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فصلی
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1401ماه آبان 2
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@kayhanfaalh



یماده   قانونی معامالت فصل

169ماده 

مکرر169ماده 

مکرر169ماده 

1394/04/31اصالحی 
تبصره6

(6تبصره)و یک بخشنامه ( 3و 2تبصره )آیین نامه 2

1394/04/31و اصالحی1380/11/27الحاقی
تبصره7

(4تبصره)و یک تصویب نامه( 5تبصره )آیین نامه 1

1391اجرا –1380/11/27مصوب
تبصره3

یک دستورالعمل

@kayhanfaalh



مشمولین ثبت  
نام 

جرایم

عدم شمول کد  
اقتصادی

• اشخاص حقوقی
• مشاغل

• عدم صدور صورتحساب
• عدم ارسال معامالت فصلی

• مصرف کننده نهایی
• 81شخص حقیقی ماده 

@kayhanfaalh



1396-04-24تاریخ 

2آیین نامه تبصره 
صندوق

3آیین نامه تبصره 
معامالت

6بخشنامه تبصره
رسیدگی

ماده 19

مرتبه1اصالح 

1395-03-18تاریخ 

ماده 19

مرتبه3اصالح 

1396-09-07تاریخ 

بند14

یک بخشنامه 
تکمیلی

مالیات های مستقیم 169مقررارت ماده 
1394/04/31اصالحی 

@kayhanfaalh





دارندگان پایگاه  
اطالعات

جرایم

سایر مباحث

• هویتی
• معامالتی اشخاص
• مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای اشخاص
• دارایی ها، اموال و امالک و نقل و انتقال آنها

• مالیات پرداخت نشده
• جریمه برابر مالیات
• دوبرابر مالیات جریمه

• دسترسی دیرگان به پایگاه اطالعات 
مالیاتی دیگران

@kayhanfaalh



مکرر مالیات های مستقیم 169مقررات ماده 
1394/04/31اصالحی 

4تصویب نامه تبصره 
در اختیار قرار دادن اطالعات 

تاریخ
30-06-1398

ماده واحد 

5آیین ماه تبصره 
حد آستانه بسته های اطالعاتی

تاریخ
29-10-1395

ماده11
یک مرتبه اصالح

@kayhanfaalh



 اشخاص حقوقی 
 اشخاص حقیقی 

 عدم صدور صورتحساب
 عدم ارسال معامالت فصلی

 امتناع
 نگهداری مستندات خرید 

@kayhanfaalh

ممشمولین ثبت نا

جرایم

سایرمباحث



مکرر مالیات های مستقیم 169مقررات ماده 
1380/11/27اصالحی 

دستورالعمل ارسال معامالت فصلی

1390/10/27تاریخ

چهار مرتبه اصالح-ماده 8

@kayhanfaalh



اشخاص 
حقوقی

حق  
العمل کار

عدم 
شمول 
ثبت نام

انواع 
مشتری

مشاغل

مصرف 
کننده 
شخص نهایی

حقیقی  
81ماده 

@kayhanfaalh



انواع  
تامین  
کننده

اشخاص 
حقوقی

حق العمل  مشاغل
کار

عدم شمول  
ثبت نام

شخص  
حقیقی  

81ماده 

مشاغل 
گروه سوم

@kayhanfaalh



1

i

3

2

خریدار-فروشنده
ماشینی-چاپی

فروشنده
ماشینی

خریدار-فروشنده
ماشینی

بدون ساختار

@kayhanfaalh



• سریال ماشینی
• فرم ماشینی

• سریال ماشینی
• فرم ماشینی

• سریال چاپی
• فرم کاغذی

دستینرم افزارصندوق مکانیزه

@kayhanfaalh



تقسیم بندی معامالت در سامانه مالیاتی  

پیمانهای 
بلندمدت  
پیمانکاری

امالک و 
اجاره

معامالت 
داخلی و 
خارجی

حق  
العملکاری

پیمانکاری بلندمدت•
شخص داخلی

پیمانکاری بلندمدت•
شخص خارجی

اجاره امالک•
اجاره ماشین آالت•
اجاره وسایل نقلیه•
ساخت امالک•
خرید امالک•
فروش امالک•

