
 

 

 31/50/3131ثشٚص ضذٜ دس تبسیخ  – سٛاالت ٔتذاَٚ دفبتش

 

 اص چٝ طشیمی الذاْ وٙٓ؟. ٘یبص ثٝ پطتیجب٘ی داسْ .1

دس غٛست . سپس پشسص ٞبی ٔتذاَٚ دس ایٗ سٙذ سا ٘یض ٔطبِؼٝ وٙیذ. ِطفب اثتذا سإٞٙبی سبٔب٘ٝ سا ٔطبِؼٝ وٙیذ( ج

 .ٚجٛد پشسص اص یىی اص طشق صیش ٔی تٛا٘یذ الذاْ ٕ٘بییذ

  دسخٛاستٟبی خٛد سا اص طشیك سبٔب٘ٝ تیىتیًٙ ثٝ آدسس 
http://www.partners.ir/cartax/ 

ِطفب . اسسبَ خٛاٞذ ضذ اسائٝ ضذٜپبسخ دسخٛاستٟبی اسائٝ ضذٜ اص طشیك ایٗ سبٔب٘ٝ ثٝ آدسس ایٕیُ . اسسبَ فشٔبییذ

 .ضشح دسخٛاست یب ایشاد خٛد سا وبُٔ ٚاسد ٕ٘بییذجٟت دسیبفت ٞش چٝ سشیؼتش پبسخ، 

 ضٕبسٜ تٕبسٟبی سبٔب٘ٝ پطتیجب٘ی: 

56366005300 
56366003356 
56366003661 
56366006636 
56366006630 
56366006630 

56366000303 
56366001000 
56366000653 
56366060156 
56366060160 

 

 

 ثٝ سبٔب٘ٝ دستشسی ٘ذاسْ؟ چٍٛ٘ٝ الذاْ وٙٓ؟

 .تٕبس ثٍیشیذ 02188501731ِطفب ثب وبٖ٘ٛ دفبتش پیطخٛاٖ ضٕبسٜ ( ج

 

 چٝ وٙٓ؟. اطالػبت ٞٛیتی ٘بلع است. خٛدسٚ سا ٚاسد وشدٜ اْ VINوذ ّٔی ٚ  .6

اطاّلػبت ٞٛیّتی ٔٛدّی سا ثشسسی ٚ دس غٛستی ِطفب پس اص ٚسٚد وذ ّٔی ٚ ضٙبسٝ خٛدسٚ ٔٛدی، خٛاٞطٕٙذ است ( ج

ٔسئِٛیت اغالح اطّالػبت ٚاسد . وٙیذ، ٘سجت ثٝ اغالح اطّالػبت الذاْ فشٔبییذ وٝ ٔغبیشتی دس ایٗ اطاّلػبت ٔطبٞذٜ ٔی

ضذٜ ثش ػٟذٜ دفبتش ثٛدٜ ٚ دس غٛست سٛء استفبدٜ دس ایٗ صٔیٙٝ، ٔشاتت دس سیستٓ ثجت ٚ دستشسی دفتش لطغ خٛاٞذ 

 .ایٗ اطّالػبت ضبُٔ اطاّلػبت ٞٛیتی، اطّالػبت خٛدسٚ، ٚ ٚؾؼیّت ضشاوت ٔی ثبضذ .ضذ

 

اها ایي گشیٌِ در . در راٌّوای ارائِ شذُ اس طزف ساسهاى اهَر هالیاتی تاریخ شزٍع هالکیّت در قسوت اطّالػات َّیّتی ٍجَد دارد .1
 سیستن دیذُ ًویشَد؟

 .اطّالػات شزاکت اًتقال یافتِ استدر آخزیي ًسخِ سیستن ایي قسوت حذف ٍ بِ (  ج
 ٔجّغ وبسٔضد دسیبفتی چمذس است؟ .0

 .سیبَ تؼییٗ ضذٜ است 333555ٚ ٔفبغب حسبة  03555اظٟبس٘بٔٝ ( ج

http://www.partners.ir/cartax


 

 

 

  چبح ٚ تحٛیُ اظٟبس٘بٔٝ ثٝ ٔٛدیبٖ ِضٚٔی داسد؟آیب  .5

حزف ٚ ٘یبص ٕ٘ی ثبضذ  پیشٚ استؼالْ اص سبصٔبٖ، فشآیٙذ تسّیٓ فیضیىی اظٟبس٘بٔٝ دس سبٔب٘ٝ جذیذ .اججبسی ٘یست( ج

 .دس غٛست دسخٛاست ٔٛدی اظٟبس٘بٔٝ ٔی تٛا٘ذ اسائٝ ٌشدد. اؾٟبس٘بٔٝ فیضیىی ثٝ ٔٛدی تحٛیُ ٌشدد
 

آیب اغُ  آیب ثبسٌضاسی ٔذاسن ثشای ٕٞٝ پشٚ٘ذٜ ٞب الصْ است؟ آیب ضٙبسٙبٔٝ ٘یض ثبیذ حتٕب ثبسٌضاسی ٌشدد؟ .6

 ٔذاسن فمط لبثُ لجَٛ است؟

 ثبیذثٙبثش تبویذ دفتش تطخیع سبصٔبٖ، ضٙبسٙبٔٝ ٘یض . پشٚ٘ذٜ ٞبی جذیذ ا٘جبْ ضٛدثشای ثبسٌضاسی ٔذاسن فمط ( ج

