


 فصلی معامالت تعریف
 می دهد انجام معین مدت زمان در (حقوقی و حقیقی) مؤدی که خریدوفروش هایی به تمامی
 مدت زمان این پیداست، آن نام از که همان گونه حقیقت در .می شود گفته فصلی معامالت

 این در .است سه ماهه دوره آغاز خورشیدی، فصل هر آغاز و بوده سه ماهه به صورت معین
 و معامله طرف اطالعات همراه به را خود مبادالت تمامی فهرست مؤدی سه ماهه دوره های

 .می کند تقدیم مالیاتی امور سازمان به موردنیاز اطالعات دیگر



 کرد درج فصلی معامالت صورت در باید را اطالعاتی چه
  استانداردهای اساس بر معامله اطالعات بر عالوه مشمولین، صورتحساب های در شد گفته که همان طور

  و صادراتی موارد در این ها کنار در .شود درج فروشنده و خریدار اقتصادی شماره باید مالیاتی، امور سازمان
  اختصاصی شماره و کننده ترخیص گمرک کد و گمرکی اظهارنامه کوتاژ شماره باید مورد حسب وارداتی،
 .کرد وارد را (وارداتی موارد در صرفاً) خارجی اشخاص

 در انجام شده معامله ریالی معادل و ارز برابری نرخ ارز، نوع ارزی، مبالغ باید ارزی معامالت در همچنین
 .شود آورده ارسالی معامالت فهرست در همچنین و صادره درآمدی اسناد و صورتحساب ها

 
 

 مشمولین ارسال صورت معامالت فصلی

قانون مالیات های مستقیم که به صورت معامالت فصلی اختصاص دارد،  169ماده  3بر اساس تبصره 

 این سه گروه عبارت اند از؛. سه گروه موظف به ارسال صورت معامالت فصلی هستند

 (شرکت ها)اشخاص حقوقی  -1 

 گروه اول( مشاغل)اشخاص حقیقی  -2 

 صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده  -3 



 استثنائات و معافیت های صورت معامالت فصلی

 موارد معاف از درج شماره اقتصادی
 
 فروش کاال و خدمات به مصرف کننده نهایی -1
 (…شاغلین حوزه های کشاورزی، دام پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و ) 81معامله با مشمولین ماده  -2
این )« معامالت کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات»درصد حدنصاب  5معامله با اشخاص حقیقی با مبلغ تا  -3

 (، یک میلیون شش صد و چهل هزار تومان است98مبلغ در سال 
 (…ارگان ها و نهادهای دولتی و )خرید از فروشندگانی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند  -4
 

 این معامالت عبارت اند از؛. همچنین برخی از معامالت مؤدیان نیز نیازمند ارسال صورتحساب نیست
 

 موارد معاف از ارسال صورتحساب
 
 خریدوفروش و سود و کارمزد اوراق بهادار -1
 خریدوفروش سهام الشرکه و حق تقدم سهام یا سهام الشرکه -2
سود و کارمزد جریمه های بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مؤسسات اعتباری  -3

 غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه
 حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی دارای مجوز ازمراجع ذی صالح-4
 کمک ها، جوایز و هدایای بالعوض -5
به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش )مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات -6

 حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه های اجرائی پرداخت می شود( افزوده
 ساختمان محل فعالیت و آبونمان های پرداختی( شارژ)وجوه پرداختی بابت حق نگهداری  -7

 مهلت ارسال صورت معامالت فصلی
صورت معامالت فصلی باید در دوره های سه ماهه و بر اساس فصول شمسی به سازمان امور مالیاتی ارسال شوند؛ 

مهلت ارسال . زمستانو  پاییزو به همین ترتیب برای  تابستان، یک گزارش برای فصل بهاریک گزارش برای فصل 
مرداد فرصت  15به طور مثال، تا . استروز یا همان یک ماه و نیم پس از پایان فصل  45صورت معامالت فصلی تا 

 .دارید صورت معامالت فصل بهار خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنید
درصورتی که سررسید سال مالی یک شرکت در میان یکی از فصول شمسی باشد، آن شرکت موظف است یک 

