
 

 

 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان :  ۲* ماده 

 

کند، نسبت به   یکه سازمان مقرر م ی بیاشخاص مشمول مکلفند به ترت  هیکل

که   یصنف  یو واحدها های اقدام کنند. خرده فروش انمؤدی سامانه در نامثبت 

در سامانه   تی ارتباط دارند، عالوه بر عضو یبا مصرف کننده نهائ ماًیمستق 

 انهیاز پا استفادهباشند.  یم یفروشگاه انهیموظف به استفاده از پا ان،یمؤد

ارتباط ندارند،   یبا مصرف کننده نهائ ماًیکه مستق  یانیمؤد یبرا یفروشگاه

خود را به   یصورتحساب ها  هیمزبور موظفند کل انیاما مؤد ست؛ین یالزام

صادر کنند . سازمان  انیسامانه مؤد قی کند، از طر یازمان مقرر مکه س یبیترت

و   ینسبت به آموزش، توانمند ساز ست مکلف ا رانیاتاق اصناف ا یبا همکار

سازمان،  ندگانیمرکب از نما یمشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروه

  لیاطالعات در هر استان تشک یو وزارت ارتباطات و فناور رانیاتاق اصناف ا

 یانی. کارگروه مذکور موظف است که به صورت ساالنه درخواست مؤدشودیم

  انیو سامانه مؤد یفروشگاه های انهیدر استفاده از پا ییکه اظهار به عدم توانا

 طیکارگروه با در نظرگرفتن شرا ن یکه ا صورتی در و کند  یرا دارند، بررس

 رساختیو ز یاتیسابقه مال ،ییایمنطقه جغراف ،یسمج هاییژگیو رینظ یمؤد

کمتر   ییتوانا ایو   یبه ناتوان صیتشخ  ،یو نرم افزار  یها و امکانات سخت افزار
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  یرا دهد، شرکت ها انیو سامانه مؤد یفروشگاه هایانهیدر استفاده از پا یو

موظف خواهند بود نسبت به آموزش،   یاتیمعتمد ارائه دهنده خدمات مال

  نیا یبرا انیو سامانه مؤد یفروشگاه انهیپا ینصب و راه انداز  ،یتوانمند ساز

عدم صدور   های  مهیو جر  تیکه مسئول یاقدام کنند، به نحو انیدسته از مؤد

 انیمؤد ل یقب نیاز ا ابتیبه ن انیسامانه مؤد ق یاز طر یکیصورتحساب الکترون 

  نیخواهد بود. ا یاتیمعتمد ارائه کننده خدمات مال  یبرعهده شرکت ها

که عدم صدور   یقانون، شامل موارد نیموضوع ا یها  مهیو جر تیمسئول

باشد، نخواهد   یم یتوسط مؤد داز کتمان درآم یناش یکیصورتحساب الکترون 

  یهامذکور مکلفند کارمزد ) تعرفه ( استفاده از خدمات شرکت  انیبود. مؤد

قانون  نیا ۲6ماده  باتیکه مطابق با ترت یاتیمعتمد ارائه دهنده خدمات مال

 . ندیرا پرداخت نما شودیم نییتع

 

 * تبصره :

بر ارزش   اتیارائه کاال و خدمات معاف از مال لیکه به دل یانیمؤد فهرست

و صدور   انیدر سامانه مؤد تیکسب و کار آنها، امکان عضو  تیماه زیافزوده و ن

و   ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادی را ندارند، به پ  یکیصورتحساب الکترون 

عملکرد   یهر سال برا هما ید انیحداکثر تا پا ران، یوز أت یه  بیپس از تصو

 سال بعد توسط سازمان، اعالم خواهد شد.
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