
 شده سپس بروی آیکن امور مالیاتی کلیک می نماییم Epishkhan.irبه سامانه  ورود

 سپس جستجو VINو  بدون خط تیره : کد ملیبه سیستم  ورودجهت  

(VIN )بروی برگ سبز و کارت ماشین موجود می باشد 

 اتباع خارجه کد اتباع بجای کد ملی وارد گردد

 داده می شود کلیه اطالعات مودی پس از جستجو نمایش

در صورتی مشخصات خودرو وجود داشت و مودی اعالم نماید خودرو واگذار شده است اما در سیستم ثبت نشده است الزم است 

 : ثبت شود درخواست واگذاری

 درخواست واگذاری

 تشکیل پرونده هویتی دارای سه مرحله بوده 

باشد.ورود اطالعات الزم و ضروری : نام و نام خانوادگی ، نام )جزئیات هویتی مودی قابل مشاهده می هویتی اطالعات  .1

 پدر ، کد ملی ، شماره شناسنامه ، تلفن همراه ، استان و شهرستان محل سکونت (

استفاده شود زیرا پاسخ درخواست بصورت پیامک به مودی اطالع رسانی می  ماز شماره موبایل مطمئن جهت سیست: نکته 

 شود.

 .غیر قابل حذف بوده ولی امکان ویرایش می باشداطالعات این بخش 

)اطالعات این بخش طبق برگ سبز می باشد . نام استان ، نام شهرستان و مدل خودرو باید به دقت  خودرواطالعات  .2

 تکمیل گردد چون درمحاسبه مالیات نقش داشته و معافیت های فرد پذیرفته نمی شود(

 تنها خودروهای حقیقی ثبت می شوند.

 استان و شهرستان مهم است نام

 امکان ویرایش مدل خودرو وجود ندارد در صورت نیاز ممیزی درخواست اعالم نمایید.

 وضعیت شراکت .3

 باشد حتما شراکت مشخص شود. 100میزان مالکیت مهم است اگر مالکیت کمتر از 

 دونوع شراکت وجود دارد 

 ) مربوط به شراکت های وراثتی است( قهری .1

 تیاریخا .2

 تم ثبت شودسدر سیهمسر و صفحه دوم شناسنامه در صورتی که شریک همسر باشد کد ملی و اسکن کارت ملی 

 اسکن مدارک هویتی : 



 کارت ملی 

 صفحه اول شناسنامه 

 ی یا قرارداد اجاره به شرط تملیکعطسند کمپانی یا ق 

 برگ سبز 

 شناسنامه الزامی است. یا نکته  : در صورتی که مدارک کامل نبود ارائه برگ سبز ، کارت ملی

 خودرو های راه سازی برگ ترخیص گمرک بجای برگ سبز ارائه می گردد.

 باشد Kb 500و حداکثر  JPGفرمت مدارک اسکن 

 ثبت مشخصات مالک قبلی : 

. آخرین مالک دقیقاً باید مطابق سند مالحضه شود باشد تاریخ شروع مالکیت و مالک جاری  90در صورتی که خودرو مدل 

تر می باشد باشد در صورت نیاز ثبت مالک قبلی را وارد کنیم مربوط به زمانی می شود که مفاصا حساب برای مالک قبلی 

صاحب آن مفاصا حساب بعنوان مالک معتبر معرفی می کنیم برای ثبت مشخصات قبلی و درخواست فعال سازی پرونده جزء 

 ه حتی اگر پرونده با مالک قبل تر هم باشد اجازه ثبت در سیستم را دارد.موردی است ک

 ثبت درخواست و مفاصا حساب

 نمایش درخواست های ثبت شده  

درخواست هایی که برای مودی ثبت شده در این قسمت نمایش داده می شود در صورتی که در وضعیت رسیدگی به درخواست 

 ئه توضیحات از طرف ممیزی می باشد.، ممیزی رد کرده باشد نیاز به ارا

 مفاصا حساب صادره از سایر مراکز

در صورتی که در سیستم مفاصا حسابی ثبت نشده باشد یا اینکه مودی مفاصا حسابی دارد اما درسیستم قبلی هم وجود ندارد 

 مودی به ما مراجعه نموده و گزارش ارزیابی را پرینت گرفته و به مودی اعالم  می کنیم.

از مودی مفاصا حسابی دارد از مودی مفاصا حساب را درخواست و برای ممیزی ارسال  90بعنوان مثال دفتر پیشخوانی در سال 

می کنیم و ممیزی  تصمیم می گیرد که مفاصا حساب مورد تایید است یا خیر برای اینکه مفاصا حساب جعلی نباشد و مشکل 

حساب پرداخت شده را در سیستم ثبت و ممیزی از درخواست مودی استعالم  نظارتی نداشته باشد شماره قبض برای مفاصا

 میگیرد که مفاصا حساب معتبر است یا خیر

 درخواست تایید اظهارنامه های قدیمی

 زمانی انجام میشود که اظهارنامه در سیستم وجود نداشته باشد و یا دستی باشد.

