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  19 از 2صفحه

 و حافظه مالیاتی پایانه فروشگاهیورود به سامانه ثبت مشخصات  -1

ان مالیاتی ؤدیممؤدیان مشمول مطابق فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور ابتدا باید وارد سامانه عملیات الکترونیکی 

  تخاب نمایند.را ان "سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی"شده و از منوهاي سمت راست گزینه  tax.gov.ir به آدرس 

  

و را انتخاب  "اتیو حافظه مالی پایانه فروشگاهیثبت  "مؤدي با ورود به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی گزینه 

براي ثبت اطالعات پایانه فروشگاهی خود  می بایست 98قانون بودجه  6تبصره  "ي "سپس مؤدي در بخش بند 

  را انتخاب نماید. " ورود به سامانه ثبت پایانه هاي فروش "گزینه 
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  19 از 3صفحه

  

مان امور زبراي ورود به این سامانه می بایست نام کاربري و کلمه عبور سامانه ثبت نام الکترونیک ساسپس مؤدي 

 . براي اطمینان از داشتن نام کاربري ثبت نام  الکترونیک می توانید از لینک هاي مرتبط پایینمالیاتی را داشته باشند

  را انتخاب نمایید. آیا من ثبت نام الکترونیک دارم؟همین صفحه گزینه 

 

  نهایی  مورد تایید مؤدي پایانه فروشگاهی الزم است وضعیت ثبت نامنکته: جهت دریافت مجوز ثبت اطالعات

  و وضعیت ثبت آن به وضعیت مورد تایید سازمان رسیده باشد.سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته باشد 
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  19 از 4صفحه

وارد صفحه ذیل می شود، پس از وارد نمودن  " ورود به سامانه ثبت پایانه هاي فروش "مؤدي با انتخاب گزینه 

 ایانه فروشگاهیپنام کاربري و کلمه عبور ثبت نام الکترونیک سازمان امور مالیاتی صفحه مربوط به ثبت مشخصات 

  .استمشاهده قابل و حافظه مالیاتی 

 

  

  ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی:فرم 
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  19 از 5صفحه

 اقتصاديمشاهده وضعیت ثبت نام کد  -2

ازگشت به بو حافظه مالیاتی می تواند با انتخاب گزینه  گاهیثبت مشخصات پایانه فروش صفحه مؤدي با ورود به

  خود را در کد اقتصادي مشاهده نماید.نام، وضعیت ثبت نام ثبت
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  19 از 6صفحه

مانند ، می بایست در صفحه نخست ( باشد داشته له مورد تایید سازمانمرحکمتر از وضعیتی  مؤديدر صورتی که 

  تصویر زیر) پیغام خطاهاي قرمز رنگ را برطرف نموده و ثبت نام خود را به منظور اعتبارسنجی تایید نهایی نماید.

 

گزینه  "یاتیمال سایر خدمات"و حافظه مالیاتی از منوي  پایانه فروشگاهی تواند براي بازگشت به ثبتمؤدي می

  را انتخاب نماید. "و حافظه مالیاتی پایانه فروشگاهیمشخصات  ثبت"
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  19 از 7صفحه

 اطالعات مشمولیتثبت  -3

                                        ابتدا وارد صفحه و حافظه مالیاتی، پایانه فروشگاهیمؤدي به منظور شروع فرآیند ثبت مشخصات 

فرم نوع  . در اینشودمی " حافظه مالیاتیثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و  "و فرم   "اطالعات مشمولیت "

ارد تعیین و و نوع فعالیتی که د گاهیفروش پایانههاي مربوط به مشمولیت و تاریخ مشمولیت را با توجه به فراخوان

  نماید.در لیست مورد نظر انتخاب می

نباشد  اهیاستفاده از پایانه فروشگم به در صورتی که مؤدي مطابق فراخوان مشمول بوده ولی با توجه به دالیلی ملز

