
 

 

 سواالت متداول دفاتر

 

 نیاز به پشتیبانی دارم. از چه طریقی اقدام کنم؟ .1

ج( لطفا ابتدا راهنمای سامانه را مطالعه کنید. سپس پرسش های متداول در این سند را نیز مطالعه کنید. در صورت 

 وجود پرسش از یکی از طرق زیر می توانید اقدام نمایید.

  درخواستهای خود را از طریق سامانه تیکتینگ به آدرس 
http://www.partners.ir/cartax/ 

ارسال خواهد شد. لطفا  ارائه شدهارسال فرمایید. پاسخ درخواستهای ارائه شده از طریق این سامانه به آدرس ایمیل 

 .شرح درخواست یا ایراد خود را کامل وارد نماییدجهت دریافت هر چه سریعتر پاسخ، 

 :شماره تماسهای سامانه پشتیبانی 

86166008100 

86166001186 

86166001660 

86166006616 

86166006620 

86166006620 

86166088101 

86166000000 

86166000681 

86166060086 

86166060060 

 

 

 دسترسی ندارم؟ چگونه اقدام کنم؟   epishkhan.irبه سامانه 

 تماس بگیرید. 86166881001 به شماره  ج( لطفا با کانون دفاتر پیشخوان

 

 خودرو را وارد کرده ام. اطالعات هویتی ناقص است. چه کنم؟ VINکد ملی و  .6

اطاّلعات هویّتی مودّی را بررسی و در صورتی ج( لطفا پس از ورود کد ملی و شناسه خودرو مودی، خواهشمند است 

کنید، نسبت به اصالح اطّالعات اقدام فرمایید. مسئولیت اصالح اطّالعات وارد  که مغایرتی در این اطاّلعات مشاهده می

شده بر عهده دفاتر بوده و در صورت سوء استفاده در این زمینه، مراتب در سیستم ثبت و دسترسی دفتر قطع خواهد 

 این اطّالعات شامل اطاّلعات هویتی، اطّالعات خودرو، و وضعیّت شراکت می باشد. شد.

 

در راهنمای ارائه شده از طرف سازمان امور مالیاتی تاریخ شروع مالکیّت در قسمت اطّالعات هویّتی وجود دارد. اما این گزینه در  .0
 سیستم دیده نمیشود؟

 اطّالعات شراکت انتقال یافته است.ج(  در آخرین نسخه سیستم این قسمت حذف و به 
 مبلغ کارمزد دریافتی چقدر است؟ .0

http://www.partners.ir/cartax


 

 

 ریال تعیین شده است. 112888و مفاصا حساب  02888ج( اظهارنامه 

 

  چاپ و تحویل اظهارنامه به مودیان لزومی دارد؟آیا  .8

حذف و نیاز نمی باشد  پیرو استعالم از سازمان، فرآیند تسلیم فیزیکی اظهارنامه در سامانه جدید اجباری نیست.ج( 

 اضهارنامه فیزیکی به مودی تحویل گردد. در صورت درخواست مودی اظهارنامه می تواند ارائه گردد.
 

آیا اصل  آیا بارگزاری مدارک برای همه پرونده ها الزم است؟ آیا شناسنامه نیز باید حتما بارگزاری گردد؟ .0

 مدارک فقط قابل قبول است؟

 بایدبنابر تاکید دفتر تشخیص سازمان، شناسنامه نیز . پرونده های جدید انجام شودبرای ج( بارگزاری مدارک فقط 

 .خودداری نماییداز اسکن فتوکپی یا فتوکپی برابر اصل مدارک  اسکن شود. اصلآپلود و تمامی مدارک نسخه های 

 مراجعه نمایید( 08)لطفا به سوال شماره 

 
 ؟قسمت اطّالعات شراکت، در سیستم در حال حاضر وجود ندارد. آیا باید وارد کنیمتاریخ شروع مالکیّت اکثر مودّیان در  .0

باید نسبت به ثبت تاریخ شروع مالکیّت مطابق سند خودرو یا سایر اسناد ارائه شده از طرف مودّی اقدام نمایید. این تاریخ در  ج(

 باید وارد گردد.درصد شراکت دارد نیز  011صورتی که مودّی 
 

 اطالعات شراکت اعشار نمی توانیم وارد کنیم؟در  .6

درصد  00دانگ  0درصد و برای  00دانگ  6مثال برای ج( خیر در حال حاضر فقط از اعداد صحیح استفاده کنید. 

