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گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ١٤٠١/١٠/١١

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف

 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

ماده١- عنوان باب اول قانون مالیاتهای 

مستقیم مصوب ٣ / ١٢ / ١٣٦٦ با اصالحات و 

الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و 

تعاریف» اصالح میشود.

ماده ٢-مسکوت

ماده ٣ - ماده (١) قانون پایانههای 

فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب  ٢١/  ٧/ 

١٣٩٨ به شرح زیر اصالح میشود:

الف ـ سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت 

مدیریت سازمان که در آن به هر شخص 

حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات 

این قانون کارپوشه های تجاری و غیرتجاری 

اختصاص یافته و تبادل اطالعات میان 

اشخاص مذکور و سازمان، صرفا از طریق آن 

انجام می شود. اشخاص مذکور می توانند با 

استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار 

اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، 

سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که 

حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به 

سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی 

ثبت، صدور و استعالم صورتحساب 

الکترونیکی، سامانه مؤدیان می باشد.

ب ـ حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی 

است که برای ثبت و نگهداری اطالعات 

مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و 

انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده 

قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به 

شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. 

حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط 

١



صادرکننده صورتحساب الکترونیکی برای 

ثبت آن مورد استفاده قرار می گیرد. هر 

حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا 

باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط 

سازمان اختصاص داده می شود.

پ ـ صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب یا 

فرم الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد 

مالیاتی که اطالعات مندرج در آن، در حافظه 

مالیاتی ذخیره می شود. مشخصات و اقالم 

اطالعاتی صورتحساب الکترونیکی، توسط 

سازمان تعیین و اعالم می شود. در مواردی 

که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه 

پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه 

فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا 

گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در 

حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ت ـ بند ج این ماده به شرح زیر اصالح می 

شود:

«ج- اشخاص مشمول:

١- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی 

ایرانی و اشخاص غیرایرانی مقیم ایران که 

دارای هرگونه فعالیت اقتصادی از قبیل 

فعالیتهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی و سایر 

فعالیتهای اقتصادی صاحبان حِرف، 

کسبوکارها و مشاغل و همچنین کلیه 

اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیتهای 

انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص 

غیرایرانی مقیم خارج از ایران که در ایران 

دارای شعبه، نمایندگی یا کارگزاری هستند؛ 

در این قانون هرگاه از عبارتهای «مؤدی»، 

«مؤدیان» و «اشخاص تجاری» استفاده 

میشود، مراد اشخاص مذکور در این بند 

است.

٢- اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی 

دارای «کد ملی» یا «شماره اختصاصی 

اشخاص خارجی». در این قانون هرگاه از 

عبارت «مصرف کننده نهایی» و «اشخاص 

غیرتجاری» استفاده میشود، مراد اشخاص 

مذکور در این بند است. هر شخص 

غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی 



موضوع جزء (١) این بند، نسبت به فعالیت 

اقتصادی مذکور، شخص تجاری محسوب 

میشود.» 

ث- چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق 

میشود:

«خ- کارپوشه تجاری: کارپوشهای است که 

در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» 

اختصاص مییابد. در این قانون هرجا واژه 

«کارپوشه» بکار رفته، منظور کارپوشه تجاری 

این اشخاص است. به هر شخص تجاری 

صرفاً یک «کارپوشه تجاری» تخصیص 

مییابد.

د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشهای است که 

در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیر تجاری» 

اختصاص مییابد؛ به هر یک از اشخاص 

مذکور صرفاً یک کارپوشه غیرتجاری 

تخصیص مییابد. به هر شخص غیرتجاری، 

در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جزء (١) 

بند (ج) این ماده، کارپوشه تجاری نیز 

تخصیص داده میشود.

ذ- حساب بانکی تجاری: هرگونه حساب 

بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص 

تجاری، حساب بانکی تجاری محسوب 

میشود.

ر- حساب بانکی غیرتجاری: هرگونه حساب 

بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص 

غیرتجاری، حساب بانکی غیرتجاری محسوب 

میشود.».

ماده ٤ - در تبصره ماده ٢ قانون پایانههای 

فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه 

کاال و خدمات معاف از مالیات بر ارزش 

افزوده و نیز» حذف میشود. بنابراین تبصره 

ماده ٢ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: 

فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب 

و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان 

و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، 

به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و 

پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان 

دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد 



توسط سازمان، اعالم خواهد شد.

ماده ٥ - یک تبصره به عنوان تبصره(٤) به 

ماده(٣) به قانون پایانههای فروشگاهی و 

سامانه مؤدیان الحاق میشود: «تبصره ٤- 

اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای 

اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به 

صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.»

