
ملزم به استفاده از سامانه  1392صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( مشروحه زیر از ابتدای سال ، بر اساس اطالعیه سازمان امور مالیاتی کشور 

مکانیزه فروشگاهی( یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش )فاکتور( مطابق   POS) صندوق فروش

   .اعالم شده می باشندنمونه 

ت افزار فروشگاهی، در صورمکانیزه فروش( یا رایانه دارای سیستم نرم)بر این اساس، مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش 

های انجام شده بابت هزینههای مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین، عدم استفاده از سامانه

مکانیزه فروشگاهی( یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور )اعم از سخت افزار و  POS) اندازی دستگاه سامانه صندوق فروشخرید، نصب و راه

یار شناسایی صاحبان مشاغل نرم افزار( ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. الزم به ذکر است، مع

باشد که در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصالح میفوق

وق مشاغل فمالیاتی آنان مالک عمل خواهد بود. گفتنی است، اطالعیه مذکور به منزله ابالغ به کلیه اتحادیه های صنفی ذیربط و صاحبان 

 .الذکر و ادارات امور مالیاتی سراسر کشور محسوب می گردد

  :1392مکانیزه فروشگاهی از سال  (POS)گروه اول اصناف مشمول استفاده از سامانه صندوق فروش

 سازندگان و فروشندگان طال و جواهر  .1

 فروشندگان آهن آالت  .2

 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری  .3

 ه و قطعات سخت افزاری فروشندگان انواع رایان .4

 فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات تجهیزات مربوط به آنها  .5

 (فروشندگان لوازم خانگی)شامل برقی، گازی و نفتی .6

 ها هتل ها و هتل آپارتمان .7

 تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها  .8

 مشاوران امالک و مستغالت  .9

 داروخانه ها  .10

  :1393وه دوم اصناف مشمول استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروشگاهی از سال گر

فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آالت راهسازی، کشاورزی و ساختمانی)نمایندگی، عمده و  .1

 (خرده فروشی

 صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آالت راه سازی کشاورزی و ساختمانی  .2

فروشندگان تجهیزات و تاسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط )نمایندگی، عمده و خرده  .3

 (فروشی

 (خرده فروشی فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان)نمایندگی، عمده و .4

فروشندگان تزئینات ساختمان)موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و  .5

 (فلزی)نمایندگی، عمده و خرده فروشی

 (فروشندگان انواع تلفن)ثابت و بی سیم(، همراه و تجهیزات جانبی آن)نمایندگی عمده و خرده فروشی .6



مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی)نمایندگی، تولیدکنندگان و فروشندگان  .7

 (عمده و خرده فروشی

 (فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی)نمایندگی، عمده و خرده فروشی .8

 (فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی)نمایندگی، عمده و خرده فروشی .9

م طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجهیزات فروشندگان لواز .10

 (پزشکی)نمایندگی، عمده و خرده فروشی

  :1394های مشمول برای استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروشگاهی در سال گروه سوم صنف

های اتومبیل)سواری، باری ، مسافربری، ماشین آالت فروشندگان الستیک )نمایندگی، عمده و خرده فروشی( و نمایشگاه  .1

  (راهسازی، کشاورزی و صنعتی

 (فروشندگان مصالح ساختمانی)نمایندگی، عمده و خرده فروشی .2

 (فروشندگان تاسیسات الکترونیکی، مکانیکی ساختمان)نمایندگی، عمده و خرده فروشی .3

 (، عمده و خرده فروشیفروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل)نمایندگی .4

 (فروشندگان مواد شیمیایی)نمایندگی، عمده و خرده فروشی .5

 ( نمایندگی فروش شرکت های توزیع کاالهای داخلی و وارداتی)غیر اشخاص حقوقی .6

 ( نمایندگی های فروش شرکتها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی)غیر اشخاص حقوقی .7

 (و ویترینی)نمایندگی، عمده و خرده فروشی فروشندگان یخچال های صنعتی .8

 بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران  .9

 


