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مقدمه
بر اساس ماده  121قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل شماره  200/10704مورخ  1392/06/16و 200/13007 200مورخ 1391/6/28سازمان امورمالياتي ،اغذیه
فروشان سراسر کشور از ابتداي سال  1394ملزم به نصب ،راه اندازي و استفاده از سامانههاي فروشگاهي و همچنين مطابق ماده  19قانون ماليات بر ارزش افزوده
ملزم به صدور صورتحساب فروش کاالها و ارائه خدمات (فاکتور) طبق دستورالعمل و قالب استاندارد معرفي شده از سوي سازمان امور مالياتي کشور ميباشند.
در همين راستا شرکت پیشگامان سرزمین هارپاگ ،جهت جوابگوي به نياز رستوران ها و اغذیه فروشي ها ،نرم افزار مدیریت رستوران هارپاگ با قابليت صندوق
فروشگاهي ) (POSرا بر اساس دستور العملها و استانداردهاي معرفي شده از سوي سازمان امور مالياتي طراحي و عرضه نموده است.
ویژگی های نرم افزار مدیریت رستوران و اغذیه فروشی هارپاگ در یک نگاه:


ثبت اطالعات مشترکین



تعریف منوی غذا



ثبت عملیات دریافت و پرداخت وجه



محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده



صندوق فروشگاهی ) (POSبا امکان صدور فاکتور مطابق الگوی سازمان امور مالیاتی



ایجاد گزارشهای فصلی مالیات بر ارزش افزوده )(TTMS



امکان ایجاد گزارشات متنوع مالی



دو سال پشتیبانی رایگان



پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات



تعیین سطح دسترسی کاربران

در پایان با تشکر از حسن انتخاب شما ،درخواست ميشود نظرات و پيشنهادات خود را با ارسال به نشاني  feedback@harpag.irبا ما در ميان بگذارید.
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راهنمای نصب
جهت نصب برنامه  CDنصب را در داخل درایو کامپيوتر قرار
دهيد و چند لحظه
منتظر بمانيد تا بصورت اتوماتيک اجرا شود .در صورت اجرا
نشدن اتوماتيک ،به درایو  CDدر  My Computerرفته
و فایل  Setup.exeرا اجرا کنيد .پس از نصب ،آیکون
برنامه بر روي  Desktopشما قرار خواهد گرفت.
در صورتي که از ویندوز  XPاستفاده مي نمایيد مي بایست
جهت اجرا نرم افزار  .Net Framwork 3.5را با مراجعه
پوشه  requirementدر  CDنصب برنامه و کليک بر
روي  dotnetfx35.exeبر روي سيستم مورد نظر نصب
نمایيد.
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فعالسازی نرم افزار
زماني که براي اولين بار پس از نصب ،برنامه را باز مي
نمایيد صفحه فعالسازي نرم افزار به همراه کدفعالسازي
نمایش داده خواهد شد (شکل روبرو) .جهت دریافت
فایل فعالسازي شما مي بایست ابتدا با مراجعه به صفحه
 www.harpag.ir/client/loginدر پرتال کاربران
ثبت نام نمایيد .پس از ثبت نام و ورود به پرتال کاربري،
کد فعالسازي نمایش داده شده در سيستم خود را جهت
فعالسازي نرم افزار ارسال نمایيد.
حداکثر ظرف  24ساعت با ورود مجدد به پرتال کاربري
مي توانيد فایل فعالسازي را دریافت نمایيد .فایل را از
حالت زیپ خارج نموده و در پوشه نصب برنامه (پوشه اي
که برنامه در آن نصب شده است به طور مثال:

) (C:\Program Files (x86)\harpagکپي نمایيد.
نکته :درخواست مي شود جهت ورود به پرتال کاربري از مرورگر فایرفاکس و یا نسخه هاي جدید اینترنت اکسپلورر استفاده نمایيد.
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ورود به برنامه
پس از نصب برنامه ایکون برنامه بر روي صفحه دسکتاب اضافه خواهد شد .بر روي ایکون برنامه کليک کنيد تا صفحه ورود به برنامه باز شود.

ورود به برنامه

رهنما و پشتیبانی

در هر دو قسمت نام کاربري و کلمه عبور ،کلمه

در صورت بروز مشکل در ورود به برنامه با کليک

 adminرا وارد نمایيد .سپس بر روي دکمه

بر روي دکمه ? وارد بخش راهنما و پشتيباني از

ورود کليک کنيد.

راه دور شوید.

نسخه (ورژن) برنامه

با توجه به بروزرساني دوره اي برنامه ،نسخه
برنامه نصب شده در پایين صفحه نمایش داده
مي شود.

