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در راستای ارائه خدمات الکترونيکی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم، سامانه 
معامالت فصلی ایجاد گردید که توسط مؤدیان مالياتی نسبت به ثبت و ارسال اطالعات معامالت فصلي اقدام 
نمایند. که این امر موجب شفافيت اقتصادی، نظم مالی، افزایش درآمدهای مالياتی، جلوگيری از فعاليت های 
سودجویانه و فرار مالياتی خواهد شد که نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد لذا الزم است این 

موضوع در سطوح جامعه آموزش و فرهنگ سازی گردد.

پودمان 1
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لزوم ارائه اطالعات مؤدیان در نظام اقتصادی  

                                       پرداخت ماليات یک فریضه است.
                                                     امام خميني )ره(

چرا بايد بنگاه هاي اقتصادي اطالعات مالي خود را به سازمان امور مالياتي ارائه نمايند؟فعالیت
.......................................................................................................................................................................................

نظام اطالعاتی دقيق و جامع، الزمة توسعة نظام مالياتی است و اين دسترسی به اطالعات اقتصادی و مالی 
نيز نقش  قانونی دولت  ماليات دارد و در حمايت های  تعيين کننده ای در وضع دقيق و صحيح  افراد نقش 

مهمی را ايفا می کند.
باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی و آسيب های ناشی از اتکا به اين درآمدها، نظام اقتصادی کشور يکی از 
اولويت های مهم را به درآمدهای مالياتی اختصاص دادند که در همين راستا در سال 1394 اصالح قانون 

ماليات های مستقيم به تصويب مجلس، تأييد شورای نگهبان و ابالغ رئيس جمهور رسيده است.

به نظر شما اصالح ماليات هاي مستقيم با چه اهدافی صورت گرفت؟ بحث کنيد.فعالیت
.......................................................................................................................................................................................

ویژگی های قانون ماليات های مستقيم مصوب سال ۱3۹4:

۱  تحقق شفافيت اقتصادی : فرايند خريد و فروش براساس کد اقتصادي صورت پذيرد

2  تحقق عدالت مالياتی و اقتصادی

3  ايجاد سامانه های اطالعاتی

4  نظارت بر تراکنش های بانکی

5  مبارزه با جرايم فرار مالياتی و پولشويی

۶  استقرار نظام يکپارچه مالياتی

7  تأکيد بر ماده 169 مکرر قانون ماليات های مستقيم
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مادة 169 مکرر بر لزوم وجود تعامل بين دستگاه های اجرائی و نظام مالياتی کشور و ارائه اطالعات اقتصادی 
و مالی افراد به سازمان امور مالياتی کشور تأکيد دارد و مبنای تشخيص ماليات دسترسی به پايگاه اطالعات 
اقتصادی مؤديان است و مداخله انسانی با مؤديان به صفر می رسد و بسترهای بروز فساد اقتصادی کاهش و 

تحقق عدالت مالياتی بيشتر می شود.

صورت معامالت فصلی  

به نظر شما چه اشخاصي مشمول ماليات مي باشند؟ وجود اطالعات مربوط به معامالت فصلي چه کمکي فعالیت
به تعيين ماليات واحد هاي اقتصادي مي کند؟ بحث کنيد.

تعریف مؤدي
 اشخاصی که به عرضة کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمايند، به عنوان مؤدی شناخته 

شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ارائه اطالعات الزم از جانب مؤديان اولين بخش و عنصر اصلی نظام مالياتی است. نوعی از اين اطالعات صورت 

معامالت فصلی است.
صورت معامالت فصلی سندی مهم در نظام اقتصادی کشور است زيرا برای تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات 
فعاالن اقتصادی مأموران مالياتی می توانند عالوه بر دفاتر قانونی )دفتر روزنامه و کل( و دفاتر مشاغل )درآمد 

و هزينه( به صورت حساب های مؤدی نيز استناد نمايند.
از اين رو در ماده 169 و 169 مکرر قانون ماليات های مستقيم، اختياراتی به سازمان امور مالياتی داده شد که 
می تواند جهت تسهيل تشخيص درآمد مؤديان مالياتی، کاربرد وسايل و روش ها و صورت حساب ها  و فرم هايی 
را جهت  نگاهداری حساب برای هر گروه از مؤديان مالياتی از اول فروردين سال بعد اجباری و الزم االجرا نمايد 
به نحوی که عدم رعايت موارد مذکور در مورد مؤديانی که مکلف به  نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب 