 .خٛدداسی ٕ٘بییذاص اسىٗ فتٛوپی یب فتٛوپی ثشاثش اغُ ٔذاسن  .اسىٗ ضٛد اغُآپّٛد ٚ تٕبٔی ٔذاسن ٘سخٝ ٞبی 

 (ٔشاجؼٝ ٕ٘بییذ 35ِطفب ثٝ سٛاَ ضٕبسٜ )

 
 ؟آیا بایذ ٍارد کٌین. قسوت اطّالػات شزاکت، در سیستن در حال حاضز ٍجَد ًذاردتاریخ شزٍع هالکیّت اکثز هَدّیاى در  .7

ایي تاریخ در . بایذ ًسبت بِ ثبت تاریخ شزٍع هالکیّت هطابق سٌذ خَدرٍ یا سایز اسٌاد ارائِ شذُ اس طزف هَدّی اقذام ًواییذ (ج

 .باید وارد گردددرصذ شزاکت دارد ًیش  011صَرتی کِ هَدّی 
 

 اطالػبت ضشاوت اػطبس ٕ٘ی تٛا٘یٓ ٚاسد وٙیٓ؟دس  .8

دسغذ  67داً٘  4دسغذ ٚ ثشای  33داً٘  2ٔثال ثشای . خیش دس حبَ حبؾش فمط اص اػذاد غحیح استفبدٜ وٙیذ( ج

 .ٚاسد وٙیذ

 

 چشا؟. تٗ سا ٚاسد وٙٓ 2.5دس ٚاسد وشدٖ ظشفیت خٛدسٚ ٕ٘ی تٛا٘ٓ  .9

 .وٙیذویّٛ ٚاسد  2522تٗ ٔمذاس  2.5ِطفب ثجبی ( ج

 

 ٔٛاسد خبظ دس سیستٓ لذیٓ ٕٞفىشاٖ ٚاسد ضذٜ است ٚ ٔٙتظش تبییذ ثٛدٜ؟ آیب ایٗ ٔٛاسد ثبیستی ٔجذد ٚاسد ضٛد؟ .12

دس غٛست اسائٝ ٔذاسوی دس لسٕت دسخٛاست ٞب یب ٔٛاسد خبظ دس سیستٓ لذیٓ وٝ ٞٙٛص دس جشیبٖ ثٛدٜ ٚ ( ج 

ٔشثٛط ثٝ ایٗ ٔذاسن دس سیستٓ جذیذ، ٔذاسن ٔشثٛطٝ  فشآیٙذ آٖ وبُٔ ٘طذٜ است، ثب تٛجٝ ثٝ ػذْ تجذیُ اطالػبت

الصْ ثٝ تٛؾیح است ضٕب ٔی تٛا٘یذ اظٟبس٘بٔٝ ٔٛدی سا ثب دس ٘ظش . آپّٛد ٌشدد ٔجذداجٟت ثشسسی ٚ تبییذ ٕٔیض ثبیستی 

دس غٛستی وٝ ٔذاسن اسائٝ ضذٜ ٔٛسد لجَٛ ٕٔیض . تىٕیُ ٚ اسائٝ ٕ٘بییذ خٛد اظٟبسیٌشفتٗ ایٗ ٔذاسن اص لسٕت 

ثٙبثشایٗ اسسبَ ٔذاسن دس . ٘جبضٙذ دس غذٚس ٔفبغب حسبة ثشای ٔٛدی ٔجذدا ثذٞی اػالْ ٚ ثبیستی پشداخت ٕ٘بیذ

 .ٚ ٔی تٛا٘یذ اظٟبس٘بٔٝ ٔٛدی سا غبدس ٕ٘بییذ ٘ىشدٜسیستٓ جذیذ اص غذٚس اظٟبس٘بٔٝ جٌّٛیشی 

 



 

 

 در درخَاست هفاصا حساب تاریخ شزٍع چِ ٍارد کٌن؟ .11

سیستٓ ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ ایٗ تبسیخ دس غٛست ٚجٛد  .یک هاُ پس اس تاریخ سٌذ کوپاًی قزار گیزدتاریخ شزٍع را بزابز ( ج

 .داضتٗ ثذٞی اػالْ خٛاٞذ وشد
 

دس غذٚس ٔفبغب حسبة ٔٛدی ٔطىُ داسیٓ؟ ٔثال ثب ٚجٛد دسیبفت ٔفبغب اص سیستٓ لذیٓ ثبص ٞٓ ثذٞی اػالْ  .12

 .ٔیٍشدد

ثب تٛجٝ ثٝ ٔطىُ دس غذٚس ٔفبغب ٚ اػالْ ثذٞی ثشای تؼذاد صیبدی اص ٔٛدیبٖ فؼال فشآیٙذ غذٚس ٔفبغب حسبة ( ج

 .٘طٛدداسای ٔطىُ ثٛدٜ ٚ تٛسط دفبتش ا٘جبْ 

 

 .دس تغییش ٔبِىیت چٍٛ٘ٝ ثبیذ الذاْ ٌشدد .13

اطالػبت اضتشان دسغذ  دس سپس. حتٕب ٔفبغب حسبة دسیبفت ٕ٘بیذ٘یبص است ٔٛدی لجّی ثشای تغییش ٔبِىیت ( ج

سپس ثشای ٔٛدی جذیذ پشٚ٘ذٜ تطىیُ دٞیذ ٚ . اضتشان سا غفش ٚاسد ٕ٘بییذ ٚ تبسیخ پبیبٖ ٔبِىیت سا ٚاسد ٕ٘بییذ

