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که در زمان خرید و فروش خودرو های دست دوم انجام می  از مراحل مهمی یی را خرید و فروش کرده باشید خودرواگر تا به حال 

. این  این مراحل استیکی از  جعه به مراکز تعویض پالک و ارائه مدارک الزم برای تعویض پالک خودرو رام اطالع دارید. ،شود

ی  نقلیه ممالک وسیله  ت و مدارکی که از طرفین طلب می شود به منظور دسترسی به اطالعات هویتی طرفین از قبیل نشانیمستندا

 ر بسیار حائز اهمیت است. باشد، بنابراین ارائه اطالعات صحیح و معتب 

ده و پال جدید را جایگزین نمایید. برای سهولت در  نقش خریدار را در معامله خودرو داشته باشید باید اقدام به فک پالک کراگر حتی 

پالک اینترنتی مراجعه نمایید، در غیر این صورت مراجعه به مراکز تعویض پالک به صورت  این فرایند می توانید به سایت تعویض 

ح در این  هفت صب پیش از ین مراکز، در او با توجه به ازدحام دائمی مردم  یادی را از شما تلف می کندزمان بسیار ز  حضوری

 مراکز حضور داشته باشید. 

تمامی مدارکی  لیست صورت اینترنتی خواهیم پرداخت، همچنین تعویض پالک خودرو در مراکز و به  در این مقاله به آموزش نحوه 

تعویض پالک در شهر تهران   مراکز های  آدرس تعدادی از در اختیارتان قرار خواهد گرفت. در انتها که در این خصوص الزم است 

 مشورت در ارتباط باشید. جود هرگونه سواال در این زمینه با کارشناسان قرار داده شده است. در صورت و 

 

 مدارک الزم برای تعویض پالک خودرو 

این صورت باید به طرف   باید حضور داشته باشند. در غیر  شنده و هم خریدارخودور، هم فرو تعویض پالک و انتقال سند ر زماند

الزم   در ادامه به مدارک  ل سند را انجام دهد.و انتقاهای تعویض پالک  ف شخص غایب کار مقابل وکالت قانونی داده شود که از طر

 شود.  ی ویض پالک خودرو پرداخته مبرای تع

 رای فروشنده عویض پالک خودرو ب مدارک الزم برای ت 

 کارت خودرو 

 نامه خودرو  مهی ب 

 خودرو  ییبرگه شناسا ای  ت ی سند مالک ای برگ سبز 

 ثبت شده در دفتر اسناد )اگر دارد(  تی سند مالک 

 ی اصل شناسنامه و کارت مل 

 پالک آن را پرداخت کند(  ض ی در همان مرکز تعو تواندی دارد فروشنده م ی خودرو )اگر خودرو خالف ی برگه عدم خالف 

 (گذردی م دشانی ال از تولس۴از  شی که ب  ییخودروها  یمعتبر )برا  یفن  نه ی کارت معا 

 ی خالف نهی پرداخت هز ی کارت عابر بانک برا 

 

 

 

 دار ی خر ی پالک خودرو برا ضی تعوالزم برای  مدارک

 یاصل شناسنامه و کارت مل

 هانهی پرداخت هز  ی کارت عابربانک برا

 



  ی . مثل سند قطعدی هست  شودی پالک در آن انجام م ضی که تعو ی که نشان دهد شما ساکن شهر  یسند یعن ی سند احراز محل سکونت ) 

فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت    لی اشتغال به تحص یو هولوگرام، جواز کسب معتبر، گواه یری کد رهگ یخانه، اجاره نامه دارا 

 باشد و…(  دهی منطقه رس رشآموزش و پرو  دیی که به تا نی والد

 باشد.  یکی گاز محل سکونت که آدرس آن با آدرس سند باال  ای قبض آب، برق 
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ندگی می کنید باشد.  ن ها زی که به آو یا والدین  نام شما یا شخص همسرتانمربوط به محل سکونت باید به ناد که اسجه داشته باشید تو

ید.  ته باشد داشحب خانه و یا کسی که اجاره نامه به نام اوست را همراه خوو مدارک شناسایی صا   این صورت باید اسناددر غیر 

 فرایند تعویض پالک کمک خواهد کرد. هولت و سرعت بخشیدن به  ارک به سی این مدهمراه داشتن تمام