بی اعتباری دفاتر آنان شده و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه  می شود.
اقتصادی شامل شمارة  برای اشخاص حقيقی و حقوقی، کارت  امور مالياتی کشور  در همين راستا سازمان 
اقتصادی صادر نموده و اشخاص حقيقی و حقوقی که طبق اعالم سازمان امور مالياتی کشور موظف به اخذ 
انجام دادن  برای  مالياتی  امور  سازمان  دستورالعمل  براساس  که  نموده  مکلف  را  می شوند  اقتصادی  کارت 
معامالت خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی دريافتی را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط 
درج نموده و گزارش خريد و فروش هر فصل سال خود را تا پايان ماه بعد طی روال اعالم شده به سازمان امور 

مالياتی کشور تسليم کنند.
به گزارشات ارسالی براساس مادة 169 و 169 مکرر قانون ماليات های مستقيم، گزارش معامالت فصلی گفته 
فروش  و  خريد  گزارشات  فروش،  و  خريد  معامالت  مانند  ديگری  نام های  فصلی  معامالت  گزارش  می شود. 

فصلی، گزارشات فصلی موضوع ماده 169، صورت معامالت فصلی نيز گفته می شود.
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انواع گزارشات برحسب نوع اطالعات در معامالت فصلی

فعالیت
تحقيق کنيد چه نوع معامالتي براي تعيين درآمدهاي مشمول ماليات مؤديان الزم مي باشد بحث کنيد. 

 گزارش خريد                                             گزارش فروش
 اطالعات پرداخت قراردادها                              گزارش دريافت قراردادها

 گزارش عرضه به مصرف کننده نهايی                 گزارش واردات
 گزارش صادرات                                          گزارش حق العمل کاری و مديريت پيمان

 گزارش اجاره                                             گزارش پيش فروش

نحوة ارائه فهرست معامالت فصلی

فعالیت
ارائه گزارشات به سازمان امورمالياتي به چه روش هايي صورت مي گيرد؟ بحث کنيد.

روش های زير برای ثبت و ارسال اطالعات معامالت فصلی در قانون پيش بينی شده است:

)Online( روش برخط 
مرحلة  حداقل  مؤديان،  ثبت نام  الکترونيکی  سامانة  در  که  می باشد  مؤديانی  از  دسته  آن  برای  روش  اين 
پيش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمة عبور مرحلة دوم را از طريق 

پاکت های پستی مخصوص مربوطه دريافت نموده اند.که در قسمت مربوطه تشريح خواهد شد.

)Off  line(روش غير برخط 
 مؤديانی که از سيستم های رايانه ای خريد و فروش استفاده می نمايند، می توانند در سامانة اينترنتی سازمان 
امور مالياتی قالب موردنظر اين سازمان را با هماهنگی متخصصين مربوطه به ويژه توليدکنندگان اين گونه 
نرم افزارها به طور مستقيم از سيستم کامپيوتری خود دريافت و در قالب مذکور وارد نمايند، و با استفاده از 
نرم افزار کنترلی و ارسال اطالعات با اتصال به شبکه اينترنت مبادرت به ارسال اطالعات به طور يکجا نموده 

و رسيد دريافت نمايند.

مهلت ارسال صورت معامالت فصلی

فعالیت
چقدر فرصت براي ارسال اطالعات به سازمان امور مالياتي موردنياز است؟ بحث کنيد.
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براساس ماده 169 قانون ماليات های مستقيم، از سال 1396 به بعد تمام مؤديان مالياتی بايد حداکثر تا يک 
ماه و نيم از پايان هر فصل، نسبت به ثبت و ارسال اطالعات خريد و فروش، دريافت و پرداخت قراردادها، 

صادرات و واردات، حق العمل کاری، حمل ونقل، بيمه و اجاره اقدام نمايند.
با تعريف باال می توان نتيجه گرفت که مؤديان مشمول در چهار نوبت به شرح زير بايد نسبت به ثبت و ارسال 