یادآوری نام کاربری

با فعال کردن گزینه "یادآوري نام کاربري" در
دفعات بعد هنگام ورود به برنامه نيازي به ورود
نام کاربري نمي باشد.
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صفحه اصلی برنامه

کلیدهای میانبر
راهنمای برنامه

F1

اضافه

F2

حذف

F3

ذخیره

F4

پرینت

F5

انتخاب

F6

ویرایش

F7
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تنظیمات
پس از نصب برنامه ابتدا با ورود به قسمت تنظيمات در صفحه اصلي ،مشخصات از این قسمت مي توانيد سال مالي ،پيش شماره تلفن و ناحيه مالياتي
صنفي خود را وارد نمایيد .این مشخصات در زمان چاپ فاکتور در قسمت پيش فرض را انتخاب نمایيد .همچنين قادر به انتخاب رنگ خط و پس
زمينه دلخواه خواهيد بود.
فروشنده چاپ مي شود.
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تعاریف

پیک

در این قسمت کاالهارا با کليک بر روي دکمه اضافه ،وارد نموده و جهت از این قسمت جهت ثبت پيک استفاده مي شود .بر روي دکمه اضافه
کليک نمایيد ،نام پيک را وارد نموده و بر روي دکمه ذخيره کليک کنيد.
ثبت بر روي دکمه ذخيره کليک نمایيد.
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دسترسی کاربران
در این قسمت مي توانيد کلمه عبور خود را تغيير داده و یا اقدام به ایجاد کاربر جدید نموده و سطح دسترسي دلخواه را به آن اختصاص دهيد.

کنترل دسترسی

همچنين با کليک بر روي دکمه "کنترل دسترسي " مي
توانيد زمان هاي ورود به برنامه را مشاهده نمایيد.

تعریف کاربر جدید

براي تعریف کاربر جدید روي دکمه "اضافه

" کليک

کنيد ،سطح دسترسي دلخواه را انتخاب نموده و در پایان بر
روي دکمه "ذخيره

" کليک کنيد.

9 | www.harpag.ir

صدور فاکتور فروش
انتخاب خریدار

با کليک بر روي دکمه

مي توانيد ،فروشنده را از ليست افراد انتخاب نمایيد.

ارسال با پیک

با کليک بر روي دکمه "پيک" مي توانيد ،زمان ارسال و نام پيک را ثبت نمایيد.

چاپ فاکتور فروش

با کليک بر روي دکمه "رسيد" مي توانيد ،فاکتور ثبت شده را مطابق الگوي
سازمان امور مالياتي چاپ کنيد.
ابطال فاکتور فروش

جهت ابطال فاکتور فروش بر روي دکمه "ابطال فاکتور" کليک نموده و پس از
ورود تاریخ ابطال ،فاکتور را باطل نمایيد.
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گزارش فصلی )(TTMS

ایجاد فایل TTMS

پس از مشخص نمودن سال مالي و فصل مورد نظر جهت
ایجاد گزارش فصلي از فاکتورهاي صادر شده ،بر روي
دکمه "ایجاد فایل  "TTMSکليک کنيد.
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ثبت افراد
در صفجه اصلی برنامه » منوی برنامه برنامه روي دکمه "ثبت افراد" کليک کنيد.
ثبت فرد جدید

در صفحه باز شده جهت ثبت اطالعات فرد حقيقي یا حقوق جدید
ابتدا برروي دکمه "اضافه

" کليک نموده اطالعات فرد را وارد

کنيد و جهت ثبت نهایي روي دکمه "ذخيره

" کليک کنيد.

جستجوی افراد

در کادر جستجوي باالي صفحه مي توانيد افراد را بر اساس نام
خانوادگي و کدملي جستجو نمایيد.
انتخاب فرد

زماني که اطالعات فرد را ذخيره مي نمایيد مي توانيد در قسمت
هاي مختلف برنامه (فاکتور ،متقاضي و  )...با کليک بر روي دکمه
"انتخاب

" از اطالعات ذخيره شده به دفعات استفاده نمایيد و

نيازي به ورود مجدد اطالعات فرد مورد نظر نمي باشد.

حذف فرد

براي حذف اطالعات فرد مورد نظر بر روي دکمه "حذف

"

کليک نمایيد .در صورتي که فرد مورد نظر اطالعات مرتبطي داشته
باشد مثال فاکتوري به نام وي ثبت شده باشد تا پيش از حذف آن
فاکتور امکان حذف آن فرد وجود ندارد.
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یادآوری
در صفجه اصلی برنامه » روي دکمه "یادآوري" کليک کنيد .از این قسمت مي توانيد جهت ثبت قرارها مالقات و کارهاي روزمره استفاده نمایيد.
.
ثبت یادآوری

در صفحه باز شده با کليک بر روي "اضافه

" اطالعات

یادآوري را وارد نموده و جهت ثبت نهایي روي دکمه "ذخيره

"

کليک کنيد.

جستجوی یادآوری

جهت پيدا کردن یک یادآوري خاص مي توانيد قسمتي از متن
یاداوري را بنویسيد یا تاریخ یادآوري را وارد نمایيد.