 پالک  ضی مدارک احراز سکونت تعو

مدارک به منظور احراز محل سکونت   نی از ا کی شامل چند دسته اند. ارائه هر  نی پالک ماش ضی تعو ی احراز سکونت برا مدارک

 :می کن ی ها اشاره ماز آن کی به هر ری .در زست ی شما کاف

 گاز(  ای )آب، برق   شی ف کی همراه ه نام مالک خودرو ب و جواز کسب معتبر به  یمنزل و واحد مسکون  تی مالک سند

 از سازمان امالک و مستغالت کشور  هی دی و تائ  یری با کد رهگ هی نقل له ی نام مالک وسبه  یاجاره منزل مسکون  سند

 مادر  ای نام پدر  ( به یملک-یجار ی سند )است  ارائه

 آموزش و پرورش  دیی مورد تا نی فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والد ل ی اشتغال به تحص یگواه

 ( یلی عنوان مدارک تکم)به  ینام متقاضروز به  خی گاز به تار ای آب، برق  ش ی ف اصل 

 محل/روستا مطابق محصل صدور شناسنامه  یمعتبر ممهور به مهر شورا  هی دی تائ 

 محل  ی با شورا ییتاروس ،یاوقاف یهان ی مربوط به زم یمنزل مسکون  نامهفروش 

 ( ر ی )عشا ی سازمان جهاد کشاورز یو امور روستائ   ری از ادارات عشا ی رسم یهانامه

توسط   دی مسلح( با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مذکور و تائ  یروهای کارکنان دولت و ن  ژهی از اداره محل خدمت )و  نامهیمعرف

 واحد مربوطه 

ثبت روزنامه   خی که حداکثر دو سال از تار ی رسم یهاها: براساس اساسنامه و روزنامه ها و شرکت ها، کارخانه خصوص سازمان  در

 .باشد تی محل فعال ق ی براساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دق نی نگذشته باشد و همچن 

براساس مندرجات   یست یها هستند، باشهرستان ر ی دفاتر در سا ا ی شعبه و  ی ها که دارا ها و شرکت ها، کارخانهرابطه با سازمان  در

 .گرددی شهر مورد نظر اقدام م  یهاتوسط اداره ثبت شرکت  دی محل شعبه پس از تائ  ق ی آنها با ذکر آدرس دق ی اساسنامه و روزنامه رسم

  ق ی از طر نی به صورت آنال دی توان ی پالک م ضی مدت زمان صدور کارت خودرو بعد از تعو افتی در ی اضافه کرد که برا دی با البته

 . دی کن  یری گی پست پ 

 

 

 و مراحل تعویض پالک خودر

که باید طی شود مراجعه به  ای  ن مرحلهدادی تنظیم می شود، اولی قرار  وشندههنگامی که بین خریدار و فر همانطور که اشاره شد 

 دی با ی انتظام یرو ی مجلس، ن  ندگانی بر اساس توافق نما . می باشد پالک جدیدردن کین جایگزو  فک پالک قبلی،  مراکز تعویض پالک

فقط   انی انجام شود و متقاض نی به صورت آنال  کلتی پالک خودرو و موتورس ضی کند که تمام مراحل تعو ی طراح ی سامانه را به صورت 



  ض ی تعو در ادامه این توافق ذکر شده است که. نمایندمراجعه مربوطه   اصالت خودرو و فک نصب به مراکز  ت،ی احراز هو یبرا

 . خواهیم پرداخت  فراینددر ادامه به مراحل این  و با تعرفه مشخص انجام داده شود. یردولت ی مجاز و غ کز پالک فقط در مرا
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 پالک خودرو  مراجعه به مراکز تعویضول: مرحله ا

راکز مربوطه مراجعه  به مو ا به همراه داشتن مدارک الزم برای تعویض پالک خودر باید ب مرحله اول هم فروشنده و هم خریدار در 

ذکر شده است. به  که باید به آن مراجعه شود ه ای شود که در آن شماره نوبت و باج می برگه ای به هر دو داده دو ورود یندو در ب نما

را پرداخت  خودرو عویض پالک و هزینه پست سند و کارت ی مربوط به ن ، مدارک الزم تکمیل شده و هزینه  بوطه مراجعه باجه مر

 نمایید. 

