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 سالمهمراهان وبسایت هدفکار 

 پاسخ خواهیم داد:که در این مقاله پرسشهایی 
 

 چیست؟ برگ جریمه مالیاتیپرسش اول:

 چیست؟ مکرر ق.م.م 961ماده برگ مطالبه جرائم موضوع :دومپرسش 

 سیستم حسابداری از روش دستی تا سیستمی)کامپیوتری( سوم: گام

 ست؟صورتحساب فروش چیپرسش چهارم:

 ؟امالت فصلی چیستفهرست معپرسش پنجم:

 مشمولین ارسال فهرست معامالت فصلی چه کسانی هستند؟پرسش ششم:

 چه نوع معامالتی رو باید ارسال کرد؟در فهرست معامالت فصلی رسش هفتم:پ

 ؟مهلت ارسال فهرست معامالت فصلی چه زمانی می باشدپرسش هشتم:

 شخصی کد اقتصادی نداشت چگونه معامالت را ارسال کنیم؟ اگرپرسش نهم:

 حد نصاب معامالت چیست؟دهم: پرسش

 چه فاکتورهایی در حد نصاب معامالت کوچک میتوان ثبت کرد؟ زدهم:پرسش یا

 ثبت کرد؟میتوان فاکتورهایی بدون داشتن کد اقتصادی در فهرست معامالت پرسش دوازدهم:

 قوانین خاصی مربوط به معامالت با اشخاص خارجی داریم؟پرسش سیزدهم:

 در صادرات و واردات چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم؟پرسش چهاردهم:

 چند روش داریم؟فصلی برای ارسال معامالت پرسش پانزدهم:

 یاری نماید. ارسال فهرست معامالت فصلیامیدوارم این مقاله شما را در مسیر 
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 چیست؟ برگ جریمه مالیاتیپرسش اول:

قاااوانین مالیاااابی کاااه بااارای  ااادم هماااان ور کاااه ا  ناااامه پیداسااات هت اااامی کاااه نسااا ت باااه 

بااااار  ،آن جرائمااااای ودااااای تردیاااااد  بااااای باااااوجهی  اااااورت ترف اااااه و ان اااااام ن ردد ر ایااااات

 جریمه مالیابی  ادر می ردد.

 چیست؟ مکرر ق.م.م 961ماده برگ مطالبه جرائم موضوع :دومپرسش 

باااه دلیااا   ااادم مااای باشاااد کاااه قاااانون مالیابهاااای مسااا قیم بااار  جااارایم مالیاااابی   یکااای ا

ی مساااااا قیم مکاااااارر قااااااانون مالیابهااااااا 961ر ایاااااات دااااااواب  دساااااا ورالعم  اجرایاااااای ماااااااد  

م ال ااااه م لغ محاساااا ه شااااد  بعیااااین و ا  ماااا دی مالیااااابی براسااااال  ملکاااارد دور  سااااال،

 ح  یر می باشد:جرائم آن به شرجدول مربوط به محاس ه می ردد.

 

 مصادیق  دم ر ایت دواب  ردیف
بعاااااااااااااااااااااااااداد 
  وربحساب

م لااااااااااااغ مااااااااااااورد معاملااااااااااااه 
 مشمول جریمه

در اااااااد 
 جریمه

م لاااااااااااااغ 
 جریمه

   2      دم  دور  وربحساب فروش 1
   2      دم درج شمار  اق صادی مودی یا طرف معامله بر روی  وربحساب فروش 2
   2     مودی یا طرف معامله بر روی  وربحساب خرید دم درج شمار  اق صادی  3
   2      دم درج شمار  اق صادی م دی بر روی قراردادها،اوراق و فرمها 4
   2     اس فاد  ا  شمار  اق صادی دی ران برای معامالت م دی 5
   2     اس فاد  ا  شمار  اق صادی م دی برای معامالت دی ران 6

   1     فهرست معامالت در مو د مقرر دم ارائه  7

 جمی ک  جرائم به  دد

 جمی )بحروف(

https://hadafkar.com/Unemployment-Insurance
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 مکرر دقیقاً چه خواسته ای دارد؟ 961با ماده  سازمان امور مالیاتی:سومپرسش 

سااااا مان امااااور مالیااااابی قصااااد دارد بااااا قااااوانین ال اماااای کااااه قاااارار داد  اساااات ا  و ارب انااااه 

