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گروه فناوري اطالعات همفکران

تاريخ 6931/16/61 :

سامانهي ملي عوارض خودرو

نسخه 20106 :
رده  :داخلي

شرايط ثبت و احراز اعتبار سوابق پرداختي قديمي

 آرشيو و ارسال اصل مدارک کاغذي دريافت شده به شهرداري :


کاربران شهر تهران :
کاربران محترم دفاتر سطح شهر تهران بنا به درخواست واحد درآمد شهرداري کالن شهر تهران ،در صورت ثبت قبوض يا
گواهي قديمي در سامانه ،اصل قبوض و گواهيهاي ثبت شده را از مودي دريافت کرده و پس از نوشتن شناسهي خودرو
( )VINبر روي آن ،به صورت ماهيانه به ادارهي درآمد شهرداري تهران به آدرس :خيابان نواب صفوي ،تقاطع خيابان
امام خميني ،ساختمان شهرداري ،واحد وصول درآمد شهرداري ارسال نماييد.



کاربران ساير شهرها :
در صورت درخواست شهرداري شهر خود ،نسبت به آرشيو اصل مدارک کاغذي (شامل گواهي ها و قبوض پرداختي قديمي
که در سامانه ثبت مي نمايند) و ارسال آن به واحد درآمد شهرداري شهر خود اقدام نمايند.
(در صورت عدم درخواست شهرداري ،نياز به تحويل مدارک کاغذي به واحد درآمد شهرداري نخواهد بود)

 شرايط اسکن و بارگذاري مدارک پرداختي قبلي در سامانه :


اصل قبوض و گواهي ها و مدارک مربوط به پرداختي عوارض خودرو را دريافت نماييد.



کپي قبوض پرداختي عوارض خودرو در شهرهاي ديگر و يا کپي برابر اصل شده به توسط دفاتر اسناد رسمي و يا مراجع
ديگر براي ثبت در سامانه معتبر نبوده و فقط اصل قبض و يا کپي برابر اصل شده آن به توسط شهرداري صادر
کننده مورد قبول مي باشد.



اصل مدارک دريافت شده به صورت رنگي اسکن و در سامانه بارگذاري گردد.



نوع فرمت تصوير اسکن شدة مدارک  jpegباشد.



حداکثر حجم تصوير اسکن شدة هر مدرک  211کيلو بايت باشد.

 شرايط کلي تشخيص اعتبار قبضهاي پرداختي سنوات قبلي :


در قبوض و يا گواهي پرداخت عوارض سنوات قبلي مي بايست عالوه بر نوع خودرو حداقل به يکي از مشخصات ديگر
آن از جمله شماره شاسي يا شماره موتور و يا  VINاشاره شده باشد.



در صورتي که فقط پالک خودرو درج شده باشد ،ارائه تصوير "سند بنچاق" پالک قيد شده و يا "برگه تعويض پالک
" و يا "بيمه نامه" مربوط به آن پالک الزامي است.



در روي قبض ،عالوه بر تاريخ پرداخت عوارض ،مشخص بودن مبلغ عوارض پرداخت شده ،سالهاي محاسبه عوارض نيز
ضرورت دارد.



دارا بودن پرفراژ بانکي مبلغ پرداخت شده در قبوض پرداختي که درآنها جمله " بدون پرفراژ بانکي فاقد اعتبار مي باشد"
ذکر شده ،الزامي است.
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 درصورت عدم وجود پرفراژ بانکي در قبوض پرداختي ،مي بايست مهر شهرداري مبني بر تأييد پرداخت آن قبض
و يا تحويل برچسب عوارض سال مشهود باشد.


ممهور بودن قبوض پرداختي به مهر شهرداري صادر کننده آن ،در قبوضي که جمله " بدون مهر شهرداري فاقد اعتبار
ميباشد" ذکر شده ،الزامي است.

 روال ثبت پرداختي هاي سنوات قبل ،در صورت اعالم مفقود شدن مدارک پرداختي :
در صورت عدم ارائهي مدرک پرداختي و ادعاي مفقود شدن مدارک پرداختي قبلي ،مودي مي تواند با مراجعه به شهرداري
صادر کننده ي مدرک  ،نسبت به دريافت برگة تسويه عوارض( مفاصاحساب پرداختيهاي سنوات قبلي) خود اقدام و مدرک
مربوطه را به دفتر ارائه دهد :
اين برگهي تصويه مي بايست شامل اطالعات زير باشد ،در غير اينصورت غير قابل قبول خواهد بود :
 -6مشخصات خودروي مورد نظر شامل نوع خودرو همراه با شماره موتور يا شماره شاسي يا VIN
 -2مهر و امضاي شهرداري صادر کنندة برگة تسويه حساب
 -9ذکر مبلغ پرداخت شده
 -4درج تاريخ پرداخت
 -5ذکر دقيق موضوع پرداخت براي عوارض خودرو

 روش تاييد اعتبار پرداختي هاي سنوات قبل ،در صورت مخدوش بودن مدرک ارائه شده :
در صورت ارائهي مدارک و قبوض پرداختي قديمي مخدوش و غير قابل تشخيص ،مودي مي بايست نسبت به تاييد مدارک
پرداختي خود به شهرداري مراجعه کرده و در صورت دريافت تاييد با مهر رنگي کارشناسان شهرداري ،آن مدرک قابل ثبت
خواهد بود.

