 113799گرفت. طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 
ن و برخی مراکز استانها ملزم به نگهداري صندوق صنف در تهرا 30تعیین گردید. در این دستورالعمل،  مکانیزه فروش

 گردید.مشخص هادر آنهاي مستقر POSهاي وظایف ادارات مالیاتی و نیز ویژگی وبراین اساس مکانیزه فروش شدند

هاي مکرر قانون مالیات 169 و  169 هاي موادقانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل 121در اجراي ماده پس از آن و 
جلسات متعددي با حضور ، قانون نظام صنفی 71ماده ین قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچن 19مستقیم و ماده 

نمایندگان معرفی شده سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مذکور تشکیل گردید.  ینواجراي مواد قان منظور بههاي خصوصی نمایندگان اتاق اصناف ایران و نمایندگان شرکت

 باشد:به شرح ذیل میتا کنون اهم  مطالب و نتایج این جلسات 
 وزارتخانه مذکور اجرایی پروژه درکارگروه مشترك با وزارت صنعت، معدن وتجارت وتشکیل دبیرخانهایجاد -

گروه  30شامل  1394و  1393، 1392هاي براي سالاعالم مشاغل داراي اولویت نصب سامانه فروشگاهی در سه مرحله  -
هاي شغلی مختلف که داراي بیشترین حجم معامالت اقتصادي بوده و امکانات الزم جهت تجهیز به صنفی در رسته

 باشندهاي فروشگاهی را دارا میسامانه

 
  1392از ابتداي سال  فروش مکانیزه صندوقفهرست مشاغل ملزم به استفاده از 

 )فروشندگان لوازم خانگی ( شامل برقی، گازي و نفتی ان و فروشندگان طال و جواهرسازندگ
 هتل و هتل آپارتمان فروشندگان آهن آالت

 هاتاالر پذیرایی، رستوران ها،چلوکبابی ها و اغذیه فروشی فروشندگان لوازم صوتی و تصویري
 و مستغالت مشاوران امالك فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاري

 هاداروخانه هاي اداري و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنهافروشندگان ماشین
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  1393از ابتداي سال  فروش مکانیزه صندوقفهرست مشاغل ملزم به استفاده از 
آالت فروشندگان لوازم یدکی خودروهاي سبک و سنگین و ماشین

 )(نمایندگی، عمده و خرده فروشسازي، کشاورزي و ساختمانی راه
فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و 

 تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

صاحبان تعمیرگاههاي مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و 
 سازي، کشاورزي و ساختمانیآالت راهماشین

مصنوعات چوبی و تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، 
فلزي و غیر فلزي اعم از اداري و خانگی (نمایندگی، 

 )عمده و خرده فروش
فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه 

 مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروش)
فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه 

 )عمده و خرده فروشماشینی (نمایندگی، 
فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و  )فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش

 خرده فروش)
فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ 

عمده و دیواري، شومینه و کارهاي تزیینی چوبی و فلزي) (نمایندگی، 
 )فروشخرده

فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان 
پزشکی و دندان سازي وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی 

 )(نمایندگی، عمده و خرده فروش
 

 1394از ابتداي سال  فروش مکانیزه صندوقفهرست مشاغل ملزم به استفاده از 
فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی، عمده و  فروشی)فروشندگان الستیک(نمایندگی، عمده و خرده 

 فروشی)خرده
راه سازي،  آالتهاي اتومبیل(سواري، باري، مسافربري، ماشیننمایشگاه

 کشاورزي و صنعتی)
هاي توزیع کاالهاي داخلی هاي فروش شرکتنمایندگی

 (غیر اشخاص حقوقی)          و وارداتی
سسات تجاري و ؤها و مهاي فروش شرکتنمایندگی فروشی)ساختمانی(نمایندگی، عمده و خردهفروشندگان مصالح 

 صنعتی اعم از داخلی و خارجی(غیر اشخاص حقوقی)

مکانیکی ساختمان(نمایندگی، عمده و  -فروشندگان تأسیسات الکترونیکی
 خرده فروشی)

هاي صنعتی و ویترینی(نمایندگی، فروشندگان یخچال
 خرده فروشی)عمده و 

فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی، عمده و 
 خرده فروشی)

 بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران

 ووزارت صنعت، معدن نظر سازمان امور مالیاتیسامانه فروشگاهی مد افزارينرم افزاري ومشخصات سخت اعالم حداقل -
 ؛ و تجارت

ها هاي صنفی و مجامع امور صنفی استانها و الزام مدیران کل امور مالیاتی استان ها به مکاتبه با اتحادیهصدور بخشنامه -
 هاي شغلی فراخوان شدهدرخصوص نصب و بکارگیري سامانه فروشگاهی توسط گروه

امور صنفی صنوف  و مجامعتشکیل جلسات مستمر با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور  -
ها و تشکیل کارگروه مشترك هماهنگی توزیعی و خدماتی و صنوف تولیدي و خدمات فنی تهران و برخی از استان

 ها و مجامع امور صنفی استانیادارات کل امور مالیاتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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ولـویت نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی در مطبوعات رسانی به مشـاغل و اصناف داراي اآگهـی اطالعمستمر درج -
ریزي براي استمرار برنامه و به واحدهاي مالیاتی مربوطسامانه فروشگاهی و تسلیم آن به منظور تکمیل فرم اعالم نصب 

 )1393(آن لغایت پایان سال جاري
 هاي استانیپخش از شبکه سراسري وشبکهمالیاتی و  سازيو فرهنگ عمومیتولید تیزر تبلیغاتی توسط دفتر روابط -

 هاي مشمول اجراي قانون و تشویق آنها جهت نصب سامانه فروشگاهیمکاتبه ادارات کل امور مالیاتی با رؤساي اتحادیه -

ها در خصوص مشخصات و نحوه دریافت اطالعات از سامانه فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی صدور دستورالعمل -
 کشور

حضوري/غیر حضوري) به مؤدیان مشمول استفاده از سامانه فروشگاهی و شرکت در جلسات توجیهی پاسخگویی( -
 ها براي اعضاءبرگزار شده از طرف اتحادیه

 "راهنماي نصب و راه اندازي سامانه فروشگاهی"بروشور وانتشار اقدام جهت تهیه  -

ظام صنفی در خصوص سامانه فروشگاهی به دبیري قانون ن  71نامه اجرائی تبصره ماده نویس اصالحی آیینتهیه پیش -
 وزارت صنعت، معدن و تجارت.

 آندالیل عدم موفقیت و  ي مکانیزه فروشهاعملکرد پیاده سازي صندوق -5
هاي گذشته صورت گرفت، در سال سامانه فروشباوجود تأکید  قوانین مربوطه و اقدماتی که در خصوص نصب 

است، بلکه اندازي نشدههاي مکانیزه فروش مطابق با اعالم سازمان امور مالیاتی راهصندوقبراساس سوابق موجود، نه تنها 
 8609اند، ولی صرفاً تعداد علیرغم اینکه بسیاري از مشاغل از صندوق مکانیزه فروش استفاده کرده 1392تا پایان سال 

بررسی هاي توسط واحدهاي شغلی به این سازمان گزارش گردیده است. درصد  0,05 صندوق مکانیزه فروش معادل
فعالین رفتار اقتصادي اصالح گام مهمی در جهت ي موفق،انجام شده نشان می دهد هر چند این قانون در صورت اجرا

ي هاموجب عدم موفقیت تالشاست که بوده هاي اساسی مواجهشود، لیکن اجراي آن با چالشمحسوب می اقتصادي
هاي اجتماعی مواجه ساخته و هزینهمانع را با  آنروند اجراي مجدداً تواند می هااین چالشبه  است. عدم توجهقبلی شده

 زایش دهد.نیز افو اقتصادي آن را 
اند. البته بسیاري از این عوامل به دلیل ماهیت بخش مشاغل به طور کلی عوامل مختلفی در این عدم موفقیت نقش داشته

 که استافزوده شدههاي مستقیم و هم مالیات بر ارزشستانی هم در مالیاتکه منجر به ایجاد چالش در امر مالیاتاست 
 .ها وتحقق دستاوردهاي آن به میزان قابل توجهی رفع وتعدیل گرددصندوق این  بینی  می شود با استفاده ازپیش

ها، حجم باالي گردش مالی، به دلیل گستردگی و تنوع فعالیتنظام مالیاتی کشور همواره در بخش مشاغل به طور کلی  
هاي زیادي با چالش آن هاي اقتصاديسنتی بودن جریان مبادالت پول و کاال و از همه مهمتر غیر شفاف بودن فعالیت

نها، شفافیت در گردش اطالعات مالی آ وجود  هاي این بخش در کنار عدمهاي ذاتی فعالیتویژگی روبرو بوده است.
 هاي اجتماعی و اداري اجراي قوانین مالیاتی را در این بخش به شدت افزایش داده است.هزینه
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شرح داده  سازي صندوق مکانیزه فروشبراي پیادهدر ادامه برخی از دالیل عدم موفقیت اقدامات انجام شده 
 شود:می

 ریشه هاي تاریخی و فرهنگی -5-1
 ،گذار از تصویب این مادهآمده است یکی از اهداف اصلی قانون قانون نظام صنفی 71 همان طور که در متن ماده

هاي اقتصادي افراد صنفی عرضه کننده کاال و خدمات بوده است. این امر در ساختار تثبیت و مستندسازي فعالیت
و تجربیات هاي صنفی به صورت خاص با مقاومت هایی همراه بوده اقتصادي کشور به صورت عام و در بنگاه

  ید همین مقاومت است.ؤگذشته نیز م
منطقی و  طوراین مقاوتها به  برطرف نمودننظر از عوامل موثر بر ایجاد این فرهنگ، ضرورت  صرف براین اساس

استفاده از روش  شده کهنیز اثبات هاي اخیر. در سالاجراي قوانین موردنظر استایجابی از الزامات اجتناب ناپذیر 
 است.ي به مراتب بازده و نتیجه مطلوبتري در پی داشتهخود اظهار

 هاي ساختاري بخش مشاغلویژگی -5-2
هاي ذاتی و تنوع فعالیتهاي این بخش همواره چالشهایی را براي مدیریت اقتصادي و مالیاتی کشور ایجاد ویژگی

کرده است. یکی از تبعات این گستردگی، وجود تعداد قابل توجهی از فعاالن در سطح خرده فروشی و مشاغل 
باشد که به نوبه خود منجر به ایجاد میدر این بخش ظرفیتهاي مالی و عملکردي کوچک همراه با تنوع بسیار زیاد در 

رسد با وجود تحوالت اقتصادي گردد. همچنین به نظر میپیچیدگی در اجراي قوانین موردنظر در بخش مشاغل می
که در جامعه صورت گرفته، بخش مشاغل هنوز ساختار سنتی خود را حفظ نموده است که به عنوان مانعی در جهت 

 کند. میاجراي قوانین مربوطه عمل 

 نبود پایگاه جامع اطالعات اقتصادي و مالی -5-3

نبود اطالعات جامع از جریان پول و گردش کاال و خدمات در کشور، عدم امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی 
هاي اطالعات اقتصادي و مالی سایر اشخاص و دستگاهها یکی از مشکالت دیرینه و اساسی نظام کشور به پایگاه

باشد. در این زمینه در بخش در انجام تکالیف قانونی و الزام فعالین اقتصادي به انجام تکالیف خود می مالیاتی
مشاغل سنتی بودن نظام گردش اطالعات و عدم ثبت اطالعات اقتصادي به یکی از عوامل عمده گستردگی عدم 

الت اساسی ان چالشها، ریشه در اشکتمکین به تکالیف مالیاتی در این بخش منجر شده است. البته بسیاري از ای
 از: موجود در نظام اقتصادي کشور دارد. برخی از این مشکالت عبارتند

 هاي مشاغل کوچکعدم ثبت و غیر رسمی بودن بسیاري از فعالیت -

 اعطاي مجوزهاي بلندمدت فعالیت براي مشاغل از سوي اصناف  -

 مت در عمل به تکالیف قانونیهاي غیر مستقیم اصناف مختلف از یکدیگر و مقاوحمایت  -

 نداشتن مجوزهاي فعالیت براي برخی مشاغل در مناطق خارج از محدوده و مشاغل غیررسمی -

 عدم استفاده از پول الکترونیکی در بسیاري از مشاغل -
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 حجم بزرگ اقتصاد غیررسمی -5-4

کشورهاي در حال توسعه در مواجهه با هاي بسیار مهم کشورها بویژه اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی یکی از چالش
مشکالت اقتصادي بوده است. گسترش بخش غیررسمی اقتصاد ضمن افزایش عدم شفافیت، موجب کاهش تمکین 
به قوانین مختلف از جمله قوانین مالیاتی می شود. براساس برآوردهاي مختلف سهم اقتصاد غیررسمی در ایران بین 

باشد. این امر موجب چالش و وجهی از آن مربوط به فعالیت هاي مشاغل میدرصد است که بخش قابل ت 30تا  20
 گردد.افزایش پیچیدگی در اجراي قوانین در این حوزه می

 صندوق مکانیزه فروش ارتباط با مقولهدر منحصراً نیز در این حوزه  هاي ذیلچالش ،فوق هايچالشعالوه بر 
 :نیازمند تمهیدات قانونی موردنیاز است

 مانع و جامع نبودن ضمانتهاي اجرائی جهت نصب سامانه فروشگاهی -5-5

هاي پیشین، جرایمی براي عدم اجراي قانون درنظر گرفته شده بود، ولی این جرایم هرچند در قوانین و دستورالعمل
دارا هاي فروش را به دلیل عدم ضمانت اجرایی، توانایی الزام فعاالن اقتصادي به نصب و نگهداري صندوق