فروش•
خرید•
صادرات•
واردات •

معامالت حق •
العملکاری

مبلغ حق العمل• @kayhanfaalh



خصوصیات صورتحساب زیر حد نصاب

درصد معامالت کوچک می باشد5مبلغ هر صورتحساب کمتر از 

شامل موارد خرید و فروش هر نوع کاال و خدمات می باشد

.هر نوع صورت حساب اشخاص حقوقی و مشاغل شامل آن می شود

صورتحساب می بایست حسب نوع و محتوای مربوطه صادر گردد

به هر تعداد صورتحساب صادره یا دریافتی می تواند باشد

جمع صورتحساب های زیر حد نصاب هر رقمی می تواند باشد

.ارسال اطالعات آن به صورت مجموع صورت می گیرد

@kayhanfaalh



موارد معاف از ارسال 
صورتحساب

@kayhanfaalh



موارد معاف از ارسال 
صورتحساب

@kayhanfaalh



جرم مالیاتی مطابق ماده 
274

عدم ثبت اعضا هیات 
مدیره در اداره ثبت 

شرکتها به مدت سه سال 
186طبق ماده 

و169مادهموضوعمالیاطالعاتارسالبرمبنیقانونیتکالیفانجامازامتناع-3
اقداماینبادولتبهزیانکردنواردوکشورمالیاتیامورسازمانبهمکرر169

قراردادهایومعامالتیادیگران،نامبهخودقراردادهایومعامالتتنظیم-5
واقعخالفبرخودنامبهدیگرمودیان

موسساتمدیراناسامیاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمان(1394/04/31الحاقی)3تبصره
چنینهمودارندافزودهارزشبرمالیاتومستقیممالیاتازاعممالیاتیبدهیکهشرکتهاییو

صدورعدمعلتبهکهشرکتهاوموسساتمدیرههیاتاعضایوعاملمدیرانازیکهراسامی
یاتیمالامورجملهازاقتصادینظامدرغیرواقعیمعامالتانجامبرمیتنی(صورتحساب)اسناد
.ندکاعالمشرکتهاثبتادارهبهآنانمشخصاتهمراهبهرااندیافتهقطعیمحکومیتکشور

169سایر قوانین مالیاتی مرتیط با ماده 

@kayhanfaalh



3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

تعاریف: فصل اول
.در این آئین نامه، اصطالحات در معانی مشروح زیر به کار می روند( 1ماده 

@kayhanfaalh



شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد به : شماره اقتصادی( ه
.اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده می شوذ

سامانه الکترونیکی است که برای ثبت نام مودیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد : سامانه ثبت نام( و
.می شود

سامانه الکتورنیکی است که به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص برای ارسال فهرست معامالت در : سامانه معامالت(ز
. اجرای این آیین نامه توسط سازمان ایجاد می شود

هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کاال و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای : معامالت) ح
.فروش کاال و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود

.گزارشی است حاوی اقالم اطالعات مربوط به خرید و فروش کاال و خدمت: فهرست معامالت) ط

3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

@kayhanfaalh



3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

@kayhanfaalh



3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

ومودینامشاملحداقلاستکارتی:اقتصادیکارت)ن
درموردحسبوصادرسازمانطرفازکهویاقتصادیشماره

.شودمیدادهقرارمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصاختیار

شماره منحصر : شماره اختصاصی اشخاص خارجی) س
به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع 
.خارجی تخصیص داده می شود

ثبت نام در نظام مالیاتی: فصل دوم 
تیبی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آییننامه و به تر) 2ماده 

.نظام مالیاتی کشور اقدام نمایندنام در سازمان اعالن می نماید، نسبت به ثبت 
.انجام شده است، کماکان معتبر میباشد1394فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال -تبصره

@kayhanfaalh



3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

انه در صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگ) 3ماده 
.نمایندثبت نام نظام مالیاتی 

اساسبرنامهآییناینموضوعمشاغلصاحبانچنانچه-1تبصره
برایفعالیتمحلیکازبیشذیصالح،مراجعطرفازصادرهمجوز
نامثبتیکفقطمحلهااینتمامیبرایباشند،داشتهمجوزهمان

حلمبعنوانمحلها،اینازیکیمودیاعالمبربناوگرفتخواهدصورت
.دشخواهدمنظورشعبهعنوانبهمحلهاسایرومشخصفعالیتاصلی