 وارد کنید.

 

 تن را وارد کنم. چرا؟ 6.8در وارد کردن ظرفیت خودرو نمی توانم  .2

 کنید.کیلو وارد  6888تن مقدار  6.8ج( لطفا بجای 

 

 موارد خاص در سیستم قدیم همفکران وارد شده است و منتظر تایید بوده؟ آیا این موارد بایستی مجدد وارد شود؟ .18

ج ( در صورت ارائه مدارکی در قسمت درخواست ها یا موارد خاص در سیستم قدیم که هنوز در جریان بوده و 

مربوط به این مدارک در سیستم جدید، مدارک مربوطه  فرآیند آن کامل نشده است، با توجه به عدم تبدیل اطالعات

آپلود گردد. الزم به توضیح است شما می توانید اظهارنامه مودی را با در نظر  مجدداجهت بررسی و تایید ممیز بایستی 

تکمیل و ارائه نمایید. در صورتی که مدارک ارائه شده مورد قبول ممیز  خود اظهاریگرفتن این مدارک از قسمت 

نباشند در صدور مفاصا حساب برای مودی مجددا بدهی اعالم و بایستی پرداخت نماید. بنابراین ارسال مدارک در 

 و می توانید اظهارنامه مودی را صادر نمایید. نکردهسیستم جدید از صدور اظهارنامه جلوگیری 



 

 

 
 در درخواست مفاصا حساب تاریخ شروع چه وارد کنم؟ .11

سیستم بدون در نظر گرفتن این تاریخ در صورت وجود  یک ماه پس از تاریخ سند کمپانی قرار گیرد.ج( تاریخ شروع را برابر 

 داشتن بدهی اعالم خواهد کرد.
 

در صدور مفاصا حساب مودی مشکل داریم؟ مثال با وجود دریافت مفاصا از سیستم قدیم باز هم بدهی اعالم  .16

 میگردد.

ج( با توجه به مشکل در صدور مفاصا و اعالم بدهی برای تعداد زیادی از مودیان فعال فرآیند صدور مفاصا حساب 

 .نشوددارای مشکل بوده و توسط دفاتر انجام 

 

 در تغییر مالکیت چگونه باید اقدام گردد. .10

اطالعات اشتراک درصد  در . سپسحتما مفاصا حساب دریافت نمایدنیاز است مودی قبلی ج( برای تغییر مالکیت 

اشتراک را صفر وارد نمایید و تاریخ پایان مالکیت را وارد نمایید. سپس برای مودی جدید پرونده تشکیل دهید و 

 اطالعات آن را کامل نمایید.
 

 در بارگزاری قبوض قدیمی، قبض مودی صادر شده از سیستم قدیم سری قبض ندارد. چه وارد کنم؟ .10

 .صفر وارد نماییدج( 

 

مالیات خودرو مودی در اظهارنامه های دریافتی در سالهای گذشته صفر بوده ولی در حال حاضر مالیات محاسبه  .18

 میشود.

نوع خودرو، ظرفیت آن و سایر اطالعات هویتی را بررسی و در صورت نیاز اصالح نمایید.  سال مدل خودرو، ج( لطفا

در صورت درست بودن این اطالعات، مالیات محاسبه شده بر اساس آخرین جداول مالیاتی سازمان امور مالیاتی 

 محاسبه شده و درست می باشند. 

 

 ؟شراکت قهری در اطالعات شراکت یعنی چه .10

ای ج( وقتی یکی از مودیان فوت کرده باشد، وراث به عنوان شرکای قهری میباشند. در صورت وارد کردن شرک

 قهری کد ملی مودی فوت شده نیز باید وارد شود.

 

 مودی در سیستم قدیم اظهارنامه دریافت کرده است ولی در سامانه جدید اظهارنامه وجود ندارد. چه کنم؟ .10

 جهت بررسی بیشتر اعالم فرمایید. پشتیبانی سامانهج( مورد را از طریق لینک  



 

 

 

 است چگونه در سیستم ثبت کنیم؟ و مالک خودرو شرکت برگ سبز به نام شرکت .16

. مودیان حقوقی باید اظهارنامه حقوقی نباید ارائه کنندج( شرکت ها و مودیان حقوقی، اظهارنامه مشاغل خودرو 

 تکمیل نمایند.