 موجود عبارتند از:هاي قانونی نارساییموارد برخی از مهمترین           اند.نبوده
با وجود قانون  1382الزام واحدهاي صنفی به خرید، نصب و بکارگیري صندوق مکانیزه فروش ( این امر از سال  -

قانون  19به استناد ماده  1387به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و از سال  1389نظام صنفی کشور و از سال 
 است ) نگردیدهمالیات برارزش افزوده، تاکنون محقق

الزام ذینفعانی که همکاري مؤثر ندارند ( شهرداري، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداران،  -
ول نصب و اند ( صاحبان مشاغل مشموزارت کشور و.... ) و مؤدیان مشمول متخلف که اقدامی انجام نداده

 بکارگیري صندوق مکانیزه ) 

 امورمالیاتی کشور سازمان تاییدهاي مکانیزه مورد افزاري صندوقافزاري و نرمهاي سختمشخصات و قابلیت -

رسیدگی به عملکرد صاحبان وظایف و تکالیف ذینفعان در شناسایی، کنترل، آموزش، انتقال اطالعات و نحوه -
 ندوق مکانیزه مشاغل مشمول نصب و بکارگیري ص

تکالیف فعاالن اقتصادي ( صاحبان مشاغل ) مشمول در ارتباط با تهیه صندوق، ثبت رویدادهاي مالی، اعمال  -
هاي مالیات بر ارزش افزوده، خرابی و دستکاري عمدي در سامانه، نگهداري اسناد و مدارك و اطالعات نرخ

 .بردار صندوق و .... مبادالت تجاري مربوط، تغییر بهره
 هاي مکانیزه چگونگی کنترل، نظارت و مدیریت بر حسن استفاده از صندوق -
فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل و کشور براي بکارگیري صندوقهاي مناسب در کلالزام به تأمین زیرساخت -

 تعامل اطالعاتی با سازمان امورمالیاتی کشور 

مشاغل در موارد کتمان فروش کاالو خدمات ارائه شده نحوه شناسایی و کنترل درآمد و هزینه برخی از صاحبان  -
ها و به طریق توسط آنها ( در عمده موارد مالیات متعلقه به دلیل نداشتن مستندات کافی، براساس توافق با اتحادیه

 آورد.)هاي طوالنی تعیین شده و موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم میالرأس و با وقفهتشخیص علی
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 ارآیی روش اجرایی فعلیعدم ک -5-6

موظف به خرید  نصب سامانه فروشگاهی شامل سخت  ،روش اجرایی کنونی به شکلی است که واحدهاي صنفی
قانون  1389قانون نظام صنفی کشور و از سال  1382اینکه از سال  . علیرغمباشندمی نرم افزار و پشتیبانی    افزار، 

اند، ولی تاکنون موفقیت برنامه پنجساله پنجم، صاحبان مشاغل را موظف به بکارگیري سامانه فروشگاهی نموده
 باشد.اجتناب ناپذیر  تجدیدنظر در روش فوقرسد جهت موفقیت در اجراي قانون، چندانی نداشته است. به نظرمی

 دیانؤعدم اطمینان م -5-7
دیان از ؤو عدم اطمینان م مشخص نبودن رویه رسیدگی به عملکرد صاحبان مشاغل مشمول سامانه فروشگاهی

باشد که الزم است در مانعی در جهت اجراي موفق قانون می هاپذیرش اطالعات ارسالی آنها از طریق این دستگاه
 نحو مطلوبی تببین گردد.هاي مربوطه به نامهقوانین و آیین

 رسانی کافیعدم اطالع -5-8

هاي صادره در خصوص سامانه فروشگاهی اطالع کافی ها و دستورالعملبسیاري از فعالین اقتصادي نسبت به بخشنامه
راهنمایی مانع در نتیجه که شود رسانی در بین واحدهاي مالیاتی نیز بعضاً مشاهده میاند. این ضعف در اطالعنداشته

در زمان مراجعه آنها به  سامانه فروشگاهی صاحبان مشاغل مشمول نصب و بکارگیري دیان و یاؤدقیق و کافی م
 .شودواحدهاي مالیاتی مربوطه می

 هاي فروشگاهیتبلیغات محدود در خصوص مزایاي استفاده از سامانه -5-9

له در صورتی که به خوبی تبیین شود و أباشد. این مسیتسهیل داد و ستد م ،در این حوزهگذار قانون یکی از اهداف
اي براي از ظرفیتهاي قابل توجه و بالقوه ،صورت گیرد فعالین اقتصاديرسانی مناسبی در خصوص آن به اطالع

مکانیزه جهت کنترل انبار،  ایجاد ابزاري بایستی پیامدهایی مانندبرخوردار است.  اجراي قانون در بین اصنافتسهیل 
 تبلیغ شده و مورد تأکید قرار گیرد. موجودي، انجام محاسبات مالی، کاهش ضایعات و افزایش بهره وري در فروش

 مشاغلصاحبان ضعف و محدودیت منابع علمی و سطح آگاهی هاي الزم در  -5-10

لزم دارا بودن سطح معینی از اطالعات و ) مستPOSاستفاده کامل از ظرفیتهاي مختلف صندوقهاي مکانیزه فروش (
        مین نیازهاي آموزشی از مشکالت خاص و أآموزشهاي اولیه خواهد بود. بدین معنی که تزریق این تجهیزات بدون ت

هاي تواند طرح را با شکست مواجه کند. از سوي دیگر نبود آگاهی و آموزشباشد که میقابل توجه این بخش می
گذاري لذا توجه به ضرورت سرمایه باشد.اسی جهت درك و پذیرش مزایاي کاربري این تجهیزات میمانع اس ،الزم

 خواهد بود. قانونهاي کاربردي یکی از مهمترین مبانی اجراي بهینه این و حمایت از توسعه آموزش

 محدویت منابع مالی -5-11

هاي جدید محسوب آوريهاي توسعه کاربري فنمحدودیت سرمایه و منابع مالی همواره از جمله موانع و چالش
پذیر مالی از اثرگذاري و هاي کوچک و متوسط به دلیل ساختارهاي ضعیف و آسیبگردیده است. این امر در بنگاه
لذا ارایه  هاي صنفی بدون حمایت دولتی غیرممکن خواهد بود.براي اغلب واحدکه  اهمیت بیشتري برخوردار است

دستیابی به این تجهیزات از یکسو و تالش در جهت کاهش قیمت تمام شده این تجهیزات از تسهیالت ویژه جهت 
 باشد.نیل به اهداف موردنظر میهاي جدي سوي دیگر، از ضرورت
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 خاصو موضوعات بینی موارد عدم پیش -5-12

بخش از انعطاف نسبی به علت گستردگی و تنوع بسیار زیاد فعالین بخش مشاغل، الزم است قوانین مربوط به این 
خرید و فروش  بینی گردد. براي مثال در بسیاري از مشاغل،برخوردار بوده و تمهیدات کافی براي موارد خاص پیش

چنین مواردي  ،این صندوق هاي کاربرديبرنامهستی در قوانین و گیرد و بایعمده به صورت چک و سفته انجام می
 نظر گرفته شود. در

 ي نرم افزار هاي سخت افزاري وبرنامهنارسایی  -5-13
هاي معرفی شده از کمترین ایراد برخوردار بوده تا انگیزه هاي نوین، الزم است برنامهدر گسترش استفاده از فناوري 

از الزامات جدي هاي ارائه کننده این خدمات شرکتمناسب پشتیبانی  کنندگان را کاهش ندهد. همچنیناستفاده
افزار و نظارت بر هاي ارائه کننده نرمباشد. لذا ضروري است در ارائه مجوز به شرکتها میبرنامهبراي موفقیت 
 .صورت پذیرد دقت زیادي  باعملکرد آنها 

 
 تجربه استفاده از صندوقهاي مکانیزه فروش در برخی از کشورهاي منتخب جهان -6

 و ها سازمان،دستگاه وظایف" ،"مشمول اقتصادي  فعاالن تکالیف"هاي اصلیاطالعات داده هاي مربوط به مشخصه

اجرایی(برخورد  هايضمانت"، "تسهیالت ها ومشوق" ،")افزاري نرم و افزاري سخت(فنی مشخصات "،"ذیربط مراجع

فروش در برخی  مکانیزه هايصندوق ناظر بر  ،"اجراي سامانه هاي مکانیزه فروش بر نظارت" ،"با جرایم مالیاتی)

  ذیل است: جدول ي پیمایش شده به شرحکشورها

 سوئد
 ) افزاري نرم و افزاري سخت(فنی مشخصات

 

 فروش در کشور سوئد شامل موارد ذیل است: مکانیزه سامانه) افزاري نرم و افزاري سخت(فنی مشخصات
 افزار (برنامه صندوق فروش) براي کنترل عملکردهاي موضوع این مقرراتنرم 
  نقدي، همراه با ارائه گزارش از ثبت رسیدهاي نقدي طی یک روز فروش(گزارش روزانۀصدور رسیدهايA   تاZ( 
 گزارش از ثبت رسیدهاي نقدي از تاریخ آخرین گزارش روزانه عملکرد 
 نام مدل و شماره ساخت صندوق فروش 
 افزارقابلیت تشخیص شماره نسخۀ نرم افزاري استفاده شده و سازندة نرم 
 ترلیایجاد کدهاي کن 
 کامپیوتري حافظه یا صندوق رسید ها در-قیمت اطالعات در قابلیت تغییر 
 قابلیت ثبت پرداخت از طریق انواع ابزار پرداخت-قادر به ثبت پول خرد 
 قابلیت حذف، تغییر یا اضافه کردن اطالعات ثبت شدة موجود 
 داراي ابزاري براي نمایش ارتباط هر ثبت با شرکت مربوطه 
  به اطالعات جاري در مورد برنامه نویسی و تنظیمات مربوطهقابلیت دسترسی 
 رسیدها هاي رسید، رسیدهاي رایج یا پیشقابلیت چاپ نسخه 
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 مکان ثبت فروش بدون چاپ همزمان رسید نقدي آنعدم ا 
 مکان پرینت گرفتن بیش از یک نسخه از رسید نقديعدم ا 
 شده عناوین کاالها یا خدمات مکان  قابلیت  تغییر در متن از پیش برنامه دادهعدم ا 
 قادر به ارسال اطالعات رسیدها به واحد کنترل خود 
 هاي رسیدها برپایۀ کرون سوئدمکان محاسبه مبالغ دادها 
 کسب تأییدیۀ کارخانه سازنده و تطابق صندوق پرداخت با الزامات مندرج در مقررات مربوط 

 
 مشمول اقتصادي  فعاالن تکالیف

 این قانون در کشور سوئد شامل موارد ذیل است: )مشمول اشخاص(  ادياقتص فعاالن تکالیف
 کاربري هاي مستمر به صورت کاغذي (رول صندوق) یا بصورت الکترونیکــــی (حافظه گزارش) ثبت فروش و سایر 
 روزانۀ  هايگزارش خالصه ها،رسید در باید مقررات این مطابق کهاطالعاتیهمهثبت Z روزانۀ هايگزارش و X درج 

 .   گردد
 

  کانادا
 ها وتسهیالت این قانون در کشور کانادا شامل موارد ذیل است:مشوق

-افزار حذف الکترونیکی فروش و تهیه نمودن سیستم پایانه فروش جدید و دریافت تأییدیه از تهیهدر صورت عدم استفاده از نرم

جدید مجهز به برنامه حذف الکترونیکی فروش نیست، به عنوان صاحب کسب و افزار مبنی بر اینکه سیستم پایانه فروش کننده نرم
  کار،  مشمول ضمانت هاي تنبیهی نخواهید شد.

هاي جدید، مرتب از وب سایت سازمان مالیاتی بازدید نمایند. تمام فرم بطورکند تا سازمان مالیاتی کانادا، مؤدیان را تشویق می
 آید.   یه در این سایت به نمایش در میها و راهنماها به محض تهسیاست

 
 این قانون در کشور کانادا شامل موارد ذیل است: )مالیاتی جرایم با برخورد(اجرایی ضمانتهاي

هایی جداگانه براي مالیات بر درآمد و مالیات کاال و خدمات/ مالیات منجر به اعمال جریمهقصور در همراهی با مقررات جدید 
 گردد.می  بر ارزش افزوده

در صورت استفاده از نرم افزار حذف الکترونیکی فروش و عدم نصب سیستم پایانه فروش جدید، به عنوان صاحب کسب و کار،  
 مشمول ضمانت هاي تنبیهی خواهید شد.