تومان می باشد. تمام این هزینه ها بر جز هزنه های خالفی  هزار   37هزار تومان، و  120ئکر شده به ترتیب  ی موارد هزینه ها

این مراکز ممنوع است بنابراین مطمئن شوید که کارت   ر کلی دریافت هرگونه وجه نقد درطوخریدار خواهد بود. به  درو بر عهده خو

 همراه خود می برید. بانکی خود را 

   صالت خودرومرحله دوم: تائید ا

تا   تحویل دهیدبه کارشناسان و بازرسان مرکز  دی که با دهد  ی ارائه م به شما را  یا  برگه  مربوطه، باجه یها  از پرکردن فرم بعد

  کار، تمام مشخصات خودرو را با مشخصات درج نی ا یکنند. کارشناس برا  ی کرده و اصالت آن را بررس دی شما را بازد  یخودرو 

اصالت خودرو، مجوز فک   دیی از تأپس  ایتدر نه.دهد  ی م قی موارد تطب  ری شماره موتور و سا ،ی شده در برگه از جمله شماره شاس

 . ردی بگ ل ی به انبار پالک برود و پالک خود را تحو دی با دار ی . حاال خردهند ی را به شما ارائه م دی صدور و نصب پالک جد  ،یقبل پالک

 و نصب پالک جدید   لیک پالک قب حله سوم: فمر

 ه در اینجا دو جالت کلی مورد انتظار است: د خود را تحویل بگیرد کپالک جدی ید به انبار مراجعه کرده و در این مرحله خریدار با

ویل  دوباره همان پالک را تح یی داشته است و پالک آن آزاد باشد می تواند دار پیش از این خوذروی که خر حالت اول: در صورتی 

ر نمی  ، دیگفک شده است کمتر از سه سال است که  شما  یقبلتی که پالک  خود نصب نماید. اما در صوری جدید گرفته و روی خودرو 

از   شتری فک پالک خودرو شما ب   نی از آخر اگر  رد.لیس تا سه سال پالک های فک شده را نگه می داکنید چرا که پ تفاده از آن اس یدتوان 

 . سازندیم تانی چون مجددا آن را برا د،ی ساخت پالک را پرداخت کن   نهی هز دی سه سال گذشته است، با

 

 

ساکنان   ی . اما براشود یپالک و بالفاصله انجام م ضی در همان مراکز تعو یمی پالک قد ل ی که ساکن تهران هستند، تحو ی افراد یبرا

 .پست شود شانی ساعت زمان الزم است تا پالک برا ۴۸تا  ۲۴ها استان ری سا ای شهرستان 

د با شماره جدید برای وی نصب خواهد  شد، یک پالک جدی ی نداشته باپیش از این هیچ پالک جدید ر صورتی که خریدار د حالت دوم:

 شد. 

 

 کشد؟ مراحل تعویض پالک چه مدت طول می 

از دو سه   شتری ، ممکن است ب حام مردمازد  زانی و م دی ا  مراجعه کرده آن به  که یپالک بسته به مرکز  ض ی مراحل تعو ی طورکل به

نصب   ی گری د یخودروها  یو رو  ستندی آزاد ن  تان ی قبل یها پالک  ای  دی ری گ ی بار است که پالک م ن ی اول ی ساعت طول بکشد. اگر برا

سریع تر انجام  در مرکز موجود باشد، کار  تان ی است. اما اگر پالک قبل ازی ن  مانز د ی نصب پالک جد ی ساعت برا ک ی هستند، حدود 

 شد.   خواهد

و به آن   دی ری با فروشنده مدارکتان را پس بگ دی توان ی موجود است، م یگری پالک د ضی و در مرکز تعو  دی دارقبل پالک فعال از  اگر 

  نجا ی . در اسازند یم تانی برا دی که هست  یرا در همان مرکز  تانی پالک قبل د،ی آن را بپرداز ازی ن  مورد  نه ی . اما اگر هزدی مرکز مراجعه کن 

  جانی هم ا ی دارد  ی شتری ب  یکه مسلما معطل دی پالک موردنظر برو ض ی دوباره تا مرکز تعو دی حاضر ای که آ دی کن  کتاب حساب  دی خودتان با



کار هم حدودا   نی دارد. البته ا  ی. در هر صورت به خودتان بستگتکمیل کنیدیض پالک را تعومراحل  ساخت پالک، نهی با پرداخت هز

 خواهد بود.  تر  یطوالن   گری رکز دپالک و مراجعه به م ض ی تعواما احتماال پس گرفتن مدارک  برد،ی زمان م یساعت  کی 

 