دولاااااااات و شااااااااهرداری ها،م سسااااااااات دول ی،شااااااااهرداری ها،م سسااااااااات وابساااااااا ه بااااااااه 

ها،م سساااااات و نهادهاااااای  ماااااومی ایااااار دول ی،نهادهاااااای انقاااااالب اساااااالمی،بان  هاااااا و 

م سساااااات ماااااالی و ا   اری،ساااااا مان ک ااااات اساااااتاد و اماااااال  کشاااااور و ساااااایر اشااااا ا  

اطال ااااات هوی ی،معامالبی،مااااالی،پولی و ا   اااااری  حقااااوقی ا اااام ا  دول اااای و ایاااار دول اااای

مچتااااااین نقاااااا  و ان قااااااال آنهااااااا را کااااااه در اخ یااااااار و ساااااارمایه ای،دارایی،امااااااوال،امال  و ه

 دارند در اخ یار سا مان امور مالیابی کشور قرار دهتد.

 ست؟صورتحساب فروش چیپرسش چهارم:

هاااار فعااااال اق صااااادی کااااه بحاااات  تااااوان شرکت)اشاااا ا  حقااااوقی( و مشاا )اشاااا ا  

ت)کاا( و ارائااااه خاااادمات بااااه محصااااوا فااااروشحقیقی(بااااه فعالیاااات میاااااردا د بایااااد در ا ای 

  وربحساب فروش کاا و خدمات ارائه نماید.مش ریان 

 وربحساااااب فااااروش کاااااا و خاااادمات دارای اساااا انداردهایی اساااات کااااه بوساااا  سااااا مان 

 امور مالیابی کشور و سا مان ار ش اف ود  به م دیان مالیابی ارائه تردید  است.

نساااا ه یااااا بیشاااا ر  ااااادر تااااردد ولاااای  2 وربحساااااب فااااروش کاااااا و خاااادمات می وانااااد در 

 ت کاااااه یااااا  نسااااا ه در اخ یاااااار نسااااا ه اسااااا 3ن حالااااات  ااااادور  وربحسااااااب در رای  اااااری
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مشاااااااا ری،دو نساااااااا ه در اخ یااااااااار فروشااااااااتد )یکی واحااااااااد فااااااااروش و یکاااااااای در واحااااااااد 

 حسابداری(قرار می تیرد.

 شماره صورتحساب 

هاااار  وربحساااااب دارای شاااامار  سااااریال ماااای باشااااد کااااه در نساااا ه  اپ انااااه ای بوساااا  

  وربحساب درج شد  است. دس  ا   اپ)به  ورت قرم  رنگ( بر روی

 تاریخ صورتحساب

، بایاااااد درج تردد،یکااااای ا  نکاااااات مهااااام در ارب ااااااط باااااا بااااااریخ  بااااااریخ  وربحسااااااب ح ماااااا

 وربحسااااب ایااان اسااات کاااه بااااریخ و شااامار   وربحسااااب بایاااد باااه  اااورت ماااوا ی بااااهم 

 برای مثالحرکت کرد  و ک ت تردد.

ک اااات تردیااااد   93 **92 29در باااااریخ  19اتاااار آخاااارین  وربحساااااب  ااااادر  بااااه شاااامار  

یااااا رو هااااای بعااااد  ااااادر تااااردد یعتاااای  93 **92 29بایااااد در باااااریخ  16است، وربحساااااب 

 ، ک ااااات تاااااردد بماااااامی  93 **92 22اتااااار باااااه هااااار دلیااااا  باااااه بااااااریخ رو هاااااای قیااااا  ماااااثال

  وربحسابهای  ادر  را فاقد ا   ار می نماید.

 اطالعات هویتی فروشنده و خریدار

شااااام  نااااام شاااارکت یااااا ش م،شتاسااااه ملاااای یااااا شاااامار  بمااااامی اطال ااااات  وربحساااااب 

ملی،کداق صاااااادی،کد پسااااا ی،آدرل،بلفن بایاااااد دقیاااااق درج تردد.نک اااااه حاااااائ  اهمیااااات 

ار ش   ملکااارد و مالیاااات بااار در رسااایدتی هاااای مالیاااابیی ایااان اسااات کاااه ممیااا ین مالیااااب

نساااااا ت بااااااه  اااااادم درج اطال ااااااات فروشااااااتد  و خریاااااادار جریمااااااه ی مربوطااااااه را  افاااااا ود 
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،پس بو ااااایه میکتااااایم هااااایت کااااادام ا  اطال اااااات مربوطاااااه را بکمیااااا  تتااااادشتاساااااایی میک

 نمایید.