 کاربرد:  – جریمه 
 ابزار از استفاده در عامدانه، اشتباه یا قصور روي از خاص، شرایطی تحت یا و عمداً که شخصی هر

 مخدوش هدف با را آن کارگیري به شرایط یا و نموده موافقت داشته، نقش فروش تراکنش حذف
  .بود خواهد جریمه مشمول است، الزامی آن نگهداري که تراکنشی ثبت ساختن

 تملک – جریمه  : 
 مربوط امکانات یا قابلیت داراي که را آن به مربوط امتیاز یا فروش تراکنش حذف ابزار که شخصی هر
 جریمه مشمول نماید، استفاده آن از یا و اکتساب را نگهداري به الزم هاي داده و تراکنش حذف به

 بود. خواهد
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 دادن: قرار دسترس در یا تولید – جریمه  

 و ثبت به الزم فروش تراکنش حذف قابلیت با را فروش الکترونیکی  حذف افزار نرم که شخصی هر
 براي را آن دیگري طریق به یا کند، حمل نماید، عرضه بفروشد، بسازد، کرده، طراحی نگهداري،

 جریمه مشمول دهد، انجام را آن نگهداري خدمات یا ارتقاء نصب، اینکه یا سازد، مهیا دیگري شخص
   .بود خواهد

 اسلواکی
 ) افزاري نرم و افزاري سخت(فنی مشخصات

 فروش در کشور اسلواکی : مکانیزه قانون صندوق) افزاري نرم و افزاري سخت(فنی برخی از مهمترین مشخصات

 تخصیص کد مالیاتی به  صندوق مکانیزه فروش توسط اداره مالیاتی 
 عالمت گذاري  صندوق با مهر و موم 
 ایجاد گزارش نهایی پایان روز 
  چاپ اطالعات عددي قیمت اقالم و میزان کل قابل پرداختی بر روي رسید صندوق 

  نیاز به تعمیر صندوق مکانیزه فروشسیستم هشدار 
 سوئیچ کردن بر روي  حافظه مالیاتی فقط خواندنی 
 ذخیره اطالعات در حافظه مالیاتی 
 چاپ نشان محافظتی بر روي رسید صندوق و تهیه فهرست گزارش نهایی پایان روز 
 چاپ رسید هاي عالمتگذاري شده با کلمه رسید باطله و با کلمه سپرده 
 بوسیله رایانه از حافظه مالیاتی صندوق مکانیزه فروش خواندن اطالعات 
 ثبت درآمد فروش دست کم در دو ارز متفاوت 
 هاي نشان گذاري اسلواکیچاپ کلیه کاراکترهاي حروف الفبا و عالمت 
 ایجاد  خالصه گزارش نهایی در برگیرنده اطالعات مفید در مورد فروش کاالها یا ارائه خدمات 
 ساله 5چاپ خروجی خوانا براي  دوره زمانی  -ه عملیاتیحذف اطالعات از حافظ 
 ثبت اطالعات مربوط به مجموع مبالغ و تعداد کاالهاي برگشتی، اقالم منفی و تخفیفات ارائه شده 
 قطع فوري صندوق مکانیزه فروش در صورت قطع ارتباط  چاپگر، صفحه نمایش مشتري یا حافظه مالیاتی 
  هاي ثبت شده گزارشات نهایی پایان هاي گزارش نهایی پایان روز یا پیرو شمارهتاریخچاپ  گزارش نهایی موقتی پیرو

 روز در  فاصله زمانی مورد نیاز
 ذخیره اطالعات در حافظه عملیاتی حتی در صورت افت ولتاژ یا قطع کامل منبع تغذیه برق 
  روز 90حداقل ذخیره اطالعات در حافظه عملیاتی بدون ارتباط با منبع برق خارجی براي 
  سازي اطالعات، نوار کاغذي و منبع تغذیه برق غیر قابل شارژ، بدون آسیب رساندن به جایگزینی واسط ذخیرهقابلیت

 مهر و موم
  بازنگري صحت و اعتبار پرونده هاي کنترلی توسط ابزارهاي فنی صندوق مکانیزه فروش 
 کردن اطالعات از گزارشات نهایی پایان روزسازي کافی براي ثبت و ذخیره داشتن  مقدار فضاي ذخیره 
 بازیابی اطالعات ذخیره شده 
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 فرد و تکرار نشدنی تولید شده توسط سازنده صندوق مکانیزه فروش  عالمت گذاري با  کد منحصر به 
 هاي مالیات بر ارزش افزوده و پول رایجقادر به تغییر نرخ 
 نیزه فروش ، نام بنگاه، اقامتگاه قانونی یا محل کسب متصدي قابلیت ثبت عالمت حفاظتی ، کد مالیاتی صندوق مکا

، کد اقتصادي ارزش افزوده، تاریخ و زمان قراردهی صندوق مکانیزه (TIN)کد اقتصادي  کسب و کار و پایانه فروش،
نونی اارز رایج و قا 2حداقل  نرخ مالیات بر ارزش افزوده براي دست کم سه نرخ متفاوت، فروش براي بهره برداري،

 کشور.
 هاي اطالعات از گزارش نهایی پایان روزتهیه بایگانی 

 
 :مشمول این قانون در اسلواکی اقتصادي فعاالن تکالیف

 ثبت درآمدهاي فروش بدون تأخیر در صندوق مکانیزه فروش 
  هاي فروشبرداري از صندوق مکانیزه فروش در تمام محلملزم به بهره 
   برداري آزمایشی، راه اندازي گذاري شده  به هنگام ثبت اطالعات طی بهرهباطله عالمتصدرو رسید با کلمات رسید

 و تعمیر صندوق مکانیزه فروش، ارائه آموزش در محل
  افزاري خود به مقام ریاست دارایی افزاري و نرمصدور گواهینامه براي صندوق مکانیزه فروش به همراه ابزار سخت

ضمانت انجام عملیات نگهداري و تعمیر الزامی صندوق فروش توسط متصدي -روز 30جمهوري اسلواکی ظرف مدت 
 کسب و کار

   کشف آسیب وارد شده به مهر و موم و یا از دست دادن آن توسط متصدي کسب و کار و اطالع به سازمان خدماتی
 بدون فوت وقت

   مجرد خریداري صندوق فروش یا چاپگر مالی تحویل نسخه اي از گواهینامه صندوق مکانیزه فروش یا چاپگر مالی به
 به متصدي کسب و کار

  تخصیص کد مالیاتی به  صندوق مکانیزه فروش 
  چاپ  نسخه رسید صندوق پس از ثبت درآمد فروش در صندوق مکانیزه فروش توسط متصدي کسب و کار 
 رمانه  مشتري نسبت به کاال یا  تحویل رسید صندوق مکانیزه فروش به خریدار به مجرد بازگشت کاال یا شکایت محت

 خدمت
 کد مالیاتی صندوق مکانیزه فروش، تاریخ، زمان، مبلغ کل قابل پرداخت و عالمت محافظتی روي رسید  پر رنگ نمودن

 صندوق نمایش داده شده
  شده در صندوق مکانیزه فروشتضمین حفاظت اطالعات ذخیره 
 هاي کنترلی و محتواي حافظه مالیاتی تا انقضاي دوره قانونیندهسازي اطالعات شامل پروذخیره نمودن رسانه ذخیره 
 هاي کنترلی به محض درخواست اداره مالیات یا اداره گمرك، ارسال نسخه چاپی  یا به شکل الکترونیکی بتمام پرونده

 به صورت فوري یا در مهلت زمانی تنظیم شده توسط اداره مالیات یا اداره گمرك،
 اند  در همان روز صدورکه با کلمه سپرده مشخص شده ذخیره  سازي اسنادي 
 هاي چاپی که خوانا بودن اطالعات را طی پنج سال از پایان سال تقویمی چاپ آنها استفاده  از نواري براي خروجی

 تضمین کند
 اعالم به سازمان خدماتی بدون اتالف وقت  در صورتی که قادر به استفاده از صندوق مکانیزه فروش نباشد 
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 اندازي مجددا صندوق مکانیزه فروش براي بهره برداري بدون فوت وقت، در دفتر صندوق ثبت تاریخ و زمان راه
 مکانیزه فروش

  برداري صندوق مکانیزه فروشهاي فروش طی توقف بهرهصدور برگه 
 صندوق مکانیزه هاي فروش صادره ظرف ده روز پس از پایان آخرین روز ماه راه اندازي مجدد ثبت اطالعات برگه

 فروش
  تهیه گزارش نهایی پایان روز با استفاده از اطالعات حافظه عملیاتی،  و تنها براي روزهایی که درآمد فروش داشته است 
 ملزم به نگهداري دفتر صندوق مکانیزه فروش است 
 برداري از آن ه  بهرهبرداري از صندوق مکانیزه فروش را در کمتر از سه روز کاري، از روز خاتمباید خاتمه بهره

 صندوق فروش، به اطالع اداره مالیات برساند
 ثبت تاریخ تعلیق مجوز تجاري در دفتر صندوق مکانیزه فروش 
  2011دسامبر  31ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش، براي ثبت درآمد فروش تا پیش از  

 
 امل موارد ذیل است:ذیربط در کشور اسلواکی ش مراجع و ها سازمان،دستگاه وظایف

 نماید  چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی: نام ثبت به اقدام باید مالیات اداره
 الف) تسلیم درخواستی مکتوب مشتمل بر فهرست انواع  صندوق مکانیزه فروش در صف تعمیر و سرویس 
 ب)  رونوشت قرارداد پیرو را ضمیمه درخواست نماید.  

  روز از روزي که درخواست تسلیم شده است نسبت به ثبت نام در دفتر ثبت تصمیم  15اداره مالیات باید ظرف مدت
 گیري نماید. 

 اداره مالیات باید در تاریخی که تصمیم ثبت نام در دفتر ثبت نهایی می شود اقدام به ثبت نام نماید 
 حذف  سازمان خدماتی از دفتر ثبت نام در مواردي که : 

 الف) منحل شده یا موجودیت آن متوقف شده باشد. 
 ب) انجام امور تعمیر و نگهداري صندوقهاي فروش الکترونیکی را متوقف نماید. 
 پ) نتواند تغییرات مطرح شده را در مهلت تعیین شده اعالم نماید. 

 که در آن از وقایع  روز از تاریخی 15نام، در مدت گیري نسبت به حذف سازمان خدماتی از دفتر ثبتتصمیم
 مشخص شده  آگاهی یافته است.

  رئیس دارایی باید امکان ثبت نام الکترونیکی را، که به طور منظم به روزرسانی شده و در سامانه ثبت نام منتشر
 .می شود، فراهم نماید

  ات زیر به منظور به دست آوردن کد مالیاتی براي  صندوق مکانیزه فروش، متصدي کسب و کار باید اطالع
 را به اداره مالیات ارسال نماید:

چنانچه متصدي کسب و کار  شخص حقیقی باشد اطالعات هویتی وي عبارتند از  -1 
 نام بنگاه و اقامتگاه دائمی، ...

چنانچه متصدي کسب و کار  شخص حقوقی باشد اطالعات هویتی وي عبارتند از  -2
 نام بنگاه و اقامتگاه قانونی شرکت، ...
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اطالعات صندوق مکانیزه فروش عبارتند از نوع آن، مدل و شماره سریال، نام  -3
 سازنده، ...

اطالعات سازمان خدماتی اجرا کننده امور تعمیر و نگهداري صندوق مکانیزه فروش  -4
 براي متصدي کسب و کار

 

 این قانون در کشور اسلواکی شامل موارد ذیل است: )مالیاتی جرایم با برخورد(اجرایی ضمانتهاي

 اي را نسبت به  تخلفات اداري مربوطه اعمال نماید:اداره مالیات یا اداره گمرك باید بموجب مقررات زیر جریمه
 یورو، 3300یورو تا  330الف) در مبلغی از  
 یورو.  3300یورو تا  100ب) در مبلغی از  

یورو تجاوز نکند، نباید  20غیر از درآمد حاصل از فروش، از در صندوق مکانیزه فروش، به سپردهچنانچه مقدار کل پول نقد 
 اي از سوي اداره مالیات یا اداره گمرك تحمیل گردد. براي تخلف اداري جریمه

ره مالیات یا اداره ادا - یورو، 40000یورو تا  10000ج) مبلغی از  یورو، 2000ت) مبلغ  یورو، 330یورو تا  50پ) مبلغی از 
 اي را نسبت به هر یک از موارد متعاقب نقض زیر اعمال نماید:گمرك باید جریمه

  یورو، 6600یورو تا  660الف) مبلغی از 
غیراز درآمد در صندوق مکانیزه الکترونیکی، به یورو. چنانچه مقدار کل پول نقد سپرده 6600یورو تا  200ب) مبلغی از 

اي از سوي اداره مالیات یا اداره گمرك یورو تجاوز نکند، نباید براي تخلف اداري جریمه 20 حاصل از فروش، از
 تحمیل گردد.

  یورو، 660یورو تا  100مبلغی از  )پ
 یورو 4000ت) مبلغ 
 اعمال جرایم توسط حکم دادگاه به صورت نقدي 
  اکرات شفاهی در خصوص نقض تحمیل جریمه نقدي به شخصی که  یادداشتی از  مذ حکم دادگاه درابالغ

  .استآشکار این قانون تنظیم کرده
جریمه ظرف مدت سه روز کاري به دنبال تسلیم حکم دادگاه نسبت به تحمیل جریمه نقدي قابل پرداخت بوده و همچنین  

 .صورت نقدي نیز قابل پرداخت است به
  بسا عالوه بر جریمه تحمیل چهاداره مالیات یا اداره گمرك در خصوص اولین تکرار نقض یا هر نقض بعدي قانون

 خواهند داشتدادخواستی را براي لغو پروانه کسب تسلیم  شده
  تواند از روز بعد از تا آخرین روز از تاریخ مقرر عمل نکند، نمیاگر متصدي کسب و کار به پرداخت جریمه

اي موعد مقرر براي پرداخت جریمه در پایانه فروش،  اقدام به فروش کاال یا ارائه خدمتی نماید که تابع الزام انقض
 به استفاده از صندوق مکانیزه فروش است.