 

در سیستم قبل  VIRTXXXXXخودروهای راه سازی که فاقد شماره پالک هستند یا با شماره شناسایی خودرو  .12

 پرونده داشتند، در این سیستم چگونه باید اظهارنامه ارائه کنند؟

این خودرو ها در نسخه جدید سامانه می توانند   .نمیکنندخودرو های راه سازی اظهارنامه مالیات مشاغل ارائه ج( 

 ا بدین شرح می باشد:برای این خودروه VINاظهارنامه صادر نمایند. اگر پرونده جدید دارید، فرمول ساختن 

 برای خودروی اول:  

VIRT + 1 + کد ملی مودی + دو رقم مدل آخر خودرو 

 برای خودرو دوم:  

VIRT + 6 + کد ملی مودی + دو رقم مدل آخر خودرو  

 برای سایر خودروها به همین شکل 

 

 نیز کمتر است، ولی باز هم خطا میدهد؟ KB 888است و سایزش از  jpgهنگام آپلود فایل، فایل از نوع  .68

. لطفا پسوند فایل ها را به حروف Jpgیا کوچک و بزرگ است  JPGج( پسوند فایل شما احتماال با حروف بزرگ 

 کوچک تغییر دهید. این مشکل در نسخه های جدید رفع خواهد شد.

 

درصدی از مالکیت یکسان محاسبه در پرونده های دارای شریک، مبلغ محاسبه شده مالیات همه شرکا به هر  .61

 میشود؟ چرا؟

کنید  ج( در نسخه جدید این مورد رفع شده است. در صورتی که در پرونده های جدید خود این مورد را مشاهده می

و از تماس تلفنی در این موارد  جهت بررسی ثبت نمایید )ارتباط با پشتیبانی سیستم( در سامانه پشتیبانی فقط لطفا

 .خودداری گردد

 

ریال مالیات زیادی محاسبه میگردد.  188،888،888درصد  و درآمد کمتر از  188برای خودرویی با مشارکت  .66

 مودی خودرو دیگری ندارد. چه کنم؟



 

 

کنید  مشاهده میدر صورتی که در پرونده های جدید خود این مورد را ج( در نسخه جدید این مورد رفع شده است. 

لطفا فقط در سامانه پشتیبانی )ارتباط با پشتیبانی سیستم( جهت بررسی ثبت نمایید و از تماس تلفنی در این موارد 

 خودداری گردد.

 ستاره دار را چگونه وارد کنم؟ VINخودروهای با  .60

ر صورت بروز مشکل در سامانه ستاره دار را می توانید جستجو و ثبت نمایید. دVINج( در نسخه جدید پرونده های با 

 پشتیبانی ثبت نمایید.
 

  



 

 

 به چه شکل در سیستم اعمال میگردد؟ لیزینگمعافیت  .60

مدرک لیزینگ را در درخواست ها بارگزاری نمایید. درخواست جهت تایید به کارتابل ممیز ارجاع خواهد شد. شما  .0

 میتوانید نسبت به ادامه و صدور اظهارنامه اقدام نمایید.

انتخاب شود. را   آيا در سال مورد نظر درخواست لیزینگ دارید؟در جواب به  امهصدور اظهارن سواالت اختصاصیدر  "بلی"تیک  .2

 (0)شکل  توضیحات باالی فرم سواالت اختصاصی را مطالعه کنید.

 

 1 شکل

 بنا بر اعالم سازمان امور مالیاتی

   میگرددخودکار اعمال  معافیّت به طور تن 7برای خودروهای زیر.  

  در این موارد دو راه دارید. نمی شودتن معافیّت به طور خودکار اعمال  7برای خودروهای باالی . 

و پرداخت نکند و منتظر بماند پس از تایید مدرک لیزینگ توسط  تسلیم کنداینکه مودی اظهارنامه را  :اولراه 

 روز کاری زمان خواهد برد( در صدور مفاصا این معافیت لحاظ خواهد شد.  01ممیز )که تا 

  



 

 

اینکه دفتر میتواند از خود اظهاری استفاده کند. برای خوداظهاری در مرحله دوم محاسبه مالیات بر  دومراه 

گزینه خیر را انتخاب  "آیا مبلغ مالیاتی محاسبه شده برای شما قابل قبول است؟"در پاسخ به  011ه ماد 5اساس تبصره 

 (2. )شکل کنید

 

 2 شکل

درصد درآمد مشمول مالیات مودی  01 )سایر هزینه ها( معادل 8سپس در جدول هزینه های معاف در ردیف  

 01ریال است. بنابراین  000،011،111درآمدمشمول مالیات مودی  2به عنوان مثال در شکل  را وارد نمایید.