حذف یادآوری

براي حذف اطالعات یادآوري مورد نظر بر روي دکمه "حذف
" کليک نمایيد.
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ابزار گزارش گیری
در صفجه اصلی برنامه » منوی برنامه با کليک روي دکمه "گزارشات" وارد فرم گزارش گيري مي شود .در این فرم مي توانيد از کليه اطالعاتي که در قسمت
هاي مختلف برنامه ثبت نموده اید گزارش گيري نموده و از اطالعات خروجي بگيرد.
از ليست جداول موجود ،جدول مورد نظر را
انتخاب نمایيد.
سپس از ليست فيلتر ها " فيلتر" دلخواه را
انتخاب کنيد.
مقدار مورد نظر را انتخاب نموده و برروي دکمه
"اضافه

" کليک کنيد.

از فيلدهاي موجود ،فيلدهاي مورد نظر را انتخاب
کنيد.
از فيلدهاي موجود ،فيلدهاي مورد نظر را انتخاب
کنيد.
جهت ذخيره اطالعات و استفاده از آن در برنامه-
هاي دیگر نظير  Excelبر روي دکمه "دریافت
" کليک کنيد.
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تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات
پيشنهاد مي شود از اطالعات خود به صورت دوره اي نسخه پشتيبان تهيه نمایيد تا در صورت بروز مشکل یا حذف سهوي اطالعات ،بتوانيد اطالعات خود را بازیابي
نمایيد .بدین منظور در صفحه اصلی برنامه » منوی برنامه روي دکمه "پشتيبان گيري" کليک کنيد.

ایجاد نسخه پشتیبان

بازیابی اطالعات

در صفحه باز شده بر روي دکمه "ایجاد نسخه پشتيبان" کليک
کنيد ،در صفحه باز شده محل ذخيره نسخه پشتيبان را انتخاب
نمایيد .در صورت ایجاد نسخه پشتيبان پيغام رو برو نمایش داده
خواهد شد.

در صفحه باز شده بر روي دکمه "بازیابي اطالعات" کليک کنيد،
در صفحه باز شده نسخه پشتيباني که قبال تهيه کردهاید را انتخاب
نمایيد .در صورت بازیابي موفق اطالعات پيغام رو برو نمایش داده
خواهد شد.
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راهنما و پشتیبانی از راه دور
درصفحه اصلي برنامه روي دکمه "؟" کليک کنيد .در صفحه باز شده اطالعات نسخه و سریال برنامه قابل مشاهده مي باشد.
پشتیبانی از راه دور )(Team Viewer

جهت پشتيباني از راه دور از طریق برنامه  Team Viewerبر روي دکمه
"پشتيباني" کليک نمایيد .پس از باز شدن برنامه به شما یک  Your IDو
 Passwordتعلق مي گيرد .اگر این مشخصات را از طریق تماس با شماره
 021-66966102در اختيار ما در واحد پشتيباني قراردهيد؛ ما مي توانيم نمایشگر
شما را مشاهده نموده و مشکالت شما را بر طرف نمایيم.

راهنمای نرم افزار

براي استفاده از این قابليت الزم است سرعت اینترنت شما مطلوب باشد و هنگام
ورود ،هيچگونه دانلودي صورت نگيرد تا افت سرعت ایجاد نشود.

جهت مشاهده راهنماي  PDFنرم افزار بر روي دکمه "راهنما" کليک نمایيد.
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ثبت صندوق و نرم افزار فروش
جهت ثبت صندوق و نرم افزار فروش با مراجعه
به نشاني  www.tax.gov.irاز منوي سمت
راست (سامانه هاي عمليات الکترونيکي مالياتي)
بر روي گزینه "ثبت صندوق و نرم افزار فروش"
کليک نمایيد.

ورود به سیستم برای بار نخست
از طریق کدپیگیری ثبت نام و شماره یا شناسه ملی

نمایش اطالعات ثبت نام

با انتخاب گزینه "اولين مراجعه" شماره پيگيري ،کداقتصادي و کد یا شناسه ملي را وارد نمایيد.

ثبت اطالعات اولیه سامانه فروشگاهی

ثبت اطالعات فنی
نرم افزار و یا صندوق فروش

درخواست کدرمز
جهت ورود به نرم افزار در آینده
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مرحله اول  :نمایش اطالعات پایه ثبت نام شماره اقتصادي
مرحله دوم :ثبت مشخصات اوليه سامانه فروش

مرحله سوم :ثبت مشخصات نرم افزار فروش (تصویر صفحه )42
نوع تولید کننده:
نام شرکت یا شخص تولید کننده:
شماره  /شناسه ملی تولید کننده:
نشانی تولید کننده:
نام نرم افزار:
نسخه نرم افزار:

حقوقي

 قابليت ثبت فروش و صدور صورتحساب

پيشگامان سرزمين هارپاگ

 قابليت ثبت خرید

14004582077
تهران ،باالتر ميدان وليعصر ،خيابان فخاري پالک  1واحد 6

قابلیت ها:

 قابليت نگهداري موجودي انبار
 قابليت گزارش دهي

نرم افزار صندوق فروشگاهي هارپاگ

 قابليت نگهداري حساب مشتریان

1.2

 قابليت نگهداري فایل الکترونيکي گزارش سه ماه

مرحله چهارم :کد رمز جهت مراجعات بعدي به سامانه و ویرایش اطالعات به شماره تلفن همراهتان ارسال مي گردد.
پاسخگویی فنی سامانه های مالیاتی :در صورت داشتن هرگونه سوال مي توانيد با سامانه پاسخگویي فني سامانه هاي مالياتي به شماره  35087تماس حاصل نمایيد.
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ارسال صورت معامالت فصلی ) (TTMSبه روش غیر برخط )(offline
این سامانه در راستاي ارائه خدمات الکترونيکي دستورالعمل اجرایي موضوع ماده 169ق.م.م ایجاد گردیده و توسط آن ،مودیان مالياتي مي توانند نسبت به ثبت و ارسال اطالعات
خرید و فروش و همچنين پرداخت بابت قراردادها اقدام نمایند .همچنين از طریق این سيستم مي توان نسبت به ثبت و ارسال اطالعات مودیاني که از ارائه شناسه ملي (براي
اشخاص حقوقي) و کد ملي (براي اشخاص حقيقي) به فروشنده در زمان خرید کاالها و خدمات امتناع ورزیده اند ،نيز اقدام نمود.
دوره ارسال اطالعات براي خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و مي بایست تا سي روز ( 30روز) پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود  .در مواردي که
خریدار از ارائه شم اره اقتصادي خودداري کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فرم "فهرست امتناع" به
اداره امور مالياتي اعالم نمایند مشمول جریمه از این بابت نخواهند بود.
مودیاني که از سيستم هاي رایانه اي خرید و فروش استفاده مي نمایند ،مي توانند فایل  TTMSخروجي از نرم افزار صندوق فروشگاهي را با استفاده از نرم افزار کنترلي و ارسال
اطالعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطالعات به طور یکجا نموده و رسيد دریافت نمایند.
با توجه به اینکه نرم افزار ارسال فایل  TTMSبه صورت دوره اي تغيير مي یابد ،جهت دریافت و نصب آخرین نسخه از این نرم افزار  TTMSسازمان امور مالياتي به نشاني
 www.harpag.ir/files/software/ttmsمراجعه نمایيد .توجه داشته باشيد که این نرم افزار تنها در سيستم عاملهايWindow7 ،Vista ، XP Service Pack 3
قابل اجرا مي باشد.
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روش استفاده از نرم افزار TTMS
پس از دانلود و نصب نرم افزار ایکون برنامه بر روي صفحه دسکتاپ قرار خواهد گرفت.






ابتدا بر روي دکمه "انتخاب فایل  "Accessکليک نموده و فایل ایجاد شده توسط نرم افزار را مشخص نمایيد.
در تب "عمليات" بر روي گزینه "ارسال اطالعات فروش" کليک نمایيد.
در صفحه تنظيمات ،فصل و سال را مشخص نموده بر روي دکمه "تایيد و ادامه" کليک کنيد.
در صفحه بررسي و ارسال اطالعات ،بر روي دکمه "بررسي داده ها" کليک نمایيد .پس از پایان بررسي اطالعات ،در صورت صحت اطالعات،بر روي دکمه " ارسال
اطالعات /تحویل سي دي به سازمان" کليک نمایيد.
در صفحه ورود به سامانه ،نام کاربري و کلمه عبور را وارد نموده و بر روي دکمه "ورود" کليک نمایيد.

www.harpag.ir | 20

ضمائم
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اطالعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
قابل توجه موديان محترم مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی در سال 1394

در اجراي ماده  121قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران ،پيرو بخشنامه هاي  200/10704مورخ  1392/06/16و 200/13007 200مورخ
 1391/6/28توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در خصوص تعيين اولویت صاحبان مشاغل براي نصب ،راه اندازي
و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور ،عالوه بر مشاغل اعالم شده در بخشنامه هاي مذکور ،صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) مشروحه ذیل:
 .1فروشندگان الستيک
 .2نمایشگاه هاي اتومبيل (سواري ،باري ،مسافربري ،ماشين آالت راه سازي ،کشاورزي و صنعتي)
 .3فروشندگان مصالح ساختماني
 .4فروشندگان تاسيسات الکترونيکي -مکانيکي ساختمان
 .5فروشندگان انواع رنگ ساختمان ،صنعتي و اتومبيل
 .6فروشندگان مواد شيميایي
 .7نمایندگيهاي فروش شرکتهاي توزیع کاالهاي داخلي و وارداتي(غير اشخاص حقوقي)
 .8نمایندگي هاي فروش شرکتها و موسسات تجاري وصنعتي اعم از داخلي و خارجي (غير اشخاص حقوقي)
 .9فروشندگان یخچالهاي صنعتي و ویتریني
 .10بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران

از ابتداي سال  1394ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش ( posمکانيزه فروشگاهي) یا رایانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب
فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعالم شده در دستورالعمل هاي موضوع مواد  19قانون ماليات بر ارزش افزوده و  169و  169مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند.
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وظایف و تکالیف قانونی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
 -1ثبت نام
اشخاص حقيقي و یا حقوقي که به عرضه کاال و یا ارائه خدمات و همچنين واردات یا صادرات کاال و یا خدمات اشتغال دارند طبق ضوابط مندرج در فراخوان هاي
ثبت نام سازمان امور مالياتي مکلف به ثبت نام مي باشند.
 -2صدور صورتحساب
کليه مشمولين نظام ارزش افزوده مکلفند که در قبال عرضه کاال و خدمات مشمول این قانون ،صورتحسابي با رعایت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين
و مورد معامله به ترتيبي که از طرف سازمان امور مالياتي اعالم مي گردد ،صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج نمایند و در مواردي که از ماشينهاي
فروش استفاده مي شود ،نوار ماشين جایگزین صورتحساب مي گردد .شایان ذکر است در صورتي که کاالها و خدمات بدون صدور صورتحساب و رعایت دستورالعملها
و مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه گردند قاچاق محسوب مي شوند.
 -3وصول مالیات
کليه مودیان این نظام که اقدام به ثبت نام نموده اند ،موظفند در زمان خرید یا واردات کاال و خدمات ،عالوه بر بهاي کاال و خدمات خریداري شده ،ماليات بر ارزش
افزوده متعلق را نيز پرداخت نمایند .الزم به ذکر است از آنجائيکه این نظام مالياتي در نظر ندارد که از فعاالن اقتصادي ماليات اخذ نماید ،لذا ماليات پرداختي مذکور،
طلب آنان از سازمان امور مالياتي محسوب مي شود .از طرف دیگر فعاالن اقتصادي ثبت نام شده باید در زمان عرضه کاال و خدمات عالوه بر بهاي کاالها و خدمات،
ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز از خریداران محصوالت خود اخذ و آنرا بعنوان طلب دولت نزد خود نگهداري نمایند.
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 -4ثبت و نگهداری اسناد و مدارک
یکي دیگر از تکاليف مشمولين نظام ارزش افزوده این است که باید براي ثبت و نگهداري اسناد و مدارک ماليات و عوارض موضوع این قانون ،از دفاتر ،صورتحسابها
و سایر فرمهاي مربوط ،ماشين هاي فروش و یا صندوق فروش و یا سایر وسایل و روشهاي نگهداري حساب که از طرف سازمان امور مالياتي تعيين مي گردد ،استفاده
و مدارک مورد نظر را بمدت ده سال بعد از سال مالي مربوطه نگهداري نمایند.
 -5تسلیم اظهارنامه
از دیگر تکاليف و وظایف مودیان مشمول و ثبت نام شده قانون ماليات بر ارزش افزوده ،انجام تسویه حساب مالياتي از طریق ارائه اظهارنامه فصلي مي باشد .لذا در
پایان دوره هاي مالياتي سه ماهه ،هریک از مودیان این نظام مالياتي با تسليم اظهارنامه ،حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره مالياتي سه ماهه ،پس
از کسر طلب خود بابت ماليات ارزش افزوده هاي پرداختي از مالياتهاي وصولي به نيابت از دولت که نزد ایشان مي باشد ،مانده را با سازمان امور مالياتي تسویه مي
نماید .چنانچه ميزان ماليات وصول شده توسط مودي بيشتر از ميزان ماليات پرداخت شده باشد ،اظهارنامه این مودي بيانگر مانده مثبت و بدهي وي به دولت بوده ،از
اینرو مابه التفاوت باید بعنوان ماليات به حساب سازمان امور مالياتي واریز گردد .اما اگر طلب مودي از دولت بيش از طلب دولت از ایشان باشد قانونگذار این حق را
براي او قائل است که مانده طلب خود را با ارائه درخواست از سازمان امور مالياتي ،مسترد نماید.
شایان گفتن است که با توجه به قانون ماليات بر ارزش افزوده ،پنج نوع اظهارنامه جهت انجام تکاليف قانوني مودیان طراحي شده است که عبارتند از:
-1