 اي دال بر ممنوعیت فروش کاال یا ارائه خدمات مشمول الزام برچسب گذاري پایانه فروشی که بموجب اعالمیه
 انیزه فروشاستفاده از صندوق مک

  اگر متصدي کسب و کار ممنوعیت فروش کاال یا ارائه خدمت مشمول الزام به استفاده از صندوق مکانیزه فروش
براي نقض اعمال نموده و دادخواستی براي لغو پروانه اي را را نقض کند، اداره مالیات یا اداره گمرك باید جریمه

 کسب در پرونده قرار دهد
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 شود، شدت، مدت و عواقب ناشی از وضعیت غیرقانونی در نظر گرفته میدر هنگام اعمال جریمه 
  اعمال جریمه در برخورد با الزامات براي نقض آنچه که مشمول اعمال جریمه گردیده است، بدون هرگونه

 گیرد.تبعیضی صورت می
  اي را براي تخلفات اداري مذکور در مقررات زیر اعمال نمایداداره مالیات باید جریمه: 

  یورو، 3300یورو تا  100الف) مبلغی از 
 یورو، 3300یورو تا  330ب) مبلغی از 

 یورو، 1600یورو تا  160مبلغی از  پ) 
  یورو. 2000ت) مبلغ  
 را نسبت به تکرار متعاقب هر مورد نقض مقررات زیر وضع نمایداي اداره مالیات باید جریمه 

  یورو، 6600یورو تا  200الف)مبلغی از 
 یورو، 6600یورو تا  660ب) مبلغی از  
 یورو، 3300یورو تا  330پ)مبلغی از  
 یورو 4000مبلغ  ت) 
 دادخواستی براي لغو پروانه کسب تواند عالوه بر اعمال جریمه نقدي اداره مالیات در اولین مورد تکرار نقض می

  در پرونده قرار دهد.
 شود.از وضعیت غیرقانونی در نظر گرفته می عواقب ناشیهنگام اعمال جریمه شدت، مدت و الف) 

اعمال جریمه در برخورد با الزامات براي نقض آنچه که مشمول اعمال جریمه گردیده است، بدون تبعیض ب) 
 گیرد.می صورت 

است، جریمه اعمال نخواهد در صورت گذشت پنج سال از پایان سالی که در آن نقض این قانون رخ داده پ) 
 شد.

 جزایی مقام یا دارایی رئیس گمرك، اداره مالیات، اداره توسط مقررات طبق قانون این رعایت بر نظارتت) 
  شود. می انجام دارایی اداره

 

 فروش در کشور اسلواکی شامل موارد ذیل است: مکانیزه هاي سامانه اجراي بر نظارت

  است که: از منظر اداره مالیات شخصی مرتکب تخلف اداري شده
  ،در استفاده از  صندوق مکانیزه فروش به منظور ثبت درآمدهاي فروش قصور نماید 
 برداري خارج می کند،صندوق مکانیزه فروش را با مداخله خود از بهره  
 برداري می کند،هاي فروش، از  صندوق مکانیزه فروش، برخالف الزامات بهرهبراي ثبت درآمد 
 کند،فروش  قصور می نسبت به تحویل برگه  
 کند اما در تحویل رسید صندوق قصور دارد، درآمد فروش را در صندق فروش الکترونی ثبت می 
 باشد،کند، اما رسید یا برگه فروش مطابق با الزامات مورد نظر نمیرسید صندوق صادر را می  
 ،در پایانه فروش داراي دفتر صندوق مکانیزه فروش نمی باشد  
 ر صندوق مکانیزه فروش قصور می کند،نسبت به ثبت سپرده نقدي د 
 کند،نسبت به پیروي و تطابق قصور می  
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 ،نسبت به استفاده از صندوق مکانیزه فروش قصور می کند 
 کند،نسبت به تضمین انجام تعمیر و نگهداري الزامی صندوق فروش قصور می  

 کند ،نسبت به تطابق با الزامات قصور می  
 کند، یا خدمت قصور مینسبت به نشان دادن عنوان کاال  
 کند،نسبت به تحویل رسید صندوق یا برگه فروش به خریدار قصور می  
  کند،قصور مینسبت به تطابق با الزامات  
 کند،نسبت به تطابق با الزامات قصور می  
  سازمان نسبت به اعالم آسیب دیدگی و یا مفقود شدن  مهر و موم یا اعالم نقص فنی  صندوق مکانیزه فروش به

 کند،خدماتی قصور می
 کند،شده در صندوق مکانیزه فروش در محدوده زمانی مقرر قصور مینسبت به ثبت اطالعات برگه فروش صادر 
 کند،نسبت به انبار کردن حافظه مالیاتی تا انقضاي دوره قانونی قصور می 
 هایی خالصه یا نسبت به تطابق با روش و نسبت به تهیه  گزارش نهایی پایان روز،  گزارش نهایی موقت یا  گزارش ن

  کند،طرز عمل قصور می
 کند،دفتر صندوق مکانیزه فروش را نگهداري نمی 
 کند،نسبت به تطابق با روش و طرز عمل در رویداد تغییر مالک صندوق مکانیزه فروش قصور می  
 کند،گیري از صندوق مکانیزه فروش قصور مینسبت به اعالم اختتام بهره  
 کند،نسبت به ثبت اطالعات در دفتر صندوق مکانیزه فروش قصور می 
 کند،ها قصور مینسبت به درج اطالعات پیرامون موقعیت مهر و موم  
 کند،نسبت به تطابق با الزامات قصور می 
 کند،نسبت به ارسال گواهینامه  صندوق مکانیزه فروش یا  چاپگر مالی قصور می 
 کند،سازي اطالعات قصور میرزعمل ذخیرهنسبت به تطابق با روش و ط  
  کند،قصور مینسبت به تضمین تعمیر صندوق مکانیزه فروش در حدود زمانی مشخص شده 
 کند،ها را نگهداري نمیسوابق مهر و موم 
 دیدگی یا مفقود شدن مهر و موم،  موارد اصالح در زمینه اطالع رسانی به اداره مالیات در صورت احراز آسیب

 کند،عات ذخیره شده در صندوق مکانیزه فروش، قصور  میاطال
 کند،نسبت به تعویض مهر و موم آسیب دیده یا ازدست رفته قصور می 
 کند،نسبت به اعالم ایجاد تغییر در اطالعات در مهلت زمانی معین قصور می 
 کند،نسبت به برچسب زدن صندوق مکانیزه فروش با  مهر و موم قصور می 
 کند،هاي دیگري عرضه میفروشد یا به شکلا را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر میهمهر و موم  
 هاي آسیب دیده یا غیرقابل استفاده به اداره مالیات یا نسبت به تطابق با روش و طرز عمل نسبت به تحویل مهر و موم

  کند،می هاي استفاده یا عرضه شده به اداره مالیات قصوربراي حل و فصل تعداد مهر و موم
 کند،نسبت به ثبت اطالعات در دفتر صندوق مکانیزه فروش قصور می 
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 دهد و در دفتر سوابق دهد، یا تعمیر و نگهداري صندوق فروش را انجام میبرداري قرار میصندوق فروش را مورد بهره
  شود،سازمان خدماتی ثبت نمی

 کانیزه فروش یا پرونده کنترلی را داده یا خود چنین در تضاد با این قانون، اجازه اصالح اطالعات در صندوق م
  دهد،اصالحاتی را انجام می

 صندوق مکانیزه فروش کرده یا  اجازه استفاده از آن برداري ازبدون برآوردن اقتضائات منطبق با این قانون، اقدام به بهره
  دهد،را می

 برداري صندوق الف د) نسبت به اختتام بهره کند،می ممنوعیت فروش کاال یا ارائه خدمات در پایانه فروش را نقض
  کند.مکانیزه فروش قصور می

 
 تایوان

 فروش در کشور تایوان شامل موارد ذیل است: مکانیزه سامانه) افزاري نرم و افزاري سخت(فنی مشخصات
  کد اقتصادي خریدار و مبالغ فروش و مالیات شغلیقابلیت چاپ 
  (رسید) و نسخۀ فروشنده (ته قبض) فاکتورنسخۀ خریدار قابلیت چاپ 
 چاپ شماره سریال هر فاکتور عملیات آماري مانند محاسبۀ مبلغ کل (فروش)، مبلغ کل روزانه و ماهانه وانجام 
 (ده) رقمی 10ها و ثبت حداقل یک شماره داراي قطعه حافظه مهر و موم شده براي ثبت مبلغ کل وارده 
  درجه 270معامالتی با قابلیت چرخش تا بیش ازمجهز به صفحۀ نمایش مبلغ 
 گذاري قابلیت عالمتTX هاي مشمول مالیات و براي فروشTZ هاي با نرخ صفربراي فروش 
  (هشت) ساعت کار مداوم بدون برق  8صندوق مجهز به باطري با امکان حداقل 
  چاپ همزمان رسید خریدار و رسید فروشنده 
  و بستن حساب قابلیت تطبیق حساب-هافیفات و اصالحیهسوابق (ثبت) تخامکان نگهداري 

 
 این قانون در کشور تایوان شامل موارد ذیل است: )مشمول اشخاص(  اقتصادي فعاالن تکالیف

 هاي مکانیزه فروش مکانیزه فروش قبل از استفاده از صندوق شمارة صندوق،  شمارة ساخت (سازنده)،  برند،  ثبت نوع
 صالحیتدارو تایید مقام 

  هاي حسابداري صحیح استفاده ها و سایر واحدهاي تجاري که از سیستمهاي بزرگ، سوپرمارکتمعافیت فروشگاه
 کنند از ارائه گزارش به مقام صالحیتدار در مورد افزایش یا تغییر کدهامی
  شکل ثبت مبلغ فروش و مالیات خروجی  به صورت جداگانه بر روي فاکتور یک 
   توسط واحد تجارينسخه فاکتور صدور سه 
  هاي مکانیزه فروششکل با استفاده از صندوقصدور فاکتورهاي یک 
  گزارش فاکتورهاي مفقودي براي ابطال به مقام صالحیتدار 
 توسط واحد تجاريفروش  مکانیزه صندوقهاي از استفاده براي صالحیتدار مقام موافقت و تأئیدیه  

 
  

26 

 



 این قانون در کشور تایوان شامل موارد ذیل است: )مالیاتی جرایم با برخورد(اجرایی ضمانتهاي

در صورت عدم ارائه گزارش مفقودي فاکتورها توسط واحد تجاري به مقام صالحیتدار براي امحاء یا عدم امحاء آنها برابر قانون 
هاي صالحیتدار براي استفاده از صندوقآندسته از واحد تجاري که تأئیدیه و موافقت مقام -و مقررات مشمول جریمه می شود

کند، طبق قانون مشمول شکل را دارد اما به ترتیب قوانین مربوطه عمل نمیمکانیزه فروش  به منظور صدور فاکتورهاي یک
چنانچه واحد تجاري  با رد درخواست خریدار مبنی بر -شکل خواهد بوداي معادل جریمه عدم استفاده از فاکتورهاي یکجریمه

اي معادل این قانون را نقض نماید، آن واحد تجاري مشمول جریمه 14ماده  2شکل، مقررات بند تعویض رسید با فاکتور یک
 جریمه عدم ارائه رسیدِ خرید خواهد بود.

 
 

  نروژ
 فروش در کشور نروژ شامل موارد ذیل است: مکانیزه سامانه) افزاري نرم و افزاري سخت(فنی مشخصات

  ثبت نقدي باید یک صندوق نقدي یکپارچهداراي سیستم 
  هر سیستم ثبت نقدي مجهز به یک چاپگر 
  امکان انتقال اطالعات از حافظه فهرست عملیات به یک سیستم ذخیره خارجی 
  سیستم مستند سازي، نرم افزار، کتابچه راهنماي خدمات، ابزارهاي برنامه ریزي وکتابچه هاي راهنماي برنامه ریزي  به      

 زبان هاي نروژي، سوئدي، دانمارکی یا انگلیسی 

 قابلیت ثبت مبادالت نقدي 
  قابلیت ثبت انواع مختلف روش هاي پرداخت 

 قابلیت ثبت با یک ساعت رسمی 
  قابلیت ثبت مقادیرمثبت و منفی رسیدها وگزارش ها درحافظه فهرست عملیات 
  قتصادي  داراي تعهد دفترداريقابلیت ثبت روش پرداخت، به طور جداگانه براي هر واحد ا 
  عدم امکان تغییر متن برنامه هاي پیش نویس کاالها و خدمات در طی و بعد از ثبت 
  عدم امکان انجام ثبت در سیستم ثبت نقدي اگرحافظه پر باشد 
   عدم امکان مشخص کردن کاالها و خدمات ویژه که مشمول گزارش روزانهx و گزارش روزانه zنیستند 
  طالعات و ذخیره سازي در حافظه فهرست عملیاتانتقال ا 

 امکان تغییر اطالعات قیمتی  در حافظه فهرست عملیات 
  امکان شناسایی هراپراتور  با استفاده از کارت 
  امکان  شناسایی و جداسازي همه استفاده هاي پیوسته از زمان شروع فعالیت 
   قابلیت ایجاد گزارش هاي روزانهx گزارش هاي روزانه ،z رسیدهاي فروش و رسیدهاي برگشتی شامل شماره شناسه ،

 سیستم ثبت نقدي،  مبلغ کل فروش نقدي کل و....
  چاپ رسید فروش، ثبت مبادله نقدي و الزامات برداشت نقدي 
  قابلیت صدور و چاپ گزارش خالصه روزانه از تمامی عملکردهاي کسب و کار  طی روز  
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 این قانون در کشور نروژ شامل موارد ذیل است: )مشمول اشخاص(  اقتصادي فعاالن تکالیف

 برنامه  الزام عرضه کننده سیستم ثبت نقدي به ارائه نرم افزار، کلیدهاي خدمات، کتابچه هاي راهنماي خدمات، ابزارهاي
 ریزي و کتابچه هاي راهنماي برنامه ریزي

 طور الکترونیکیتسلیم اظهارنامه به 
   هاي ثبت نقديکه تعهدات دفترداري دارند به استفاده از سیستمالزام واحدهاي اقتصادي 
  تهیه و چاپ گزارشZ  هاي هر روزدر پایان فروش به صورت روزانه از هر موضوع فروش 
  ها استها و برگشتیهاي هر کارت در پایان هر روز که بیانگر پرداختتهیه گزارشی از خروجی 
   گزارشZ  روزانه و گزارش تهیه شده از خروجی هاي هر کارت باید به همراه صورت مغایرت تهیه شده در کنار