صورت معامالت فصلی خود به سامانه اقدام نمايند:

 صورت معامالت فصل بهار: حداکثر تا 15 مرداد
 صورت معامالت فصل تابستان: حداکثر تا 15 آبان
 صورت معامالت فصل پاييز: حداکثر تا 15 بهمن

 صورت معامالت فصل زمستان: حداکثر تا 15 ارديبهشت سال بعد

حد نصاب معامالت

براساس آخرين تغييرات انجام شده در روش ارسال گزارشات خريد و فروش فصلی، اطالعات خريدهای انجام 
به صورت  است می توان  معامالت کوچک  نصاب  حد  از %5  آنها کمتر  مبلغ  را که  اشخاص حقيقی  از  شده 

تجميعی ثبت نمود يعنی می توان اين موارد را با هم جمع و در گزارش ارسالی ثبت نمود.
معامالت به 3 دسته تقسيم شده است

معامالت کوچک: به موجب مصوبه هيئت وزيران هر ساله مبلغ معامالت کوچک ابالغ می گردد.
معامالت متوسط: معامالتی که مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معامالت کوچک بوده و از ده برابر سقف 

ارزش معامالت کوچک تجاوز نکند.
معامالت بزرگ: معامالتی که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معامالت کوچک باشد.

تعيين مبلغ حد نصاب معامالت:
براساس تبصره 1 ماده 3 قانون فوق، وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب 
معامالت را براساس شاخص بهای کاالها و خدمات اعالم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، 

جهت تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.

به صورت فعالیت مي توانيم  را  مبلغي  چه  تا  وقت  در  صرفه جويي  براي  ريز  خريدهاي  به  باتوجه  شما  به نظر 
تجميعي گزارش کنيم؟ بحث کنيد.

فعالیت
کاربرد تعيين مبلغ حد نصاب معامالت چيست ؟ بحث کنيد

حسابداران هم می توانند با ضرب کردن نصاب معامالت کوچک در درصد اعالم شده بابت معامالت تجميعی، 
مبلغ آن را تعيين کرده و در ثبت و ارسال گزارش فصلی از آن استفاده کنند.



6

نصاب معامالت کوچک در سال ۱3۹7
متن کامل بخشنامه نصاب معامالت در سال 1397 را در اين قسمت مشاهده می کنيد:

هيئت وزيران به استناد تبصره )1( ماده )3( قانون برگزاری مناقصات، مصوب 13۸3و ماده )42( قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، مصوب 1393، تصويب کرد:
الف( نصاب معامالت موضوع ماده )3( قانون برگزاری مناقصات به شرح زير تعيين می شود:

حد نصاب معامالت کوچک تا سقف 25۰ ميليون ريال
معامالت متوسط با مبلغ بيش از سقف معامالت کوچک و تا سقف 2ميليارد و 5۰۰ ميليون ريال.

معامالت بزرگ با مبلغ برآورد اوليه بيش از 2ميليارد و 5۰۰ ميليون ريال تعيين شد.
ب( نصاب معامالت موضوع بند )الف( به مواردی که معامله به صورت مزايده انجام می شود، تسری می يابد.

نتيجه : باتوجه به مبلغ 25۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال نصاب معامالت کوچک، مبلغ معامالت تجميعی در گزارشات 
فصلی را به صورت زير می توان محاسبه نمود.

25۰،۰۰۰،۰۰۰× 5%  =12 ،  5۰۰،۰۰۰

باتوجه به اينکه نصاب معامالت هر ساله تغيير می يابد مبلغ معامالت تجميعی هم به همان نسبت تغيير نکته
می کند.

اشخاص مشمول ارائه گزارش معامالت فصلی

به نظر شما چه مشاغلی مشمول ارائه گزارش معامالت فصلي مي باشند؟ بحث کنيد.فعالیت

کلية اشخاص حقوقی و حقيقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون ماليات های مستقيم، مکلف اند از 
تاريخ1391/1/1فهرست معامالت خود را به صورت فصلی )براساس سال شمسی(، تا يک و نيم ماه پس از 
پايان هر فصل به صورت الکترونيکی از طريق پورتال سازمان امور مالياتی يا در محيط رايانه ای، طبق فرم 