اظهارنامه عادی ویژه کلیه بنگاه های فاقد عرضه سوخت و دخانیات

-2

اظهارنامه ویژه سوخت،

-3

اظهارنامه ویژه دخانیات،

-4

اظهارنامه عوارض آالیندگی

-5

اظهارنامه شماره گذاری خودرو
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شایان گفتن است که فعاالن اقتصادي براي اظهارنامه در نظام ماليات بر ارزش افزوده تنها مي بایست از روش الکترونيکي استفاده نمایند .بدین ترتيب که مودیان
مالياتي با مراجعه به بخش تسليم اظهارنامه سامانه الکترونيکي نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشاني  www.evat.irپس از وارد نمودن شماره کاربري و رمز
عبور که بصورت اختصاصي در زمان ثبت نام از طریق پست و توسط سازمان امور مالياتي دریافت نموده اند اقدام به ثبت دقيق اطالعات اظهارنامه خویش در سامانه
مذکور نموده که در این صورت اظهارنامه مودي تسليم شده تلقي و شماره ثبت و تاریخ تسليم به مودي ارائه مي گردد ضمناً امکان چاپ آن نيز براي مودي فراهم
مي باشد .همچنين فعاالن اقتصادي براي پرداخت ماليات خویش مي توانند از سامانه مذکور درخواست صدور فيش نمایند.
فيش صادره حاوي شناسه قبض و شناسه پرداخت بوده و مودیان مي توانند به طرق مختلف و از جمله پرداخت از طریق اینترنت و یا از طریق دستگاه  POSاقدام به
پرداخت ماليات نمایند .در ضمن مودیان مي توانند با گرفتن پرینت از فيش فوق به بانک مراجعه و ماليات متعلق را براساس شناسه قبض و شناسه پرداخت واریز
نمایند .الزم به ذکر است که ماليات هاي پرداختي بالفاصله در اظهارنامه هاي الکترونيکي منعکس مي گردد.
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بخشنامه ها ،اطالعیه ها و دستورالعمل ها در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی

با توجه به اینکه سازمان امور مالياتي کشور قصد ندارد براي هيچيک از شرکتهاي توليد کننده نرم افزار در ارتباط با سامانه فروشگاهي تایيدیه صادر نماید ،لذا استفاده
از نرم افزار شرکت هایي که قابليت توليد ریز فيلدهاي مورد نياز اطالعات سه ماهه خرید و فروش مودیان که در بخش "صورت الکترونيکي معامالت" در سامانه
عمليات الکترونيکي مودیان به نشاني  www.tax.gov.irدر دسترس مي باشد  -را دارند از نظر سازمان امور مالياتي کشوربالمانع است.
تمديد مهلت اعالم نصب واستفاده از سامانه های فروشگاهی
پيرو دستورالعمل شماره  200/26083مورخ  1391/12/23و بخشنامه شماره3137/200مورخ  1392/02/29سازمان امور مالياتي کشور و با عنایت به مفاد بند 5-1دستورالعمل مذکور
مبني بر لزوم تکميل فرم اعالم نصب و استفاده از سامانههاي فروشگاهي موضوع ماده  121قانون برنامه پنجم توسعه توسط صاحبان مشاغل مشمول فراخوان وتسليم آن به ادارات
امور مالياتي ذیربط ،به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط و بستر مناسب در راستاي بهره مندي آنان از مشوقها و تسهيالت مقرر قانوني ،مهلت مذکور تا تاریخ 1392/06/31
تمدید ميگردد.
مقتضي است مدیران کل امور مالياتي سراسر کشور ضمن ابالغ مفاد این بخشنامه و دستورالعمل موصوف به کليه ادارات امور مالياتي ،و تاکيد بر ضرورت اجراي دقيق مفاد آن به
ویژه بند5-1؛ شامل دریافت فرم تکميل شده مؤدیان (مطابق نمونه پيوست) و ثبت آن در دبيرخانه ادارات امور مالياتي بخش مالياتهاي مستقيم و ارائه رسيد به آنان ،ترتيبي اتخاذ
نمایند به منظور اطالع و رؤیت همکاران ومؤدیان ،دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنين آگهي هاي مرتبط منتشره در روزنامه هاي کثيراالنتشار ،در محلهاي مناسب در سطح
ادارات کل الصاق ،و موضوع از طریق مکاتبه و سایر کانالهاي ارتباطي به مجامع امورصنفي و اتحادیههاي صنفي مشمول و انجمن داروسازان اطالعرساني گردد .ضمناً متذکر
ميگردد در زمان ارائه فرم تکميل شده توسط مؤدیان ،بازدید از واحد شغلي ضرورت نخواهد داشت و الزم است بازدید و تحقيقات محلي ضمن رعایت مقررات به زمان مناسب
دیگري موکول گردد.
علي عسکــري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
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دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کاال و ارايه خدمات
قابل توجه کلیه عرضهکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات

با استفاده از اختيارات حاصل از ماده  19قانون ماليات بر ارزش افزوده  ،بدینوسيله سازمان امور مالياتي کشور دستورالعمل و قالب استاندارد صدور صورتحساب فروش
کاالها و ارائه خدمات را به شرح زیر به کليه عرضه کنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات در سطح کشور اعالم و ابالغ مينماید .
در دستورالعمل حاضر دو نمونه قالب صورتحساب ارائه ميگردد که یکي مخصوص ماشينهاي فروش ( )POSمورد استفاده در فروشگاههاي عرضه کاال به مصرف
کنندگان نهایي ميباشد و دیگري در سایر مبادالت کاالها و خدمات مورد استفاده قرار خواهد گرفت  .بدیهي است مالياتها و عوارض پرداختي طي صورتحسابهاي
صادره توسط ماشينهاي فروش مذکور در صورتي که نام و مشخصات خریدار در آن درج نگردد  ،قابل احتساب به عنوان اعتبار مالياتي براي مودیان ثبت نام شده
نظام ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود  ،مگر آنکه فروشنده مشخصات کامل خریدار را در صورتحساب درج و نسبت به مهر و امضاي آن اقدام نماید .
کليه اقالم اطالعاتي  ،مندرج در نمونه صورتحسابهاي فروش کاال و ارائه خدمات  ،مورد نياز ميباشد و براي استفاده از مزایاي قانوني نقش اساسي دارند  ،ليکن
حداقل اطالعات الزامي در هر مورد  ،که باید از تاریخ  87/7/1توسط کليه فعاالن و بنگاههاي اقتصادي رعایت گردد  ،در بخشهاي بعدي این دستورالعمل تعيين
شده است  .بدیهي است تغييرات احتمالي آتي در اطالعيههاي بعدي سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعالم خواهد گردید .