صتشخیبهفعالیتاصلیمحلتعیینمودی،انتخابعدمصورتدر
.بودخواهدسازمان

چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین -2تبصره 
نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته 
باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیتهای 

.شغلی محل مذکور می باشند

@kayhanfaalh



یکردفروشگاهیادفترایجادآنانفعالیتنوعتولیدیکهواحدهایوکارگاههامورددر-3تبصره
بهنامثبتیکمذکورهایمحلکلیهبرایتواندمیمودینماید،اقتضاءرادیگرمحلچندیا

لیهکبرایاظهارنامهفقرهیکوانجامنماید،میاعالمفعالیتاصلیمحلعنوانبهکهنشانی
هبپروندهیکمزبورمودیبرایصورتدراین.نمایدتسلیمخودفعالیتهایازحاصلدرآمدهای

.شودمیتشکیلنماید،میاعالمکهنشانی

@kayhanfaalh



3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

هاداراختیارییاقهریازاعممدنیمشارکتبصورتکهمشاغلی)4ماده
.شدخواهندنامثبتمالیاتینظامدرمودییکعنوانبهشوند،می

لیهنیازکمورداطالعاتنام،ثبتزماندرمکلفندمذکورمشاغلصاحبان
.نماینداعالمراشریکهرسهمنسبتوشرکاء

@kayhanfaalh

له،جمازتغییراتهرگونهمکلفندثبتناممشمولین)5ماده
رنام،،تغیی})تعلیق(موقتیادائم({فعالیتتعطیلیانحالل،

یاومشارکتیبهانفرادیفعالیتتبدیلتغییرنشانی،تغییرشغل،
رامواردسایریاو)قهرییااختیاری(شرکاءتغییربالعکس،
بهتغییراتوقوعیاانجامتاریخازماهدومدتظرفحداکثر
.نماینداعالمسازمان



@kayhanfaalh

ند تا زمان  اشخاص حقوقی که قبال در نظام مالیاتی ثبتنام کرده و شماره اقتصادی دوازده رقمی خود را دریافت نمودهاند، میتوان-تبصره 
.از شماره اقتصادی مذکور در معامالت خود استفاده نماینداقتصادی جدید دریافت شماره 

د  سازمان موظف است پس از تکمیل فرآین) 6ماده 
اره  ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی، برای آنها شم
.داقتصادی تخصیص و کارت اقتصادی صادر نمای

نامثبتمشمولحقوقیاشخاصومشاغلصاحبان)7ماده
دهنشصادرجدیداقتصادیشمارهآنهابرایکهمادامیمکلفند

مشارکتشناسهشناسهملی،ملی،شمارهازموردحسباست،
.نماینداستفادهخارجیاشخاصاختصاصیشمارهومدنی



3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی: فصل سوم

نامثبتبهمکلفدارایییاوخدمتکاال،خریدارچنانچه–1تبصره
ندهکنمصرفحقیقیاشخاصجملهازیاونباشدمالیاتینظامدر

تهایفعالی(قانون81مادهموضوعحقیقیاشخاصیاونهایی
وعسلزنبوروماهیپرورشدامداری،دامپروری،کشاورزی،

ومراتعاحیایداری،نوغانماهیگیری،وصیادیطیور،پرورش
رجدبهالزامیباشد،)نخیالتوقبیلهرازاشجارجنگلها،باغات

.بودنخواهدصادرهصورتحسابدرخریداراقتصادیشماره

@kayhanfaalh

مشاغلصاحبانوحقوقیاشخاص)8ماده
وکاالفروشبرایمکلفندقانونموضوع

وصادرصورتحسابخودخدماتعرضه
رویبرراخریداروخوداقتصادیشماره

اسنادسایروقراردادهاها،ورتحساب
.نماینددرجمشابه



موضوعسومودوماول،نوعصورتحسابازکهمودیانی-2تبصره
اصالحیو94/12/04مورخ230761شمارهآییننامه(8)ماده

کاالفروشبرایقانون)95(ماده96/02/12مورخم/50967شماره
مینمایند،استفادهنهاییکنندهمصرفبهخودخدماتارائهیا

رسالامجموعصورتبهراصورتحسابهاقبیلایناطالعاتمیتوانند
.نمایند

@kayhanfaalh



3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معامالت: فصل چهارم
:اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معامالت می باشند) 9ماده 

