ماده _1

 _1در قسمت اول بند (ح) ماده  ،1از آنجا که اطالق بند «ح» ماده ( )1به شرح زير اصالح ميشود:

الف_ ...

سياستگذاري ،سياستهاي كلي نظام را نيز در بر ح_ کارگروه راهبري سامانه مؤديان :بهمنظور سياستگذاري در چهارچوب

ح_ کارگروه راهبري سامانه مؤديان:

ميگيرد ،خالف موازين شرع و همچنين مغاير بند يك اين قانون و با رعايت اسناد باالدستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي
اصل  111قانون اساسي شناخته شد .بهعالوه اينكه ذيربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطالعات ،در چهارچوب ملي
اطالق واگذاري سياستگذاري به كارگروه ،مغاير تعاملپذيري اطالعات ،کارگروهي با حضور نمايندگان تاماالختيار سازمان
اصول  58و  135قانون اساسي است.

و وزارتخانههاي «ارتباطات و فناوري اطالعات»« ،صنعت ،معدن و تجارت»
و «اطالعات» و بانک مرکزي تشکيل ميشود .نمايندگان عضو کارگروه

 _2اطالق قسمت اخير بند (ح) ماده  ،1نسبت به راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان کارکنان دستگاههاي اجرائي مذکور
كساني كه شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نيست ،انتخاب شوند .کارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان
از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل افراد گزينش تشکيل ميشود .مصوبات اين کارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و
نشده ميشود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام دارايي و ارتباطات و فناوري اطالعات الزماالجراء ميباشد.
اظهارنظر خواهد شد.
ماده _2

***

دو تبصره به انتهاي ماده ( )2بهشرح زير الحاق ميشود:
تبصره _1فهرست مؤدياني که بهدليل ارائه کاال و خدمات معااف از مالياات
بر ارزش افزوده و نيز ماهيت کسب و کار آنها ،امکان عضاويت در ساامانه
مؤديان و صدور صورتحساب الکترونيکي را ندارند ،به پيشنهاد وزارت امور
اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران ،حداکثر تا پاياان ديمااه
هر سال براي عملکرد سال بعد توسط سازمان ،اعالم خواهد شد.
تبصره _2سازمان با همکاري اتاق اصناف ايران مکلف است نسبت به
آموزش ،توانمندسازي و مشاوره به مؤدياني كه به تشخيص كارگروهي
مركب از نمايندگان سازمان ،اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت توانايي کمتري در استفاده از پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
دارند ،اقدام نمايد.

ماده _3
تبصره_۳

تبصره ( )3ماده ( )3به شرح زير اصالح ميشود:
 _3در تبصره  3ماده  ،3اطالق واگذاري تعيين تبصره _3مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه مالياتي و
استانداردهاي مربوط و شرايط دسترسي و تبادل داده تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري ميباشد مبادرت به صدور
به كارگروه ،مغاير اصول  58و  135قانون اساسي است .صورتحساب الکترونيکي مينمايند .ويژگيها و مشخصات فني پايانه
فروشگاهي ،حافظه مالياتي و تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري مربوط،
نحوه تبادل اطالعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط کارگروه
راهبري سامانه مؤديان تعيين ميشود.
ماده ( )6به شرح زير اصالح ميشود:

ماده _6

 _4ماده  ،6از اين جهت كه آثار عدم صدور ماده_6
صورتحساب الكترونيكي و معيارهاي اناطه مشخص
نيست ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد
شد.

همچنين

واگذاري

موضوع

واحدهاي

جمع صورتحسابهاي الكترونيكي صادرشده در هر دوره

جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي به مالياتي براي واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي
آييننامه ،مغاير اصل  58قانون اساسي است.