و دالیل  را انتخاب "عدم مشمولیت"باید ابتدا سال و نوع مشمولیت و تاریخ مشمولیت را مشخص سپس گزینه 

  .را انتخاب نماید "ثبت "و براي ثبت اطالعات دکمه  عدم مشمولیت را ذکر نماید

  

  

  مولیت، باشند و تاریخ مشمی 1398) قانون بودجه 6تبصره (الزم به ذکر است  فعالین حوزه درمان، مشمول بند ي

  مشمول "ن شهریور ماه هستند باید گزینه است و مؤدیانی که مشمول فراخوا 01/01/1398تاریخ آنها 

 د.نانتخاب نمایرا   01/01/1399و تاریخ مشمولیت  "1398مشمول فراخوان شهریور ماه  -1398سال 
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  19 از 8صفحه

 فروشگاهیپایانه هاي گزارش چکیده  -4

ایانه پچکیده اطالعات ثبتی در سامانه ثبت مشخصات "در فرم مشمولیت وارد صفحه "ثبت "مؤدي با انتخاب دکمه

می شود و می تواند خالصه اي از اطالعات ثبت شده در پرونده مالیاتی خود را  "و حافظه مالیاتی  فروشگاهی

  مشاهده نماید.

  

  ود.ش صفحهوارد همین  " پایانه فروشگاهیگزارش چکیده  "همچنین مؤدي می تواند با انتخاب گزینه 
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  19 از 9صفحه

 مالیاتی  و حافظه پایانه فروشگاهیمشخصات  ثبت -5

از منوي سمت  را " لیست پایانه فروشگاهی "مؤدي جهت ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی گزینه 

لیستی از پایانه هایی که ثبت کرده است را و از این طریق نماید و وارد صفحه مربوطه می شود انتخاب می راست

  مشاهده خواهد کرد.

  

  افزودن پایانه فروشگاهی جدید -5-1

صات     شخ شگاهی مؤدي جهت ثبت م شگاهی جدید  "گزینه و حافظه مالیاتی  پایانه فرو را انتخاب  " افزودن پایانه فرو

شگاهی و حافظه مالیاتی      و ثبت "فرممی نماید و وارد  صات پایانه فرو شخ شود و اطالعات مورد ن  "ویرایش م یاز می 

  به توضیح فیلدهاي فرم می پردازیم.در این فرم را تکمیل می کندکه در ادامه 
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  19 از 10صفحه

  سریال استاندرد پایانه فروشگاهی  -5-2

ستاندارد پایانه       "مؤدي پس از ثبت  سریال ا شگاهی شماره  سریال    "دکمه  "فرو سی  د در را انتخاب می نمای " برر

ز شود و مؤدي بعد ا صورتی که شماره سریال وارد شده درست باشد بقیه اطالعات به صورت خودکار بارگذاري می         

ست    "بارگذاري اطالعات دکمه  ضافه به لی ست   "هب پایانه فروشــگاهی ثبت شــدهرا انتخاب می کند و اطالعات  " ا لی

  اضافه می شود. "ثبتیپایانه هاي فروشگاهی 

 

 تأمیناي هکه توسط شرکت استشماره سریال پایانه فروشگاهی همان  سریال استاندارد پایانه فروشگاهیشماره  

رت اند براي هر دستگاه به صورا از سازمان مالیاتی کشور دریافت نموده کننده که مجوز ارائه پایانه فروشگاهی

  گیرد.در اختیار مؤدي قرار می و در هنگام دریافت پایانه فروشگاهی اندمنحصر به فرد تخصیص داده 

غاز آیتم با حروف استاندارد تعریف شده اي مطابق الگور پایانه فروشگاهیشماره سریال  الزم به ذکر است :

  کاراکتر می باشد  . 16 پایانه فروشگاهیگردد و طول شماره سریال استاندارد می

  ایانه فروشگاهیپهمچنین ثبت شماره سریال استاندار پایانه فروشگاهی الزامی می باشد چون با ثبت شماره سریال 

