
 

 

 :قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱* ماده 
 

 

 روند :  یمشروحه مربوط به کار م یدر معان ریقانون، اصطالحات ز نیدر ا

 

 کشور  یاتی( سازمان : سازمان امور مال الف

 

پرداخت ( ، درگاه pos) یدستگاه کارتخوان بانک انه،ی: را یفروشگاه انهی( پا ب

  یکیالکترون  یکه امکان اتصال به شبکه ها یگرید لهیهر وس  ای یکیالکترون

صدور   تیرا داشته و از قابل انیکشور و سامانه مؤد یپرداخت رسم

 برخوردار باشد. یکیصورتحساب الکترون 

 

سازمان که در آن به هر   تیریاست تحت مد ی: سامانه ا انی( سامانه مؤد پ

و   انیمؤد انیو تبادل اطالعات م افتهیاختصاص  ای ژهیکارپوشه و ،یمؤد

 . شودیآن کار پوشه انجام م قیسازمان منحصراً از طر



 انیو سامانه مود یفروشگاه یها انهیقانون پا ۱ماده 

 

 

  انهینرم افزار اعم از را ایبا استفاده از هرگونه سخت افزار  توانندی م انیمؤد

که حافظه  یگری د لهیهر وس ای یابر هایسامانه  ،یفروشگاه انهیپا ،یشخص

 یمتصل شوند. مرجع نهائ انیبه آن متصل شده باشد، به سامانه مؤد یاتیمال

 . باشدیم انیسامانه مؤد ،یکیثبت، صدور و استعالم صورتحساب الکترون

  ی ثبت و نگهدار  ی است که برا یکیحافظه الکترون ی: نوع یاتی( حافظه مال ت

و انتقال آن به سامانه    یکیالکترون یاطالعات مندرج در صورتحساب ها

تواند به شکل سخت   یم یاتی. حافظه مالردیگ یمورد استفاده قرار م انیمؤد

 یتوسط مؤد ،تحت نظارت سازمان یات یباشد. حافظه مال ی نرم افزار ای یافزار

هر حافظه  .ردیگ یمورد استفاده قرار م یکی ثبت صورتحساب الکترون یبرا

 یاتیحافظه مال یکتایباشد. شناسه  کتایشماره شناسه  یدارا دیبا یاتیمال

 شود.  یتوسط سازمان اختصاص داده م

 

شماره منحصر به فرد  یاست دارا ی: صورتحساب  یکی( صورتحساب الکترون ث

 یم رهیفروشنده ذخ یاتیکه اطالعات مندرج در آن، در حافظه مال یاتیمال

متناسب با نوع   ، ی کیصورتحساب الکترون یشود. مشخصات و اقالم اطالعات

  ستگاهکه از د یشود. در موارد یو اعالم م نییکسب و کار توسط سازمان تع

 یفروشگاه انهیبه عنوان پا یکیدرگاه پرداخت الکترون ای یکارتخوان بانک
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صادره در حکم   دی پرداخت خر  یکیگزارش الکترون ای دیشود، رس یاستفاده م

 است.  یکیصورتحساب الکترون 

 

(   یرصنف یو غ یصاحبان مشاغل ) صنف هی( : کل انی( اشخاص مشمول ) مؤد ج

 اتیچهارم و پنجم باب سوم قانون مال یموضوع فصل ها یو اشخاص حقوق

آن، مشمول  یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱366/  ۱2/  3مصوب  میمستق  یها

مراد،  د،شو یاستفاده م یقانون هرگاه از واژه مؤد نیقانون هستند. در ا نیا

 شده باشد.  حیاشخاص مشمول است؛ مگر خالف آن تصر

 

  یدارا ی: اشخاص حقوق یاتیمعتمد ارائه کننده خدمات مال ی( شرکت ها چ

سازمان، نسبت به   یابالغ یب ضوابط و دستورالعمل هاپروانه هستند که حس

  زاتیتجه یبان ینصب و پشت  ان،ی الزم به مؤد یارائه مشاوره و آموزش ها

خدمات مربوط به صدور  لیاز قب یاتیارائه خدمات مال یبرا ازیموردن

سازمان ( با  صی) به تشخ  یتیرحاکمی امور غ ریو سا یکیصورتحساب الکترون 

 کنند.  ی م یسازمان همکار
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  نیدر چهارچوب ا ی استگذاری: به منظور س انی سامانه مؤد ی ( کارگروه راهبر ح

  زیربط و ن  یذ ینهادها نیب یهماهنگ جادیو ا یاسناد باالدست تیقانون و با رعا

  یریتعامل پذ یتبادل اطالعات، در چهارچوب مل یاستانداردها نیتدو

  یو وزارتخانه ها زمانسا اراالختیتام  ندگانیبا حضور نما ی اطالعات، کارگروه

اطالعات « ، » صنعت، معدن و تجارت « و » اطالعات « و   ی » ارتباطات و فناور

 انی سامانه مؤد یعضو کارگروه راهبر ندگانیشود. نما یم لیتشک یبانک مرکز

ور انتخاب شوند. کارگروه مذک یاجرائ  یکارکنان دستگاه ها انیاز م دیبا

  نیشود. مصوبات ا یم لیسازمان تشک  سیرئ استیبه ر انی سامانه مؤد ی راهبر

  ی و ارتباطات و فناور ییو دارا یامور اقتصاد رانیوز دیی کارگروه پس از تأ

 باشد.  می االجراءاطالعات الزم

 