 شرح کاال/خدمات و مبلغ

در هااار ردیاااف ا   وربحسااااب بایاااد شااارح کااااا و خااادمت باااه همااارا  بعاااداد و فااای ،م لاااغ 

مربوطااااه بااااه هماااارا  مکسااااورات)ب فیف( و ادااااافات)مالیات باااار ار ش اف ود (،م لااااغ هاااار 

 ک  فاک ور درج شود.ردیف فاک ور و در پایان م لغ 

نک ااااه حااااائ  اهمیاااات در ایاااان قساااامت ایاااان اساااات کااااه اتاااار بعااااداد ردیااااف کاااااا و خاااادمت 

ارائاااااه شاااااد  باااااه یااااا  مشااااا ری بااااایه ا  بعاااااداد ردیاااااف موجاااااود در  وربحسااااااب  اااااادر  

 باشد برای بعداد ردیفهای باقیماند  باید  وربحساب جدید  ادر تردد.

 نحوه تسویه صورتحساب

ر  وربحساااااب مشاااا م شاااادن نحااااو  بسااااویه  وربحساااااب یکاااای دی اااار ا  مااااوارد مهاااام د

اسااات کاااه باااه  اااورت نقاااد،   و یاااا نسااایه باااود  اسااات.باکتون  وربحساااابی باااه دلیااا  

  دم درج این اطال ات رد نشد  است.

 مهر و امضاء فروشنده و خریدار

  ان هااااای هاااار  وربحساااااب پااااس ا   کاااار بوداااایحات مااااورد نیااااا  خریاااادار و فروشااااتد  بایااااد

مهااااار و امراااااا  مرباااااوط باااااه خاااااود را ان اااااام داد  و نسااااا ه مرباااااوط باااااه خاااااود را بای اااااانی 

 نمایتد.
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 ؟امالت فصلی چیستفهرست معپرسش پنجم:

 مالیااااات باااار درآمااااد سااااا مان امااااور مالیااااابی کشااااور باااارای بررساااای و حسابرساااای دقیااااق باااار

 961ابی)مشاااامولین ارسااااال فهرساااات معااااامالت فصاااالی(ط ق ماااااد  م دیااااان مالی ا برخاااای 

طااااااااااااای ان اااااااااااااام شاااااااااااااد   ا  معاااااااااااااامالت)فصااااااااااااالی(ساااااااااااااه ماههت ارشااااااااااااای مکااااااااااااارر ،

 دریافت میکتد. راهرفص )بهار،بابس ان،پایی ، مس ان(

 مشمولین ارسال فهرست معامالت فصلی چه کسانی هستند؟پرسش ششم:

 دس ه بقسیم می شود. 3مشمولین ارسال فهرست معامالت فصلی به 

   کلیه اش ا  حقوقی یا شرک ها 

  ترو  اول  اح ان مشاا 

  مالیات بر ار ش اف ود مشمولین نظام 

 چه نوع معامالتی رو باید ارسال کرد؟در فهرست معامالت فصلی رسش هفتم:پ

مالیااااابی کشااااور،هر یاااا   اماااورسااااا مان ط اااق سااااامانه ارسااااال فهرسااات معااااامالت فصاااالی 

خرید،فروش، اااااااااادرات،واردات،دریافت و  ا  م دیاااااااااان بایاااااااااد اطال اااااااااات مرباااااااااوط باااااااااه

طااااای هااااار فصااااا  را  پرداخااااات قرارداد،حاااااق العملکاری،اجاااااار  و سااااااخت و فاااااروش اماااااال 

 ارسال نماید.

 

 



 

8 
www.hadafkar.com 

 ؟مهلت ارسال فهرست معامالت فصلی چه زمانی می باشدپرسش هشتم:

فهرسااات معاااامالبی هااار فصااا   ایاااان هااار فصااا ا ماااا  و نااایم پاااس ا  پم دیاااان مالیاااابی بایاااد 

 را به سا مان امور مالیابی کشور ارسال نمایتد.