 روش تعيين تاريخ پرداخت قبض ارائه شده :
ت زير اقدام نماييد :
براي ثبت تاريخ پرداخت به ترتيب اولوي ِ
 -6تاريخ پرداختِ مبلغ عوارض خودرو ،همان تاريخ صدور قبض است.
 -2درصورت ناخوانا بودن و يا نبودن صدور ،تاريخ درج شده در قبوض با عناوين مهلت پرداخت ،و يا تاريخ محاسبه
عوارض (عوارض چه سالي است)که بر روي قبوض قيد شده به عنوان تاريخ پرداخت عوارض منظور مي شود.
 -9تاريخ مندرج در پرفراژ بانکي قبض پرداختي.
 -4و اگر هيچ کدام از موارد فوق در قبوض مشهود نباشد  22اسفندماه سال محاسبه و دريافت عوارض به عنوان
تاريخ پرداخت تعيين ميگردد.
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 روش تعيين مبلغ دقيق پرداخت از روي مدارک پرداختي ارائه شده :
 نکتة اول :
مبلغ پرداختي قابل ثبت از روي قبضهاي ارائه شده ،مجموع يک يا چند مورد از چهار عنوان ذکر شده زير است ،مبالغ پرداختي
در قبوض از بابت :
 .1عوارض ساليانه،
 .2ديرکرد يا جرائم،
 .9ارزش افزوده،
 .4فرسودگي يا عمر بيش از ده سال (عوارض غير گازسوز)،
در صورت ذکر موارد زير در قبض ارائه شده ،اين مبالغ قابليت ثبت به عنوان عوارض ساليانه خودرو را نداشته و ميبايست از
مجموع مبلغ پرداختي ذکر شده در قبوض کسر شوند.
 شماره گذاري
 تعويض پالک
 نقل وانتقال
 خدمات شهري
 يک دهم معامالت
 ساير
 برچسب
 خدمات
 حق آسفالت
 عوارض برانجام معامالت ،انتقال و ...
مثال  : 1پرداختي هاي قبض زير مربوط به عوارض خودرو نبوده و اين قبض غير قابل ثبت است :

اين قبض قابليت ثبت در سامانه را ندارد.
چون طبق توضيحات ،عناوين "عوارض بر
معامالت وسايط نقليه" و "متفرقه" ،مربوط
به عوارض خودرو نيست
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مثال  : 2مبلغ عوارض شماره گذاري از خودروهايي که مدل آنها پايين تر از سال  6932ميباشد فقط براي يک بار در
اولين سال اخذ عوارض خودرو به مبلغ  90511ريال دريافت شده است و در صورت ذکر اين مبلغ بر روي قبض ،اين مبلغ
براي عوارض ساليانه خودرو نبايد ثبت شود و ميبايست از مبلغ کل کسر گردد (.به شکل صفحهي بعد توجه فرماييد).

عوارض شماره گذاري نبايد ثبت شود و
ميبايست از مبلغ کل کسر گردد

 نکتة دوم :
درصورتي که در فيش و يا گواهي پرداخت سنوات قبل ،به سابقه پرداخت درشهرهاي ديگر نيز اشاره شده باشد  ،آن سابقه
فقط با ارائة قبض پرداختي مربوطه  ،درسامانه قابل ثبت است.
به عنوان مثال در تصوير زير مبلغ  210000ريال پرداختي در شهر رشت فقط در صورتي قابل ثبت است که اصل فيش مربوطه
را دريافت کرده باشيم در غير اين صورت اين مبلغ غير قابل ثبت است.
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 نکتة سوم :
درصورتي که درگواهيهاي صادر شده  ،مبلغ ثبت شدة پرداختي با جملة " برابر قبوض موجود در پرونده " همراه باشد
ولي اصل (يا تصوير) قبضهاي پرداختي مربوطه از سوي مؤدي ارائه نشود به ترتيب زير عمل نماييد :
 ابتدا بعد از جستجوي پرونده ،در مرحلة تشکيل پرونده ،بخش نمايش قبوض قبلي در سامانه را مشاهده و بررسي
نماييد.
 هر قبضي در سيستم که تا تاريخ صدور اين گواهي پرداخت شده باشد ،مجموع مبالغ اين قبضها از ميزان مبلغ درج
شده در گواهي را کسر کرده و مابقي را ثبت نماييد.
براي درک بهتر موضوع به شکل و مثال زير توجه فرماييد :
در گواهي قبلي ارائه شده با قيد جملة "برابر قبوض پرداختي در پرونده" مبلغ  315211ذکر شده است.
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شرايط ثبت و احراز اعتبار سوابق پرداختي قديمي

تاريخ صدور گواهي  1923/09/91است ،بنابراين هر قبضي تا تاريخ  6933/19/96در سامانه باشد ،بايد مبلغش از مبلغ موجود
در اين مفاصاحساب کم شود و سپس مفاصاحساب ارائه شده با الباقي مانده پرداختي ثبت شود.