 باشد.شود و نیازي به تکمیل کردن بقیه فیلدهاي اطالعاتی توسط مؤدي نمیکلیه اطالعات مربوطه بارگذاري می
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  19 از 11صفحه

  کننده : تأمینشرکت هاي     -5-3

ؤدي مباشند که مؤدي پایانه فروشگاهی را از آن تهیه نموده است.		امور مالیاتی میهاي مورد تأیید سازمان شرکت

ت شماره تماس آن را دریاف "کننده تأمیناطالعات تماس  "می تواند با کلیک بر روي  صورت بروز مشکلدر 

 .کننده تماس بگیرد تأمینجهت رفع مشکل با نماید و 
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  19 از 12صفحه

 نوع دستگاه   -5-4

از آن شرکت دریافت نموده است اعم از پایانه سخت افزاري، نرم     که مؤدينوع پایانه فروشگاهی   در این قسمت 

شخص می گردد افزاري و ...  صورت خودکار بارگذاري می این بخ م صورتی که   مؤديشود فقط  ش هم به  در 

عی است، از چه نو ) انتخاب کرده باشد باید مشخص کندPOSپایانه فروشگاهی از نوع پذیرنده پرداخت بانکی (

 گاه پرداخت مجازي، ... پذیرنده سخت افزاري یا در

  

  

ــگاهی نرم افزاري انتخاب کرده          ــتگاه را پایانه فروشـ ــد باید    و اگر نوع دسـ ــخص کند از چه نوع نرم    باشـ مشـ

  است ابري، نرم افزاري و ...	يافزار
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  19 از 13صفحه

  :مدل دستگاه  -5-5

 شود.اعالم می مؤديبه  کننده پایانه که توسط شرکت ارائه اي استپایانهمدل  

 سریال حافظه مالیاتی : -5-6

سریال   سازم  کننده که مجوز ارائه پایانه فروشگاهی  تأمینهاي توسط شرکت   مالیاتی حافظه شماره  ان مالیاتی را از 

ایانه پ شــود و در هنگام ارائهاند براي هر حافظه به صــورت منحصــر به فرد تخصــیص داده میکشــور دریافت نموده

 دهند.قرار می آندر اختیار نیز  را شماره سریال فروشگاهی به مؤدي

  : ي آغاز امطابق الگوریتم با حروف استاندارد تعریف شده  شماره سریال حافظه مالیاتیالزم به ذکر است

  .گرددمی

 :شماره شبا متصل به پذیرنده  -5-7

 .باشدمی مؤدي مورد استفاده پایانه فروشگاهیشماره شبا حساب مربوط به 

  بانک مرتبط با شماره حساب : -5-8

  بانک مربوط به شماره شبا مورد استفاده مشخص می شود.
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  19 از 14صفحه

  :تاریخ شروع بهره برداري  -5-9

تاریخ به روز رسانی پایانه فروشگاهی بعد از دریافت شناسه حافظه مالیاتی (شناسه یکتا) است که پس از تکمیل ثبت 

نام و تأیید مشخصات ثبت شده توسط مؤدي در فرم هاي مربوطه، از طریق پیامک توسط سازمان براي مؤدي ارسال 

د و نرا راه اندازي و به روز رسانی می نمای مؤديفروشگاهی  می شود و پذیرنده ها با استفاده از شناسه مربوطه پایانه

 باید مطابق صورتحساب هاي مورد تایید سازمان صادر شود. مؤديهاي صادره از آن زمان به بعد صورتحساب

 
 

  ي صادره از هاصورت حساب در صورت عدم دریافت و بکارگیري شناسه یکتا(حافظه مالیاتی)الزم به ذکر است ؛

 و مورد تایید سازمان امور مالیاتی نمی باشد.نبوده طریق پایانه فروشگاهی معتبر 
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  19 از 15صفحه

