
 

 

 :  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 5* ماده 
 

 انی بر ارزش افزوده در سامانه مؤد اتی ثبت معامالت و محاسبه مال یکل ندیفرا 

 است :  ریبه صورت ز

 

صادر  انیسامانه مؤد قی توسط فروشنده از طر ،یکی ( صورتحساب الکترون الف

ارتباط دارند،   یبا مصرف کننده نهائ ماًیکه مستق  یانیشود. در مورد مؤد یم

 یفروشگاه انهیتوسط پا ، یکیثبت فروش و صدور صورتحساب الکترون اتیعمل

 شود.  یانجام م

نبوده و خود عضو سامانه  یمصرف کننده نهائ دار،یکه خر یب ( در صورت

ط فروشنده، به صورت  صادرشده توس  ی کیباشد، صورتحساب الکترون انیمؤد

شود و به عنوان اعتبار   یمنتقل م انیدر سامانه مؤد یخودکار به کارپوشه و

 شود. یاو منظور م یبرا یاتیمال

 

 

 



 انیو سامانه مود  یفروشگاه یها انهیقانون پا 5ماده 

 

 

 

 * تبصره :

درج صورتحساب   خیروز از تار یمکلفند ظرف مدت س یاتیمال انیمؤد

  نیا رشیعدم پذ ای رش ینسبت به اعالم پذ انیدر کارپوشه مؤد یکیالکترون

  دییصورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأ

 باشد.  یصورتحساب مربوط م

 

که عبارت   یبر ارزش افزوده مؤد اتیمال یهر دوره سه ماهه، بده انی( در پا پ

در   ی( و یاتی) اعتبار مال دیخر اتی فروش و مال اتیاست از مابه التفاوت مال

  اتیکه مال یشود. در صورت یطول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه م

موظف   یباشد، مؤد ی( و یاتی) اعتبار مال دیخر اتیاز مال  شتریب یفروش مؤد

کند، به حساب سازمان   یکه سازمان مقرر م یبیاست مابه التفاوت را به ترت

)  دیخر اتیکمتر از مال یفروش مؤد اتیکه مال یکند. متقابالً در صورت زیوار

 یقانون باتی ترت تیباشد، سازمان موظف است با رعا ی( و یاتیاعتبار مال

 مسترد کند. یمربوطه مابه التفاوت را به مؤد

 

 



 انیو سامانه مود  یفروشگاه یها انهیقانون پا 5ماده 

 

 

جز در  یاتیقانون، مأموران مال نیا  3مقرر در ماده  دی( پس از اتمام مواع ت

بر  اتیمال یبده صیدر تشخ دیقانون اجازه داده شده، نبا نیکه در ا یموارد

 ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

 

که عضو سامانه  یانیاطالعات سازمان در خصوص مؤد لی ( به منظور تکم ث

  یاقدام به فروش م یکی بدون صدور صورتحساب الکترون اینبوده  انیمؤد

  یدهایبتواند خر یشود که مؤد یطراح  یبه گونه ا دیبا انیکنند، سامانه مؤد

به   ست،صادر نکرده ا یکی آنها صورتحساب الکترون یخود را که فروشنده برا

 سازمان اطالع دهد.

 

 * تبصره :

و برخط   یکی موظف است امکان انتقال الکترون رانیا یاسالم یجمهور گمرک

کنندگان را به سامانه بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط وارد اتیاطالعات مال

 تبادل اطالعات فراهم کند.   یمرکز مل ق یاز طر انیمؤد

 