 .دسغٛستی وٝ ٔٛدی جذیذ ثشي سجض داسد ٔی تٛا٘یذ ثشای اٚ پشٚ٘ذٜ جذیذ تطىیُ دٞیذ .اطالػبت آٖ سا وبُٔ ٕ٘بییذ
 

 چٝ ٚاسد وٙٓ؟. ؽ ٔٛدی غبدس ضذٜ اص سیستٓ لذیٓ سشی لجؽ ٘ذاسددس ثبسٌضاسی لجٛؼ لذیٕی، لج .30

 .غفش ٚاسد ٕ٘بییذ( ج

 

ٔبِیبت خٛدسٚ ٔٛدی دس اظٟبس٘بٔٝ ٞبی دسیبفتی دس سبِٟبی ٌزضتٝ غفش ثٛدٜ ِٚی دس حبَ حبؾش ٔبِیبت ٔحبسجٝ  .30

 .ٔیطٛد

. ٘ٛع خٛدسٚ، ظشفیت آٖ ٚ سبیش اطالػبت ٞٛیتی سا ثشسسی ٚ دس غٛست ٘یبص اغالح ٕ٘بییذ سبَ ٔذَ خٛدسٚ، ِطفب( ج

دس غٛست دسست ثٛدٖ ایٗ اطالػبت، ٔبِیبت ٔحبسجٝ ضذٜ ثش اسبس آخشیٗ جذاَٚ ٔبِیبتی سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی 

 . ٔحبسجٝ ضذٜ ٚ دسست ٔی ثبضٙذ

 

 ؟ضشاوت لٟشی دس اطالػبت ضشاوت یؼٙی چٝ .30

دس غٛست ٚاسد وشدٖ ضشوبی . اص ٔٛدیبٖ فٛت وشدٜ ثبضذ، ٚساث ثٝ ػٙٛاٖ ضشوبی لٟشی ٔیجبضٙذٚلتی یىی ( ج

 .لٟشی وذ ّٔی ٔٛدی فٛت ضذٜ ٘یض ثبیذ ٚاسد ضٛد

 

 چٝ وٙٓ؟. ٔٛدی دس سیستٓ لذیٓ اظٟبس٘بٔٝ دسیبفت وشدٜ است ِٚی دس سبٔب٘ٝ جذیذ اظٟبس٘بٔٝ ٚجٛد ٘ذاسد .30

 .جٟت ثشسسی ثیطتش اػالْ فشٔبییذ تیجب٘یپط سبٔب٘ٝٔٛسد سا اص طشیك ِیٙه ( ج 

 



 

 

 است چٍٛ٘ٝ دس سیستٓ ثجت وٙیٓ؟ ٚ ٔبِه خٛدسٚ ضشوت ثشي سجض ثٝ ٘بْ ضشوت .36

ٔٛدیبٖ حمٛلی ثبیذ اظٟبس٘بٔٝ حمٛلی . ٘جبیذ اسائٝ وٙٙذضشوت ٞب ٚ ٔٛدیبٖ حمٛلی، اظٟبس٘بٔٝ ٔطبغُ خٛدسٚ ( ج

 .تىٕیُ ٕ٘بیٙذ

 

دس سیستٓ لجُ  VIRTXXXXXخٛدسٚٞبی ساٜ سبصی وٝ فبلذ ضٕبسٜ پالن ٞستٙذ یب ثب ضٕبسٜ ضٙبسبیی خٛدسٚ  .33

 پشٚ٘ذٜ داضتٙذ، دس ایٗ سیستٓ چٍٛ٘ٝ ثبیذ اظٟبس٘بٔٝ اسائٝ وٙٙذ؟

 ایٗ خٛدسٚ ٞب دس ٘سخٝ جذیذ سبٔب٘ٝ ٔی تٛا٘ٙذ  .ٕ٘یىٙٙذخٛدسٚ ٞبی ساٜ سبصی اظٟبس٘بٔٝ ٔبِیبت ٔطبغُ اسائٝ ( ج

 :ثشای ایٗ خٛدسٚٞب ثذیٗ ضشح ٔی ثبضذ VINاٌش پشٚ٘ذٜ جذیذ داسیذ، فشَٔٛ سبختٗ . اظٟبس٘بٔٝ غبدس ٕ٘بیٙذ

 : ثشای خٛدسٚی اَٚ 

VIRT + ٚ1 + وذ ّٔی ٔٛدی + دٚ سلٓ ٔذَ آخش خٛدس 

 : ثشای خٛدسٚ دْٚ 

VIRT + ٚ2 + وذ ّٔی ٔٛدی + دٚ سلٓ ٔذَ آخش خٛدس  

 ضىُثشای سبیش خٛدسٚٞب ثٝ ٕٞیٗ  

 .سا ٚاسد وٙیذ "س"ٚ حشف  5ثجبی اػذاد  دس فیّذ پالن خٛدسٚ،

 ٘یض وٕتش است، ِٚی ثبص ٞٓ خطب ٔیذٞذ؟ KB 055است ٚ سبیضش اص  jpgٍٞٙبْ آپّٛد فبیُ، فبیُ اص ٘ٛع  .65

ِطفب پسٛ٘ذ فبیُ ٞب سا ثٝ حشٚف . Jpgیب وٛچه ٚ ثضسي است  JPGپسٛ٘ذ فبیُ ضٕب احتٕبال ثب حشٚف ثضسي ( ج

 .ایٗ ٔطىُ دس ٘سخٝ ٞبی جذیذ سفغ خٛاٞذ ضذ. تغییش دٞیذوٛچه 

 

