
 

 

 : قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ۲۲* ماده 
 

 خواهد بود :  ریمتعلقه به شرح ز یها مهیتخلفات و حسب مورد، جر

 

 معادل ده درصد   ،یک ی( عدم صدور صورتحساب الکترون الف

  ای یکی( مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترون  ۱۰%) 

 باشد. شتریکه ب کیهر  ال،ی( ر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰)  ونیلیم ستیب

 

عدم   ،یفروشگاه انهیعدم استفاده از پا ان،یدر سامانه مؤد تی( عدم عضو ب

 ای ان،یمؤد ریمتعلق به سا یاتیاستفاده از حافظه مال ،یاتیاستفاده از حافظه مال 

% ( مجموع مبلغ ۱۰معادل ده درصد )   گران،یخود به د یاتیحافظه مال یواگذار

که   کیهر  ال،ی( ر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰)  ون یلیم  ستیب ایفروش انجام شده از آن طرق، 

  ینرخ صفر و مشوق ها ،یاتیمال یها تی از اعمال معاف تیباشد و محروم  شتریب

 .یدر همان سال مال میمستق یها اتیموضوع قانون مال

 

 



 انیو سامانه مود ی فروشگاه یها انهیقانون پا ۲۲ماده 

 

 

که گردش  یواحد اقتصاد یبانک یحسابها ای( عدم اعالم شماره حساب  پ

 شود به سازمان، معادل ده درصد  یآنها انجام م ایآن   قی واحد از طر یمال

 ون یلیم ستیب ایآن حساب  قی ( مجموع مبلغ فروش انجام شده از طر ۱۰%)  

 یها تیعافاز اعمال م تیباشد و محروم شتر یکه ب کیهر  ال، ی( ر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰)  

در همان   میمستق  یها اتیموضوع قانون مال ینرخ صفر و مشوق ها ،یاتیمال

 .یسال مال

مخدوش کردن   ایحذف  دار،یبه خر یصورتحساب چاپ لی( عدم تحو ت

معادل   ایمذکور   ی( مبلغ صورتحساب ها %۲)  صورتحساب، معادل دو درصد

 باشد. شتریب که کیهر  الی( ر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰)  ونیلیم ستیب

 کیقانون، معادل  نیا ۱4و  ۱3،  ۱۲احکام مذکور در مواد  تی( عدم رعا ث

 ال،ی( ر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰)  ونیلیمعادل ده م ای% ( مبلغ فروش گزارش نشده ۱درصد ) 

 باشد.   شتریکه ب کیهر 

 

 : ۱* تبصره 

قانون، متناسب با نرخ تورم ساالنه بر   نیثابت مندرج در ا های مهیجر مبلغ

 شود. یهر سال توسط سازمان اعالم م ،یاعالم بانک مرکز نیاساس آخر

 



 انیو سامانه مود ی فروشگاه یها انهیقانون پا ۲۲ماده 

 

 

 

 

 : ۲* تبصره 

ماده  نیموضوع ا یها مهیجر % (۵۰) از پنجاه درصد  شتریتواند ب ینم سازمان

 قرار دهد. یمورد بخشودگ میمستق  یها اتیقانون مال  ۱9۱را مطابق ماده 

 : 3* تبصره 

  مهیماده، جر نی»الف« و »ث« ا یموضوع بندها های¬مهیصورت اعمال جر در

شود. در صورت اعمال  یاعمال نم میمستق  یها اتیقانون مال ۱69موضوع ماده 

»الف« و »ت«   یمذکور در بندها  یها  مهیمذکور در بند »ب« ، جر یها مهیجر

 شود.  یاعمال نم


