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مدریان عامل محترم شرکت اهی رپداخت یار
موضوع  :اتریخ اجرایی شدن تغ یرات مالیاتی رد حوزه رپداختیاران
با سالم و احترام
پیرو نامه به شماره /10442ص 99/مورخ  99/10/27و برگزاری جلسات متعدد رفع ابهام شرکتهای
پرداختیار با شاپرک پیرامون "قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان" مصوب مجلس محترم شورای
اسالمی مورخ  ،98/08/11به اطالع میرساند ،تغییرات فرآیندی و فنی جهت اجرای قانون فوق الذکر از
تاریخ  99/11/25ساعت  20به شرح ذیل اعالم میگردد:
 -1ارسال کد رهگیری ثبت نام مالیاتی ( )taxPayerCodeدر کلیه درخواستهای ثبت پایانه جدید،
در موجودیت فروشگاه به صورت اجباری خواهد بود.
 فیلد مذکور با طول ثابت  10رقم عددی از نوع دادهای  Stringبوده که شخص دارای پروندهمالیاتی قبال با ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ آن اقدام نموده
است.
 -2اطالعات هویتی ،مکانی ،حیطه کسب و کار(صنف) و شباهای ارسالی پذیرندگان و شرکای تجاری،
توسط اداره مالیات با ثبت هر ابزار پذیرش جدید اعتبارسنجی میگردد.
 -3تغییر در هر یک از اقالم اطالعاتی فوق و یا فعالسازی مجدد پایانه غیرفعال برای پایانه هایی که با
کد رهگیری مالیاتی ثبت شده اند (مطابق بند )1صرفا در صورت اخذ تایید استعالمی از سازمان
امور مالیاتی امکان پذیر خواهد بود.
 -4برای پایانه های پیشین ،در دوره گذار پرونده مالیاتی تشکیل ،و تکمیل اطالعات مالیاتی آنها مطابق
مستندات وب سرویس مربوطه صورت می پذیرد.الزم به ذکر است قوانین بند  3برای پذیرندگان
تکمیل اطالعات شده نیز جاری خواهد بود.
 -5برای پذیرندگان قدیمی تا پیش از تکمیل اطالعات مالیاتی ،درخواست های به روز رسانی بدون کد
مالیاتی ارسال میگردند.
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الزم به ذکر است ،عالوه بر کد رهگیری ثبت نام مالیاتی ،سایر اقالم اطالعاتی درخواستها مانند و نه محدود
به نوع و تابعیت مشتری ،شناسه مشتری (کدملی ،شناسه ملی ،شناسه فراگیر اتباع خارجی) ،تاریخ تولد
(تنها برای اشخاص حقیقی ایرانی) ،کدپستی ،کد صنف (کد حیطه کسب و کاری) ،شباهای پذیرندگی،
همگی می بایست دارای مقدار منطقی در ارتباط با یکدیگر بوده و قبال در پرونده مالیاتی مربوط به کد
رهگیری ارائه شده به تأیید این مرجع رسیده باشند.
همچنین در راستای تشریح فرآیندهای مورد نیاز در شرکتهای پرداختیار ،مستند"چارچوب پوشش الزامات
مالیاتی توسط شرکت های پرداختیار" به پیوست ارسال میگردد .ضروری است دستور فرمایید هماهنگی-
های الزم در این خصوص در بین واحدهای داخلی شرکتها صورتگرفته و به نحو مقتضی آموزش و اطالع-
رسانی به پذیرندگان انجام گیرد.
لذا ضروری است شرکتهای پرداختیار هرچه سریعتر نسبت به انجام آزمونهای فنی و ارتباطی با سامانه
های شاپرک اقدامات الزم را مبذول نمایند .بدیهی است در صورت عدم انجام آزمونهای الزم ،کلیه عواقب
بر عهده آن شرکت محترم خواهد بود.

رونوشت :
جناب آقای محمدبیگی مدیر محترم اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ج .ا .ا :با سالم و احترام ،جهت استحضار.
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