دس پشٚ٘ذٜ ٞبی داسای ضشیه، ٔجّغ ٔحبسجٝ ضذٜ ٔبِیبت ٕٞٝ ضشوب ثٝ ٞش دسغذی اص ٔبِىیت یىسبٖ ٔحبسجٝ  .63

 ٔیطٛد؟ چشا؟

وٙیذ  ٔیدس غٛستی وٝ دس پشٚ٘ذٜ ٞبی جذیذ خٛد ایٗ ٔٛسد سا ٔطبٞذٜ . دس ٘سخٝ جذیذ ایٗ ٔٛسد سفغ ضذٜ است( ج

ٚ اص تٕبس تّفٙی دس ایٗ ٔٛاسد  جٟت ثشسسی ثجت ٕ٘بییذ (استجبط ثب پطتیجب٘ی سیستٓ) دس سبٔب٘ٝ پطتیجب٘ی فمط ِطفب

 .خٛدداسی ٌشدد

 

. سیبَ ٔبِیبت صیبدی ٔحبسجٝ ٔیٍشدد 355،555،555دسغذ  ٚ دسآٔذ وٕتش اص  355ثشای خٛدسٚیی ثب ٔطبسوت  .66

 چٝ وٙٓ؟. ٔٛدی خٛدسٚ دیٍشی ٘ذاسد

وٙیذ  دس غٛستی وٝ دس پشٚ٘ذٜ ٞبی جذیذ خٛد ایٗ ٔٛسد سا ٔطبٞذٜ ٔی. دس ٘سخٝ جذیذ ایٗ ٔٛسد سفغ ضذٜ است (ج

جٟت ثشسسی ثجت ٕ٘بییذ ٚ اص تٕبس تّفٙی دس ایٗ ٔٛاسد ( استجبط ثب پطتیجب٘ی سیستٓ)ِطفب فمط دس سبٔب٘ٝ پطتیجب٘ی 

 .خٛدداسی ٌشدد



 

 

 وٙٓ؟ ستبسٜ داس سا چٍٛ٘ٝ ٚاسد VINخٛدسٚٞبی ثب  .61

دس غٛست ثشٚص ٔطىُ دس سبٔب٘ٝ . ستبسٜ داس سا ٔی تٛا٘یذ جستجٛ ٚ ثجت ٕ٘بییذVINدس ٘سخٝ جذیذ پشٚ٘ذٜ ٞبی ثب ( ج

 .پطتیجب٘ی ثجت ٕ٘بییذ
 

  



 

 

 ثٝ چٝ ضىُ دس سیستٓ اػٕبَ ٔیٍشدد؟ ِیضیًٙٔؼبفیت  .60

شوا . هویش ارجاع خَاّذ شذدرخَاست جْت تاییذ بِ کارتابل . هذرک لیشیٌگ را در درخَاست ّا بارگشاری ًواییذ .0

 .هیتَاًیذ ًسبت بِ اداهِ ٍ صذٍر اظْارًاهِ اقذام ًواییذ

اًتخاب را   آيا در سال مورد نظر درخواست لیزینگ دارید؟در جَاب بِ  اهِصذٍر اظْارً سَاالت اختصاصیدر  "بلی"تیک  .2

 (0شکل ) .تَضیحات باالی فزم سَاالت اختصاصی را هطالؼِ کٌیذ. شَد

 

 3 شکل

 بٌا بز اػالم ساسهاى اهَر هالیاتی

   هیگزددخَدکار اػوال  هؼافیّت بِ طَر تي 7بزای خَدرٍّای سیز.  

  در ایي هَارد دٍ راُ داریذ. ًوی شَدتي هؼافیّت بِ طَر خَدکار اػوال  7بزای خَدرٍّای باالی . 

ٍ پزداخت ًکٌذ ٍ هٌتظز بواًذ پس اس تاییذ هذرک لیشیٌگ تَسط  تسلین کٌذایٌکِ هَدی اظْارًاهِ را  :اٍلراُ 

 . در صذٍر هفاصا ایي هؼافیت لحاظ خَاّذ شذ( رٍس کاری سهاى خَاّذ بزد 01کِ تا )هویش 

  



 

 

بزای خَداظْاری در هزحلِ دٍم هحاسبِ هالیات بز . ایٌکِ دفتز هیتَاًذ اس خَد اظْاری استفادُ کٌذ دٍمراُ 

گشیٌِ خیز را  "آیا مبلغ مالیاتی محاسبو شده برای شما قابل قبول است؟"در پاسخ بِ  011هادُ  5اساس تبصزُ 

 (2شکل . )اًتخاب کٌیذ

 

 2 شکل

درصذ درآهذ هشوَل هالیات  01 هؼادل( سایز ّشیٌِ ّا) 8سپس در جذٍل ّشیٌِ ّای هؼاف در ردیف  

. ریال است 009،011،111درآهذهشوَل هالیات هَدی  2بِ ػٌَاى هثال در شکل  .هَدی را ٍارد ًواییذ

 (0شکل . ) ریال خَاّذ بَد 00،821،111درصذ آى هؼادل  01بٌابزایي 

 

 1 شکل

 .دگوِ بؼذی را کلیک کٌیذ .ایي ػذد اس درآهذ هشوَل هالیات هَدی کسز خَاّذ شذ 



 

 

 