 درخواست تایید اطالعات پرونده 

 ، مدل خودرو ، درصد سهم و غیره vinه اشتباه وارد شود در این مرحله می توان در قسمت پایین در صورتی که شناس

 علت اصالح تاریخ شروع مالکیت باید مشخص شود



 درخواست کسر از مالیات :

 مالک قبلی و فعلی

در صورتی که نامه کسر از اگر مودی نامه کسر از حقوق داشته باشد بصورت دوره ای یا تفکیک ماه به ماه پرداخت می کند 

 حقوق از محل کار خود نداشته باشد باید نامه تهیه و درخواست کتبی خود را اعالم نماید.

 قبوض قدیمی 

 قبوضی هستند که مودی در گذشته پرداخت کرده است و در این زمان گزارش ارزیابی را چاپ  به مودی ارائه می دهید

ت کرده است به سازمان مربوطه رفته و قبض را دریافت می کند در صورتی که قبض اگر مودی اعالم کند که قبضی را پرداخ

وجود داشته باشد در سیستم همراه با کد ملی ثبت و برای ممیزی ارسال می گردد باید دقت شود که قبض برای همان کد ملی 

وصولی دریافت نشده باشد باید به یکی از و خودرو  باشد ممیزی با استعالم تایید یا رد می کند در صورتی که قبض پرداخت و 

 شعب بانک ملی مراجعه و قبض مورد نظر را دریافت نماید.

 موارد خاص :

 اعالم واگذاری

در صورتی که خودرو به اسم مودی ثبت شده باشد و مودی ادعا نماید که خودرو واگذار شده است در قسمت بارگذاری مدارک 

 می شود که خودرو واگذار شده و از پرونده مودی حذف و پرونده جدید ایجاد می شود. را ثبت می کنیم در این مرحله مشخص

نامه دریافت  باید نامه اتحادیه برای خودروهای شامل می شود که از خودرو در میوه فروشی استفاده می شود و مودی از اتحادیه

 می کند تا بتواند از معافیت استفاده کند.

 خودرو های خاصی شامل می شود که در کشاورزی استفاده می شود وانت  و انواع وانت ها نکته : جهاد کشاورزی برای

 برای تاکسی یا کامیون امکان پذیر نمی باشد حتی اگر ممیزی تایید نماید دستگاه های نظارتی رد می کنند

شروع شده است مودی برای استفاده از معافیت درخواست را ارسال  92و لیزینگ از  می باشد 94یزینگ : برگ سبز خودرو ل

 نماید تاریخ لیزینگ تاریخ شروع مالکیت محسوب می شود . 

 مدارک مورد نیاز : 

 نامه تاییدیه از بانک 

  نامه تسویه لیزینگ 

 نامه قرارداد شرکت لیزینگ 

 شود برای ممیزی ارسال در صورت تایید معافیت داده می

 صدور مفاصا حساب : 

اگر اطالعات مودی موجود باشد اطالعات چاپ و به مودی داده می شود در صورتی که اطالعات مشاهده نشد از طریق تیکیت 

 اطالع رسانی نمایید.



 باشد چون سیستم اجازه صدور مفاصا را نمی دهد. 100نکته : حتما درصد سهم 

درصد می باشد و اگر بدهی پرداخت نشده باشد نمی توان مفاصا  50برای هر سهم  در صورتی که خودرو دو مالک داشته باشد

 صادر نمود مبلغ بدهی باید صفر باشد تا بتوان مفاصا صادر نمود.

 در خواست فعال سازی پرونده : 

برگ سبز یا برگ خودرو را وارد کرده اید و پرونده نمایش داده شد در قسمت فعالسازی پرونده  VINدر صورتی که کد ملی و 

 ترخیص گمرک اسکن و ارسال می کنیم بعد از بررسی ممیزی پرونده فعال می شود.

 تغییر کاربری قدیمی :

دو کاربرد دارد توسط مالک قبلی صورت گرفته یعنی مالک قبلی وجود داشته است و خود را با اطالعات هویتی دیگری در 

ی مالیاتهای مودی رد می شویم و تشکیل پرونده می دهیم و انتظار داریم تمامتم مالیات ثبت شده استما با شناسه جدید واسسی

رده را با این پرونده لینک کنیم حال بروی درخواست جدید کلیک کرده و شماره ملی مالک تاریخ تغییر قدیمی پرداخت نک

اسکن نامه اداره راهنمایی رانندگی  خودرو قبلی را وارد می کنیم و سپس از ورد اطالعات VINکاربری ، شماره نامه و شناسه 

 و ثبت درخواست کلیک می نماییم.

 درخواست بخشودگی جرایم  :

د مابقی از طرف اداره کل سازمان امور مالیاتی در صورت موافقت بخشوده صدر 20در صد بصورت خودکار بخشوده می شود  80

 می شود.

 روی ثبت درخواست کلیک نمایید.بر   د کد ملی مودیودر خواست جدید کلیک کرده و با ور

 

 با پشتیبانی تماس بگیرید 04121321ز طریق شماره ا

 


