روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقاالت (سند متمم)
دفتزچِ هتون اسٌبد هبلنیت یب بِ ػببرت دیگز سٌذ هتون دفتزچِ ای است بْبدار مِ بؼذاس پز شذى ستًَْبی ًقل ٍ اًتقبالت
سٌذ هبلنیت مِ در صفحبت آخز اسٌبد هبلنیت پیش بیٌی شذُ حسب تقبضبی هبلل بب رػبیت تشزیفبت سیز بذاى ضویوِ هی
گزدد(.بٌذ 310هجوَػِ بخشٌبهِ ّبی ثبتی) بذیي هؼٌی اگز ستَى ًقل ٍ اًتقبالت سٌذ هبلنیت هلنی بز اثز اًجبم هؼبهالت
هتؼذد اػن اس شزعی ٍ رٌّی ٍ قغؼی پز شَد هبلل هی تَاًذ بب هزاجؼِ بِ ادارُ ثبت هحل ٍقَع هلل ٍ تسلین تقبضب درخَاست
سٌذ هتون را بٌوبیذ مِ در ایي صَرت هتقبضی هی ببیستی تقبضبی خَد را ّوزاُ بب اصل سٌذ هبلنیت مِ در ستَى ًقل ٍ
اًتقبالت آى پز شذُ بِ ثبت هحل تسلین دارد.
رئیس ثبت بؼذ اس بزرسی ٍ هالحظِ سٌذ هبلنیت در صَرتینِ ستَى ًقل ٍ اًتقبالت آى پز شذُ ببشذ دستَر ثبت تقبضب را در
دفتز اًذینبتَر هی دّذ ٍ تقبضب را بزای اقذام بِ دفتز اهالك ارجبع هی ًوبیذ .هتصذی دفتز پس اس ثبت تقبضب در دفتز اًذینبتَر
آى را بزای ضویوِ ًوَدى پزًٍذُ بِ ببیگبًی ارسبل هی دارد.
در ببیگبًی پزًٍذُ هزبَعِ اس ردیف خَد استخزاج ٍ ّوزاُ بب تقبضبی هتقبضی جْت پزداخت بْبء دفتزچِ هتون بِ حسببذاری
ارسبل هی گزدد.
در حسببذاری فیش هزبَعِ تٌظین ٍ جْت پزداخت بْبء دفتزچِ بِ هتقبضی تسلین هی گزدد ٍ اٍ بْبء دفتز چِ را در ببًل
هلی تَدیغ ٍ ًسخ السم اس فیش را بِ حسببذاری ارائِ هیذّذ تب ضویوِ پزًٍذُ ًوبیٌذ بؼذ اس ضویوِ ًوَدى فیش پزداخت بْبء
دفتزچِ بِ سببقِ ،یل جلذ سٌذ هتون بذاى اختصبص ٍ پزًٍذُ بِ دفتز اهالك ارسبل هی گزدد.
هتصذی دفتز اهالك شوبرُ هسلسل سٌذ هتون را در ستَى هزبَط دفتز اهالك ٍ سٌذ اٍلیِ ٍ پیش ًَیس سٌذ هبلنیت قیذ ٍ
هزاتب را بِ اهضبء هسئَل هزبَعِ هی رسبًذ سپس پزًٍذُ جْت تسلین سٌذ بِ هتقبضی بِ ببیگبًی ارسبل هی گزدد در آًجب
سٌذ هتون ضویوِ سٌذ اٍلیِ گشتِ ٍ بؼذ اس ًخ مشی ٍ پلوپ در دفتز تسلین اسٌبد ثبت ٍ سپس در قببل اخذ رسیذ در دفتز
هذمَر ٍ ستَى هالحظبت پیس ًَیس سٌذ هبلنیت بِ هتقبضی تسلین ٍ پزًٍذُ در ردیف هزبَعِ ضبظ هی شَد.