 0 شکل

ردیف دٍم ایي . در بزگِ بؼذی، در ردیف اٍل درآهذ هشوَل هالیات هَدی را در ردیف اٍل، جوغ درآهذ خذهات طی سال، ٍارد ًواییذ

در صفحِ بؼذ هی تَاًیذ در صَرت تاییذ . سپس دگوِ بؼذی را کلیک کٌیذ. هٌتقل شذُ است 0شوارُ جذٍل شکل  8جذٍل اس  

 .هَدی اظْارًاهِ را تاییذ ًْایی ًواییذ

 

 

  



 

 

 سٚص دسست ٔحبسجٝ ٕ٘ی وٙذ؟  100ثشای ٔٛاسد وٕتش اص  اظٟبس٘بٔٝ دٚسٜ ای .60

اص اٚاسط سبَ خشیذاسی ضذٜ یب ا٘تمبَ پیذا وشدٜ است، ٔی  3136دس ٔٛاسدی وٝ خٛدسٚ دس سبَ  دس ٘سخٝ جذیذ( ج

 .تٛا٘یذ ثب اغالح تبسیخ ضشٚع دسیبفت اظٟبس٘بٔٝ، اظٟبس٘بٔٝ دٚسٜ ای دسیبفت ٕ٘بییذ

 

ٔفبغبحسبة أىبٖ ثبسٌضاسی ٔفبغبحسبة ٞبی غبدسٜ اص سیستٓ لذیٓ یب اص سبیش ٔشاوض ٚجٛد ٘ذاسد؟ دس غذٚس  .60

 ثذٞی اػالْ ٔیٍشدد دس غٛستی وٝ ٔٛدی ٔفبغب حسبة اص سیستٓ لذیٓ داسد؟ چٝ وٙٓ؟

ٚ اطالػبت ٔشثٛطٝ  ثبسٌضاسی ٕ٘بییذثشای ایٙىبس ٔفبغب حسبة سا . دس ٘سخٝ جذیذ ایٗ أىبٖ لشاس دادٜ ضذٜ است ( ج

سٚص  35ذ ٕٔیض ٔبِیبتی ٔؼٕٛال تب تبیی. خٛاٞذ ضذ اسجبعپس اص ثجت دسخٛاست ثٝ وبستبثُ ٕٔیض . ٕ٘بییذ تىٕیُسا 

خٛاٞطٕٙذ است دس . ٔشاجؼٝ ٕ٘بیذ غذٚس ٔفبغب حسبةپس اص تبییذ، ٔٛدی ٔی تٛا٘ذ جٟت . وبسی صٔبٖ ٘یبص داسد

ٍٞٙبْ غذٚس ٔفبغبحسبة، خٛاٞطٕٙذ است   "ٔطبٞذٜ خطب دس ٔحبسجبت"غٛست ثشٚص ٔطىُ دس پشٚ٘ذٜ ضٕب، یب 

ضٕبسٜ ّٔی ٔٛدی سا جٟت ثشسسی ٚ پبسخ اسسبَ ٕ٘بییذ ٚ دس ایٗ ٔٛسد اص ٚ VINاص طشیك سبٔب٘ٝ پطتیجب٘ی فمط 

 .تٕبس تّفٙی خٛدداسی ٕ٘بییذ

 

 خٛدسٚٞبیی وٝ ثشي سجض دس سٞٗ ضشوتٟبی خٛدسٚسبصی ٞستٙذ آیب ثبیذ دس ایٗ سیستٓ ثجت ضٛ٘ذ؟ .60

ثبیذ دس ایٗ سیستٓ ثّی خٛدسٚٞبیی وٝ ثشي سجض دس سٞٗ ضشوت خٛدسٚسبصی است ٔطبثٝ ٔٛاسد داسی ِیضیًٙ ( ج

 .اظٟبس٘بٔٝ اسائٝ ٕ٘بیٙذ

 

 

 



 

 

 .چٍٛ٘ٝ ثبیذ الذاْ ٌشدد. ٔٛدی فٛت وشدٜ است .66

سپس ثشای ٞش یه اص ضشوبء پشٚ٘ذٜ تطىیُ . ثشای ٔٛدی فٛت ضذٜ ثبیذ تب تبسیخ فٛت ٔفبغب حسبة غبدس ٌشدد( ج

 .ٌشددٕٞچٙیٗ ثشای ٞش ٚاسث ثبیذ اظٟبس٘بٔٝ جذا غبدس . ٔی دٞیذ ثٝ ٔیضاٖ ضشاوتطبٖ

 

 آیب پس اص غذٚس لجؽ اظٟبس٘بٔٝ دس سیستٓ ٚ پشداخت آٖ الصْ است لجؽ دس سیستٓ ثبسٌضاسی ٌشدد؟ .63

ٔٛدی ثبیذ لجؽ سا ٘ضد خٛد ٍٟ٘ذاسی . سبػت دس سیستٓ اػٕبَ خٛاٞذ ضذ 60خیش تبییذیٝ پشداخت لجؽ پس اص ( ج

 .ٕ٘بیذ ٚ دس غٛست ٘یبص اسائٝ ٕ٘بیذ

 

. ٔٛدی ٔؼتشؼ است. ثشای خٛدسٚ ٔٛدی ٔٗ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٘طذٜ است 36َ سیبَ دس سب 355،555،555یت فبٔؼ .15

 چٝ وٙٓ؟

سیبَ ثشای اِٚیٗ خٛدسٚ استفبدٜ  355،555،555ٔؼبفیت تب سمف . ٔٛدی ضٕب حتٕب ثیص اص یه خٛدسٚ داسد( ج

