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:تختلف الشروط التي يجب من خللها دفع ضريبة السيارة اعتماداا على ما إذا كانت

المركبات المتداولة
.يجب أن يتم الدفع مقابل تجديد ضريبة السيارة عادةا خلل الشهر التالي لنتهاء آخر ضريبة مستحقة

 مركبات جديدة
يجب دفع الضريبة الولى للمركبة الجديدة بحلول اليوم الخير من شهر التسجيل. ومع ذلك ، إذا حدث التسجيل
ا الدفع خلل الشهر التالي للتسجيل. يمكن العثور على تاريخ في اليام العشرة الخيرة من الشهر، فيمكنك أيضا

التسجيل في شهادة تسجيل السيارة أو، إذا تعذر ذلك، على قسيمة الطريق، الصادرة عن وزارة النقل البري)
الدفع يجب أداؤه من الشهر الذي يتم فيه التسجيل باحتساب .(Motorizzazione Civile التي كانت تسمى سابقاا

.الشهر الول كاملا، حتى لو تم التسجيل في اليوم الخير من الشهر

(المركبات الخارجة من العفاء :) أي المركبات المستعملة المشتراة من تاجر معتمد
:عند شراء السيارة مستعملة من تاجر معتمد ، يمكن أن تتواجد فرضيتان

أ- إذا كانت السيارة تحتوي على ضريبة صالحة، فمن الضروري احترام التواتر المكتسب والدفع، وفقاا     
للقواعد العادية، في غضون الشهر التالي للموعد النهائي؛

ب- من ناحية أخرى، إذا طلب التاجر إعفاء السيارة المسلمة لعادة البيع، يتم تطبيق قواعد السداد الول     
للرسوم المركبات الجديدة

يجب سداد الدفعة الولى خلل الشهر الذي تم شراء السيارة خلله، مع الخذ في العتبار تاريخ توثيق سند
ا السداد خلل البيع. ومع ذلك، إذا تم تحرير صك التوثيق في اليام العشرة الخيرة من الشهر، فيمكن أيضا

.الشهر التقويمي التالي

 بالنسبة للمركبات الجديدة  =و تلك الخارجة من العفاء ، ليس من السهل حساب  المبلغ المستحقينصح:
ا ، لتجنب الخطاء المحتملة ، التصال بمندوبيات أو ACI والتاريخ الفعلي للضريبة ، من المستحسن دائما

وكالت المفوضة بتدابير وثائق السيارات، من أجل الحصول على المساعدة وإجراء الدفع دون مشاكل. أولئك
الذين نسوا دفع ضريبة السيارة بحلول الموعد النهائي يمكنهم تسوية وضعهم عن طريق تصحيح التأخر في
ا ، من أجل عدم المخاطرة بالخطاء ، من السداد  مع تطبيق عقوبات محدودة نوعاا ما. في هذه الحالة أيضا

.أو وكالت مفوضة لتدابير وثائق السيارات ACI الفضل التصال بمكاتب