  یکدیگر نگهداري شوند
  .درصورتی که مشتري درخواست نماید، باید رسیدي به وي تحویل داده شود  
  الك وجود ندارد.هاي فروش مرتبط با فروش امگذاري صورتحسابنیازي به رعایت الزامات مربوط به شماره 
 مکتوب نمودن کاالها و پول هاي تحویل داده شده و برگشت خورده در مستندات فروش هاي نقدي 
 هاي نقد ثبت هاي فروش از طریق مقایسه مانده وجوه نقد با فروشهاي انجام شده از طریق ماشینمستندسازي فروش

 شده مطابق با حسابگر ماشین فروش
 شماره شده هاي (یا پرونده) پیش شماره شده و یا دفاتر پیشودکار از طریق پاکتمستندسازي فروشهاي نقدي خ 
 هاي انجام شده به صورت روزانه با مانده وجوه نقد مقایسه مستندات مربوط به فروش 
 هایی که داراي تعهد دفترداري بوده و ارائه دهنده ، تاکسی رانان و شرکت وزارتخانههاي نقدي معافیت ثبت فروش

 دمات حمل و نقل از طریق تاکسی هستند خ
 متر پرینت مستندات مربوط به فروش (رسید مشتري) براي هر مشتري، توسط تاکسی 
 متر هاي تاکسیهاي عملیات انتقالی و گزارشهاي نقدي از طریق استفاده از حافظهمستندسازي فروش  

 
 موارد ذیل است:ذیربط در کشور نروژ شامل  مراجع و ها سازمان،دستگاه وظایف

  تحویل اظهارنامه  همراه با سیستم ثبت نقدي به مشتري 
  طرح ریزي یک سیستم ثبت نقدي اعم از مدل سیستم ثبت نقدي، نوع و نسخه و شماره شناسایی سیستم براي تسهیل

 نظارت
   به مشتري مستندسازي سیستمی ساختار و وظایف سیستم ثبت نقدي و تحویل اسناد به همراه سیستم ثبت نقدي 

 شده ثبت کننده عرضه اظهارنامه و نقدي ثبت سیستم یک از به استفاده دفترداري تعهدات با اقتصادي الزام واحدهاي 
  سیستم آن در
  واحدهاي اقتصادي با تعهدات دفترداري بایستی اداره مالیاتی را از سیستم ثبت نقدي در طول انجام فعالیت تجاري خود

 مطلع نمایند. 
  مقرراتی متناسب با الزامات استفاده از سیستم ثبت نقدي بانضمام موارد عدم شمول این الزامات توسط صدور

 وزارتخانه
  دهد که طبق قانون ملزم صدور رسید مالیاتی براي هر گونه فروش کاال که در بازار کسب و کار آزاد عمومی رخ می

 به صدور فاکتور و یا سند معادل آن نیستند
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  رسید مالیاتی در زمان پرداخت وجه براي کاالهاي فروخته شده یا خدمات ارائه شده یا همزمان با ارائه  ثبت و صدور
خدمات نهایی صادر شده. حتی در صورت صدور فاکتور یا اگر هنوز پرداخت انجام نشده یا کاال و خدمات تحویل 

   نشده باشد.
  اره ومطابق با مدل استاندارد مورد تأیید این حکم و مهر و موم هاي مورد اشصدور رسید مالیاتی با استفاده از ماشین

 شده توسط مقام مالیاتی باشد.
ثبت نام متصدیان کسب و کار که موظف به صدور رسید مالیاتی مکانیزه هستند، به طور مشخص براي هر عمل مورد تصدي با  

 نرخ مالیاتی متفاوت، قابل اجرا است. 
  شود.ین شده، رسید مالیاتی مکانیزه، جایگزین صدور رسید یا فاکتور میدر مورد فروش کاالهاي تعی 

 
 این قانون در کشور نروژ شامل موارد ذیل است: )مالیاتی جرایم با برخورد(اجرایی ضمانتهاي

  عدم ارائه اظهارنامه از سوي عرضه کننده و نیز عدم تبعیت سیستم ثبت نقدي ممکن است منجر به صـدور بـرگ جریمـه
ي ایـن اي نیز ممکن است در صورت عدم تامین شرایط قید شده در مقررات عقبـهسوي سازمان مالیاتی گردد. جریمهاز 

 قانون اعمال شود.
  اگر ناظر مالیاتی اخطاري را تنظیم یا قرار به تنظیم آن داشته باشد و یا مرجع مالیاتی اطالعاتی را از طریق دیگر اشـخاص

 شد ممکن است نسبت به صدور برگ جریمه اقدام نماید.حقیقی و حقوقی کسب نموده با
  شود، اگر بعـد از یـک دوره دوازده ماهـه پـس از اعمـال جریمـه، برابر هزینه دادگاه نروژي مطالبه می 30جریمه بالغ بر

 برابر هزینه دادگاه نروژ اعمال خواهد شد. 60قصورات دیگري در سیستم ثبت محرز گردد، هزینه جریمه به میزان 
  شود اداره مالیات باید یک محدوده زمانی را براي اصالح خطا یا خروج سیستم ثبت نقدي وقتی برگ جریمه صادر می

 از بازار تعیین کند.
  ها تسلیم شود.درخواست تجدید نظر براي احکام جریمه باید در ظرف سه هفته به اداره کل مالیات 
 حد اقتصادي با تعهدات دفترداري عمدا یا سهوا، بـه تعهـدات خـود عمـل اداره مالیاتی این امکان را دارد که اگر یک وا

 اي را صادر نماید. نکند، برگ مطالبه جریمه
  هـاي دادرسـی در نـروژ اسـت. اگـر تخلفـات دیگـري برابر هزینـه 15هاي دادرسی، مبلغ جریمه تا بر اساس قانون هزینه

هاي دادرسی در نروژ برابر هزینه 40تکب شوند، مبلغ جریمه تا ماهه مر 12عالوه بر آخرین جریمه صادره در طول دوره 
 بد. یامی  افزایش

   برگ مطالبه جریمه امکان دارد براي شروع یک فعالیت تجاري بدون اطالع قبلی صادر شود. تصمیم به اقامه دعـوي در
 طول بیانجامد. خصوص مطالبه جریمه به سازمان امور مالیاتی امکان دارد سه هفته به

   بودجه، جرایم نقدي و کیفري جدیدي را براي هم مالیات بر درآمد و هـم مالیـات کـاال و خـدمات/ مالیـات هماهنـگ
اي نسبت بـه مـوارد گـزارش کمتـر از واقـع درآمـدها بـا بکـارگیري نـرم افـزار حـذف مقرر نموده است تا به طور ویژه

 به کارگیري، تملک یا فراهم نمودن نرم افزار حذف الکترونیکی فروش الکترونیکی فروش اعمال گردد. از جمله: براي

براي تولیـد، توسـعه، فـروش، تملـک بـراي آن  از پس تخلف بار هر براي دالر 50000و  تخلف اولین براي دالر 5000 
 دالر 10000فروش، عرضه براي فروش، هر روش دیگر ایجاد دسترسی نسبت به نرم افزار حـذف الکترونیکـی فـروش  

و براي به کارگیري، تملک، تهیه، تولید، توسعه، فـروش،  متعاقب تخلف بار هر براي دالر 100000و  تخلف اولین براي
تملک براي فروش، عرضه براي فروش یا استفاده از هر روش دیگري براي ایجاد دسترسی نسـبت بـه نـرم افـزار حـذف 
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دالر یا حکم زندان براي دوره اي با حـد  500000تا  10000ین در احکام صادره عادي، جریمه اي ب الکترونیکی فروش.
دالر تـا  50000در آراي صـادره بوسـیله هیـات ژوري، جریمـه اي بـین  سال یا هم جریمه نقـدي و هـم زنـدان یـا 2اقل 

 سال زندان یا هم جریمه و هم زندان 5دوره اي با حداقل  دالر یا زندان براي 1000000
 

  فیلیپین
 فروش در کشور فیلیپین شامل موارد ذیل است: مکانیزه سامانه) افزاري نرم و افزاري سخت(فنی مشخصات

 ،و کار و کسب فعالیت رشته/گروه متقاضی، اقتصادي کد متقاضی، وکار کسب عنوان/نام آدرس، قابلیت ثبت نام 
 مکانی آدرس

   کننده/دالل یا فروشنده دستگاه.و کار، آدرس و کد اقتصادي توزیعنام، عنوان کسب قابلیت ثبت 
   افزار مورد استفادههاي آن، اعم از نو یا دست دوم، و نرممارك، مدل، شماره سریال و نوع تمام بخشقابلیت ثبت 
   هاي غیرفروشی شناسایی شدهنمونه رسیدها براي تراکنشارائه -حداکثر ظرفیت فروش انباشتهقابلیت ثبت 
  باشته ثبت شده در دستگاهارائه رسید نمونه جمع کل ان 
 افزار استفاده شده در عملیات اندازي مجدد و یا کپی نرمکلیدهاي راهاندازي مجدد جمع کل انباشته، تمام قابلیت راه

 هاي فروشواقعی پایانه
 

 این قانون در کشور فیلیپین شامل موارد ذیل است: )مشمول اشخاص(  اقتصادي فعاالن تکالیف

  (کپی)مدرك پرداخت هزینه ثبت نام.ارائه تصویر 
   صادر شده توسط اداره درآمد داخلیارائه تصویر(کپی) از گواهینامه ثبت نام 
   تصویر(کپی) از گواهینامه ثبت نام عنوان/نام کسب و کار صادر شده توسط وزارت صنعت و تجارت (در مورد ارائه

  شرکت).شخص) یا تصویر ثبت نام کمسیون ارز و اوراق بهادار (در مورد 
   تصویر (کپی) گواهینامه ثبت نام اداره درآمد داخلیارائه  
 تصویر پرداخت هزینه ثبت نام جاري.ارائه - تصویر مجوز قبلی، در صورت وجود ارائه  
   کروکی محل کسب و کار.ارائه  

 
 ذیربط در کشور فیلیپین شامل موارد ذیل است: مراجع و ها سازمان،دستگاه وظایف

 موقـع فـرم درخواسـت اداره درآمـد فروش غیر متصل به سیستم حسـابداري رایانـه اي : تسـلیم بـه پایانه یا صندوق براي
 داخلی، براي اخذ مجوز استفاده از صندوق یا پایانه فروش

 موقع فرم درخواسـت اداره درآمـد داخلـی، اي: تسلیم به رایانه حسابداري سیستم به متصل فروش پایانه یا صندوق براي
 اخذ مجوز استفاده از صندوق یا پایانه فروشبراي 

  پـیش از تعمیـر،  دانش فناوري توسعه اداره یا بزرگ مؤدیان به رسیدگی اداره/ منطقه درآمد اعالم کتبی مودي به اداره
 ارتقاء، تغییر، اصالح یا به روز رسانی

 اداره یـا بـزرگ مؤدیـان به رسیدگی اداره/ منطقه درآمد به اداره نیاز مورد مدارك و اعالم کتبی مودي و تحویل اسناد 
 پس از تعمیر، ارتقاء، تغییر، اصالح یا به روز رسانی دانش فناوري توسعه

 کنـار در صورت  دانش فناوري توسعه اداره یا بزرگ مؤدیان به رسیدگی اداره/ منطقه درآمد اعالم کتبی مودي به اداره
 هاگذاشتن/صرف نظر کردن از دستگاه
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  کرواسی
 :فروش در کشور کرواسی شامل موارد ذیل است مکانیزه سامانه) افزاري نرم و افزاري سخت(فنی مشخصات

 دقیقه و ساعت( صدور رسید( 
  فروش مکانیزة صندوق اپراتور قابلیت ثبت شناسۀ 
  پرداخت هايشیوه قابلیت ثبت  شناسۀ 
 ،غیره؛ و بین حساب انتقال چک، اعتباري، کارت اسکناس 

   مالیاتی خدمات واحد( صادرکننده امنیتی و کد رسید؛ ویژة ثبت شناسۀقابلیت( 
  شمارة شناسۀ واحد ، شمارة رسید عددي، شمارة شناسۀ شخصی اپراتور، شمارة شناسۀ شخصی واحد مالیاتیارائه

  شمارة شناسۀ صندوق مکانیزة فروش  تجاري؛ و
 

 این قانون در کشور کرواسی شامل موارد ذیل است: )مشمول اشخاص(  اقتصادي فعاالن تکالیف

  واحد خدمات مالیاتی به منظور اجراي خدمات مالیاتی معامالت توسط دریافت یک گواهی دیجیتال از نمایندة مالی
 نقدي

   نمایندة مالی توسط نگهداري رکوردي از واحدهاي خدمات مالیاتی 
   شمارة شناسۀ شخصی (ثبتOIBدمات مالیاتی، شمارة گواهی هاي دیجیتال صادر شده و دورة )، نام کامل واحد خ

 اعتبار گواهی هاي صادرشده
   صدور رسیدهاي دربردارندة شناسۀ ویژة رسید در زمان پرداخت نقدي 
  صدور رسید با بکارگیري صندوق مکانیزة فروش الکترونیک 
  رسید و کد امنیتی بخش صادرکننده ویژة شناسۀ حاوي رسیدهاي صدور 
   ارسال اطالعات مربوط به تمام واحدهاي تجاري که فعال هستند، به ادارة مالیات وزارت دارایی 
   دریافت رسیدهاي تحویلی  باشمارة شناسایی منحصربفرد رسید 
  شود برقرار تواند نمی اطالعات تبادل ارتباط که مناطقی فرآیند مالیاتی رسیدها در 
  ثبت -هد مشتري براي صدور و نگهداري رسیدهاي صادره نمایش آگهی تعهد رسیدهاي صادره و تع

 هاي نقدي صورت گرفته به شهروندانهمۀپرداخت
   توسط واحد خدمات مالیاتیتعیین حداکثر پول نقد مجاز براي نهادهاي مالیاتی  