ماده ٦ - در ماده (١٠) قانون پایانههای 

فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، 

عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت 

«اشخاص تجاری» اصالح میشود. همچنین 

در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به 

عبارت « حسابهای بانکی خود را به عنوان 

حساب بانکی تجاری» اصالح و متن زیر به 

انتهای این ماده الحاق میشود:

سازمان موظف است حسابهای بانکی تجاری 

را همزمان با اعالم آن به سازمان، به صورت 

بر خط برای بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران موظف است حساب های 

مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع 

جزء (الف) ماده (١١) این قانون ارسال و 

اشخاص مذکور نیز موظفاند نسبت به ثبت 

تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند. 

همچنین:

الف- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص 

حقوقی به صورت پیش فرض «حساب 

تجاری» محسوب میشوند؛ همچنین کلیه 

حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به 

صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» 

محسوب میشوند، مگر آنکه به عنوان 

حساب تجاری به سازمان معرفی شوند. 

معرفی یک حساب بانکی تجاری برای بیش از 

یک پرونده مالیاتی مجاز نمیباشد.

ب- هر شخص تجاری که به فروش کاال و 

خدمات اشتغال دارد موظف است حداقل 

یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان 

حساب فروش معرفی کند. کلیه دریافتی 

های شخص تجاری باید به حساب های 

فروش وی واریز شود. کلیه حساب هایی که 



به سامانه شاپرک متصل هستند حساب 

فروش تلقی می شوند. همچنین هر حساب 

بانکی که دفعات واریزی به آن در هر ماه از 

تعدادی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین 

می شود بیشتر باشد حتی اگر به شبکه 

شاپرک متصل نباشد حساب فروش تلقی 

خواهد شد. کلیه مبالغ واریزی به حساب های 

فروش به عنوان فروش شخص تجاری 

محسوب می شود. سازمان موظف است به 

درخواست صاحب حساب مبنی بر اینکه 

حساب مورد نظر عالرغم اینکه تعداد دفعات 

واریزی به آن بیشتر از تعدادی است که 

توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده، 

حساب فروش نمی باشد، رسیدگی کرده و 

در صورت احراز صحت ادعای وی، حساب 

مزبور را از شمول احکام مربوط به حساب 

های فروش خارج کند.

پ- حسابهای متعلق به اشخاص حقیقی که 

به منظور انجام فعالیتهای غیرانتفاعی 

استفاده میشوند یا بر اساس حکم سایر 

قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیتهای 

خود مکلف به اعالم آنها به مراجع ذیربط 

هستند، از قبیل حسابهای مربوط به 

دریافت وجوهات شرعی و حسابهای بانکی 

متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، 

در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص 

مذکور موظفند، این حسابها را به سازمان 

اعالم کنند.

ت- به منظور ایجاد تناظر میان اطالعات 

کارپوشه غیرتجاری، کلیه اشخاص غیرتجاری 

مکلفند:

١- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی 

قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره 

منحصربفرد آن را در زمان واریز وجه به 

عنوان «بابت تراکنش» درج کنند؛ همچنین 

درج شماره منحصربفرد مذکور در موارد 

معاوضه یا تهاتر در صورتحساب الکترونیکی 

الزامی است.

٢- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی 

پس از انجام تراکنش صادر شود، درج 

شناسه یکتای تراکنش یا تراکنشهای متناظر 



در آن صورتحساب الکترونیکی الزامی است.

سازمان موظف است هر چهار ماه یکبار 

گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به 

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

ارائه نماید؛ آییننامه اجرایی این ماده، 

حداکثر شش ماه پس از الزماالجرا شدن این 

ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران تهیه میشود و به 

تصویب هیئت وزیران میرسد

 الیحه یک فوریتی پروتکل اصالحی موافقتنامه 

بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 

جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ 

مالیات مضاعف و تبادل اطالعات در مورد 

مالیات های بر در آمد و سرمایه 

 ماده واحده -سند (پروتکل) اصالحی 

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی 

ایران و دولت جمهوری عراق به منظور 

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل 

اطالعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و 

سرمایه شامل یک مقدمه و (٤) بند، به شرح 

پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن 

داده میشود.

تبصره ١: «هزینههای مالی» موضوع بند (٣) 

پروتکل اصالحی موافقتنامه، مجوز دریافت 

یا پرداخت غیر قانونی از جمله ربا محسوب 

نمیشود.

تبصره ٢ : رعایت اصول هفتاد و هفتم (٧٧)، 

یکصد و بیست و پنجم (١٢٥) و یکصد و سی و 

نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

٢



ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

- - ١

- - ٢

- - ٣

- - ٤

- - ٥

امور مجلس


