ماده _2

ماده ( )2و تبصرههاي آن بهشرح زير اصالح گرديد:

***

کارگروهي مرکب از نمايندگان ساازمان ،اتااق اصاناف اياران و وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات در هر استان تشکي مايشاود .کاارگروه مارکور
موظف است که به صورت ساالنه درخواست مؤدياني که اظهار به عدمتواناايي
در استفاده از پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند ،بررسي کناد و در
صورتي که اين کارگروه با در نظر گرفتن شراي مؤدي نظير ويژگيهاي جسمي،
منطقه جغرافيايي ،سابقه مالياتي و زيرسااختهاا و امکاناات ساخت افا اري و
نرماف اري ،تشخيص به ناتواني و يا توانايي کمتر وي در اساتفاده از پاياناههااي
فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد ،شرکتهاي معتمد اراههكننده خدمات ماليااتي
دو تبصره به انتهاي ماده ( )2بهشرح زير الحااق  _0علايرغا الحااق دو موظف خواهند بود نسبت به آموزف ،توانمندسازي ،نصب ،راه اندازي و استفاده
تبصره به مااده  ،2اشاكال از پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقادام كنناد ،باه

 _01اطالق احكام اين ميشود:

اليحه نسبت به اشخاصي تبصره _0فهرست مؤدياني که بهدليا اراهاه کااال و بند  01سابق ايان شاورا نحوي که مسؤوليت و جريمههاي عدم صدور صورتحساب الکترونيکي از طريق
كه توانايي استفاده از

خدمات معااف از مالياات بار ارزف افا وده و نيا

نسبت به توانايي اشخاص ،سامانه مؤديان به نيابت از اين قبي مؤديان برعهده شرکتهاي معتمد اراهاهکنناده

امكانات جديد را ندارند ماهيت کسب و کار آنها ،امکان عضاويت در ساامانه كماكان به قوت خود باقي خدمات مالياتي خواهدبود .اين مسؤوليت و جريمههاي موضوع اين قانون ،شام
و يا حرجي نسبت به آنها
ايجاد ميشود ،خالف
موازين شرع شناخته شد.

مؤديان و صدور صورتحساب الکترونيکي را ندارناد،
به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پا

از

تصويب هيأت وزيران ،حداکثر تا پاياان ديمااه هار
سال براي عملکرد سال بعد توسا ساازمان ،اعاالم
خواهد شد.

است.

مواردي که عدمصدور صورتحساب الکترونيکي ناشي از کتماان درآماد توسا
مؤدي مي باشد ،نخواهد بود .مؤديان مرکور مکلفند که کارم د(تعرفه) استفاده از
خدمات شرکتهاي معتمد اراهه كننده خدمات مالياتي را که مطابق با ترتيبات ماده
( )22اين قانون تعيين ميشود ،پرداخت كنند.

تبصره _2سازمان با همکاري اتاق اصناف ايران
مکلف است نسبت به آموزف ،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.

كند

ماده ( )00به شرح زير اصالح ميشود:
ماده _00

ماده ( )00بهشرح زير اصالح گرديد:
 _2عليرغ اصاالح باه

 _5در ماده  ،00از آنجا ماده_00

 -عم آمده ،اشكال بناد 5

که بايد ترتيب و شراي
دسترسي به اطالعات

سااابق اياان شااورا در

قانون

خصوص ماده  ،00كماكان

درگاهها توس
)(pos

به قوت خود باقي است.

تعيين گردد ،اطالق در

ابالغ

پ

از تخصيص شناسه مرکور ،کليه تراکنشهاي انجامشده از طريق حساابهاي

خواست به ترتيبي كه

بانکي متص به دستگاههاي کارتخوان بانکي و ني درگاههاي پرداخت الکترونيکي باه

سازمان مشخص ميكند،

عنوان تراکنشهاي بانکي مرتب با فعاليت شغلي صاحب حسااب باانکي محساوب

مغاير اص

شده و بانک مرک ي جمهوري اسالمي ايران موظف اسات در چهاارچوب قاانون و

 55قانون

برخ

اساسي شناخته شد.

مقررات مربوطه ،اطالعات اين تراکنشهااي باانکي شاام ماناده اول دوره ،وجاوه
واري ي ،وجوه برداشتشده و مانده آخر دوره هر حساب بانکي را به منظاور تکميا
پايگاه اطالعات هويتي ،عملکردي و دارايي مؤديان موضوع ماده ( 021مکرر) قاانون
مالياتهاي مستقي مصوب  0322/02/3با اصالحات و الحاقات بعادي باه صاورت
برخ در اختيار سازمان قرار دهد.

ماده ( )05بهشرح زير اصالح ميشود:
ماااده _05

 _2در ماده  ،05اطالق ماده_05
واگراري

هر

نوع

 _3در ماااده  ،05قساامت ماده ( )05بهشرح زير اصالح ميشود:
دوم اشكال بند  2سابق اين ماده_05

ج

شورا با عنايت باه اينكاه

اطالعات از جمله مساه

اصالحي به عما نياماده

امنيتي ،خالف موازين

است و ضواب مربوط باه

شرع

شناخته

شد.

تعيين نشده است ،مغاير

كشوري فراه كند و ني در مورد استفاده از اطالعاات باه صاورت

نشده ،همچنان باه قاوت براي ساير متقاضيان مطابق شراي زير اقدام كند:

مربوطه

به استفاده از اطالعات

امكان

را

استفاده از اطالعات تعيين دادههاي ناشناس مشروط به رعايت مالحظات امنيتي و حاري خصوصاي اشاخاص

همچنين در ذي ماده ،از
آنجا که ضواب

مكلاف

خود باقي اسات و مغااير الف_ در مورد دستگاههاي اجراهي ،دسترسي به اين اطالعات در مواردي خواهد بود
مالحظات امنيتي و

اص  55قاانون اساساي که مطابق قوانين و مقررات ،اطالعات موجود در سامانه ،در راساتاي انجاام وظاايف
ميباشد.

آنها باشد.

 55قانون اساسي

ب_ در مورد اشخاص خصوصي ،دسترسي به اين اطالعات در مواردي خواهد بود کاه

اص

است .بهعالوه در تبصره

متقاضي به منظور انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند اساتفاده از اطالعاات م باور

 ،2اطالق ل وم جبران تبصره ( )2مااده ( )05باهشارح زيار اصاالح

باشد .در اين صورت متقاضي مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارناده

خسارت از جهت شمول ميشود:

اطالعات مورد نياز است به همراه معرفينامه از ساوي دساتگاه ياا نهادهااي پژوهشاي

نسبت به مواردي كه تبصره_2

مرتب نظير مراک علمي و دانشگاهي به سازمان اراهاه كناد .کاارگروه راهباري ساامانه

اسباب
تبصره _۲

ضمان

مؤديان موظف است با بررسي درخواست م بور ،اطالعات مورد درخواست را به مي ان

براي
الحاقي مصاوب

متخلفان وجود ندارد،
واجد اشكال است.

0314/4/30

ال ام به جباران خساارت

شام مواردي که وارد شدن آسيب منتسب باه
متخلف نيست ،نميگردد.

ماده  021مكرر_

الزم جهت انجام تحقيقات و پژوهش مورد نظر در اختيار متقاضي قرار دهد.