دْٚ استفبدٜ سیبَ ثبضذ ثبلیٕب٘ذٜ ٔؼبفیت دس خٛدسٚ  355،5555،555دس غٛستی وٝ دسآٔذ اِٚیٗ خٛدسٚ صیش . ٔیطٛد

 . ثشای خٛدسٚٞبی دیٍش ٔٛدی ٔؼبفیت دس ٘ظش ٌشفتٝ ٘خٛاٞذ ضذ. خٛاٞذ ضذ

 

 اتجبع ثیٍب٘ٝ سا چٍٛ٘ٝ دس سیستٓ تؼشیف وٙیٓ؟ .13

ایٗ وذ سا . الذاْ ٕ٘بیٙذ /http://tax.gov.irاتجبع ثیٍب٘ٝ ثبیذ ٘سجت ثٝ دسیبفت وذ سٍٞیشی اص طشیك سبیت ( ج

ضٙبسٝ خٛدسٚ ٔٛدی ٚاسد ٕ٘بییذ ٚ ثشای تجؼٝ خبسجی پشٚ٘ذٜ تطىیُ دٞیذ ٚ ٘سجت ثٝ غذٚس  ٕٞشاٜ ثجبی وذ ّٔی 

ضشٚع ٔیطٛد ٘سجت ثٝ  Fفؼال اتجبع خبسجی ٔیتٛا٘ٙذ ثب ٕٞبٖ وذ ٔٛجٛد دس ثشي سجض وٝ ثب   .اظٟبس٘بٔٝ الذاْ فشٔبییذ

 .شٚ٘ذٜ الذاْ ٕ٘بیٙذتىٕیُ اظٟبس٘بٔٝ ٚ تطىیُ پ

 

ثٝ ثخص اطالػبت خٛدسٚ ٔشاجؼٝ وٙیذ ٚ ]دس غٛستی وٝ اطالػبت خٛدسٚ سا وبُٔ وشدٜ ایذ ٚ ثبص ٞٓ خطبی   .16

 دس خٛدسٚ ٚ ٔٛدی ثٝ ٔشثٛط ٞٛیتی ٔذاسن تىٕیُ اص پس[ [ٚ ٘ٛع،ظشفیت ٚ ٔذَ ساوبُٔ وٙیذساطالػبت خٛد

سا ٔطبٞذٜ ٔیىٙیذ،  ]ٌشدد ٔی اسسبَ ٕٔیض وبستبثُ ثٝ خٛدوبس غٛست ثٝ پشٚ٘ذٜ ، ٞٛیتی ٔذاسن اسىٗ ثخص

VIN  ُخٛدسٚ ایٗ ٔٛدی دس سیستٓ جٟت ٔطخع ٕ٘ٛدٖ دسآٔذ ٔٛدی ٔؼتجش ٘جٛدٜ ٚ دسخٛاست ضٕب ثٝ وبستبث

ِطفب اص . سٚص جٟت دسیبفت ٔفبغب غجش وٙیذ 35ثبیذ تب . ٚ تبییذ آٖ اسسبَ ضذٜ است VINٕٔیض جٟت ثشسسی 

 .اسسبَ ایٗ ٔٛاسد فؼال خٛدداسی ضٛد

 

دس ٔٛاسدی وٝ دفتش سٟٓ ٔٛدی سا ثٝ اضتجبٜ ٚاسد وشدٜ است یب سٟٓ ٔٛدی ثٝ اضتجبٜ اص سیستٓ لجّی ٔٙتمُ ضذٜ   .11

دس ٘سخٝ ثؼذی سبٔب٘ٝ لشاس دادٜ )ی سا اص طشیك سبیش دسخٛاستٟب است، ٚ ٘یبص ثٝ اغالح داسد، ثبیذ ثشي سجض ٔٛد

http://tax.gov.ir/


 

 

سٚص دس غٛست تبییذ ٕٔیض ٘سجت  35دسخٛاست ثٝ وبستبثُ ٕٔیض اسجبع خٛاٞذ ضذ ٚ تب . اسسبَ ٕ٘بییذ( خٛاٞذ ضذ

 خٛاٞطٕٙذ است دس ایٗ ٔٛاسد تب صٔبٖ اغالح اص غذٚس اظٟبس٘بٔٝ ٚ ٔفبغبحسبة. ثٝ اغالح آٖ الذاْ خٛاٞذ وشد

 .خٛدداسی ٌشدد

 

دس ٔفبغبی غبدسٜ اص سیستٓ لذیٓ ٚ دس سیستٓ ٔغبیشتی داسد،  VINخٛدسٚ دس ثشي سجض ثب  VINدس غٛستی وٝ   .10

( دس ٘سخٝ ثؼذی سبٔب٘ٝ لشاس دادٜ خٛاٞذ ضذ)خٛاٞطٕٙذ است ثشي سجض خٛدسٚ سا اص طشیك سبیش دسخٛاستٟب 

سٚص دس غٛست تبییذ ٕٔیض ٘سجت ثٝ اغالح  35دسخٛاست ثٝ وبستبثُ ٕٔیض اسجبع خٛاٞذ ضذ ٚ تب . اسسبَ فشٔبییذ

 .ْ خٛاٞذ وشدآٖ الذا

 

پیشٚ پیٍیشی ٞبی ٔىشس اص سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی، ٔٛافمت ٌشدیذ اسىٗ یىی اص ٔذاسن اغُ وبست ّٔی یب اغُ   .10