گزارش معامالت فصلی برای شروع فصل تا شروع سال مالی و یک گزارش معامالت فصلی از شروع سال مالی تا 
 .پایان همان فصل ارائه دهد

باوجود مهلت یک ماه نیمی که در قانون به آن اشاره شده، در مواردی برحسب ضرورت وزیر امور اقتصادی و 
 .و یا نحوه ارسال آن را تغییر دهد تمدیددارایی می تواند مهلت ارسال صورت معامالت فصلی را 



 تخلفات در صورت معامالت فصلی و جرائم آن ها
عدم صورتحساب، عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله در صورتحساب، استفاده از شماره اقتصادی دیگران در   -1

 درصد مبلغ مورد معامله 2صورتحساب خود، استفاده از شماره اقتصادی خود در صورتحساب دیگران؛ جریمه به میزان 
درصد مبلغ  1عدم ارسال صورت معامالت فصلی از روش های اعالمی توسط سازمان امور مالیاتی؛ جریمه به میزان  -2

 معامالتی فهرست های اعالم  نشده

 روش های ارسال صورت معامالت فصلی
در این روش مؤدی با مراجعه به  سامانه معامالت فصلی به  صورت  :(Online)به صورت برخط  -1

آنالین اقدام به ثبت معامالت خود به صورت دستی و رکورد به رکورد کرده و آن را به سامانه ارسال 
 .می کند

در این روش مؤدی با مراجعه به وب سایت سازمان امور مالیاتی،   :(Offline)به صورت غیر برخط  -2
پس از اجرای نرم افزار . نرم افزار صورت معامالت فصلی را دانلود کرده و در سیستم خود اجرا می کند

در سیستم و تا پایان ثبت گزارش ها، نیازی به اینترنت نیست و تنها در زمان ارسال گزارش صورت  
در کنار این، مؤدیان می توانند از نرم افزارهای مورد تائید  . معامالت فصلی باید به اینترنت متصل باشید

سازمان امور مالیاتی برای ثبت صورتحساب های مالی خود استفاده کرده و در زمان الزم فهرست 
صورت معامالت فصلی خود را از این نرم افزار دریافت کرده و در سامانه صورت معامالت فصلی  

 .بارگذاری نمایند



آموزش تصویری ثبت گام به گام معامالت  
 فصلی بصورت آنالین

 رفتن به سایت سازمان امور مالیاتی: مرحله اول

 .در سایت سازمان امور مالیاتی به بخش صورت معامالت فصلی مراجعه میکنیم: مرحله دوم 

(1) 

(2) 



(3 ) 

 ورود به بخش خرید(5)

وارد کردن نام کاربری و رمز عبور (4)

 و ورود به صفحه شخصی



دراین بخش ابتدا باید گزارش فصل زمستان را ( 6)
 .ایجاد کنیم

سال و فصل مورد (7)
نظر را انتخاب و ثبت را 

 .میزنیم

سال و فصل مورد نظر ایجاد شده را ( 8)
بازمیکنیم تا رکورد های جدید در آن ثبت 

 .کنیم



برای ثبت یک فاکتورخرید   (9)
گزینه ثبت رکورد جدید را 

 .میزنیم

در این بخش موارد   (10)
 .ستاره دار را کامل می نماییم

 خرید =نوع گزارش 
یا  ( شخص)نوع حقیقی  

 (شرکت)حقوقی
 نوع فروشنده

 نام شرکت یا نام شخص
کد اقتصادی یا شناسه ملی 

برای شرکتها و یا کدملی برای 
 اشخاص

 استان و ادرس
 انتخاب نوع کاال

نوع معامله ریالی و ثبت مبالغ  
 به همراه مالیات و عوارض 

اگر در فاکتوری کد اقتصادی یا کدملی نداشته باشیم و مبلغ کمتر از معامالت  : نکته
 .حدنصاب باشد میتوان آن را بصورت تجمیعی مانند تصویر صفحه بعد ثبت کرد




