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 امورمالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی
  

های مستقیم، ( قانون مالیات 163( ماده )0نامه اجرایی تبصره )( آیین 5در اجرای مفاد ماده )
آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش )پایانه فروشگاهی( توسط پانزده 

منتشر شد )پیوست(. براساس این  00/26/1530گروه از صنوف و حرف مختلف در تاریخ 
( 4اند در اجرای مقررات ماده )( شغل و حرفه مکلف شده32الغ بر پنجاه )فراخوان صاحبان ب

نامه صدراالشاره از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی آیین 
اقدام   نسبت به ثبت مشخصات سامانه صندوق فروش  www.tax.gov.ir سازمان به نشانی

به منظور تسهیل و تسریع اجرای الزامات قانونی و عدم  که  نمایند. الزم به توضیح است
های کارتخوان های مازاد به مودیان محترم فراخوان شده در این مرحله، دستگاهتحمیل هزینه

بانکی( که در حال حاضر نیز تقریبا تمامی صاحبان  POSمتصل به شبکه پرداخت بانکی )
نمایند،حسب مورد به عنوان استفاده می و کار خود مشاغل از این ابزار در فرآیند کسب 

 سامانه صندوق فروش مورد پذیرش قرار گرفته است.
به منظور تمکین حداکثر مودیان مشمول به اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه 
اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ،الزم است تمهیدات 

از برگزاری جلسات و هماهنگی الزم با اتحادیه ها و متولیان مشاغل و حرف  مقتضی اعم
فراخوان شده اطالع رسانی گسترده و مطلوب، مبذول و این معاونت را از نتیجه اقدامات 

 مطلع فرمائید.
  

 محمود علیزاده
 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 



  

  (اشخاص حقيقي)مشاغل  حرف و صاحبان  رديف

١ 

ها، سفره خانه هاي سنتي و كافي ها و فست فوديها ، اغذيه فروشي ها،كبابيها، چلوكبابيتاالر پذيرايي، رستوران
، طباخي ها، آش و اهاغذاخوري و باغ تاالرها، باغ سري هاها،سالن شاپ ها، كترينگ ها و تهيه غذا ها، قهوه خانه 

 و مشاغل مشابه ها ، برياني فروشي ها ، كته كبابيها ، جگركيها  حليم پزي

٢ 
پذيرها، مهمان سرا ها،مهمان خانه ها ، مسافرخانه ها، باغ ، مهمان  مراكز اقامتي از قبيل هتل ها، هتل آپارتمان ها

 ويالها،اقامتگاه هاي بين راهي، ومتل ها

 و كشاورزي)، ساختماني (به استثناءماشين آالت راه سازي نقيله موتوريوسايط هاي فروشگاه  وها  نمايشگاه ٣

  وكال ۴

  مشاوران حقوقي و مشاوران خانواده  ۵

 دفاتر اسناد رسمي ۶

 امالك مشاورين ۶

 و واردكنندگان) ) قانون مالياتهاي مستقيم81مشمولين ماده ((به استثناء فروشي ها  و خشكبار آجيل ٨

 ي ها،آب ميوه فروشي ها ،بستني و فالوده فروشي هاشيريني فروشو قنادي ها  ٩

 ميوه و تره بار فروشي هاي مستقر در ميادين ميوه و تره بار، بار فروشي هاي ميوه و تره بار، ميوه فروشي ها  ١٠

 فرهنگي و ورزشيهاي  مجموعه ١١

 توليدكنندگان و واردكنندگان) لوازم تحرير و نوشت افزار فروشي ها (به استثناء ١٢

 هاي مردانه و زنانهآرايشگاه ١٣

  و كافي نت ها بازي هاي رايانه اي  (گيم نت ها)  ١۴

١۵  
دفاتر خدمات ارتباطي ( دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و ثابت و خدمات پستي)، دفاتر خدمات الكترونيكي ( از 

  الكترونيك شهر، دفاتر خدمات پيشخوان دولت و خدمات الكترونيك قضايي)، دفاتر خدمات 10جمله دفاتر پليس +
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