یؼٙی یىی اص ایٗ دٚ ٔذسن ثشای اسائٝ اظٟبس٘بٔٝ ٚ . ٔٛدی ثشای پشٚ٘ذٜ ٞبی جذیذ وفبیت ٕ٘بیذ ضٙبسٙبٔٝ 

 .ٔفبغبحسبة وبفی ٔی ثبضذ

 

ٕٞسش ضشیه دیٍش است، ثشي دْٚ ضٙبسٙبٔٝ صٚج ٚ صٚجٝ حتٕب ثبیذ ثبسٌضاسی  دس ٔٛسد ضشوبیی وٝ ضشیه،  .10

 .ٌشدد

 

ٔمشس ضذ دس غذٚس ٔفبغبحسبة تبسیخ ضشٚع غذٚس ٔفبغب اص تبسیخ ٔبِىیت ٔٛدی ثبضذ ٚ ثذٞی ٞبی لجّی ثشای   .10

 .ٔٛدی جذیذ ٔٙظٛس ٍ٘شدد

 

ثشای تٕبْ سبَ دسیبفت وشدٜ ایذ، ثبیذ اص  دس غٛستی وٝ تبسیخ ٔبِىیت اٚاسط سبَ ثٛدٜ ِٚی ضٕب اظٟبس٘بٔٝ سا  .16

ایٗ ٘ٛع اظٟبس٘بٔٝ اٚاخش تیش ٔبٜ فؼبَ . اظٟبس٘بٔٝ اغالحی استفبدٜ ٕ٘بییذ یب ٔفبغب حسبة ثشای ٔٛدی غبدس ٕ٘بییذ

 .خٛاٞذ ضذ

 

دس غٛستی وٝ اظٟبس٘بٔٝ ثجت ٟ٘بیی ضذٜ ٚ پس اص ثجت ٔذاسن ِیضیًٙ اسائٝ ضذٜ است ٔذاسن سا ثبسٌضاسی   .13

دس غٛست تبییذ ٕٔیض، ٔیتٛا٘یذ ثب غذٚس ٔفبغب حسبة ٘یض . سپس ثبیذ اص اظٟبس٘بٔٝ اغالحی استفبدٜ ٕ٘بییذ .وٙیذ

 .اظٟبس٘بٔٝ اغالحی اٚاخش تیش ٔبٜ فؼبَ خٛاٞذ ضذ. ٔؼبفیت ِیضیًٙ سا ثشای ٔٛدی اػٕبَ ٕ٘بییذ

 

سیبَ ٔؼبفیت  355،555،555ٔطَٕٛ  3136دس غٛستی وٝ ٔٛدی ضٕب ثیص اص یه خٛدسٚ داسد، ٔٛدی دس سبَ  .05

یؼٙی اٌش خٛدسٚ اَٚ . ایٗ ٔؼبفیت ثشای ٔجٕٛع دسآٔذ ٔطَٕٛ ٔبِیبت ٕٞٝ خٛدسٚ ٞب اػٕبَ ٔیٍشدد. خٛاٞذ ثٛد



 

 

حبَ اٌش خٛدسٚ دْٚ . سیبَ دسآٔذ داسد، ایٗ خٛدسٚ وبٔال ٔؼبف خٛاٞذ ضذ 35،555،555ٔٛدی 

ثبلیٕب٘ذٜ دس ایٗ خٛدسٚ استفبدٜ ضذٜ ٚ  سیبَ ٔؼبفیت 35،555،555سیبَ دسآٔذ داضتٝ ثبضذ،  30،555،555

سیبَ خٛاٞذ ثٛد ٚ ٔبِیبت ٔحبسجٝ ضذٜ ثشای  60،555،555دسآٔذ ٔطَٕٛ ٔبِیبت ایٗ ٔٛدی ثشای خٛدسٚ دْٚ 

٘حٜٛ ٔحبسجٝ ٔؼبفیت ثشای ٕٞٝ  الصْ ثٝ تٛؾیح است. سیبَ خٛاٞذ ثٛد 30،055،555 ایٗ خٛدسٚ ٔؼبدَ 

 .ٛدٜ ٚ دس سیستٓ جذیذ اغالح ضذٜ استخٛدسٚٞبی ٔٛدی دس سیستٓ لذیٓ تخّف ث

 

ٞٙٛص اص طشف سبصٔبٖ اػالْ ٘طذٜ است، ٍٞٙبْ  3131ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ جذاَٚ ٔبِیبتی ٚ ؾشایت ثشای سبَ ٔبِیبتی  .03

غذٚس ٔفبغبحسبة ثشای ٔٛدیبٖ، فمط دس غٛستی وٝ ٔٛدی ثشای ٘مُ ٚ ا٘تمبَ ٘یبص ثٝ ٔفبغب داسد، اص ٌضیٙٝ ثّی 

دس غیش ایٙػٛست فمط . تفبدٜ وٙٙذ ٚ تبسیخ پبیبٖ سا ٘یض تبسیخ سٚص دسیبفت ٔفبغب ٚاسد ٕ٘بیٙذدس ٘مُ ٚ ا٘تمبَ اس

  .دضیٙٝ خیش دس ٘مُ ٚ ا٘تمبَ اخز ضٛٚ ٌ 36ٔفبغبحسبة تب پبیبٖ 

 

دس غٛستی وٝ دس ستٖٛ ثستب٘ىبسی ٌضاسش اسصیبثی ػّٕىشد ٔجّغ ٔٙفی ٔطبٞذٜ ٔیىٙیذ، ثٝ ایٗ  :ثستب٘ىبسی ٔٙفی .06