 
   کرواسی
 این قانون در کشور کرواسی شامل موارد ذیل است: )مالیاتی جرایم با برخورد(اجرایی ضمانتهاي

 مالیاتی امور سازمان دارایی، و اقتصادي امور وزارت توسط باید قانون این بر مبتنی مفاد دربارة و قانون این اجراي در اغماض
 امور وزارت باشد، نکرده اجرا قانون مطابق این را مالیاتی فرآیند مالیاتی، نهاد که اغماضی هايرویه طول در اگر-.شود انجام

 دالیلی که زمانی تا کند صادر را تجاري امور انجام از مالیاتی نهاد قانونی منع قرار تواند می مالیاتی امور سازمان دارایی، و مالیاتی
قرار منع قانونی ناشی - استیناف علیه قرار منع قانونی نباید در اجراي آن به تأخیر بیافتد.-.باشد شده یافته توقیف حکم رفع  براي

اقدامات خالف قانون ناشی از نقض مفاد این -از انجام امور تجاري توصیفی باید توسط مهر وموم محوطۀ تجاري انجام شود. 
هاي براي رویه-قانون باید بدواً توسط بدنۀ قضایی صالحیتدار وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان امور مالیاتی کنترل شود. 
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کونا  500،000یا بیش از  10،000واحد مالیاتی نباید کمتر از -در این قانون، نباید مالیات اجرایی وجود داشته باشد. مشروحه 
هاي تجاري اطالعات ساختمان رسیدهاي صادره که شامل تمام اطالعات مشروحه در این قانون  نمی باشد؛ جریمه شود اگر آنها:

عدم امکان  برقراري  تجاري بدون همۀ اطالعات مشروحه در قانون را تحویل دهد؛هاي گزارش ساختمانرا تحویل ندهد؛ 
هاي نقدي را در مقایسه با این قانون پرداخت ) اثبات نکنند؛HAKOMارتباط تبادل اطالعات را با استفاده از گواهینامۀ حاکم (

، فرد مسئول شخص حقوقی براي نقض قانون ند؛ده گذاري نکنرهاي بانکی را این قانون سپانجام دهند؛ گردش مالی در حساب
 500،000یا بیش از  5،000واحد مالیاتی نباید کمتر از  - کونا جریمه شود. 50،000یا بیشتر از  1،000واحد مالیاتی نباید کمتر از 
اپراتور در صندوق به منظور رسید عامل تحویل شمارة شناسایی اپراتور به شمارة شناسایی شخصی  کونا جریمه شود اگر آنها:

بردار به وزارت امور اقتصادي و مکانیزة فروش به منظور رسید عمل تحویل متصل نمی شود و شمارة شناسایی شخصی بهره
به شمارة گواهینامۀ  از صدور شمارة رسید به روش مشروحه مطمئن نباشند؛ دارایی، سازمان امور مالیاتی تحویل نمی شود ؛

در مدت دو روز از تاریخی که  لیاتی به منظور اجراي مبادالت مالیاتی نقدي نیازي نداشته باشند؛صادره از جانب سازمان ما
در مدت دو روز از تاریخی که  ارتباط قطع شده است، ارتباط الکترونیکی برقرار نکنند و همۀ رسیدهاي صادره را تحویل ندهند؛

اطالعات دربارة  ار نکنند و رسیدهاي صادره را تحویل ندهند؛ارتباط قطع شده است، فعالیت صندوق مکانیزة فروش را برقر
 هاي صادره این قانون ثبت نکنند و یا آنها را به موقع ثبت نکنند ؛بر روي نسخهرا شمارة شناسایی رسیدهاي صادرة منحصربفرد 

بارة تعهد به صدور رسید و تعهد آگهی در ،مطابق با مفاد مربوط به صدور رسیدها عمل نکند در حالیکه رسیدها را باطل می کند
به دریافت آن را نشان ندهند و رسیدهاي صادره را در ساختمان تجاري در هر صندوق مکانیزة فروش یا در مکانی قابل رویت 

کونا  40،000یا یش از  1،000هاي قانون، شخص مسئول شخص حقوقی واحد مالیاتی نباید کمتر از براي نقض -نگهداري کند.
مشتري و هر دارندة رسیدي که رسید صادره را پس از ترك ساختمان تجاري نگهداري نکند یا آن را به  - د.جریمه شو

  کونا جریمه شود.  2،000یا بیش از  200درخواست مأمور نشان ندهد نباید کمتر از 
 

 فروش در کشور کرواسی شامل موارد ذیل است: مکانیزه هاي سامانه اجراي بر نظارت

 هـاي کوچـک و بـزرگ و بـراي آن واحـدهاي مالیـاتی کـه یکـی از تعهد مالیاتی باید براي واحدهاي مالیـاتی تجارت
هـاي نهادهاي مالیاتی کـه فعالیتو چندین فعالیت آنها فعالیت تجاري وسایل راحتی زندگی و یا تهیه و سرو غذا است، 

، و آن واحـدهایی کـه فعالیـت تجـاري آنهـا ري اسـت تجاري آنها خرده فروشی و عمده فروشی و تعمیر وسایل موتـو
   .تشریح شود ،موسسۀ شخصی آزاد است

  مکانیزة فروش را تشریح کند که میوزیر امور اقتصادي و دارایی باید در دفترچۀ قانون شیوة آزمایش سیستم صندوق-

 تواند بوسیلۀ واحدهاي مالیاتی قبل از آغاز تعهد مالیاتی انجام شود. 
 مجاز به تشریح موارد زیر در دفترچـۀ قانون مفاد  اقتصادي و دارایی در طول مدت یکماه پس از اجرایی شدن وزیر امور

هاي هایی بـراي بدسـت آوردن گواهینامـههایی براي واحـدهاي خـدمات مالیـاتی راجـع بـه رویـهراهنمایی قانون است:
) که سازمان امور مالیـاتی یابـد بـه JIRر کرواسی طول و نوع ردیفی براي شمارة شناسایی رسید منحصربفرد (د مناسب؛

) شامل عناصر اجباري رسید xmlفرم وساختار پیامها (برنامۀ  عنوان تأییدي بر عوامل وصول موفق رسیدها تحویل دهد؛
هاي تولید، طول و نوع ردیف براي کد امنیتی صادرکنندة رسید که ارتباط بین واحد خدمات مالیاتی و حالت می باشد؛

هـاي امنیتـی ها و مکانیزمنامـهمقاوله هاي تجـاري؛رسید صادره را تأیید می کند؛  فرم وساختار پیامها راجع به سـاختمان
براي تبادل پیام کوتاه، مدل کاربردي که از سیستم فناوري اطالعات متمرکز براي واحدهاي مالیاتی به منظـور ارسـال و 

د، مدل کـاربردي کـه پیامهـاي ارسـالی و اعالنـی بـه طـور منحصـربفردي در اعالن پیامهاي الکترونیکی استفاده می شو
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صندوقهاي مکانیزة فروش الکترونیکی، پیامهاي خطاي استاندارد، مقاوله نامه هـاي اشـتباه انجـام مـی شـود؛ مضـمون و 
ي کـه برقـراري تعهدات واحد خدمات مالیاتی و رویۀ تأیید شده در مـوارد رویۀ گواهینامۀ کتابچۀ رسید صحافی شده ؛

طرح و مضـامین آگهـی دربـارة تعهـد رسـیدهاي صـادره و  پـذیرش  پذیر نباشد؛ارتباط تیادل اطالعات مشروحه امکان
هـا دربـارة روش تأییـد رسـیدهاي صـادره بـا اسـتفاده از تعهد از سوي مشتري و نگهداري رسیدهاي صـادره ؛ راهنمایی

هاي صــندوق مکــانیزة فــروش روش آزمــایش سیســتم ایت) ؛ وخــدمات ســازمان امــور مالیــاتی (پیــام کوتــاه، وب ســ
الکترونیکی که می تواند بوسیلۀ واحدهاي خدمات مالیاتی بکارگرفته شود پیش از اینکه تعهد مالیاتی بـه اجـرا گذاشـته 

 این قانون تشریح شده است. در شود 

 

 ضرورت و رویکردها)(هاي مکانیزه فروشنحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر سامانه الیحه -7
 ارزش بر ها بامحوریت مالیاتمالیات قانون اجراي در اصلی موانع و هااز چالش یکیهمانگونه که شرح آن گذشت، 

است و باعث شده نظام مالیات  هاي مکانیزه فروشعدم بکارگیري و استفاده از صندوق ،حقیقی اشخاص براي افزوده
 براي الزامات و هازیرساخت از برخی نشدن مهیا دیگر تا عبارته نگردد. ب بر ارزش افزوده به نحو مطلوب عملیاتی

 میسر افزوده ارزش بر مالیات قانون چالش بدون امکان اجراي کشور، اقتصاد در ايپایه قوانین از برخی اجراي

منظور اشراف به در بیشتر کشورهاي جهان به دهد که بررسی این موضوع در کشورهاي جهان نشان میشد.  نخواهد
ارزش افزوده، اقدام به استقرار صندوق  هاي تجاري واحدهاي کسب و کار از همان ابتداي اجراي نظام مالیات برفعالیت

ها جایگزین دفاتر که این صندوقطوريه اند، بدهندگان کاال و خدمات نمودهمکانیزه فروش در واحدهاي شغلی و ارائه
 این در قانونی مواد و احکام اجراي و پیگیري براي قوي اجراییضمانت رسد ایجادمی  نظر است. لذا بهقانونی شده

در حقیقت جهت دستیابی به اجراي موفق قانون مالیات بر ارزش افزوده باید از است.  در کشور ضروري خصوص
تصویب قوانین اال و خدمات، باالخص کهاي قانونی تکمیلی دیگر براي رصدگردش وجوه ناشی از فروش ظرفیت

جهان متناسب با اهمیت موضوع و  يهاي مکانیزه فروش بهره برداري شود. کشورهاازصندوق استفاده مکمل براي
ده و یا آن را در نگنجا ین مالیاتیانوهاي مکانیزه فروش را یا در متن قاجرایی، مقررات مربوط به صندوقهايظرفیت

کانادا و سوئد مقررات  اند. به عنوان مثال کشورهايگذارده ءبه اجرا یلیاتن ماینواقالب یک قانون مستقل و مقدم بر ق
هاي مکانیزه فروش را در متن قوانین مالیاتی و کشورهاي اسلواکی، تایوان، نروژ، فیلیپین و کرواسی مربوط به صندوق

 اند.این مقررات را در قانونی مستقل آورده
 هاي مکانیزه فروشسازي صندوقو پیاده ءمورد اشاره تمهیداتی براي اجرا در کشور ما نیز اگرچه در مستندات قانونی

بینی ضمانت است، اما به دالیل مختلف به ویژه فقدان ساز و کارهاي قانونی شفاف و کامل و عدم پیشبینی شدهپیش
قانون برنامه  121صنفی و ماده قانون نظام  71هاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، ماده ثر در قوانین مالیاتؤاجرایی م

رسد وجود قانونی مستقل در پنجم توسعه، اجراي مقررات مذکور با کندي و چالش همراه بوده است. لذا به نظر می
و قانون مالیات بر ارزش مستقیم ي هاخصوص استفاده و نظارت بر صندوقهاي مکانیزه فروش در کنار قانون مالیات

 یاري نماید.    قانون مالیات بر ارزش افزودهقوانین مورداشاره باالخص در پیاده سازي صحیح را  سازمان مالیاتیافزوده، 
 تحقق اهداف :از این رو سازمان امور مالیاتی به منظور 
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  دیان در بخش مالیات هاي مستقیم به ویژه مالیات بر ؤتعیین دقیق درآمد مشمول مالیات مشناسایی و کمک به
 درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل 

 دستیابی به نتایج مطلوب اجراي مالیات بر ارزش افزوده  

در قالب و ایجاد نظام جامع اطالعاتی در کشور  هاي مکانیزه فروشفراهم آوردن بستر الزم براي استقرار صندوقو 
الیحه نحوه استفاده، "نویس اقدام به تهیه پیش ،همانند الگوهاي برتر جهانی ترل با ضمانت اجرایی قويقانون مستق

 است.دهنمو "هاي مکانیزه فروشنگهداري و نظارت بر سامانه
 :استشده تدوین به شرح ذیل ماده تهیه   32محور و  8این الیحه در 

  کلیات، تعاریف و مفاهیم .1

  مشخصات فنی(سخت افزاري و نرم افزاري) سامانه مکانیزه فروشالزامات مربوط به  .2

  تکالیف فعاالن اقتصادي( اشخاص مشمول) .3

  وظایف سازمان،دستگاه ها و مراجع ذیربط .4

 مکانیزه فروش وظایف و تکالیف عرضه کنندگان و ارایه دهندگان خدمات صندوق .5

  ها و تسهیالتتشویق .6

  هاي اجراییضمانت .7

  و حل اختالف  ءنظارت بر اجرا .8

 نتایج مورد انتظار از اجراي قانوندستاوردهاي -8
مالیات مشمول مالیات بر درآمد و  مشمولکلیه فعاالن اقتصادي فروش بسیار وسیع بوده و کاربرد صندوق مکانیزه دامنه 

اجراي گیرد. لذا د، را در بر میهاي تولید و توزیع واردات کاال و خدمات اشتغال دارندر بخشکه  بر ارزش افزوده
، فعاالن اقتصادي، اتحادیه و هاي مکانیزه فروش، داراي پیامدهاي مثبتی براي دولت موفق قوانین مربوط به صندوق

 باشد:کشور به طور عام و نیز فعاالن اقتصادي به طور خاص می اصناف
 دولت و نظام اقتصادي کشور دستاوردهاي قابل حصول -8-1

