
 

 نشانی: تهران، خیابان پاسداران، باالتر از ایستگاه ضرابخانه،

 591پالک 

  19895تماس:  شماره

 1918-1999داخلی: 

 95-11885۸9۲تلفن گویا:

ری اریان  مسائل مورد بحث: مؤسسه عالی آموزش بانکدا

های فروشگاهی اجرای قانون سامانه موديان و پايانه 

 سهولت، دقت و تسريع فرايند استعالم مجوز فعاليت موديان از سازمان امور مالياتی کشور

 جهت شفاف شدن ساختارهای مالی و مالياتی در کشور 

های مالی  آوری اطالعات مربوط به تراکنش تسريع، تسهيل و افزايش دقت در جمع

موديان در شبکه پرداخت جهت جلوگيری از فرار مالياتی از طريق راهکارهای سيستمی و 

 اتوماتيک

سازی فرآيند استعالم موديان و محاسبه بدهی مالياتی ايشان يکپارچه 

سازی ميزان  دسترسی سازمان امور مالياتی به اطالعات معتبر پذيرندگان و شفاف

ستانی برای  های فروشگاهی جهت تسهيل فرايند ماليات های مالی صاحب پايانه تراکنش

  موديان و سازمان امور مالياتی

 مخاطبان :  
 PSPها، موسسات اعتباری غیر بانکی، شاپرک و کلیه کارکنان بانک

 مدت : 
 ساعت 4
 

 زمان برگزاری :
 0411ماه  آبان 32يکشنبه 
 03:21الی   0:21ساعت:  

 

 هزینه ثبت نام : 

 صورت خالص  به ازای هر نفر  ريال به 4،111،111

 نفر( 2)حداقل تعداد شرکت کنندگان 

 باشد.صورت آنالين می نحوه برگزاری به

 ای (نام به پرتال موسسه )آموزش حرفهبرای ثبت

 به آدرس ذیل مراجعه شود.
https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 

 سی و نهمین مباحثه علمی با عنوان

 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان
 
 

 موضوع مباحثه:  
 

های فروشگاهی و سامانه موديان ج.ا.ا، صنعت بانکی و پرداخت کشور ملزم  بر اساس قانون پايانه

که بانک مرکزی موظف   اين قانون 00به فراهم نمودن بسترهای الزم جهت اجرايی نمودن ماده 

است با همکاری سازمان ظرف مدت يک سال پس از ابالغ اين قانون، نسبت به ساماندهی 

های پرداخت الکترونيکی اقدام نموده و يا ايجاد تناظر بين های کارتخوان بانکی و يا درگاهدستگاه

های اقتصادی به هر يک از پايانه فروش، شناسه يکتا آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادی بنگاه

های های انجام شده از طريق حساباختصاص دهد. پس از تخصيص شناسه مذکور، کليه تراکنش

های پرداخت الکترونيکی به عنوان های کارتخوان بانکی و نيز درگاهبانکی متصل به دستگاه

های بانکی  مرتبط با فعاليت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی  تراکنش

های بانکی شامل مانده موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطالعات اين تراکنش

اول دوره، وجوه واريزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور 

مکرر( قانون  061تکميل پايگاه اطالعات هويتی ، عملکردی و دارايی موديان موضوع ماده )

با اصالحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختيار  026630332ماليات مستقيم مصوب 

عنوان بازوی اجرايی بانک مرکزی ج.ا.ا در  رو شرکت شاپرک به اين باشد. از سازمان قرار دهد می

کاری جهت عملياتی نمودن قانون مربوط به حوزه پرداخت کشور، پس از بررسی قانون مذکور، راه

  نمايد. های فروشگاهی در شبکه پرداخت ارائه می ماليات موديان و پايانه

 مدرییت آموزش حرفه ای

   

  

 کننده اول :ارائه
 های پرداخت بانک مرکزی ج.ا.اناظر اداره نظام 

 کننده دوم :ارائه
کارشناس سازمان امور مالیاتی 


