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وشگاهی و سامانه مودیان 1ماده   قانون پایانه های فر
 :الف ـ سازمان

 کشور  یاتیسازمان امور مال

 :یفروشگاه   انه ی ـ پا   ب 

 یکیالکترون یکه امکان اتصال به شبکه ها  یگرید  لهیهر وس ای یکی ، درگاه پرداخت الکترون(pos) یدستگاه کارتخوان بانک انه،یرا

 .برخوردار باشد  یکیصدور صورتحساب الکترون  تی را داشته و از قابل انیکشور و سامانه مود یپرداخت رسم 

  :ان ی ـ سامانه مود   پ 

و  انیمود انیو تبادل اطالعات م افتهیاختصاص  یا ژهیکارپوشه و  ،یسازمان که در آن به هر مود  تیر یاست تحت مد  یا سامانه

نرم افزار اعم از  ایونه سخت افزار توانند با استفاده از هرگ یم ان یشود. مود  یآن کارپوشه انجام م قی سازمان منحصرا از طر

به آن متصل شده باشد، به سامانه  یاتیکه حافظه مال یگرید لهی هر وس ای  یابر یهاسامانه  ،یفروشگاه  انهیپا  ،یشخص انهیرا

 .باشد یم انیسامانه مود ،یکیثبت، صدور و استعالم صورتحساب الکترون یمتصل شوند. مرجع نهائ  انیمود

 :یات ی ـ حافظه مال   ت 

و انتقال آن به سامانه  یکیالکترون  یاطالعات مندرج در صورتحساب ها یثبت و نگهدار  یاست که برا یکیحافظه الکترون ینوع

تحت  یاتیباشد. حافظه مال ینرم افزار ای یتواند به شکل سخت افزار  یم یاتی. حافظه مالردیگ  یمورد استفاده قرار م انیمود

شماره  یدارا  دی با یاتی. هر حافظه مالردیگ یمورد استفاده قرار م ی کیثبت صورتحساب الکترون یبرا  یتوسط مودنظارت سازمان، 

 .شود یتوسط سازمان اختصاص داده م یات یحافظه مال یکتا یباشد. شناسه  کتایشناسه 

 :یک ی ـ صورتحساب الکترون   ث 

شود.  یم رهیفروشنده ذخ یاتیکه اطالعات مندرج در آن، در حافظه مال یاتیشماره منحصر به فرد مال یاست دارا   یصورتحساب

 یشود. در موارد یو اعالم م نییمتناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تع ،یکیصورتحساب الکترون یمشخصات و اقالم اطالعات 

گزارش   ای دیشود، رس یاستفاده م یفروشگاه انهیبه عنوان پا  یکیپرداخت الکترون گاهدر ای  یکه از دستگاه کارتخوان بانک

 .است یکیصادره در حکم صورتحساب الکترون دی پرداخت خر یکیالکترون

 :( ان ی ـ اشخاص مشمول)مود   ج 

 میمستق  یها اتیچهارم و پنجم باب سوم قانون مال یموضوع فصل ها ی( و اشخاص حقوقیرصنفیو غ یصاحبان مشاغل )صنف هیکل

  یاستفاده م یقانون هرگاه از واژه مود نیقانون هستند. در ا نیآن، مشمول ا یبا اصالحات و الحاقات بعد 1366/12/3مصوب 

 .شده باشد حی تصر آنمگر خالف  ;شود، مراد، اشخاص مشمول است

 :ی ات ی معتمد ارائه کننده خدمات مال   ی ـ شرکتها   چ 

  یسازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش ها یابالغ  یط و دستورالعمل هاپروانه هستند که حسب ضواب یدارا یحقوق اشخاص

خدمات مربوط به صدور صورتحساب  لیاز قب یات یارائه خدمات مال  یبرا ازیموردن زاتیتجه یبانینصب و پشت ان،یالزم به مود

 .کنند یم یسازمان( با سازمان همکار  صی)به تشخ یتیرحاکمیامور غ ریو سا یکیالکترون

 :انی سامانه مود   ی ـ کارگروه راهبر   ح 

 نی تدو  زیربط و ن یذ ینهادها نیب  یهماهنگ جادیو ا یاسناد باالدست تیقانون و با رعا  نیدر چهارچوب ا یاستگذار یمنظور س به

سازمان و   اریاالختتام  ندگانیبا حضور نما  یاطالعات، کارگروه  یر یتعامل پذ یتبادل اطالعات، در چهارچوب مل  یاستانداردها

 ندگانی شود. نما یم  لیتشک یاطالعات«، »صنعت، معدن و تجارت« و »اطالعات« و بانک مرکز یاور»ارتباطات و فن  یوزارتخانه ها

سامانه  یمذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبر   یاجرائ یکارکنان دستگاهها انیاز م  دیبا انیسامانه مود یعضو کارگروه راهبر

و ارتباطات   ییو دارا یامور اقتصاد ران یوز دیی پس از تأ هکارگرو نی شود. مصوبات ا  یم لیسازمان تشک سیرئ استیبه ر انیمود

 باشد.  یم  االجراءاطالعات الزم  یو فناور
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