مجموع اين سه قبض از مبلغ مندرج در
مفاصاي قديمي بايد کسر شود چون تا

تاريخ ( 6933/19/96تاريخ صدور گواهي)
پرداخت شده اند
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 نکتة چهارم :
درصورتي که در قبوض قديمي ارائه شده مبلغ عوارض ساليانه به همراه مبلغ نقل و انتقال محاسبه شده باشد و هزينة نقل و
انتقال به صورت تفکيک شده مشخص نباشد(مطابق شکل) به ترتيب زير عمل نماييد :

 در مرحلة "فرآيند پرداخت" يا از طريق فرآيند "پيش نمايش محاسبات" جدول محاسبات را مشاهده نماييد.
 oتوجه ! جدول محاسبات يک پرونده ،در مرحلة "فرآيند پرداخت" يا از طريق فرآيند "پيش نمايش
محاسبات" قابل مشاهده ميباشد.

 با مراجعه به جدول محاسبات در سامانه ،براي سال ذکر شده در قبض ،ميزان عوارض محاسبه شدة سيستمي را
يادداشت نماييد.
 سپس در مرحلة تشکيل پرونده  ،قبض قديمي ارائه شده را با مبلغ يادداشت شده در سامانه ثبت نماييد.
 به توجه به تصوير قبض فوق به شرح مثال زير توجه فرماييد :
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با توجه به تاريخ قبض  ،براي سال  31طبق جدول محاسبات بايد مبلغ  601130335ثبت شود.و از ثبت مبلغ کلي
مندرج در قبض ( 6641111ريال) صرف نظر ميکنيم.
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 ثبت گواهي هاي داراي مشخصات قبضهاي واريزي مرتبط با آن :
در صورتي که در گواهي ارائه شده مشخصات قبضهاي پرداختي مرتبط با آن ذکر شده باشد ،به جاي ثبت گواهي ،تک تک
قبضهاي ذکر شده در گواهي را ثبت نماييد و به ازاي هر قبض همين گواهي را اسکن و بارگذاري کنيد.

اين گواهي به صورت دو قبض براي
سال  22تا پايان 30
و  31تا پايان 32
قابل ثبت است
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 کدام خودروها مزايده اي محسوب مي شوند ؟
توجه داشتتته باشتتيد که تنها خودروهايي به عنوان مزايده قابل ثبت هستتتند که مرجع برگزار کنندهي مزايدهي آن ارگانهاي
ارتش ،سپاه ،نيروي انتظامي ،راهنمايي و رانندگي و خودرو هاي دولتي و سياسي باشد.
غير از موارد نامبرده شده خودرو هاي هيچ ارگاني (ستاد فرمان امام و  )...به عنوان مزايده قابل ثبت نيست.

 نکات تکميلي :


پرداخت عوارض به صتورت ستاليانه و الزامي ميباشد و در صورت عدم پرداخت در سال جاري از ابتداي فروردين سال بعد به
ازاي هر ماه تاخير  %2جريمه ديرکرد منظور خواهد شد.



از آنجايي که جريمه ديرکرد از ستال  6932به بعد اخذ مي گردد لذا درج تاريخ دقيق اولين شتماره گذاري (شتروع فعاليت)
براي خودروهاي توليد داخل مدل  6932به بعد ضرورت دارد.
 تاريخ اولين شماره گذاري را به ترتيب اولويت از روي اسناد زير تعيين و ثبت نماييد :





تاريخ مندرج در سند کمپاني (يا فاکتور فروش) خودرو .



تاريخ مندرج در اولين برگ سبز صادر شده.



تاريخ ترخيص از گمرک براي خودروهاي وارداتي.



در صورت عدم وجود اين سه سند تاريخ اولين شماره گذاري را /01/01مدل خودرو تعيين نماييد.

درپرداختت الکترونيکي عوارض ستتتاليتانته خودرو  ،مبنتاي محاستتتبه عوارض براي خودروهايي اه تا انون ازستتتامانه ملي
مفاصتاحستاب دريافت ننموده اند ابتداي ستال توليد خودرو مي باشتد که اين موضتوع قبل از پرداخت عوارض به متقاضتيان
پرداخت الکترونيکي عوارض ساليانه خودرو اطالع رساني ميگردد.



به مبلغ عوارض ساليانه خودروهاي غيرگاز سوز(کارخانه اي) با عمر بيش از  61سال ،به ازاي سپري شدن هرسال (تا مدت ده
سال) به ميزان ساالنه ده درصد و حداکثر تا سقف صد درصد اضافه مي شود.
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گروه فناوري اطالعات

همفکران (سهامي خاص)