نميتواند بيش از سه برابر معافيت ساالنه موضوع ماده ( )111قانون
مالياتهاي مستقيم باشد .صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مجاز
مقرر در اين ماده براي كليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش
افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين كافي
خواهد بود ،در غير اينصورت به صورتحساب الكترونيكي صادرشده اعتبار
مالياتي تعلق نميگيرد .آييننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت ششماه از
الزماالجراء شدن اين قانون توسط سازمان تهيه ميشود و بهتصويب وزير
امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
و فعاليت بنگاههاي اقتصادي

ماده ( )11به شرح زير اصالح ميشود:
 _8در ماده  ،11از آنجا که بايد ترتيب و شرايط ماده_11

ماااده _11

دسترسي به اطالعات درگاهها توسط قانون تعيين گردد،
)(pos

اطالق در خواست به ترتيبي كه سازمان مشخص
ميكند ،مغاير اصل  58قانون اساسي شناخته شد.
برخط

ماده ( )18بهشرح زير اصالح ميشود:
ماده _18

 _6در ماده  ،18اطالق واگذاري هر نوع اطالعات از ماده_18
جمله مسائل امنيتي ،خالف موازين شرع شناخته شد .جزء
همچنين در ذيل ماده ،از آنجا که ضوابط مربوطه به
استفاده از اطالعات تعيين نشده است ،مغاير اصل 58
قانون اساسي است .بهعالوه در تبصره  ،2اطالق لزوم
جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردي كه

مالحظات امنيتي و

اسباب ضمان براي متخلفان وجود ندارد ،واجد اشكال
است.
تبصره ( )2ماده ( )18بهشرح زير اصالح ميشود:
تبصره _۲

تبصره_2
الحااقي مصاوب
1334/4/31

الزام به جبران خسارت شامل مواردي کاه وارد شادن

آسيب منتسب به متخلف نيست ،نميگردد.

ماده ( )28بهشرح زير اصالح ميشود:
ماده _28

(مهلاتهاا)

 _7در ماده  ،28از اين جهت كه روشن نيست آيا ماده_28
شامل مراجع قضايي ميشود يا خير ،ابهام دارد؛ پس از

دادرسي مالياتي

رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
...
تبصره _2

تبصره_2

راستيآزمايي

ماده( )26بهشرح زير اصالح ميشود:
ماده _26

 _5در ماده  ،26اطالق واگذاري تعيين شرايط ،نحوه ماده_26
انتخاب ،چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان ،تعيين
تعرفهها و ساير مقررات به آييننامه ،مغاير اصل 58
قانون اساسي شناخته شد.
استعالمهااي
ايراناي

براساس قوانين مربوطه

ماده ( )27به شرح زير اصالح ميشود:
ماده _27

 _3در ماده  ،27اطالق تفويض اختيار ايجاد شخصيت ماده _27سازمان مکلف است
و اصاالحات بعادي آن

حقوقي خود انتظام تخصصي (رگوالتوري) و تنظيم

مقررات و تعيين استانداردها و شاخصهاي توسعه ،و قانون برناماه پنجسااله ششام توساعه اقتصاادي ،اجتمااعي و فرهنگاي
مغاير اصول  58و  135قانون اساسي شناخته شد.

جمهوري اسالمي ايران مصاوب 1338/12/14
مرکز تنظيم مقاررات در سااختار ساازماني باه
منظور نظارت بر شرکتهاي معتمد ارائهکننده خدمات مالياتي ،تنظيم مقاررات
و تعيين استانداردها و مشخصات فناي و شاخصاهاي توساعه نظاام شابكه
پايانههاي فروشگاهي و صورتحساب الکترونيکاي اقادام نماياد .مصاوبات
مركز مذکور پس از تأييد وزيران اماور اقتصاادي و داراياي و ارتباطاات و
فناوري اطالعات الزماالجراء است.

 _11اطالق احكام اين اليحه نسبت به اشخاصي كه توانايي
استفاده از امكانات جديد را ندارند و يا حرجي نسبت به آنها
ايجاد ميشود ،خالف موازين شرع شناخته شد.
 _11بكارگيري خط غيرفارسي نظير ( )posدر مصوبه ،مغاير
اصل  18قانون اساسي شناخته شد.