;کلیه اشخاص حقوقی) الف

صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ) ب
;قانون محسوب می شوند95آیین نامه اجرایی ماده 2ماده 

;افزودهارزشبرمالیاتقانوناجرایمشمولمشاغلصاحبان)ج

وزیرتصویبوکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبامادهاینموضوعاشخاص–تبصره
.بودخواهندتغییرقابلداراییواقتصادیامور

@kayhanfaalh



@kayhanfaalh



3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

درمندرجاطالعاتیاقالممطابقراخودمعامالتفهرستمکلفندآییننامهاین9مادهمشمولاشخاص)10ماده
نیموهمایکتاوتهیه)فصلی(ماههسهمقاطعدرحداکثرمعامالتفهرست.نمایندارسالوتهیهمعامالتسامانه

بهیاوارسالمعامالتسامانهبرایسازماناینترنتیدرگاهطریقازالکترونیکیصورتبهفصلهرپایانازپس
یمالسالانتهایچنانچه.شودارائهمالیاتیامورادارهبهسازماندرخواستیاطالعاتقالبدرفشردهلوحصورت

عاملهمفهرستدوفصلآنبرایمکلفنداشخاصاینباشد،شمسیسالفصولازیکیخاللدرحقوقیاشخاص
ابتدایازهمچنینومعاملهفهرستیکخودمالیسالپایانتافصلابتدایازکهنحویبه.نمایندارسالوتنظیم

.نمایندارسالدیگرمعامالتفهرستیکنیزفصلآنپایانتامالیسال
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3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

@kayhanfaalh



ووارداتاطالعاتارسال–12ماده•
درجبابایدمیخدماتوکاالصادرات

کدوگمرکیاظهارنامهکوتاژشماره
یاختصاصشمارهوکنندهترخیصگمرک

صورتموردحسبخارجیاشخاص
.پذیرد

موارددرمعامالتفهرستارسالمشمولین-11ماده•
موضوعحقیقیاشخاصازدارایییاوخدمتکاال،خرید
دامپروری،کشاورزی،تهایفعالی(قانون81ماده

طیور،پرورشوعسلزنبوروماهیپرورشدامداری،
ومراتعاحیایداری،نوغانماهیگیری،وصیادی

ازیاو)نخیالتوقبیلهرازاشجارباغاتجنگلها،
ستند،نیمالیاتینظامدرنامثبتبهمکلفکهاشخاصی

فهرستدرفروشندهاقتصادیشمارهدرجبهالزامی
هگوناینتوانندمیوداشتنخواهندارسالیمعامالت
.نماینداعالممجموعصورتبهراخریدها
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فوت اشخاص حقیقی•

یصدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصاد•

اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی•

اعالم انحالل اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و•
ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت
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نحوه ثبت معامالت  فصلی 
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فیلتر و حذف فیلتر

بروز رسانی
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برای مشاهده و ویرایش
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مشاهده سوابق
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مشاهده گزارشات ارسال شده 
برای شما
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ثبت معامالت فصلی 
بصورت آفالین
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فروشاطالعاتورودجهت.می شودفعالمکرر169مادهدستورالعملبخش هایاطالعاتورودبهمربوطگزینه هایکلیکمرحلهایندر
فروشتاطالعاقسمتبهآنثبتونظرموردسالوفصلانتخابازپسنمایید،کلیکصفحهباالیدرفروشاطالعاتورودگزینه روی
گیخانوادنامیاشرکتنامخدمات،یاکاالنامخریدار،نوعشخص،نوعهمچونبخش هاییازقسمتاین.کنیدواردراخوداطالعاتورفته

.کنیدکلیکثبتگزینهرویبراطالعاتتکمیلازپس.استشدهتشکیلخریداراقتصادیشمارهیاملیکدوخریدارآدرسخریدار،
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دمورشدهارسالاطالعاتکلیهصحتچنانچه
مانسازبهاطالعاتارسالگزینهباشدتایید
.می گرددفعالشمابرای
زرموکاربرینامفوقگزینهانتخابازپس

مانهسادر)ثبت نامپیشمرحلهازکهراعبوری
واردنموده ایددریافت(اقتصادیشمارهثبت نام
برلیککواینترنتبهرایانهاتصالبانمایید،