الف) قالب صورتحسابهای عمومی فروش کاالها و ارائه خدمات( :نمونه  1پیوست)

این گونه صورتحسابها توسط کليه عرضه کنندگان کاالها و ارائهدهندگان خدمات که به عرضه کلي یا جزئي کاالها و خدمات اشتغال دارند  ،مورد استفاده قرار
ميگيرد  .این گونه صورتحسابها در معامالت بين فعاالن اقتصادي با یکدیگر و همچنين بين فعاالن اقتصادي و مصرف کنندگان مورد استفاده بوده و از نظر قطع
در اندازههاي مختلف و از نظر قالب در اشکال گوناگون  ،حسب نياز مؤدیان  ،مورد استفاده قرار ميگيرند و به صورت رایانهاي یا دستي صادر ميشوند .
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ترتیب درج اطالعات و تکمیل این گونه صورت حسابها به قرار زیر خواهند بود:

 .1صورتحساب فروش کاال ميباید برخوردار از شماره سریال چاپي و یا شماره سریال صادره توسط سيستمهاي رایانهاي باشد و تاریخ صدور به تقویم هجري شمسي
بر روي آن درج گردد .
 .2اقالم اطالعاتي ضروري در بخش مشخصات فروشنده :نام /عنوان فروشنده  ،شماره اقتصادي فروشنده (در مورد اشخاص حقوقي) و شماره شناسایي ملي (در مورد
اشخاص حقيقي)  ،نشاني کامل و کدپستي فروشنده  ،ميباشند  .این اطالعات به هر ترتيب مورد نظر فعاالن اقتصادي و در هر قسمت از صورتحساب ميتواند درج
گردد و قابل قبول خواهد بود .
 .3اقالم اطالعاتي ضروري در بخش مشخصات خریدار شامل :نام /عنوان خریدار  ،شماره اقتصادي خریدار (در مورد اشخاص حقوقي) و شماره شناسایي ملي (در مورد
اشخاص حقيقي)  ،نشاني کامل و کدپستي خریدار ميباشد .
تذکر :مالياتها و عوارض مندرج در صورتحسابهایي که اطالعات خریدار به طور کامل و مطابق این بند درج نگردیده باشد به عنوان اعتبار مالياتي قابل کسر از
مالياتهاي وصول شده یا استرداد  ،براساس مفاد ماده ( )17قانون  ،نخواهد بود .
 .4حداقل اقالم اطالعاتي که در هر ردیف مورد معامله ميباید درج گردد  ،شامل :عنوان مورد معامله  ،مقدار یا تعداد  ،واحد اندازهگيري  ،مبلغ واحد  ،مبلغ کل ،
مجموع ماليات و عوارض متعلق قانوني و کل مبلغ قابل پرداخت خواهد بود .
تبصره :آن دسته از عرضهکنندگان کاالها و خدمات که به عرضه توامان انواع دخانيات به همراه سایر کاالها و خدمات اشتغال دارند  ،ضروري است نسبت به درج
جداگانه مبلغ ماليات و عوارض در صورتحساب اقدام نمایند .
 .5درج کد کاال در ستون مربوطه تابع مصوبات دولت جمهوري اسالمي ایران و وزارت بازرگاني در این مورد خواهد بود و بر این اساس کد مذکور باید براساس
استاندارد ملي “ایران کد” تعيين و درج گردد .
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 .6صورتحساب حتما باید حاوي مجموع بهاي کاالها و خدمات مورد معامله و مجموع ماليات و عوارض متعلق (به تفکيک) بوده و ممهور به مهر و امضاي مجاز
فروشنده باشد .
 .7در صورت تعلق تخفيف به هریک از ردیفهاي مورد معامله  ،مبلغ تخفيف متعلق به هر ردیف باید در آن ردیف تعيين و درج گردد  .در غير این صورت مبلغ تخفيف
قابل کسر از ماخذ محاسبه ماليات و عوارض نخواهد بود .
ب) قالب صورتحساب ماشینهای فروش (( :)POSنمونه  2پیوست)

