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 هدف -1

 پايا ه شاابکه م ظا در يکتا و معتبر صااورتحساااب صاادور لزوم به توجه با و ساااما ه موديا  سااازیپیاده منظور به

ستفاده، فروش صر به فرد مالیاتی از ا ساب روی بر رجمند يکتا شماره منح شدمی و مهم ضروری صورتح  با. با

با  د مالیاتیشااماره منحصاار به فرقالب  تهیه برای مالیاتی امور سااازما  توساا  تمهیداتی اين موضااو  به توجه

 :شده است در  ظر گرفته موارد ذيل بینیپیش

  شماره منحصر به فرد مالیاتیاستفاده از حداقل طول برای. 

  ساما ه موديا خوا ا و يکتا بود  در. 

  متفاوتبا تعداد صورتحساب صادره  کاروکسبا وا  عملیاتی بود  برای. 

  سال 10حداقل برای پوشش تعداد شماره. 

 تعاريف  -2

 :است گرفته قرار استفاده مورد ذيل مفاهیم و تعاريف و اصطالحات سند، اين  گارش در

 کشور مالیاتی حاکم و متولی عنوا  به مالیاتی امور سازما  :سازمان  

 اختصاص ایويژه کارپوشه مؤدی، هر به آ  در که سازما  مديريت تحت است ایساما ه :مؤدیان سامانه 

 مؤديا . شودمی ا جام کارپوشه آ  طريق از منحصراً سازما  و مؤديا  میا  اطالعات تبادل و يافته

 هایساما ه وشگاهی،فر پايا ه شخصی، رايا ه از اعم افزار رم يا افزارسخت هرگو ه از استفاده با توا ندمی

 مرجع. شو د صلمت مؤديا  ساما ه به باشد، شده متصل آ  به مالیاتی حافظه که ديگری وسیله هر يا ابری

 .باشدمی مؤديا  ساما ه الکترو یکی، صورتحساب استعالم و صدور ثبت،  هائی

 با کی کارتخوا  دستگاه رايا ه، :فروشگاهی پایانه (pos)، وسیله هر يا الکترو یکی پرداخت درگاه 

 از و اشتهد را مؤديا  ساما ه و کشور رسمی پرداخت الکترو یکی های شبکه به اتصال امکا  که ديگری

 . باشد برخوردار الکترو یکی صورتحساب صدور قابلیت

 در مندرج اطالعات  گهداری و ثبت برای که است الکترو یکی حافظه  وعی :مالیاتی حافظه 

 مالیاتی حافظه. گیرد می قرار استفاده مورد مؤديا  ساما ه به آ  ا تقال و الکترو یکی های صورتحساب

 مؤدی توس  سازما ،  ظارت تحت مالیاتی حافظه. باشد افزاری  رم با افزاری سخت شکل به توا د می
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 شماره دارای بايد مالیاتی حافظه هر. گیرد می قرار استفاده مورد الکترو یکی صورتحساب ثبت برای

 .شود می داده اختصاص سازما  توس  مالیاتی حافظه يکتای شناسه. باشد يکتا شناسه

 اطالعات که مالیاتی فرد به منحصر شماره دارای است صورتحسابی :الکترونیکی صورتحساب 

 حسابصورت اطالعاتی اقالم و مشخصات. شود می ذخیره فروشنده مالیاتی حافظه در آ ، در مندرج

 دستگاه از هک مواردی در. شود می اعالم و تعیین سازما  توس  کار و کسب  و  با متناسب الکترو یکی،

 يا رسید د،شو می استفاده فروشگاهی پايا ه عنوا  به الکترو یکی پرداخت درگاه يا با کی کارتخوا 

 .است الکترو یکی صورتحساب حکم در صادره خريد پرداخت الکترو یکی گزارش

 در ساما ه موديا  که به ازای هر صورتحساب تولید  ای است يکتاشماره :شماره منحصر به فرد مالیاتی

های شود. اين شماره دارای  بخشفرد به آ  صورتحساب تخصیص داده میصورت منحصر بهشده و به

 اطالعاتی خاص بوده که جزئیات آ  در اين سند ذکر شده است.