  وضعیت سامانه : -5-10

در این فیلد مؤدي مشخص می نماید که پایانه فروشگاهی را که در سامانه ثبت کرده هنوز استفاده می نماید یا خیر، 

 .شودیمشخص مپایانه فروشگاهی ثبت شده در سامانه بودن  " غیر فعالفعال یا  "بنابراین در این فیلد 

  تاریخ تغییر وضعیت : -5-11

 غیر فعال " یا از حالت "غیر فعال"به   "فعال "صورتی که مؤدي وضعیتی را در فیلد باال تغییر داد یعنی از حالتدر 

  تغییر دهد باید تاریخ آن را در این فیلد وارد نماید. " فعال "به "

  ي فراهم مؤد این امکان براي " تاریخ تغییر وضعیت "و  " وضعیت سامانه "الزم به ذکر است؛ فیلدهاي

ائم پایانه دقابلیت اعالم و غیرفعال شدن موقت یا  ،در صورت تعطیلی موقت و یا دائم بنگاه اقتصاديسازد که می

  و حافظه مالیاتی خود را در سامانه داشته باشد. فروشگاهی
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  19 از 16صفحه

  ویرایش مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی: -6

هر  که در جلوي را "ویرایش "هاي ثبت شده را اصالح نماید گزینه پایانهدر صورتی که مؤدي بخواهد اطالعات 

ایانه پثبت و ویرایش مشخصات  "کند و وارد صفحه انتخاب میردیف از پایانه فروشگاهی ثبت شده است را 

 " غییراتثبت ت " سپس با انتخاب دکمه می شود و می تواند اطالعات ثبت شده را ویرایش نماید و  " فروشگاهی

  ات پایانه فروشگاهی اعمال می شود.تغییرات مورد نظر در مشخص
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  19 از 17صفحه

       شده تأیید گردد اطالعات صورتی که اطالعات ثبت  ست ؛ در  شگاهی الزم به ذکر ا شده  ث پایانه فرو بت 

 شود. نمایش داده می  "غیر قابل ویرایش "جهت ویرایش غیر فعال می گردد و در لیست به صورت 

 

العات بخواهد اط مؤديباشد و  "غیر قابل ویرایش "ثبت شده  فروشگاهی در صورتی که وضیت پایانه

بت شده ث پایانه فروشگاهیبا توجه به اینکه امکان حذف وجود ندارد مؤدي باید وضعیت خود را اصالح نماید 

 " غیر فعال "به  "فعال " تغییر دهد و از وضعیت "ثبت و ویرایش مشخصات پایانه فروشگاهی"	در صفحه را

 مربوطه گاهیوشپایانه فر ،ثبت وضعیت غیرفعالوضعیت را مشخص نماید بعد از  تغییرتبدیل نمایید و تاریخ 

 ایانهپرا مجدداً ثبت نماید و یا از آن فروشگاهی  پایانهمی تواند اطالعات آن  مؤدي گردد ومی  "غیر فعال"

  . کننده اعالم کردند استفاده نماید تأمیندیگري که به شرکت  براي مکانفروشگاهی 
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  19 از 18صفحه

:نکات   

 هاي مختلف ارائه کننده خدمات شرکتکارتخوان از دستگاه امکان استفاده از چند  ؛الزم به ذکر است

 .تواند براي یک مکان مورد استفاده قرار گیردپرداخت در یک مکان وجود دارد ولی یک حافظه فقط می

  نه، ااز یک محل فعالیت به محل فعالیت دیگر مؤدي ابتدا باید در این سام انتقال پایانه فروشگاهی در صورت

واند تغیر فعال نماید سپس بعد از تایید و غیر فعال شدن توسط سازمان، مؤدي میدر محل قبلی را  پایانه فروشگاهی

ل شروع را از او در محل فعالیت جدید را وارد نماید و فرآیند ثبت پایانه فروشگاهی اطالعات پایانه فروشگاهی

  نماید.

  