این گونه صورتحسابها معموال در فروشگاههاي عرضه کاال و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایي صادر ميگردد و در هنگام صدور این گونه صورتحسابها طرف
معامله (خریدار) معموال قابل شناسایي و ثبت در صورتحساب نميباشد .
ترتيب درج اطالعات و تکميل این گونه صورتحسابها به قرار زیر خواهد بود:
 .1صورتحساب فروش کاال باید برخوردار از شماره سریال چاپي و یا صادره توسط سيستم رایانهاي باشد و تاریخ صدور به تقویم هجري شمسي در آن درج گردد .
 .2حداقل اقالم اطالعاتي در بخش مشخصات فروشنده شامل :نام /عنوان فروشنده  ،شماره اقتصادي فروشنده (در مورد اشخاص حقوقي) یا شماره شناسایي ملي (در
مورد اشخاص حقيقي)  ،نشاني کامل و کدپستي  10رقمي ميباشد  .این اطالعات به هر صورت و در هر محل مناسب بر روي صورتحساب ميتواند درج گردد .
 .3حداقل اقالم اطالعاتي که در بخش مشخصات هر ردیف مورد معامله باید درج گردد شامل :عنوان مورد معامله  ،مقدار یا تعداد و کل مبلغ قابل پرداخت (با احتساب
ماليات و عوارض متعلق) خواهد بود .
 .4درج کد کاال درستون مربوطه ،تابع مصوبات دولت جمهوري اسالمي ایران و وزارت بازرگاني دراین موردخواهد بودو این کد براساس استانداردملي “ایران کد” تعيين
ودرج گردد.
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 .5در صورت تعلق تخفيف به هریک از ردیفهاي مورد معامله  ،مبلغ تخفيف متعلق به هر ردیف  ،باید در همان ردیف اعمال گرد  .در غير این صورت مبلغ تخفيف
قابل کسر از ماخذ ماليات و عوارض نخواهد بود .
 .6درج جمع کل بهاي کاالها و خدمات عرضه شده و ماليات و عوارض مربوط در ذیل صورتحساب الزامي خواهد بود .
تذکر :مالياتها و عوارض مندرج در صورتحسابهاي صادره توسط ماشينهاي فروش  ،به دليل عدم درج مشخصات خریدار  ،قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالياتي
قابل کسر از مالياتهاي وصول شده و یا استرداد توسط خریدار براساس ماده ( )17قانون  ،نخواهد بود  .در موارد خاص خریدار بایستي صورتحساب براساس مفاد بخش
(الف) این دستورالعمل از فروشنده اخذ نماید .
مفاد این دستورالعمل از تاریخ  87/7/1براي کليه عرضه کنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات الزماالجرا خواهد بود  .بدیهي است درج هرگونه اطالعات افزون بر
موارد مندرج در این دستورالعمل  ،در صورتحسابهاي صادره توسط فعاالن اقتصادي  ،حسب نيازهاي عملياتي ایشان  ،بالمانع خواهد بود و اقالم اطالعاتي مشخص
شده در این دستورالعمل صرفاً مشخص کننده حداقلهاي الزماالجرا ميباشد .
بدیهي است آن دسته از مؤدیان که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نگردیدهاند (به شرح مندرج در اطالعيههاي فراخوان ثبتنام مرحله
اول این نظام مالياتي)  ،ضمن الزام به صدور صورتحساب براساس دستورالعمل  ،نميتوانند قبل از اقدام به ثبتنام  ،نسبت به محاسبه و اخذ ماليات موضوع قانون
ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمایند و از مزایاي قانوني این نظام مالياتي برخوردادر گردند .
یادآوري مينماید با عنایت به مفاد تبصره ماده  19قانون ماليات بر ارزش افزوده  ،کليه کاالها و خدماتي که بدون صدور صورتحساب و رعایت مفاد این دستورالعمل
و همچنين سایر مقررات قانون مذکور عرضه گردند  ،عالوه بر جرائم مواد  22و  23قانون ماليات بر ارزش افزوده بر ارزش افزوده  ،قاچاق محسوب و مشمول قوانين
و مقررات مربوطه خواهند بود .
الزم به یادآوري است آن دسته از مؤدیان که براساس قالب صورتحسابهاي اعالم شده طي اعالميههاي قبلي سازمان امور مالياتي کشور (در چارچوب ماده 169
قانون مالياتهاي مستقيم) اقدام به چاپ صورتحسابها و یا تنظيم صورتحسابهاي رایانهاي نمودهاند  ،ميتوانند تا پایان سال  1387نسبت به ادامه استفاده از
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صورتحسابهاي خود اقدام نمایند  ،مشروط بر این که ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه محاسبه و ذیل صورتحساب درج و اخذ گردد  .الزم به ذکر است  ،آن
دسته از مودیان که از قالب صورتحسابهاي مندرج در این دستورالعمل استفاده مينمایند  ،این گونه صورتحسابهاي صادره توسط ایشان در رابطه با رسيدگي ماليات
عملکرد ایشان نيز قابل قبول خواهد بود .
جهت آگاهي از مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده و کسب اطالعات بيشتر در رابطه با چگونگي اجراي این نظام مالياتي به پایگاه این ترنتي طرح استقرار نظام ماليات
بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به نشاني  www.vat.irمراجعه فرمائيد .

روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور
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