 :ر حافظه هکه به  فردبه منحصردارای مقداری ثابت و  يکتا ای استشناسه شناسه یکتای حافظه مالیاتی

منحصر به  شمارهدهنده  لیتشک هایاين شناسه از مولفه، شوداختصاص داده میدر سطح کشور  یاتیمال

 واهد گرفت.خپس از درخواست مودی در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار  که باشدمی فرد مالیاتی

  رمنحصدارای مقداری ثابت و  يکتا ای استشناسه :کننده خدمات مالیاتیشرکت ارائهشناسه یکتای 

 .شوداختصاص داده میدر سطح کشور  یاتمالی خدمات کنندهشرکت ارائهکه به هر  فردبه

 شماره منحصر به فرد مالیاتیساختار کلی  -3

به فرد ه منحصر شمار، طول مولفه با طول ثابت تشکیل شده است چهار از شماره منحصر به فرد مالیاتیساختار 

 ا د.داده شده ها به تفصیل شرحباشد. در ادامه هر يک از مولفهمیثابت کاراکتر و به صورت  22 مالیاتی

 یاتیمال فرد به منحصر شماره یکل ساختار. 1 جدول

مالیاتیشناسه یکتای حافظه  تاریخ ثبت صورتحساب درحافظه مالیاتی سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی رقم کنترلی   

5با طول ثابت  رقم 10با طول ثابت   Hexبه صورت  Verhoeffبا الگوريتم   Hex کاراکتر 6با طول ثابت   صورتبه   
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 شماره منحصر به فرد مالیاتیهای مولفه -3-1
 

  شناسه یکتای حافظه مالیاتی -3-1-1

سه به ا دازه تعداد حافظه مالیاتی،  یاز به تعدادی شنابا توجه به منحصر به فرد بود  شناسه يکتا به ازای هر حافظه 

در  ظر  راکتر کا  6ای با طول شناسه برآوردها توجه به. باباشدمالیاتی تخمین زده شده در سطح کشور می

 .باشدیمیلیو  شناسه يکتای حافظه مالیاتی م 300اين روش قادر به تولید حداقل  است. گرفته شده

 :دنباشبه شرح ذيل میکاراکترهای مورد استفاده در شناسه يکتای حافظه مالیاتی 

 و   9-1کاراکتر  26 ملشا :کاراکترهای مجازA D E F G H K M N O P R T W X Y Z  

 :کاراکترهای   کاراکترهای اختصاصی بانک مرکزیP  وN به حرف اول شناسه يکتاهای حافظه 

وا  اولین شود، امکا  تخصیص اين کاراکترها به عنمالیاتی مربوط به ابزار پرداخت اختصاص داده می

 کاراکتر در ساير شناسه يکتا حافظه مالیاتی وجود  دارد.

 شناسه يکتای   های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی:کاراکترهای اختصاصی شرکت

 2ص اين شود، امکا  تخصیآغاز می TPی با کاراکترهای اتیارائه کننده خدمات مالمعتمد  ایهشرکت

 کاراکتر به عنوا  اولین کاراکترها در ساير شناسه يکتا حافظه مالیاتی وجود  دارد.

 :پنج کاراکتر شامل  کاراکترهای ممنوعهI J L Q V   اير کاراکترها با س زياد به دلیل تشابه که 0و عدد

 باشد.استفاده از آ ها جايز  می، امکا  تشخیصو عدم 

 :چهار کاراکترشامل   کاراکترهای ذخیره B C S U  تر با ساير د که به دلیل میزا  تشابه کمنباشمی

 ا د.کاراکترها به عنوا  کاراکتر ذخیره در  ظر گرفته شده

مودی  ين منظورابرای  پذيرد.ساما ه کارپوشه مودی ا جام میزيردريافت و تخصیص شناسه يکتا حافظه از طريق 

ه يکتا را گزينه درخواست شناس ،پس از ا تخاب محل فعالیت از طريق بخش عضويت و وارد کارپوشه خود شده

  مايد.ا تخاب می
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 تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی-3-1-2

 1يو یکس قالب مهر زما ی درحساب در حافظه مالیاتی تصور و صدور تاريخ ثبتبرگیر ده  مولفه دراين 

رقم از  و  عددی و در مبنای  5باشد. در اين حالت مولفه مورد  ظر دارای طول ثابت با دقت روز می و 

16(Hex )اين مؤلفه در برگیر ده تعداد روزهای سپری  خواهد بود.تکمیل شو ده با صفر از سمت چپ  و

 در حافظه مالیاتی می باشد. صورتحسابمیالدی تا تاريخ ثبت  01/01/1970شده از تاريخ 

 مثال:

مهر اسبه د محباش 30/04/1399 در حافظه مالیاتی برابر تاريخ  صورتحسابدر صورتی که تاريخ ثبت  

 :باشدمیبه شرح ذيل زما ی يو یکس 

   باشد:صورت ذيل میبهتاريخ معادل میالدی تاريخ ذکر شده  -1

 04/1399/ 30شمسی                 20/07/2020 میالدی                                                                      

معادل عدد ذيل  01/01/1970از تاريخ  20/07/2020تاريخ   )برحسب روز(مهر زما ی يو یکس  -2

 باشد:می

 روز  18463                                                                                                

و اضافه  مود  عدد صفر به مهر زما ی يو یکس  مال معادلسیعدد هگزا د آورد بعد از بدست  -3

 :آيدبدست می شماره منحصر به فرد مالیاتیتاريخ مد  ظر برای استفاده در ، آ ابتدای 

            16F4810                                 1018463  

 

 سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی   -3-1-3

منحصر که مقدار آ  درو  هر حافظه مالیاتی  است شماره منحصر به فرد مالیاتیمولفه متغیر تشکیل دهنده 

مالیاتی متفاوت و به صورت مقدار به ازای هر صورتحساب ثبت شده توس  حافظه باشد. اين به فرد می

 شود.متناوب و تصاعدی تولید می

                                                           
1 Unix Time Stamp 
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 در روز، میلیو   1 حساب صادره توس  هر حافظه مالیاتی به تعدادتحداکثر صور بینیپیشبا توجه به 

 10 برای فرد مالیاتی صورتحسابدر شماره منحصر بهتعداد سريال داخلی مورد  یاز برای صدور و درج 

 : شودمیصورت زير محاسبه به سال

 میلیو   1 صورتحساب در روز× 365 روز يک سال×  10سال=  3, 650, 000, 000

رقم پیش  12عددی با طول  سیستم پرداخت با کی کشور مندی یاز رعايتو با توجه به عدد بدست آمده 

 ( Dec)10مبنای جای ( بهHex)16توا  از مبنای . همچنین برای کاهش طول عدد میاستبینی شده

ب و کار و پاسخگوی  یازهای کس توا دمی (16)مبنای رقم 10در  تیجه عددی با طول  استفاده  مود،

 باشد.سیستم پرداخت با کی کشور 

 کنترلی  رقم -3-1-4

 شودستفاده میاکنترلی  رقم 1 از شماره منحصر به فرد مالیاتی اولمولفه  3به منظور کنترل صحت اصالت 

 در لیحساب و سريال صورتحساب داخت، تاريخ ثبت صورمالیاتی شناسه يکتای حافظهاز  ترکیبی که

ری در آ ها ايجاد يا تغیی مقادير ديگر معتبر  باشند 3باشد. در مواردی که هرکدام از حافظه مالیاتی می

-می Verhoeff ،رقم کنترلی محتوای  ادرستی خواهد داشت. الگوريتم مورد استفاده رقم کنترلی شود

 باشد.

به عدد تبديل  استمالیاتی که به صورت کاراکتر غیرعددی  حافظه شناسه يکتای بايست مولفهمیابتدا در 

مطابق جدول  UTF-8به معادل مبنای ده   مالیاتی حافظه . برای اين منظور هر حرف از شناسه يکتایشود

عدد با حداکثر طول  1تا ماهیت عددی پیدا کند. با جايگذاری اعداد بدست آمده،  شودتبديل می( 2) 

 . آيددست میبهرقم  12

 UTF-8.کدينگ 1جدول 

 

 

 

 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  

E D C B A      6 

O N M L K J I H G F 7 

Y X W V U T S R Q P 8 

         Z 9 

  کاراکتر پايه 

  ذخیرهکاراکتر 

 کاراکتر ممنوعه 
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 هاپیوست -4

 پیوست اول       

 صورتحساب: شماره منحصر به فرد مالیاتیمثال 

 DEF5GHشناسه يکتای حافظه مالیاتی: 

 exHF0481→  Day18463→  2020/07/20→  1399/04/30حساب در حافظه مالیاتی:            تتاريخ ثبت صور

زير  به صورت شماره منحصر به فرد مالیاتی 000000000Cحساب صادره با شماره سريال ( برای صورت1مثال

 خواهد بود:

    :8  رقم کنترلی-UTF)72 71 5 70 69 68=( Hex)C000000000( HexF)0481) (GH5DEF(

2→ Verhoeff= 12000000000001846368697057172 → Dec12)0000000000(Dec)018463( 
 صورتحساب شماره منحصر به فرد مالیاتی:    

DEF5GH0481F000000000C2 

ت زير به صور شماره منحصر به فرد مالیاتی 0000001FEDحساب صادره با شماره سريال ت( برای صور2مثال

 خواهد بود:

     :8 رقم کنترلی-UTF)72 71 5 70 69 68=( HexFED)1000000( HexF)0481) (GH5DEF(

8→ Verhoeff= 81730000000001846368697057172→  Dec8173)00000000(Dec)018463( 
 صورتحساب:     شماره منحصر به فرد مالیاتی 

 DEF5GH0481000000F1FED8 
زير  به صورت شماره منحصر به فرد مالیاتی009956F721( برای صورتحساب صادره با شماره سريال 3مثال

 خواهد بود:

     :8 رقم کنترلی-UTF)72 71 5 70 69 68=(Hex )721F995600( HexF)0481) (GH5DEF(

1→ Verhoeff= 25726134090001846368697057172→  Dec2572613409)00(Dec)018463( 
 صورتحساب: شماره منحصر به فرد مالیاتی 

 DEF5GH0481F009956F7211 