 ؟ هزینه تعویض پالک خودرو بر عهده کیست

  را به ندی فرا  نی اجازه خواهد داشت که ا دار ی وکالت بدهد، خر دار ی بپردازد. اگر فروشنده به خر داری خر دی پالک را با ضی تعو نهی هز

 برعهده فروشنده است.  دار،ی مربوط به دادن وکالت به خر یها   نه ی کند. البته هز یری گیپ  ییتنها

 

 ی واردات   هی نقل لی وسا ی مدارک الزم جهت شماره گذار

 :هستند ی ( ضروری) واردات   یخارج ی خودرو و موتورها یجهت پالک گذار  ر ی ز مدارک

 .یمراحل قانون   ر ی جهت س  هی نقل لهی به همراه وس شانی ا ینمانده قانون  ای مالک  حضور 

 .یقانون  ندهی شناسنامه مالک و نما  ای  یمعتبر شامل کارت مل ییمدارک شناسا اصل 

 .یواردات   یساخت داخل )سند فروش( و خودروها یاصل سند خودرو، خودروها  ارائه

 .پالک ضی مستقر در مرکز تعو ی توسط کارشناس حقوق هی نقل لهی اسناد و مدارک وس  دی و تائ  یبررس

 .یواردات  یخودروها ۱۳تبصره  تی وضع یبررس

بازنشسته و ممهور   ی تصادفات و امور فن  یتوسط افسران کارشناس عال ه ی نقل لهی کاردکس به منظور احراز اصالت وس دی و تائ  دی بازد

 .کننده مجاز دی نمودن کاردکس به مهر و امضاء افسران بازد

 .یدولت  وان ی بر مفاصا حساب د یمدارک مبن  ارائه

 .پالک به فرد، براساس محل سکونت مالک صی تخص

 نقل و انتقال خودرو و صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو.  نه ی مصوب بابت هز نه ی هز پرداخت

 

 پالک تهران ضی مراکز تعو

 جاده مخصوص کرج  ۱۲ لومتری : کتگری چ

 اکبر ابانی خ ر،ی آباد، بلوار الغد افتی : ری الغد

 روز دارو  ابانی داروپخش، خ ابانی جاده مخصوص کرج، خ ۱۷ لومتری : کثمی م

 خودرو  صی جنب ستاد ترخ ،یزنجان شمال ابانی امام، خ ادگاری : اتوبان  ادگارامامی 

 جاده خاوران، بعد از سه راه   ۱۰ لومتری : کخاوران

 خودرو  رانی مستقر در شرکت ا یگذارجاده مخصوص کرج، مرکز شماره  ۱۴ لومتر ی : کخودرو رانی ا 

 پای مستقر در شرکت سا ی گذارجاده مخصوص کرج، مرکز شماره  ۱۱ لومتری : کپای سا

 شرکت آسان موتور   یگذارجاده مخصوص کرج، مرکز شماره   ۸ لومتری موتور: کآسان 

 خودرو   صی رهنما، جنب ستاد ترخ ابانی فارس، خ جی کرج، بلوار خل می جاده قد  ۷ لومتری : کجی خل

 ی غرب  ۵اتحاد، اتحاد  ابانی خ ه،ی می : تهرانپارس، حکاتحاد



 

 پالک خودرو  ضی سواالت متداول تعو

  قی از طر د،ی شت دا ی گری سوال د کهی داد. درصورت  می حجم باال سواالت کاربران، به سواالت متداول پاسخ خواه  لی بخش بدل نی ا در

 .می زمان به شما پاسخ ده نی تا در کمتر دی بگذار انی بخش نظرات با ما در م

 

 برد؟ی پالک چقدر زمان م ی گذار و شماره  ضی تعو ندی فرا

  نی اما ا شود، ی ساعت از تاریخ صدور فاكتور ثبت م  48است و پس از  یستمی صورت سو تخصیص پالک به   یگذارشماره  فرآیند

 .شودی داده م لی تحو ی ثبت و به مشتر ستمی در س یشتری با زمان ب  ،یروند در صورت وجود مغایرت در اطالعات متقاض

 م؟ی ری پالک تهران بگ چطور

از   یکی . دی کن  یرا ط می مطلب به آنها اشاره کرد یتداکه در اب   یمراحل  دی با یگر ی پالک هر شهر د ای پالک تهران  افت ی منظور در به