 (0ریال خواهد بود. ) شکل  00،821،111درصد آن معادل 

 

 3 شکل

 دگمه بعدی را کلیک کنید. این عدد از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهد شد. 



 

 

 

 4 شکل

در برگه بعدی، در ردیف اول درآمد مشمول مالیات مودی را در ردیف اول، جمع درآمد خدمات طی سال، وارد نمایید. ردیف دوم این 

منتقل شده است. سپس دگمه بعدی را کلیک کنید. در صفحه بعد می توانید در صورت تایید مودی  0جدول شکل شماره  8جدول از  

 ید نهایی نمایید.اظهارنامه را تای

 

 

  



 

 

 روز درست محاسبه نمی کند؟  008برای موارد کمتر از  اظهارنامه دوره ای .68

از اواسط سال خریداری شده یا انتقال پیدا کرده است، می  1026در مواردی که خودرو در سال  در نسخه جدیدج( 

 توانید با اصالح تاریخ شروع دریافت اظهارنامه، اظهارنامه دوره ای دریافت نمایید.

 

ساب امکان بارگزاری مفاصاحساب های صادره از سیستم قدیم یا از سایر مراکز وجود ندارد؟ در صدور مفاصاح .60

 بدهی اعالم میگردد در صورتی که مودی مفاصا حساب از سیستم قدیم دارد؟ چه کنم؟

و اطالعات مربوطه  بارگزاری نماییددر نسخه جدید این امکان قرار داده شده است. برای اینکار مفاصا حساب را  ( ج

روز  18مالیاتی معموال تا  خواهد شد. تایید ممیز ارجاعنمایید. پس از ثبت درخواست به کارتابل ممیز  تکمیلرا 

مراجعه نماید. خواهشمند است در  صدور مفاصا حسابکاری زمان نیاز دارد. پس از تایید، مودی می تواند جهت 

هنگام صدور مفاصاحساب، خواهشمند است   "مشاهده خطا در محاسبات"صورت بروز مشکل در پرونده شما، یا 

ملی مودی را جهت بررسی و پاسخ ارسال نمایید و در این مورد از و شماره VINاز طریق سامانه پشتیبانی فقط 

 .تماس تلفنی خودداری نمایید

 

 خودروهایی که برگ سبز در رهن شرکتهای خودروسازی هستند آیا باید در این سیستم ثبت شوند؟ .60

در این سیستم ج( بلی خودروهایی که برگ سبز در رهن شرکت خودروسازی است مشابه موارد داری لیزینگ باید 

 اظهارنامه ارائه نمایند.

 

 

 



 

 

 مودی فوت کرده است. چگونه باید اقدام گردد. .66

ج( برای مودی فوت شده باید تا تاریخ فوت مفاصا حساب صادر گردد. سپس برای هر یک از شرکاء پرونده تشکیل 

 می دهید به میزان شراکتشان. همچنین برای هر وارث باید اظهارنامه جدا صادر گردد.

 

 آیا پس از صدور قبض اظهارنامه در سیستم و پرداخت آن الزم است قبض در سیستم بارگزاری گردد؟ .62

ساعت در سیستم اعمال خواهد شد. مودی باید قبض را نزد خود نگهداری  60ج( خیر تاییدیه پرداخت قبض پس از 

 نماید و در صورت نیاز ارائه نماید.

 

برای خودرو مودی من در نظر گرفته نشده است. مودی معترض است.  26ریال در سال  188،888،888معفایت  .08

 چه کنم؟

ریال برای اولین خودرو استفاده  188،888،888ج( مودی شما حتما بیش از یک خودرو دارد. معافیت تا سقف 

ستفاده ریال باشد باقیمانده معافیت در خودرو دوم ا 188،8888،888میشود. در صورتی که درآمد اولین خودرو زیر 

 خواهد شد. برای خودروهای دیگر مودی معافیت در نظر گرفته نخواهد شد. 

 

 اتباع بیگانه را چگونه در سیستم تعریف کنیم؟ .01

اقدام نمایند. این کد را  /http://tax.gov.irج( اتباع بیگانه باید نسبت به دریافت کد رهگیری از طریق سایت 

شناسه خودرو مودی وارد نمایید و برای تبعه خارجی پرونده تشکیل دهید و نسبت به صدور  همراه بجای کد ملی 

 اظهارنامه اقدام فرمایید.

