


):POS(هاي فروش افزار صندوقهاي سختویژگی

:از نظر سازمان امور مالیاتی می بایست سخت افزار سامانه فروشگاهی داراي ویژگی هاي ذیل باشد
.صاحبان مشاغل بتوانند متناسب با کاربرد و نیاز خود آن را انتخاب نمایند-1
.تجاري را داشته باشندهاي بایست شرایط استفاده در محیطاز لحاظ کیفیت می-2
.برحسب نیاز و توسعه کسب و کار صاحبان مشاغل، قابلیت ارتقاء را داشته باشند-3
بارکـد، اسـکنر، فـیش پرینتـر، پرینتـر معمـولی،       : قابلیت اتصال تجهیزات جـانبی را داشـته باشـند ماننـد    -4

.صندوق و نمایشگر مشتري
.یید سازمان امور مالیاتی کشور را داشته باشدافزارهاي مورد تأقابلیت نصب و اجراي نرم-5
.سازگار باشندuposو oposهاي فروش و تجهیزات جانبی باید با استاندارد صندوق-6
اي به عنوان یک ایستگاه کاري را داشته هاي شبکهبایست امکانات استفاده در سیستمها میاین دستگاه-7

.باشند
.جهت فروش با استفاده از کارتهاي اعتباري را داشته باشدبانکی posقابلیت اتصال به -8
.به سایر تجهیزات جانبی را داشته باشدRS232یا USPقابلیت اتصال از طریق درگاه -9

:فروشگاهیسامانه هايتوانایی نرم افزارهاي نصب شده به روي 

از نظر سازمان امور مالیاتی نـرم افزارهـاي نصـب شـده بـر روي سـامانه هـاي فروشـگاهی مـی بـایس داراي           
:ویژگی هاي ذیل باشد

قــانون نظــام صــنفی منظــور 71آیــین نامــه اجرایــی مــاده 3و مــاده 2پوشــش دادن مــواردي کــه در مــاده -1
.گردیده است

مشـاغل قابـل انتخـاب باشـد و نیـاز واقعـی مـؤدي را از لحـاظ         افزار باید مناسب با شغل و نیاز صاحباننرم-2
.مختلف تأمین نمایند

هــاي و حســابداري جهــت ثبــت هزینــه) موجــودي کــاال(امکــان ثبــت خریــد و فــروش کــاال، انبــارداري -3
.صاحبان مشاغل

اطالعـات آن  داراي یک بانک اطالعاتی قابل اعتماد باشد تا در مقابل مشکالتی مثل قطعی بـرق و غیـره،   -4
.دچار مشکل نشود

افزاري ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و قابلیت ساخت هاي نرمامکان برقراري ارتباط با رابط-5
.هاي الکترونیکی مورد نیاز سازمانفایل

ماهه خرید امکان تهیه خروجی بر اساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی شامل گزارش سه -6
... .و فروش، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و 



قابلیت محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عـوارض بـا توجـه بـه نـوع کـاال و خـدمات و درج در        -7
.فاکتور فروش

.در فرم صورتحساب و سامانه فروش) ایران کد(لزوم استفاده از کد کاال و خدمات -8
قـانون  96بنـدي مشـاغل مـاده    هاي شغلی مختلف بر اساس طبقـه افزار براي رستهشدن نرمقابلیت سفارشی -9

.مالیات مستقیم
.اي موجودي کاال در هنگام فروش و در طول دوره مالیامکان کنترل و دسترسی لحظه-10
.هاي جانبی متصل به صندوق فروشامکان بررسی وضعیت دستگاه-11
).فارسی و انگلیسی(و جند زبانه ) user friendly(سند محیط گرافیکی و کاربر پ-12
.امکان دسترسی به تمام امکانات سیستم با استفاده از کلیدهاي میانبر-13
.کنترل و شناسایی کاربران با توجه به رمز عبور و حق دسترسی-14
.بندي کاالها در ساختارهاي سلسله مراتبیبندي و گروهامکان طبقه-15
.تعریف بارکدهاي متعدد براي یک کاال و دسترسی به اطالعات کاال از طریق اسکن بارکد کاالامکان-16
.گذاري گروهیاي از کاالها و فروش و قیمتبندي مجموعهامکان دسته-17
).ریال1000عدد 3ریال، 500یک عدد (x/yگذاري امکان قیمت-18
.گذاري بر آن اساسقیمتامکان تعریف قواعد فروش و خرید عمده و -19
.امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعی خرید-20
.تخصیص شماره سریال خودکار به اسناد خرید و امکان ردیابی اقالم فاکتور با واردسازي شماره سریال سند-21
.امکان ثبت اسناد خرید به صورت قطعی، امانی، مشارکتی-22
.، اعتباري، چک یا ترکیبیامکان ثبت فروش نقدي-23

:نکته مهم 
از 23/12/1391مـورخ  26083/200دسـتورالعمل شـماره   در وضعیت فعلی سازمان امور مالیاتی کشور طی 

مودیان خواسته است که اطالعات را از طریق خطوط ارتباط اینترنتی در قالب فایـل الکترونیکـی بـه آدرس    
.ارسال نمایند) لیفص(به صورت سه ماهه www.tax.gov.irسایت 

:فایل الکترونیکی
قـانون  ) مکـرر 169(شامل فیلد هاي الکترونیکی مـی باشـد کـه مشخصـات آن بـر اسـاس دسـتورالعمل مـاده         

در سامانه "معامالتصورت الکترونیکی"بخش از طریق قانون مالیات بر ارزش افزوده ) 19(مالیاتهاي مستقیم و ماده 
.در دسترس می باشدwww.tax.gov.irبه نشانی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی 