نمونه به اداره امور مالياتی ذی ربط ارائه نمايند.
در ابتدا بايد دانست صاحبان مشاغل بندهای )الف( و )ب( ماده 95 قانون ماليات های مستقيم که مشمول 
گزارش فصلی می شوند چه کسانی می باشند و چه تکاليفی برعهده آنها است؟ به استناد قانون ماليات های 
مستقيم، صاحبان مشاغل موضوع بندهای )الف( و )ب( مکلف اند اسناد و مدارک مثبِت کافی برای تشخيص 
درآمد مشمول ماليات خود نگهداری کنند. اين افراد ازلحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه های 

زير تقسيم می شوند: 
موضوع  کل  و  روزنامه  دفاتر  در  خود  شغلی  فعاليت های  ثبت  به  مکلف  که  مشاغلی  صاحبان  )الف(:  بند 
قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت و موازين استانداردهای پذيرفته شده 

حسابداری نگاهداری کنند.
بند)ب(: صاحبان مشاغلی که برحسب اين قانون مکلف به ثبت فعاليت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزينه 
می باشند و نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالياتی کشور تهيه گرديده و در دسترس قرارگرفته است.
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بند )ب(بند )الف(عنوان شغل

 دارندگان کارت بازرگانی

 صاحبان کارخانه های دارنده جواز تأسیس و پروانة بهره برداری

 کلیة واردکنندگان و صادرکنندگان

 مؤسسات حسابرسی و دفترداری

 ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای

مراکز آموزشی

صاحبان هتل

صاحبان بیمارستان و زایشگاه و...

صاحبان کارگاه های صنعتی

صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای

وکال

کارشناس و مترجمان رسمی دادگستری

فروشندگان طال و جواهر

صاحبان دفاتر رسمی

عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت

جرایم مرتبط با گزارشات معامالت فصلی

اگر مؤدي از تكالیف مالیاتي سر باز زند، قانونگذار چه راهكارهایي پیش بیني کرده؟ بحث کنید.فعالیت

عدم انجام تكالیف قانونی درخصوص گزارشات خرید و فروش فصلی موضوع مادة ۱۶۹ مكرر و یا استفاده 
غیرقانونی از کد اقتصادی دیگران موجب تعلق جریمه هایی به شرح زیر می گردد.

1 عدم صدور صورت حساب یا عدم درج  شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از 

شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران یا استفاده از شمارة اقتصادی دیگران برای معامالت خود مشمول 
جریمه ای معادل دو  درصد )2%( مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول  2 عدم 

جریمه ای معادل یک درصد )۱%( معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. 
3 استفاده کنندگان از شمارة اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده 

با اشخاصی که شمارة اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت  تضامنی خواهند داشت.
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4 درصورتی که طرفین معامله در معامالت خود از انجام دادن هر یک از تكالیف مقرر در این ماده خودداری 

نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود.
تبصره: در مواردی که خریدار از ارائه شماره  اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و 
موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه و نیم به سازمان امور مالیاتی  کشور اعالم نماید مشمول جریمه تخلف 

فوق از این بابت نخواهد بود.
5 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع  بندهای )الف ( و )ب ( ماده )۹۵( این قانون مكلف به نگهداری  

صورت  در  و  می باشند  آن  از  سال  بعد  و  عملكرد  سال  در  خود  خریدهای  به  مربوط  حساب های  صورت 
درخواست مأموران مالیاتی باید به  آنان ارائه دهـند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد 

)%�۱۰( صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود
6 هرگونه جعل، تقلب، معامالت غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع دستورالعمل ماده ۱۶۹ 

در ارتباط با صدور صورت حساب و شمارة اقتصادی خالف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق 
با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقای سالمت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر 

قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

ثبت نام در نظام مالیاتی 

بهترین روش براي جمع آوري اطالعات مالي مؤدیان به چه طریقي مي باشد؟ بحث کنید.فعالیت

اشخاص حقیقی و حقوقي مشمول مالیاتي مكلف اند به مراجعه به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شمارة 
اقتصادي به نشاني  www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادي اقدام نمایند.