 

در صورتی که اطالعات خودرو را کامل کرده اید و باز هم خطای ]به بخش اطالعات خودرو مراجعه کنید و   .06

خودرو این مودی در سیستم جهت  VINو نوع،ظرفیت و مدل راکامل کنید[ را مشاهده میکنید، اطالعات خورد

و تایید آن ارسال  VINمشخص نمودن درآمد مودی معتبر نبوده و درخواست شما به کارتابل ممیز جهت بررسی 

 خودداری شود.روز جهت دریافت مفاصا صبر کنید. لطفا از ارسال این موارد فعال  18شده است. باید تا 

 

در مواردی که دفتر سهم مودی را به اشتباه وارد کرده است یا سهم مودی به اشتباه از سیستم قبلی منتقل شده   .00

است، و نیاز به اصالح دارد، باید برگ سبز مودی را از طریق سایر درخواستها )در نسخه بعدی سامانه قرار داده 

روز در صورت تایید ممیز نسبت  18ابل ممیز ارجاع خواهد شد و تا خواهد شد( ارسال نمایید. درخواست به کارت

به اصالح آن اقدام خواهد کرد. خواهشمند است در این موارد تا زمان اصالح از صدور اظهارنامه و مفاصاحساب 

 خودداری گردد.

http://tax.gov.ir/


 

 

 

در مفاصای صادره از سیستم قدیم و در سیستم مغایرتی دارد،  VINخودرو در برگ سبز با  VINدر صورتی که   .00

خواهشمند است برگ سبز خودرو را از طریق سایر درخواستها )در نسخه بعدی سامانه قرار داده خواهد شد( 

روز در صورت تایید ممیز نسبت به اصالح  18ارسال فرمایید. درخواست به کارتابل ممیز ارجاع خواهد شد و تا 

 م خواهد کرد.آن اقدا

 

پیرو پیگیری های مکرر از سازمان امور مالیاتی، موافقت گردید اسکن یکی از مدارک اصل کارت ملی یا اصل   .08

مودی برای پرونده های جدید کفایت نماید. یعنی یکی از این دو مدرک برای ارائه اظهارنامه و  شناسنامه 

 مفاصاحساب کافی می باشد.

 

همسر شریک دیگر است، برگ دوم شناسنامه زوج و زوجه حتما باید بارگزاری  در مورد شرکایی که شریک،  .00

 گردد.

 

مقرر شد در صدور مفاصاحساب تاریخ شروع صدور مفاصا از تاریخ مالکیت مودی باشد و بدهی های قبلی برای   .00

 مودی جدید منظور نگردد.

 

برای تمام سال دریافت کرده اید، باید از  در صورتی که تاریخ مالکیت اواسط سال بوده ولی شما اظهارنامه را  .06

اظهارنامه اصالحی استفاده نمایید یا مفاصا حساب برای مودی صادر نمایید. این نوع اظهارنامه اواخر تیر ماه فعال 

 خواهد شد.

 

در صورتی که اظهارنامه ثبت نهایی شده و پس از ثبت مدارک لیزینگ ارائه شده است مدارک را بارگزاری   .02

سپس باید از اظهارنامه اصالحی استفاده نمایید. در صورت تایید ممیز، میتوانید با صدور مفاصا حساب نیز  کنید.

 معافیت لیزینگ را برای مودی اعمال نمایید. اظهارنامه اصالحی اواخر تیر ماه فعال خواهد شد.

 

ریال معافیت  188،888،888مشمول  1026در صورتی که مودی شما بیش از یک خودرو دارد، مودی در سال  .08

خواهد بود. این معافیت برای مجموع درآمد مشمول مالیات همه خودرو ها اعمال میگردد. یعنی اگر خودرو اول 

 28،888،888ریال درآمد دارد، این خودرو کامال معاف خواهد شد. حال اگر خودرو دوم  28،888،888مودی 

باقیمانده در این خودرو استفاده شده و درآمد مشمول مالیات  ریال معافیت 18،888،888ریال درآمد داشته باشد، 

ریال خواهد بود و مالیات محاسبه شده برای این خودرو  68،888،888این مودی برای خودرو دوم 



 

 

نحوه محاسبه معافیت برای همه خودروهای مودی در  ریال خواهد بود. الزم به توضیح است 18،888،888 معادل 

 وده و در سیستم جدید اصالح شده است.سیستم قدیم تخلف ب

01.  