ساکن   دی پالک تهران با افت ی در ی شما برا یعن ی سکونت در آن استان است.   ،یگری هر استان د  ای پالک تهران  افتی مهم در طی شرا

چرا که کارت خودرو به آدرس محل سکونت شما ارسال خواهد شد و در   د؛ی کن  زی نادرست جدا پره  یهاو از ارائه آدرس  دی تهران باش

 .شد دی خواه ی ادی صورت برگشت خوردن دچار مشکالت ز

 م؟ی ری فرد بگ  ای پالک زوج  چطور

است. اگر رقم آخر پالک   شانی فرد بودن پالک خودروها ا ی مشکالت رانندگان زوج  نی تری از اساس ی کی  ک،ی مطرح شدن طرح تراف با

زوج باشد، پالک شما زوج است. قابل ذکر است که    یشما فرد و اگر رقم آخر پالک شما عدد ی فرد باشد، پالک خودروعدد   کی 

پالک  نیی در تع ییتوانا چی راهور است و کارگذار مربوطه ه س ی بر عهده پل یو رانندگ یینماراه نامهنیی پالک زوج و فرد مطابق آ

 .داشت دی امر نخواه نی ا نیی در تع ییاست و شما توانا ی کامال تصادففرد   ای زوج و فرد ندارد، صدور پالک زوج 

 

 پالک چقدر است؟  ض ی زمان صدور کارت خودرو بعد از تعو مدت

مرسوالت   یری سامانه رهگ  قی از طر دی توان ی شما م  شودیتمام م ضی مربوط به تعو ندی و فرا نیی که شماره پالک شما تع یزمان  از

بجز کارت خودرو دارد   یسازمان خدمات مختلف  نی که ا ییاز آنجا دی . دقت داشته باشدی استعالم پالک خودرو خود را انجام ده ،یپست 

 .دی سپس پالک خود را وارد کن  دی خودرو قرار ده ت کار ی ابتدا نوع جستجو را رو

 

 است؟  ی پالک به چه صورت  ضی تعو ینترنت ی ا یده نوبت

 .دی را انجام ده ینترنت ی پالک ا ضی تعو ینوبت ده دی توان ی راهور م  تی الک خودرو در ساپ  ض ی ورود به سامانه تعو با

 

 پالک شهرستان در تهران به چه صورت است؟  ضی تعو

 :دی آی سه حالت به وجود م د،ی مثل تهران انجام ده گری فک پالک در شهر د دی خواهی که شما م یزمان 

 

محل سکونت   ری و تغ 10+   سی که با ارائه مدارک به پل دی او در تهران ساکن شده دی ااست که شما نقل مکان کرده یاول زمان  حالت 

 .دی کن  افتی را فک و پالک تهران در ی در تهران رفته و پالک قبل  ضی از شعب تعو یکی به  دی توان یم

حالت بدون فک پالک   نی که در ا دی ان و دو خودرو دارشغل خود، دو منزل در تهران و شهرست  لی است که شما به دل یدوم زمان  حالت 

 .دیی نما افت ی بر اساس محل احراز شده در دی پالک جد دی توان ی م یقبل



 .دی ده ریی پالک خود را تغ دی توان یصورت شما نم  نی که در ا دی است که شما مدام در رفت و آمد هست  یسوم حالت  حالت 

 الزم است؟   یفن   نهی پالک معا ضی تعو یبرا ای آ

 .است ازی از مدارک مورد ن  یکی  یفن  نه ی برگه معا بله،

 

 م؟ ی پالک دار ض ی در تهران چند تعو دی دان یم ای آ

و مشخصات مربوط به هرکدام از   حاتی مفصال به ارائه توض کی مرکز هستند که در همراه مکان  8پالک در تهران،   ضی تعو مراکز

  نی به اطالعات هر کدام از ا دیتوان ی م ری ز یهانک ی ل یرو  کی کل  قی از طر شتری العات ب به کسب اط  لی . درصورت تمامی اها پرداخته آن

 :دی ن ک دای پالک دست پ  ضی مراکز تعو

 

 ثمی پالک م ضی تعو

 پالک اتحاد  ضی تعو

 پالک خاوران  ضی تعو

 تگر ی پالک چ ضی تعو

 ر ی پالک الغد ضی تعو

 م؟ی انجام ده دی با ی پالک چه کار ض ی تعو یخودرو فوت کند، برا  یمالک قبل اگر

 .قابل انجام است ندی فرآ نی بعد از ا نی پالک ماش ضی و تعو ردی انحصار وراثت صورت بگ دی حالت ابتدا با نی ا در