برخی  کلیبندي. در یک جمعباشدمی بخش خصوصیبراي دولت و  يبسیار داراي اثرات مثبتاجراي موفق این طرح 
مین أهاي فروش تسازي صندوقو پیاده ءهاي مختلف جامعه اقتصادي کشور که با اجراهنیازهاي گرواز مهمترین 

 :باشدزیر می شرح شد، به خواهد
 تأمین درآمدهاي پایدار و سالم  -
 دیان در بخش مالیاتهاي مستقیم مؤکمک به تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات  -
 امکان شناسایی فعاالن اقتصادي در نظام مبادالت اقتصادي  -
 سهولت در تعیین ظرفیت مالیاتی کشور  -
 سازي اقتصادي در طول زنجیره واردات/تولید/مصرف و به حداقل رساندن فرار مالیاتی شفاف -
در تمامی  دولتی و خصوصی در سیاستگذاري، مدیریت و نظارت بر بازار کاال و خدماتهاي کمک به بخش -

  فرایندهاي تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات در کشور

34 

 



شغلی و کاهش اختالف میان صاحبان مشاغل با  هاي مختلفهاي تشخیص مالیات در رستهسازي رویهیکسان -
 ادارات امور مالیاتی

 نظارت بر جریان پول و کاال در کشورساماندهی و تقویت  -
 افزایش عدالت در وصول مالیات -
 ساماندهی نظام توزیع و پخش در حوزه مشاغل  -
 کمک به ایجاد نظام جامع اطالعات اقتصادي   -

 فعاالن اقتصاديدستاوردهاي قابل حصول   -8-2
اثرات مطلوبی بر عملکرد فعالین اقتصادي عالوه بر نتایج مثبت فوق براي دولت و اقتصاد کشور، اجراي موفق این قانون 

کنند نیز دارد که الزم است در فعالیتهاي تبلیغی و آموزشی بر این موارد هاي مکانیزه فروش استفاده میکه از صندوق
 تأکید گردد:

  …صدور فاکتور فروش، موجودي کاال و انبار و فعالیتهاي مربوطه ماننداطالعات  تسهیل در ورود -
 سرعت در پردازش محاسباتو  هادر وقت و هزینهصرفه جویی  -
 ترین حد ممکنکاهش درصد اشتباه به پایین ودقت و نظم  افزایش -
  ن شناسایی اقالم پرمصرف و پرفروشامکا موردنظر وهاي دسترسی به گزارش -
  قانونی اعم از دفتر روزنامه، کل و دفتر مشاغل براي اشخاص حقیقیامکان حذف دفاتر  -

 پس از تصویب الیحه   مورد توجه الزامات -9
فراخوان صورت گرفته توسط سازمان امور مالیاتی کشور براي استقرار و پیاده سازي  در تجربه چندین سال اخیر

در عدم  سیاسی، قانونی ،اقتصادي، اجتماعی -تاریخی اي از عواملدهد، مجموعههاي مکانیزه فروش، نشان میصندوق
عدم همراهی جامعه اصناف کشور با نظام مالیاتی کشور و ترس و طوالنی اند. سابقه تاریخی موفقیت آن نقش داشته

در گذشت.  هاي خودشان موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنارشنگرانی آنها از شفافیت مالی و گردش فعالیت
که مردم در مواجه با بسیاري  غالبی است یفرهنگخصوص اینگونه مسائل وجود دارد، سطح اجتماعی نیز چالشی که در

اینگونه توجهی به نص صریح اعتنایی و یا بیم با بیأدارند و آن نگاه سطحی تو اينامهآئین اي،مقررات بخشنامه از
قوانین است. نتیجه این امر را به خوبی می توان در عدم استقبال اصناف و مشاغل فراخوان شده براي استقرار و پیاده 

. سومین عامل، عدم موفقیت این طرح را بایستی در نبود یک اراده محکم سیاسی مشاهده کردسازي صندوقهاي مکانیزه 
قانون مالیات بر ارزش افزوده و به تبع آن فراخوان استقرار صندوقهاي جستجو کرد. متاسفانه از همان ابتداي پیاده سازي 

گیري کردند و دستگاه مالیاتی نیز به دلیل نبود حمایت ها بر علیه آن جبههمکانیزه فروش، گروههاي ذینفع و اتحادیه
که پیشتر اشاره شد،  چهارمین عامل عدم موفقیت این طرح، همانطوري سیاسی از موضوع، نتوانست کاري از پیش ببرد.

 ها نشان خصوص نیز، بررسیه هاي فرهنگی موجود در برخورد با انواع قوانین و مقررات است و در این مورد بزمینه
هاي اجرایی قوي نیاز است. این در ضمانت می دهد که براي استقرار صندوقها به یک قانون مستقل، جامع ، فراگیر با

 اصناف کشور می باشد. حقیقت خواست ارکان مختلف جامعه

35 

 



-برخی محدودیت، هاي مکانیزه فروشدر خصوص صندوق یک  قانون جامع و مستقلدرصورت تصویب بدیهی است 

 تبرون رفت از مشکال براي و بدون تردید در کنار سایر عوامل، که، همچنان به قوت خود باقی هستند آندر اجراي ها 
هاي مکانیزه به  اراده و حمایت ه یک نظام صنفی مبتنی بر صندوقدر مرحله گذار از نظام صنفی سنتی بموصوف 

اصناف کشور، همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اجراي  بدون این حمایت، استبدیهی. استنیاز  سیاسی قوي
 کرد.خواهند کشور و نظام مالیاتی را با مشکالت و اعتراضات خود روبرو  این قانون نیز
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 پیش نویس الیحه نحوه استفاده، نگهداري

 و  

 نظارت بر صندوق مکانیزه فروش

 

 





 

 فصل اول ـ کلیات، تعاریف و مفاهیم

 رود: عبارات و اصطالحات مورد استفاده در این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می -1ماده 

 کشور.سازمان امور مالیاتی ) سازمان: 1-1

افزار ثبت درونی، صفحه نمایش مشتري، سـاعت، ، نرمیاتیزه فروش حداقل مجهز به حافظه مالیصندوق مکانصندوق:  )2-1

ت نصـب یـ، با قابلیاتیحداقل مجهز به حافظه مال ياانهیا رایدهند صفحه کلیدکه با یکدیگر یک واحد یکپارچه را تشکیل می

سازي کلیه اطالعـات مربـوط بـه ان، کنترل و ذخیرهیمؤد يثبت اطالعات حسابها ياست که برا يافزار فروش و حسابدارنرم

توانند حسب نوع و اندازه ها میگیرند. این صندوقک واحد مستقل کسب و کار، مورد استفاده قرار مییدر  يت اقتصادیفعال

کاال و یا متصل بـه  يموجود ينه و نگهداریهز فعالیت واحد کسب و کار، جهت ثبت خرید و فروش روزانه کاال و خدمات،

 یک شبکه شامل سیستم حسابداري داراي قابلیت ثبت رویدادهاي مالی، به کار گرفته شوند.

شماره منحصر بفردي است که توسط سازمان براي هـر صـندوق در هـر واحـد کسـب و کـار ) شماره شناسایی صندوق: 3-1

باشد براي هر صندوق شماره فرعی توسـط ب و کارداراي دو یا چند صندوق مییابد. در مواردي که واحد کساختصاص می

 یابد.سازمان اختصاص می

حافظه جانبی الکترونیکی است که براي ثبت مستمر اطالعات خرید و فـروش روزانـه کـاال و خـدمات، ) حافظه مالیاتی: 4-1

گردد و به هـیچ وجـه امکـان حـذف و دسـتکاري کاال توسط سازمان بر روي صندوق نصب می يموجود ينه و نگهداریهز

 اطالعات این حافظه وجود نخواهد داشت.

شامل اشخاص تولیدکننده و یا واردکننده صندوق که داراي مجوز رسمی از وزارت صـنعت، کنندگان صندوق: ) عرضه5-1

براي صندوق را نیـز ارایـه دهنـد.  افزاري، تعمیر، نگهداري و پشتیبانیافزاري، سختمعدن و تجارت باشند و خدمات فنی نرم

 گردد.فهرست اشخاص موضوع این بند بر حسب نوع محصوالت و خدمات قابل عرضه توسط سازمان اعالم می

کنندگان صندوق و یا اشخاص حقوقی داراي مجوز رسمی از مرجع مـذکور در عرضه دهندگان خدمات پشتیبانی:) ارایه6-1

 دهند.ارایه می افزاري، تعمیر، نگهداري و پشتیبانی براي صندوقسخت افزاري،که خدمات فنی نرم1-5بند 

) و وغیرصـنفی صـنفیهـاي مستقیم(موضوع فصل چهارم باب سوم قـانون مالیات مشاغل صاحبان کلیه:) اشخاص مشمول7-1

بندي و حسب اندازه و نوع فعالیت آنها توسط سازمان اولویت کهبه ترتیبی  اي(اعم از حقیقی و حقوقی)هاي زنجیرهفروشگاه

 شود.اعالم می

 نمایند.اشخاص حقیقی که کاال یا خدمت را صرفاً براي مصرف شخصی خریداري می :ییکنندگان نها) مصرف8-1

۳۹ 
 



 

 ازيسمستند و ثبتدرکشور،  خدماتن ارائه یهمچن و کاالها گردش برجریان نظارت امکان آوردن فراهم منظور به -2ماده 

 کـه ترتیبـی بـهصـندوق  از استفاده و نصب به نسبت مکلفند اشخاص مشمولاقتصادي،  درمبادالت شفافیتجاد یا و هافعالیت

 اعالم اطالعات فناوري هايزیرساخت و اجرایی هايظرفیت ،فعالیت نوع ،حجم با متناسب و اولویتها اساس بر سازمان توسط

 .نمایند شود، اقداممی

بـه وزارت صـنعت، معـدن و  بعـد سـال در اجرا براي هرسال ماه شهریور پایان از قبل تامذکور را  اولویتهاي سازمان -بصرهت

 یکـیات الکترونیـدرگاه عمل ازطریقتجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي ایران و اتاق اصناف ایران اعالم و 

 .نمایدمین عمومی اعال کثیراالنتشار يهاروزنامهاز  یکیحداقل و سازمان

هاي جانبی و دستگاهها وکارکردها، افزاري صندوق شامل مشخصات عمومی، قابلیتافزاري ونرممشخصات سخت -3ماده 

، صـنعت، یـیو دارا يشنهاد سازمان به تصویب وزیـران امـور اقتصـادیباشد که به پمی اينامهآیینتجهیزات مرتبط به موجب 

 یکـیسازمان وحداقل در  یکیات الکترونیق درگاه عملیوتجارت و ارتباطات و فناوري اطالعات خواهد رسید و از طرمعدن 

  راالنتشار اعالم خواهد شد.یکث يهاازروزنامه

٤۰ 
 



 

 فصل دوم ـ تکالیف فعاالن اقتصادي(اشخاص مشمول)

 ییافـت شـماره شناسـایدر، حسب اولویتهاي اعالمی سازمان، مکلفند نسـبت بـه ثبـت درخواسـت اشخاص مشمول -4ماده 

هر مجوزهاي الزم جهت نصب و بکارگیري آن براي و ییسازمان و اخذ شماره شناسا یکیات الکترونیصندوق در درگاه عمل

 .، اقدام نمایندصندوق

 یمـال يدادهایـبق نوع و حجـم فعالیـت مربـوط مکلفنـد رو، حسب اولویتهاي اعالمی سازمان مطااشخاص مشمول -5ماده 

 .کاال را درصندوق ثبت نمایند يموجود ينه و نگهداریخود اعم خرید و فروش روزانه کاال و خدمات، هز یشغل يهاتیفعال

مالی، نوع اطالعات قابل ثبت و چگونگی ارسال اطالعات به سازمان، توسط سازمان تهیـه  يدادهاینامه ثبت روآیین -تبصره

 و به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید.

مکلفند شماره حساب یا حسابهاي بـانکی متصـل بـه صـندوق را قبـل از شـروع بهـره بـرداري از اشخاص مشمول،  -6ماده 

 مبادالت اقتصادي و مالی مربوط به فعالیت شغلی خود، صرفاً ازحسابهاي مذکوراستفاده نمایند.صندوق به سازمان اعالم و در 

در موارد افتتاح حسـاب یـا حسـابهاي جدیـد بـانکی، اشـخاص مشـمول مکلفنـد بالفاصـله نسـبت بـه اعـالم شـماره  -تبصره

 هاي مذکور به سازمان اقدام نمایند.حساب

ورت بروز هرگونـه نقـص فنـی درصـندوق کـه امکـان ثبـت و یـا ارسـال بـه موقـع ، مکلفند در صاشخاص مشمول -7ماده 

اطالعات به سازمان فراهم نباشد، مراتب را حداکثر تا پایان روز اداري بعد، به منظور اطالع به ارائه دهنـده خـدمات پشـتیبانی 

 .ندیسازمان اعالم نما یکیات الکترونیق درگاه عملیربط، از طرصندوق و اداره امورمالیاتی ذي

انـدازي مکلفند، معامالت ثبت نشده موضوع این بند را حداکثر ظرف مدت یک هفتـه پـس از راهاشخاص مذکور  -تبصره

 مجدد صندوق، در آن ثبت و ارسال نمایند.