 :دِیُ است

ٔبٜ  ،آٖ سبَ ٘جبضذ 36 ٔبٜلجُ آٖ تب  لجؽ ػّی اِحسبة پشداخت وشدٜ ثبضذ أب ٔفبغبی سبَ  ٔٛدی دس سبِی اٌش 

ٕٔىٗ است ٔجّغ  دِیُ، ثٝ ٕٞیٗ ،دٛٞبی دادٜ ٘طذٜ ثشای ٔٛدی ٔحبسجٝ ٚ اص ٔجّغ لجؽ ػّی اِحسبة وسش ٔیط

 .ثستب٘ىبسی ٔٙفی ضٛد

ٔٛدی تب  3133ی اِحسبة ٌشفتٝ است أب ٔفبغبی سبَ ّػ ٔفبغبی 50/56/3136ثٝ طٛس ٔثبَ ٔٛدی دس تبسیخ 

ٔبٜ  0ثشایٗ ثذٞىبسی ثٙب ،ذبضث ٔبٜ ٔٛدی ثٝ سبصٔبٖ ثذٞىبس ٔی 0ثشایٗ ثشای ثٙب ،ثٛدٜ است 30/56/3133 تبسیخ

ِیُ ٕٔىٗ است ٔیضاٖ وسش ٔیطٛد وٝ ثٝ ٕٞیٗ د 50/56/3136ٝ ٚ اص ٔجّغ فیص پشداختی ثشای ٔفبغبی سجٔحب

 .ٙفی ضٛدفیص ٔ

 .اص ٔٛدی ٌشفتٝ ٕ٘یطٛد 3133ٔبٜ  0الصْ ثٝ روش است ثشای ایٙىٝ حمی اص ٔٛدی صایُ ٘طٛد جشیٕٝ ای ثشای 

 

 :ثذٞىبس ٔیطٛد ٔجذداغب ٔٛدی بثشای ٌشفتٗ ٔف پشداخت فیص ٚ ٔشاجؼٝ ٔٛدی پس اص .01

 .جشیٕٝ ػذْ ٌشفتٗ ٔفبغب جشیٕٝ ػذْ تسّیٓ اظٟبس٘بٔٝ ٚ جشیٕٝ ٞبیی وٝ ثشای ٔٛدی ِحبظ ٔیطٛد دٚ ٌٛ٘ٝ است

جشایٓ تب آخش  ،ٔشاجؼٝ وٙذ 36/51/3136 تبسیخ دس یؼٙی اٌش ٔٛدی ،ایٗ جشایٓ ثٝ غٛست ٔبٞب٘ٝ ٔیجبضذ 

لجؽ تب  ،جٝ ٔیطٛد ٚاٌش ٔٛدی دس ایٗ تبسیخ ٔفبغب ٍ٘یشد ٚ فمط لجؽ سا پشداخت وٙذسٔحب 13/51/3136

ٔثال . خٛاٞذ ضذ ٔحبسجٝدٚثبسٜ اسلبْ  ،ذ اص ایٗ تبسیخثؼ ٝٔؼتجش ٔیجبضذ ٚ دس غٛست ٔشاجؼ 13/51/3136تبسیخ 

 ،لجؽ پشداخت وشدٜ ثبضذ 51 ٔبٜحتی اٌش دس  ،وٙذ ٝثشای ٌشفتٗ ٔفبغب ٔشاجؼ 51/50/3136اٌش دس تبسیخ 

ثٝ ٕٞیٗ دِیُ دس اسلبْ  د،طٛیٔحبسجٝ ٔ 13/50/3136دٚثبسٜ ٔحبسجبت تىشاس ٚ تب تبسیخ  ،چٖٛ ٔفبغب ٍ٘شفتٝ



 

 

 .خٛاٞذ داضت وٝ ثبیستی ٔجذدا تٛسط ٔٛدی پشداخت ٌشددتفبٚت ٘بچیضی ٚجٛد  50ٚ  51 ٔبٌٜضاسش ثشای 

تػٛیٝ ٚ  بٜدفتش پیص خٛاٖ ثبیذ اػالْ وٙذ وٝ ٔٛدی اٌش تب آخش آٖ ٔ ،الصْ ثٝ روش است ٍٞٙبْ غذٚس فیص

 .ٚت خٛاٞذ ثٛدبٔفبغب ا٘جبْ ٘ذٞذ اسلبْ ٔتف

 

ظشفیت ٚ ٔذَ ساوبُٔ  ٚ ٘ٛع،سٔشاجؼٝ وٙیذ ٚ اطالػبت خٛد ثٝ ثخص اطالػبت خٛدسٚ]دس ٔٛاسدی وٝ ثب خطبی   .00

حتٕب ٔذاسن سا ٍٞٙبْ غذٚس ٌضاسش اسصیبثی ٔطبٞذٜ ٔی وٙیذ ٚ اطالػبت خٛدسٚ  سا ٘یض تىٕیُ وشدٜ ایذ،  [وٙیذ

خٛدسٚ ضبُٔ ثشي سجض یب ثشي ٌٕشوی ثشای خٛدسٚٞبی ساٜ سبصی، سا دس اسىٗ ٔذاسن ٞٛیتی ثبسٌضاسی 

 .ایٗ غٛست ایٗ پشٚ٘ذٜ ٞب تٛسط ٕٔیضیٗ ثشسسی خٛاٞٙذ ضذفمط دس . ٕ٘بییذ