نک اااه مهااام ایااان اسااات کاااه ساااا مان اماااور مالیاااابی کشاااور اخ یاااار دارد باااا    ماااانی مربوطاااه 

را کااااااهه یاااااا افااااا ایه داد  و ایااااان امااااار را ا  طریاااااق رساااااانه هاااااای ارب ااااااطی باااااه م دیاااااان 

 مالیابی اطالع رسانی نماید.

 شخصی کد اقتصادی نداشت چگونه معامالت را ارسال کنیم؟ اگرپرسش نهم:

جدیاااد بوسااا  ساااا مان   ااادم  ااادور کاااد اق صاااادیو باااه دلیااا  برررود  حقیقررریاگرررر شرررخ  

ماااورد  ملررری شرررمارهاماااور مالیاااابی کشاااور  اااادر ن ردیاااد  باااود ک ااات اطال اااات مرباااوط باااا 

  بایید است.

جدیاااد بوسااا  ساااا مان   ااادم  ااادور کاااد اق صاااادیو باااه دلیااا   برررود حقررروقیاگرررر شرررخ  

ماااورد  شناسررره ملررریاماااور مالیاااابی کشاااور  اااادر ن ردیاااد  باااود ک ااات اطال اااات مرباااوط باااا 

 بایید است.

 حد نصاب معامالت چیست؟دهم: پرسش

هااار سااااال بوساااا  قااااانون برتااا اری متاقصااااات حدنصاااااب معااااامالت حاااد نصاااااب معااااامالت 

 .کو  ،م وس  و ب ر  ا الم می شود  کشور در سه س ح
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 چه فاکتورهایی در حد نصاب معامالت کوچک میتوان ثبت کرد؟ زدهم:پرسش یا

حاااد نصااااب معاااامالت بااارای ارساااال فهرسااات معاااامالت باااه ساااا مان اماااور مالیاااابی کشاااور 

 در د ا  م لغ معامالت کو   ا الم شد  برای سال مربوطه می باشد. 9

در ااااد حااااد نصاااااب معااااامالت کو اااا   9اتاااار فاک ورهااااای مربااااوط بااااه معااااامالت م دیااااان،

 نیا ی به ک ت کد اق صادی و سایر اطال ات ندارد. بود

میتررررررروان فاکتورهرررررررایی بررررررردون داشرررررررتن کرررررررد اقتصرررررررادی در فهرسرررررررت پرسرررررررش دوازدهم:

 معامالت ثبت کرد؟

سااااه دساااا ه افااااراد   اسااااا مان امااااور مالیااااابی کشااااور  961بااااا بوجااااه بااااه دساااا ورالعم  ماااااد  

 نیا ی به دریافت کد اق صادی نیست.

اق صاااااااااااادی:بولید کتتاااااااااااد  دسااااااااااا ه اول افاااااااااااراد حقیقااااااااااای ایااااااااااار مکلاااااااااااف فعاااااااااااال 

 فرش،تلیم،ت ه،جاجیم

 دس ه دوم افراد حقیقی ایر مکلف ایر فعال اق صادی مصرف کتتد  نهایی

 (ای ها)کشاور ان،دامداران،بااداران و... 19دس ه سوم ماد  
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 قوانین خاصی مربوط به معامالت با اشخاص خارجی داریم؟پرسش سیزدهم:

در قسااااام های ق ااااا  ایااااان اطال اااااات را بدسااااات آوردیااااام کاااااه بماااااامی اشااااا ا  حقیقااااای و 

حقاااااوقی ایرانااااای معاااااامالت خاااااود را ا  طریاااااق شتاساااااه هاااااای متحصااااار باااااه فااااارد مانتااااااد 

  شتاسه شااااامار  ملااااای و کاااااد اق صاااااادی ان اااااام میدهتاااااد،با بوجاااااه باااااه ایتکاااااه اشااااا ا 

ی باشااااتد حقیقاااای و حقااااوقی خااااارجی فاقااااد کااااد معااااامالبی متحصاااار بااااه فاااارد در ایااااران ماااا

ساااا مان اماااور مالیاااابی کشاااور بااارای ان اااام معاااامالت ایااان اشااا ا  را م ااااب باااه دریافااات 

 با بوجه به شرای  آنها به شرح  ی  نمود  است: کد فراتیر خارجی 

 می باشددارای نمایندگی در ایران  طرف حساب خارجی-الف

اشاااا ا  حقیقاااای و حقااااوقی خااااارجی کااااه دارای نمایتاااادتی در جمهمااااوری اسااااالمی ایااااران 

و سااااامانه مربوطاااااه  سااااا مان امااااور مالیااااابی کشااااورماااای باشااااتد بااااا مراجعااااه بااااه ساااااایت 

 نس ت به اخذ کد فراتیر اش ا  خارجی اقدام نمایتد.