خالصه فرایندثبت نام الکترونیک
 پیش ثبت نام الکترونیک: نقطة شروع فرایند ثبت نام الكترونیک جهت دریافت شمارة اقتصادی مرحلة 
پیش ثبت نام می باشد. در این مرحله اطالعات پایه ای از شما دریافت می شود. شماره تلفن همراه شما تأیید 
شده و الزم است شما تأییدیه پستی مرتبط با کدپستی محل فعالیت را در سیستم بارگذاری نمایید. در نهایت 
پس از تكمیل اطالعات درخواستی و فشردن کلید تأیید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد. چنانچه تا هفت 

روز اطالعات خود را تأیید ننمایید پرونده ایجاد شده به صورت خودکار حذف خواهد شد.
 صحت سنجی اطالعات: در این مرحله بخشی از اطالعات ثبت شده شما در مرحلة پیش ثبت نام از منابع 
مختلف سازمانی استعالم و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. چنانچه به هر دلیل در 
اطالعات مغایرتی یافت شود، موضوع با پیامک به شما اطالع داده شده و شما مجدد باید وارد سامانه پیش 

ثبت شده و مرحله یک را تكرار نمایید.
 تولید و ارسال اطالعات کاربری: چنانچه اطالعات اولیه پیش ثبت نام شما مورد تأیید سازمان قرار گیرد 
برای شما یک نام کاربری و کلمه عبور ایجاد خواهد شد. این اطالعات به صورت پیامک روی شماره تلفن 
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همراه ثبتی شما ارسال خواهد شد. بايد دقت داشت اطالعات کاربری محرمانه بوده و مسئوليت سوء استفاده 
از آن برعهده شما خواهد بود.

 ثبت نام الکترونيک: پس از دريافت اطالعات کاربری شما بايد وارد سامانة ثبت نام شويد. پس از ورود بايد 
اطالعات تکميلی درخصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرم های اين سامانه تکميل نماييد. همچنين می توانيد 
از تکميل همة اطالعات  نهايت پس  نماييد. در  ويرايش  پايه که در مرحلة ثبت نام ثبت کرده ايد  اطالعات 

خواسته شده کليد تأييد نهايی را فشار دهيد.
تمامی  مرحله  اين  در   :45 نهایی  مرحلة  به  رسيدن  و  اطالعات  ميدانی  و  ستادی  اعتبارسنجی   
اطالعات شما در مرحله ثبت نام در واحدهای ستادی و واحدهای ميدانی و همچنين پرونده فيزيکی مالياتی 
شما در حوزه بررسی شده و درصورت وجود مغايرت پيامکی جهت اصالح اشکاالت به شما ارسال خواهد شد. 
در نهايت چنانچه اطالعات ثبت نام شما مورد تأييد سازمان قرار گيرد شما به مرحلة نهايی 45 رسيده و امکان 

ارسال اظهارنامه الکترونيک و همچنين استفاده از ساير خدمات سازمان را خواهيد داشت.

ورود به سيستم:

آغاز فرایند ثبت نام و صدور شمارة اقتصادی

مرحلة
مرحلةثبت نامدریافت اطالعات کاربری پيش ثبت نام

مرحلة نهایی 45 ارسال اظهارنامه و سایر خدمات

براي ارائه گزارشات معامالت فصلي به سازمان امور مالياتي به کدام درگاه مراجعه و اطالعات مربوط به تحقیق کنید
معامالت را بارگذاري کنيم؟ بحث کنيد.
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با ورود به سايت سامانة اطالعات معامالت فصلی، می توان با نام کاربری و رمز عبور دريافتی از سازمان مالياتی 
وارد سامانه شد.

بعد از ورود به سيستم همان طور که در عکس زير مشاهده می کنيد کلية گزارشات فصلی نشان داده شده 
است.
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ثبت گزارش خرید
پس از ورود به اين بخش تصوير روبه رو را مشاهده می کنيد. 
ثبت  قباًل  که  خريد  گزارش های  اطالعات  فهرست  اين  در 

شده است، وجود دارد.

کليک  ايجاد  گزينة  روی  جديد  خريد  گزارش  ايجاد  برای 
نماييد.

در صفحة جديد سال و فصل موردنظر را انتخاب کرده و ثبت 
کنيد تا گزارش جديد را در رديف جديد مشاهده نماييد.
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حال روی رديف جديد ايجاد شده 2 بار کليک کنيد تا صفحة زير باز شود برای تکميل جزييات خريد بر روی 
ايجاد کليک می کنيم.