 

 ست؟ ی پالک خودرو چ ضی تعو یندگی نما افت ی در طی شرا

 .یبودن مدرک کارشناس دارا

 .یدولت  ری و چه غ یچه دولت  یارگان  چی اشتغال در ه عدم

 .سال سن 60و حداکثر   25  حداقل

 شود؟ ی پالک از پدر به فرزند چگونه انجام م انتقال

ابتدا   نکهی مگر ا دی پالک خود را به فرزندتان منتقل کن  دی توان یو شما نم شودی شخص دارنده سند خودرو صادر م یفقط برا  پالک

 ر شود. صاد یدی پالک جد  ی خودرو به نام فرزند زده شود و سپس ضمن فک پالک قبل

 

 یض پالک خودرو آخرین اخبار مدارک الزم برای تعو

 خودر ها راه اندازی شد یت  ناد و پالک ترانزو تعویض اسفت  سامانه درخواست آنالین دریا

سامانه را در   نی ا ران،ی در ا (Fia) یلران ی اتومب  یالملل نی ب  ونی فدراس  یرسم ندهیبه عنوان تنها نما یلران ی و اتومب   یانون جهانگرد

همزمان   انی ارائه خدمات مطلوب تر به مشتر نی و همچن  نی بر بستر سامانه آنال ی حضور  ری توسعه و گسترش ارائه خدمات غ یراستا

 .کرده است یراه انداز   یخرداد ماه سال جار  یاز ابتدا ت ی ترانز یپالک ها یاجبار  ضی طرح تعو  یبا آغاز اجرا 

 



  دی جد ت ی اسناد ترانز افت ی و در تی و دفترچه مالک E  ،D ،B ،A یسر  یهاپالک  ضی تعو ضی و تعو  افت ی در انی متقاضپس  نی ا از

با   ۱٤۰۱از امروز سه شنبه دهم خرداد ماه  توانندی م ، یو مسافربر ی اعم از باربر یو ناوگان حمل و نقل عموم  یسوار   یخودروها 

 اقدام کنند.  نی نسبت به ثبت درخواست خود به صورت آنال idp.taci.irمراجعه به سامانه 

 

 مشخص شد 1401لیارد تومان در سال  یک می ت خودرو های باالی لیاما

( ماده واحده قانون بودجه سال  ۶بند )ف( تبصره ) یینامه اجرا  نیی آ سی نو شی پ  ییو دارا ی امور اقتصاد ری وز ،یاحسان خاندوز  دی س

 .دولت ارسال کرده است اتی به ه بی و تصو  یمراحل بررس ری س  ی و برا هی کل کشور را ته ۱۴۰۱

 

 و به دولت ارائه شده است.   هی کل کشور، ته ۱۴۰۱( ماده واحده قانون بودجه سال ۶به استناد بند )ف( تبصره ) شنهادی پ  نی ا

 :است  لی کل کشور به شرح ذ ۱۴۰۱( ماده واحده قانون بودجه سال ۶بند )ف( تبصره ) یینامه اجرا نیی آ س ی نو شی متن کامل پ 

 :روندی مشروح مربوط به کار م یدر معان  ر ی نامه اصطالحات ز نیی آ نی در ا -۱ ماده

 .آن یو اصالحات بعد -۱۳۶۶مصوب  – می مستق یهاات ی قانون: قانون مال - الف

 .کشور یات ی سازمان: سازمان امور مال –  ب

مشمول به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور   یهامالک خودرو  یقی و حق  یاشخاص حقوق ه ی اشخاص مشمول: کل -ج

در تملک اشخاص   ی شخص  یشماره انتظام  ی( دارا نی و وانت در اتاق )کاب   یمشمول: انواع خودرو سوار  یهاخودرو   -تحت تکفل. د 

 .باشد لایر اردی لی از ده م شی ها ب از آن  ک ی ارزش هر  ۱۴۰۱سال  ی مشمول که در ابتدا

 باشد:  یم ر ی نامه براساس جدول ز نیی آ نی ( موضوع انی و وانت دو اتاق )کاب  ی ساالنه انواع خودرو سوار ات ی نرخ مال -۲ ماده
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 مراجعه کنید. لینکهده ادامه خبر به ابرای مش

 

 

 خالصه مطالب 

 

https://andishemoaser.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85/