متصل بـه  ک صندوقیش از یباستفاده فعالیت، نیازمند ، به جهت حجم و یا ماهیت اشخاص مشمولدر مواردي که  -8ماده 

ها را بـر اسـاس مشخصـات موظفنـد افـزایش یاکـاهش تعـداد صـندوقباشـند، می یواحد شغل يسامانه مکانیزه فروش مرکز

 .ندیسازمان ثبت نما یکیات الکترونیصندوق، به منظور اطالع سازمان، در درگاه عمل

برداري از صـندوق بـه واحد کسب وکار، بهرهو یا انحالل ) موقت یا دائم(در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی -9ماده 

برداري از صندوق، مراتـب طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه روز کاري از روز توقف بهره

 .ندیسازمان ثبت نما یکیات الکترونیرا به ارائه دهنده خدمات پشتیبانی صندوق اطالع داده و در درگاه عمل

٤۱ 
 



 

اشـخاص ، ، تغییر مالکیت و یا به اجـاره واگـذار شـدن واحـد کسـب و کـارفعالیتتغییر شغل یا محل  در صورت -10ماده 

رات انجام شده را به ارائه دهنده خدمات پشتیبانی صندوق اطالع داده ییتغ يمشمول قبلی و جدید مکلفند، ظرف سه روز کار

 .ندیسازمان ثبت نما یکیات الکترونیو در درگاه عمل

اشخاص مشمول مکلفند در هنگـام فـروش کـاال و خـدمات نسـبت بـه صـدور صورتحسـاب فـروش کـاال و  هیکل-11ماده 

ه و یـن ماده توسط سازمان تهیا ییند. دستورالعمل اجرایاقدام نما يل آن به مشتریسازمان و تحو ینمونه اعالمخدمات مطابق 

 اعالم خواهد شد.

٤۲ 
 



 

 ربطفصل سوم ـ وظایف سازمان، دستگاهها و مراجع ذي
سازمان مکلف است پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسـی موضـوع، در صـورت دارا بـودن شـرایط  -12ماده 

 د.یاقدام نماشناسایی براي هر صندوق شماره نسبت به تخصیص 

دهنـدگان ارائهو کنندگان سازمان با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به شناسایی و انتخاب عرضـه -13ماده 

سازمان به صاحبان مشاغل  یکیات الکترونیق درگاه عملیا از طری یق مقتضیآنان بطر یخدمات پشتیبانی مجاز صندوق و معرف

 .نمایداقدام می

با همکاري اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزي حسب مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است  -14ماده 

ف ایران، اتاق تعاون مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران و سـازمان، نسـبت بـه ارایـه آموزشـهاي الزم جهـت ایران، اتاق اصنا

 .برداري از صندوق موضوع این قانون اقدام نمایدبهره

، یاتیـوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است به منظور پوشـش مناسـب ارتبـاط سـازمان بـا مؤدیـان مال -15ماده 

سترهاي فنی الزم براي انتقال برخطِ اطالعات موضوع این قـانون بـه بانکهـاي اطالعـاتی سـازمان و همچنـین نسبت به ایجاد ب

 .این قانون، اقدام نماید 27نظارتِ برخطِ موضوع ماده 

ربط براي اشخاص مشـمول ایـن صدور یا تمدید هرگونه پروانه، کارت یا مجوز کسب و کار از سوي مراجع ذي -16ماده 

سازمان و  یکیات الکترونیشناسایی صندوق ازطریق مراجعه به درگاه عملشماره نان از اختصاص یمنوط به حصول اطمقانون، 

هـاي مراجع مذکور در صورت عدم رعایت مقـررات ایـن مـاده، در پرداخـت مالیات. باشدصادره می يدرج آن در مجوزها

ون یـلیم 10اي معـادلجریمـهو مشمول مسئولیت تضامنی داشته  يمودمربوط به دوره اعتبار مجوز، با اشخاص مشمول، متعلقه 

 ، خواهند بود.یاتیهر مؤدي در هر سال مال يال برایر
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 فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف عرضه کنندگان و ارایه دهندگان خدمات پشتیبانی صندوق

مکلفنـد حـداکثر صـندوق دهنـدگان خـدمات پشـتیبانی کنندگان و ارائهاین قانون، عرضه 7در اجراي حکم ماده  -17ماده 

اعـم از براي تعمیر، نسـبت بـه رفـع نقـص فنـی صندوق ظرف مدت یک هفته از زمان آگاهی از نقص فنی یا از زمان تحویل 

ن با مجوز یگزیفنی میسر نباشد، نسبت به نصب صندوق جااقدام و در صورتی که امکان رفع نقص  يافزارو نرم يافزارسخت

 .ربط، ظرف مدت مذکور، اقدام نمایندو نظارت اداره امورمالیاتی ذي

مـوارد صـندوق، مکلفند، در هنگام تعمیر و رفع نقـص صندوق پشتیبانی دهندگان خدمات کنندگان و ارائهعرضه -18ماده 

 ، به سازمان اطالع دهند.شودمیوابطی که توسط سازمان اعالم ضمطابق با دیدگی حافظه مالیاتی را آسیب
  

٤٤ 
 



 

 ها و تسهیالت فصل پنجم ـ تشویق

از مالیات بر درآمد اشخاص مشمول در سـال صندوق اندازي هاي انجام شده بابت خرید، نصب و راهمعادل هزینه -19ماده 

 .هاي بعد قابل کسر خواهد بوداندازي یا سالراه

مشمول که به کلیه تکالیف مقرردر این قانون و مقررات مربوط به آن عمل نمایند از بخشودگی مالیـات اشخاص  -20ماده 

 .شوند) در هر سال و حداکثر به مدت پنج سال، برخوردار می%10بر عملکرد به میزان ده درصد (

، ده درصـد بـه سـازمان ییکنندگان نهـاتوسـط مصـرفد صادره از صندوق یخر يدر صورت ارائه صورتحسابها -21ماده 

گردد. دستورالعمل اجرایی این مـاده ظـرف سـه یهمان صورتحساب به آنها مسترد م یات بر ارزش افزوده پرداختی) مال10%(

 . قابل اجراء استماه از تصویب این قانون توسط سازمان تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی 

ان که کلیه مقررات مربوط یآن دسته از مودامه مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده تواند اظهارنیم سازمان -22ماده 

م و در یمنـدرج در صـندوق مزبـور تنظـ اطالعـات يو اظهارنامه آنها بر مبنااند ت کردهیبه نصب و استفاده از صندوق را رعا

 د.ینما یدگیآنها را در چارچوب مقررات رساز  يبدون رسیدگی قبول و فقط تعدادده است را یم گردیمهلت مقرر تسل

تمام یا برخـی از مؤدیـان موضـوع ایـن قـانون را کـه بـه با موافقت وزیر امور اقتصادي و دارائی تواند سازمان می -23ماده 

مالیات  هاي مستقیم و قانوننمایند، از نگهداري و ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك موضوع قانون مالیاتتکالیف مربوط عمل می

 بر ارزش افزوده مستثنی نماید.
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 هاي اجراییفصل ششم ـ  ضمانت

ها و تعلق جرایم غیرقابل بخشـودگی در هـر سـال تخلف ازمقررات و تکالیف موضوع این قانون موجب مجازات -24 ماده

  به شرح ذیل خواهدشد:مالی 

هـاي مالیـاتی موضـوع قـانون عـدم تعلـق معافیت مطابق مقـررات ایـن قـانون ضـمنصندوق عدم نصب یا استفاده از  -24 -1

 ون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.یلیم 20) مجموع فروش یا معادل %2هاي مستقیم، معادل دو درصد (مالیات

) مبلـغ صورتحسـابهاي ثبـت %2در صندوق، معادل دو درصد ( 5د و فروش موضوع ماده یعدم ثبت صورتحساب خر -2-24

 شتر باشد.یال، هر کدام که بیون ریلیم 20ا معادل ینشده 

هـاي گـزارش نشـده یـا ) مبلـغ خریـد و فروش%1، معـادل یـک درصـد (5عدم ارسال اطالعات موضوع تبصره ماده  -3-24

 ون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.یلیم 10معادل

حساب از حیث عدم صدور صورتحساب، عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف و مخدوش کردن صورت -4-24

 شتر باشد.یال هر کدام بیون ریلیم 20ا معادل ی) مبلغ صورتحسابهاي مذکور %2نوع، قیمت، مقدار یا تعداد، معادل دو درصد (

ن اسـتفاده یهمچنو و تبصره آن تا زمان شناسایی یا اعالم  6عدم اعالم حسابهاي بانکی متصل به صندوق موضوع ماده  -5-24

ون ریـال، هـر یـلیم20یا معـادل  ات عملکرد،ی) مال%20بیست درصد ( اي معادلمشمول جریمه، اعالم نشده یبانک ياز حسابها

 کدام که بیشتر باشد.

برداري از صندوق بر خالف عدم اعالم نقص فنی صندوق در موعد مقرر، دستکاري و خراب کردن عمدي آن، بهره -6-24

) %20اي و موردي، در هر مورد معادل بیست درصد (در نظارتهاي دوره یاتیمالمقررات مربوط، امتناع از همکاري با مأموران 

 ون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.یلیم 10ات عملکرد یا معادلیمال

که موجب ایجاد اخالل و  یزاتیافزارها و تجهو همچنین تولید، عرضه و بکارگیري نرموب یمعتولید و عرضه صندوق  -7-24

میلیون ریال به  500شود و مرتکب عالوه بر جزاي نقدي به میزان یصحیح صندوق شود، جرم محسوب م یا تقلب در کارکرد

 ) محکوم خواهد شد.یاسالم يمجازات درجه شش(موضوع قانون مجازاتها

جرایم مـذکور  ماده در سنوات بعد، رقم ثابتهاي موضوع بندهاي این در صورت تکرار مجدد هریک از تخلف -1تبصره 

 هایی که تخلف درآن انجام شده است، افزایش خواهد یافت.ب تعداد سالیضراعمال با 

ار متناسب با نرخ تورم رسمی کشور با پیشنهاد سازمان و موافقت جرایم ثابت مندرج در این ماده، هر دو سال یکب -2تبصره 

 گردد. تعدیل میوزیر امور اقتصادي و دارائی 

٤٦ 
 



 

برداري از صندوق مطابق مقررات این قانون، سازمان مراتب تخلف واحـد کسـب و رهدر صورت عدم نصب و به -25ماده 

نماید. مراجـع مـذکور مکلفنـد، حـداکثر ظـرف کار را به وي و مراجع صادر کننده مجوز یا پروانه کسب و فعالیت اعالم می

. چنانچه واحد کسـب و کـار مـذکور روز از اعالم سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد کسب و کار اقدام نمایند 15مدت 

ربـط نسـبت بـه ابطـال برداري از صندوق اقدام ننماید، مراجع ذيظرف یک ماه از تاریخ اعالم سازمان نسبت به نصب و بهره

 آن، اقدام خواهند نمود. 4و تبصره  12/6/1392قانون نظام صنفی مصوب  27پروانه واحد متخلف و اجراي مقررات ماده 
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 ـ نظارت بر اجرا و حل اختالف هفتمفصل 

حسن اجراي این قانون بر عهده سازمان می باشد. سازمان بـه منظـور نظـارت بـر اجـراي ایـن نظارت برمسئولیت  - 26ماده 

بازرسـی نظـارت و  يواحـدهابرداري از صـندوق، ي بهرهقانون و انجام تکالیف توسط مؤدیان و نیز کنترل و نظارت بر نحوه

هاي مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده ر موارد تخلف اشخاص مشمول در چارچوب مقررات قانون مالیاتویژه ایجاد و د

 نماید.و این قانون اقدام می

اي سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، سیستم کنترل مرکزي هوشمند شبکه -27ماده 

موضوع این قانون طراحی و اجرا نماید، به نحوي که ضمن حصـول  يهااده از صندوقرا جهت کنترل و نظارت برحسن استف

 .عملیات آنها به صورت برخط وجود داشته باشد) موردي(، امکان کنترل تصادفیها به شبکهاتصال برخط صندوقاطمینان از 

اق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، اتاق اصناف ایران و ات -28ماده 

ربط از طریق کمیسـیونهاي نظـارتی ي اجراي این قانون توسط واحدهاي شغلی ذيمکلفند ضمن انجام نظارتهاي الزم برنحوه

برداري صندوق بر اساس اولویتهاي اعالم شده را، هر سه ماه یکبار به سازمان و وزارت صنعت، مربوط، گزارش نصب و بهره

 .و تجارت ارسال نمایندمعدن 

بـه تصـویب وزراي مشـترکاً بـه پیشـنهاد سـازمان  حسـب ضـرورت،این قانون مواد مختلف اجرایی  هاينامهآیین -29ماده 

 .درسمیاموراقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت 

مسـتقیم نسـبت بـه ایـن قـانون  هـايو مقررات فصول هشتم و نهم قـانون مالیات 202، 167احکام مربوط به مواد  - 30ماده 

 .باشدجاري می

ن یه قوانین قانون کلیاالجرا شدن اخ الزمیب خواهد بود. از تاریسال بعد از تصو ين قانون از ابتدایا يخ اجرایتار -31ماده 

 قـانون 169مـاده  2، تبصـره 12/6/1392اصـالحی قـانون نظـام صـنفی و تبصـره آن مصـوب  71ر شامل مـاده یو مقررات مغا

 مـی اسـتفاده فـروش هـاي ماشـین از کـه مواردي در"آن، و عبارت  يبعد يه هایو اصالح 1366هاي مستقیم مصوب مالیات

قانون مالیات بر ارزش افـزوده مصـوب  19ماده  اخیر قسمت در مندرج "شد خواهد صورتحساب جایگزین ماشین نوار شود،

 گردد.یقانون برنامه پنجم توسعه، لغو م 121و ماده  1387

االجرا اند، تا زمان الزمن قانون مکلف به نصب و استفاده از صندوق بودهیاالجرا شدن اکه تا قبل از الزم یانیمود -تبصره

خواهد بود. در صورت تصویب قانون در نیمه دوم  ين قبل در خصوص آنان مجرین قانون، کماکان مقررات قوانیشدن ا

 باشد.سال، براي سال اول اجراي این قانون اولویتهاي اعالم شده بموجب سایر قوانین مالك عمل می

٤۸ 
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