 می باشدفاقد نمایندگی در ایران  طرف حساب خارجی-ب

اشاااا ا  حقیقاااای و حقااااوقی خااااارجی کااااه فاقااااد نمایتاااادتی در جمهمااااوری اسااااالمی ایااااران 

و سااااامانه مربوطااااه نساااا ت بااااه  irsherkat.ssaa.irماااای باشااااتد بااااا مراجعااااه بااااه سااااایت 

 اخذ کد فراتیر اش ا  خارجی اقدام نمایتد.
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 در صادرات و واردات چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم؟پرسش چهاردهم:

در ساااامانه مرباااوط باااه ارساااال فهرسااات معاااامالت فصااالی اطال اااات مرباااوط باااه  اااادرات 

و در  ااااااورت معاملااااااه بااااااا  باااااارخیم کتتااااااد  کااااااد تماااااار ،شاااااامار  کوبا و واردات مثاااااا  

 م الغ و سایر اطال ات درج تردد. معادل ریالی،نرخ برابری،نرخ ار ار ،

 برای ارسال معامالت چند روش داریم؟پرسش پانزدهم:

 سا مان امور مالیابی برای سهولت ارسال اطال ات دو روش رو قرار داد  است.

 روش اول:ارسال معامالت به  ورت برخ )آنالین(

 روش دوم:ارسال معامالت به  ورت ایربرخ )ایرآنالین(

 برخط)آنالین(روش اول:ارسال معامالت به صورت 

در ایاااان روش می ااااوان ا  طریااااق سااااایت رساااامی سااااا مان امااااور مالیااااابی کشااااور بااااه آدرل 

 www.tax.gov.ir  و ورود بااااه سااااامانه ارسااااال معااااامالت فصاااالی اطال ااااات مربااااوط بااااه

فهرساااات معااااامالت فصاااالی را در سااااامانه مربوطااااه ک اااات نمااااود.این روش نیااااا  بااااه ابصااااال 

 دائم به ایت رنت داش ه و مراح  ان ام این کار به شرح  یر می باشد:

 بکمی  مراح  ک ت نام کد اق صادی 

   ورورود به سامانه با نام کاربری و کلمه  

 ک ت در سامانه 

 بایید نهایی و دریافت کد ره یری 

http://www.tax.gov.ir/
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 روش دوم:ارسال معامالت به صورت غیربرخط)غیرآنالین(

در ایااان روش پاااس ا  دانلاااود نااارم افااا ار ایااار بااار خااا  ارساااال فهرسااات معاااامالت فصااالی ا  

  www.tax.gov.ir طریاااااق ساااااایت رسااااامی ساااااا مان اماااااور مالیاااااابی کشاااااور باااااه آدرل 

فهرسااااات معاااااامالت هااااار فصااااا  را ک ااااات نماااااود  و ارساااااال میتمااااااییم.این روش پاااااس ا  

دانلاااود نیاااا ی باااه ابصاااال دائااام باااه ایت رنااات را نداشااا ه و مراحااا  ان اااام آن باااه شااارح  یااار 

 می باشد:

 بکمی  مراح  ک ت نام کد اق صادی 

  بر خ دانلود نرم اف ار ایر 

  ک ت در نرم اف ار ایر بر خ 

 ان قال اطال ات به سامانه با نام کاربری و کلمه   ور 

 ورود به سامانه با نام کاربری و کلمه   ور 

 بایید نهایی و دریافت کد ره یری 

 ایینوشته علی اکبر علی ماشین ارسال فهرست معامالت فصلی الکترونیکی وچکی بود از کتابکمقاله بخش این 

  

http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/
https://hadafkar.com/Seasonal-deals-book