توجه داشته باشيد برای ثبت نهايی حداقل يک گزارش در جزئيات خريد الزم است.
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مبلغ  و  کاال  نوع  و  خريدار  اطالعات  ابتدا 
خريد همراه ارزش افزوده از فاکتور خريد 
استخراج و در فرم روبه رو ثبت می نماييم.

سپس بعد از ثبت، اطالعات خريد ديگر را 
به همين روش ثبت می نماييم.

در آخر سامانه، خالصه از مجموع خريد در 
تصوير روبه رو گزارش می نمايد که بعد از 
کنترل نسبت به ثبت نهايی اقدام نماييم.
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ارائه رسيد اطالعات روبه رو، کد  با  سپس سامانه 
رهگيری صادر و گزارش به سازمان امور مالياتی 

ارسال می گردد.

توجه داشته باشيد پس از دريافت کد رهگيری شما فقط يک بار قادر به تغيير اطالعات خواهيد بود.

ثبت گزارش فروش
با توجه به صفحه 1۰ وارد صفحة فروش شده و برای ايجاد گزارش فروش جديد بر روی دکمة ايجاد کليک 

می کنيم.
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در صفحة جديد بعد از واردکردن فصل و سال، گزارش جديد را ثبت و برای واردکردن جزئيات فروش آن را باز 
می کنيم.
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به ورود  باال نسبت  مانند تصوير  و  استخراج  فاکتور فروش  از  را  مربوط  اطالعات  به گزارش فروش،  باتوجه 
اطالعات در سامانه اقدام می نماييم.

فوق  صفحة  در  مندرج  اطالعات  تأييد  از  پس 
در ادامه کد رهگيری و نسخه چاپی را دريافت 

می کنيم.

ثبت گزارش واردات :
قسمت  مانند  و  شده  واردات  صفحة  وارد  ابتدا 
قبل مراحل را طی کرده تا اطالعات واردات را 

مانند صفحة روبه رو تکميل کنيم.
در اين قسمت اطالعات فوق از برگ سبز گمرکی 

قابل استخراج می باشد.
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ثبت گزارشات پیمانکار در پیمان های بلندمدت:
از  موردنیاز  اطالعات  قسمت  این  به  واردشدن  از  بعد 
قرارداد موردنظر استخراج و در گزارش ثبت و به سازمان 

امور مالیاتی مانند مراحل قبل ارسال می کنیم.
از مستندات  سایر گزارشات هم به مانند مراحل فوق 
دریافت  و  سامانه  در  ثبت  به  نسبت  و  تهیه  مربوطه 
اقدام  مالیاتی  امور  سازمان  به  ارسال  و  رهگیری  کد 

می گردد.

جدول ارزشیابی پودمان

عنوان
 پودمان 

فصل

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد
 عملکرد )کیفیت( 

نتایج
استاندارد

)شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

خرید و 
فروش فصلي

تحلیل 
گزارش هاي 
فروش فصلي

بر اساس قوانین مالیاتي گزارش معامالت فصلي مستندات 
هزینه هاي خدمات پس از فروش تطبیق هزینه هاي خدمات 
پس از فروش با مصوبه خدمات پس از فروش، هزینه هاي 
از  پس  خدمات  ذخیره  محاسبه  فروش،  از  پس  خدمات 
فروش، ثبت ذخیره هزینه هاي خدمات پس از فروش، تهیه 
لیست خرید سه ماهه، تكمیل گزارش خرید فصلي، ارسال 
گزارش فصلي به سازمان امور مالیاتي، ثبت اطالعات مربوط 

به ارزش افزوده وتكمیل فرم امتناع،

باالتر
 از حد انتظار

یک نمونه کار عملي در 
3حد هنرجو

در حد  انتظار

تحلیل گزارش هاي  
فروش  فصلي                           

و
 تحلیل گزارش هاي  خرید   

فصلي

2

تحلیل 
گزارش هاي 
پایین ترخرید فصلي

 از حد انتظار
یكي از دو تكلیف را 

۱انجام دهد

نمرة مستمر از 5

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20