یدخرسایتبهاطالعاتکلیهورود،بخشروی
یحتوضبهالزم.می گرددارسالفصلیفروشو

اطالعاتاینترنتیارسالدرصورتکهاست
سامانهبهاطالعات نهاییثبتجهتمی بایست

www.tax.gov.irکدونمودهمراجعه
.نماییددریافترهگیری
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محاسبه جریمهماخذ نرخ

جریمه

تخلفشرح ردیف

مبلغ مورد معامله %2 عدم صدور صورتحساب فروشکاال یا ارائه خدمت 1
مبلغ مورد معامله %2 عدم درج شماره اقتصادی خود 2
مبلغ مورد معامله %2 عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله 3

مبلغ مورد معامله %2 استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران 4

مبلغ مورد معامله %2 استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود 5

مبلغ معامالتی که فهرستآنها ارائه نشده است %1 عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده 6

جرائم: فصل هفتم 
جرائم مذکور با رعایت مهلت . مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد جریمه های قانون مشمول 169عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده -19ماده 

.قابل مطالبه خواهد بودقانون ( 157( مقرر در ماده 

3آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
169ماده 

.بودخواهدمعاملههمانمبلغ%2معادلحداکثرمطالبهومحاسبهقابلجریمهمعامله،هردرالذکرفوقجدولسهالییکردیفهایموضوعتخلفاتانجامصورتدر-تبصره
آنمقرراتوتصویبتبصره11وماده19وفصلهفتدرکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبه94/04/31مصوبمستقیممالیاتهایقانون169ماده3تبصرهاجرایدرآئیننامهاین

قبلیهایدستورالعملومقرراتمطابقکماکان1395سالفصولکلیهبرایآییننامهاینموضوعاشخاصتوسطمعامالتفهرستارسالنحوه.میباشداالجراالزم95/01/01از
خواهدبودکشورمالیاتیامورسازمانتوسطصادره
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نحوه رسیدگی به جرائم ماده 
مکرر169

1

2

م صرف نظر از دوره های زمانی .م.ق169مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 
سال از تاریخ انقضای مهلت 5م .م.ق157تسلیم فهرست هر سال و طبق ماده 

. تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود

مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست 
معامالت، مبلغ معامالتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر نسبت 

.به ارسال فهرست اقدلم نشده باشد
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3

نسبت به تسلیم فهرست ( دوره های سه ماهه)در مواردی که مودی در مهلت 
امتناع کند و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطالعات و ارسال آن اقدام کند، صرف 
نظر از اینکه فهرست در مهلت مقرر یا خارج آن تکمیل شده باشد مشمول جریمه 

. عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود

4

زمانی که مودی خارج از مهلت مقرر یک ماهه به ارسال معامالت که امتناع کرده 
بود اقدام کند و متعاقباً تمام یا بخشی از معامالت مذکور را در مقرر تکمیل کند 
برای آن بخش از اطالعاتی که تکمیل کرده است، مشمول جریمه عدم ارسال 

.  نخواهد شد
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نحوه رسیدگی به جرائم ماده 
مکرر169
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نحوه رسیدگی به جرائم ماده 
مکرر169

5

در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختالف مالیاتی، با درخواست 
بخشودگی جرائم مودی موافقت شود، ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد 

این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعالم و . بود
بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرائم 

نیز جاری می باشد

6

آرای صادره هیات حل اختالف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده  
م  در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر قانونی با رعایت .م.مکرر ق169

. م قابل طرح می باشد.م.ق247مقررات در هیات موضوع ماده 
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نحوه رسیدگی به جرائم ماده 
مکرر169

7

مکرر، امکان ویرایش اطالعات ارسالی 169پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده 
توسط مودی امکان پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مزالبه  

کننده جرائم یا هیات حل اختالف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مودی ارسال 
. کننده اطالعات انجام خواهد شد

8

مکرر اصالحی مصوب  169چنانچه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده 
اطالعات جدیدی از معامالت مودی که قبالً د رسیدگی ملحوظ 1380/11/27

157نظر قرار نگرفته است بدست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده 
.  قانون امکان صدور برگ جرائم متمم وجود دارد




