
  در دفاتر اسناد رسمي  "دولتثبتي  سهم تعرفه هاي  "افزايش 
 

با وجود برخي مشكالت ثبت  ، در حالي آغاز نمودند كه دفاتر اسناد رسمي سال جديد را با چندين بخشنامه و دستورالعمل
د از گذشت هفت ماه از شروع و بع. از ارايه خدمات مطلوب به شهروندان ، فاصله قابل مالحظه اي دارند! ) آني ( الكترونيك 

كارگروه هاي سازمان ثبت اسناد و امالك و سازمان ها -آنگونه كه از مصاحبه هاي متوليان امر بر مي آيد  –ثبت آني معامالت 
در تمام اين مدت دفاتر . و شركت هاي پشتيبان ثبت الكترونيك ، همچنان در تالش براي رفع مشكالت موجود مي باشند

شهروندان و نيز پاسخگويي مستمر به مراجعين به انحا ) و بحق ( ر رديف اول مواجهه با نارضايتي گسترده اسناد رسمي د
كه در هفته گذشته صورت گرفت  –تقدير معاونت سازمان ثبت اسناد و امالك از همراهي دفاتر اسناد رسمي . مختلف بوده اند

د تكامل سيستم ثبت آني و بهبود عملكردآن  ميسر نميشد ، بسيار و تاكيد بر اينكه اگر همكاري دفاتر اسناد رسمي نبو –
ديرهنگام بود و شايد سيل اتهاماتي كه سال گذشته از سوي برخي رسانه ها و حتي سازمان ثبت به نهاد دفاتر و سردفتران 

  .وارد شد بيش از اينها نياز به دلجويي آنان دارد

ناد رسمي ، مبني بر اخذ تعرفه هاي جديد دولتي در ازاي ارايه خدمات ، از اما سال جديد هم با افزايش تكاليف دفاتر اس
دفاتر اسناد رسمي پاسخگوي اعتراضات مراجعين در خصوص  شهروندان آغاز گرديد و ناگزير بنا به دستورالعمل هاي موجود

ر ابتداي سال جديد دفاتر دو شاه بيت مسمط كالم  مي باشند جديددولتي مصوب سال ثبتي ، افزايش چشمگير تعرفه هاي 
 افزايش هزينه به حساب دولت و دفترخانه موظف به اخذ آن  اين:(( اين شد ، ! ))سيستم قطع است ((  عالوه بر

  :از مهمترين تعرفه هاي جديد بشرح زير است  برخي. ))  است 

كه مطابق  در حالي( جديد طبق مصوبه دولت  مبلغ حق التحرير درصد 8درصد به  6ارزش افزوده از  تعرفه  افزايش -1
  . )درصد از ابتداي سال جديد اعمال ميشد 7برنامه كالن كشوري بايد تعرفه 

اين دو تعرفه هر دو حساب ( افزايش چشمگير تعرفه ماليات نقل و انتقال و حق الثبت  در تنظيم اسناد خودرو  -2
 )و بهاي خودرو مي باشد دولتي محسوب و تقويم آن تابع سياست هاي مالي دولت 

 - كه با افزايش جديد آن در متن اسناد قيد ميشود  - دفاتر اسناد مكلف شدند عالوه بر حقوق دولتي تنظيم سند - -3
 .و به حساب دولت واريز نماينداز متقاضي دريافت  الكترونيك سندصدور هر   براي ! ريال جداگانه 50000مبلغ 

به اين  ريال افزايش يافته است و 500000ريال به  300000از ) كاداستري ( هزينه صدور سند مالكيت تكبرگي   -4
در تعدادي از استانها مطابق تفاهم نامه هاي . ( در سال جديد ادارات پست افزايش تعرفه هاي مبلغ اضافه كنيد 

غير منقول ( مالك مدارك و مستندات نقل و انتقال ا! و پستي ! با اخذ هزينه هاي دولتي موجود دفاتر اسناد رسمي 
 ) جهت صدور سند جديد بنام مالك و ارسال به ادارات ثبت مناطق ، در اختيار ادارات پست قرار ميدهند را ) 

ريال  20000 ريال به 5000از ...ضا ، برابر اصل و صدور رونوشت وحق الثبت مستتر در اسناد غير مالي ، گواهي ام  -5
طالبات به عنوان بخشي از جامعه حقوقي كشور ، و مامور وصول م -اسناد رسمي  دفاتر ذال  ......افزايش يافته است و 

 .از شهروندان مي باشند!! همچنان متهم رديف اول اخذ هزينه هاي هنگفت   -دولت از شهروندان 
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