ثبت اوراق اموال منقول
آوريل 2014

آيا میخواھيد اقالم ارزشمند دست دوم بخريد؟
پيش از اقدام به خريد با  PPSRمشورت کنيد و ببينيد که آيا کاالھای دست دوم مانند خودرو مستعمل ،سھام ،تجھيزات ،ماشينآالت يا قايق
عاری از بدھی ھستند يا خير و تصرف آنھا بالمانع است يا خير.
آيا کاالھای ارزشمند را با شرايط ،مثالً با حفظ حق مالکيت ،به مشتريان خود میفروشيد يا اجاره میدھيد؟
اگر حق خود در کاالھای ارزشمند را در  PPSRثبت کنيد ،در صورتی که مشتری نتواند قيمت آن را بپردازد يا ورشکسته شود ،شما
میتوانيد آنھا را پس بگيريد.
اموال منقول چيست؟
اموال منقول معموالً شامل ھمه دارايیھا غير از زمين ،ساختمان و اثاثيه ثابت میشود .از نمونهھای بارز اموال منقول میتوان به ماشينآالت،
خودرو ،قايق ،محصوالت کشاورزی ،دام و تجھيزات اشاره کرد .اموال منقول دارايیھای نامريی مانند اموال معنوی و دارايیھای مالی مانن
سھام را نيز در بر میگيرد.
PPSR
دفتر ثبت اوراق دارايیھای منقول ) (PPSRدفتر ملی و آنالين ثبت حقوق کاالھا و ساير اموال منقول است که زير نظر دولت استراليا
فعاليت میکند و خريداران ،فروشندگان و سرمايهگذاران از خدمات آن استفاده میکنند.
خريداران با مراجعه به  PPSRمیتوانند ببينند که آيا اقالم ارزشمند دست دومی که قصد خريدن آنھا را دارند عاری از بدھی ھستند يا
خير و آيا مشکلی برای تصرف کردن آنھا وجود دارد يا خير .استعالم برای کاالھايی مانند ماشينآالت ،تجھيزات ،خودرو و سھام نيز
صورت میگيرد .بررسی پيش از خريد کمھزينه ،آسان و فوری است.
فروشندگان کاالھای ارزشمند بر اساس شرايط ،مانند حفظ حق مالکيت ،يا اجارهدھندگان اين قبيل کاالھا بايد برای ثبت حقوق خود در
 PPSRاقدام کنند .ثبت حقوق مربوط به کاالھايی که فروشنده ھنوز مبلغ قيمت آنھا را دريافت نکرده است ،کمک میکند تا در صورتی
که مشتری از پرداخت مبلغ خودداری کند يا ورشکسته شود ،کار وصول بدھی آسانتر انجام بگيرد.
ھمه میتوانند از خدمات  PPSRاستفاده کنند .دسترسی به اين خدمات به صورت آنالين و  24/7امکانپذير است و نتايج جستجو به سرعت
ارائه میشود .ھزينه جستجو و ثبت حق تامين در کاالھا يا ساير اموال منقول اندک است.
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آيا اين سرويس جديد است؟
دفتر ثبت اوراق دارايیھای منقول ھماکنون تنھا دفتر ملی ثبت حق تامين اموال منقول در استرالياست.
 PPSRجايگزين ھمه دفترھای فدرال ،ايالتی و سرزمينی ثبت حق تامين اموال منقول شده است .قبالً دفتر ثبت خودروھای رھنی
نيوساوتولز ) (REVو دفتر ثبت  ASICھزينهھای شرکتی و ساير نھادھا از جمله دفترھای ثبت برگه فروش و رھننامه سھام در اين
زمينه فعاليت میکردند .در حدود پنج ميليون دفتر ثبت ايالتی و سرزمينی از روز تاسيس اين دفتر ثبت ملی جديد در  30ژانويه  2012زير
مجموعه آن شدند.
استفاده از مشاوره حرفهای
اوراق اموال منقول ممکن است از راهھای گوناگونی بر روی کسب و کار شما تاثير بگذارد .در اين زمينه از مشاور حرفهای کسب و کار که
با حرفه شما آشنايی دارد راھنمايی بخواھيد.
تماس با ما
ثبت اوراق اموال منقول
وبسايتwww.ppsr.gov.au :
ايميلenquiries@ppsr.gov.au :
تلفن(1300 00 PPSR) 1300 007 777 :

ساعات کار ) AESTو :(AEDT
• دوشنبه تا جمعه 8:30 ،صبح تا  8شب
• شنبه و يکشنبه  -تعطيل
• تعطيالت رسمی ملی  -تعطيل
برای آگاه شدن از ساعات کار در تعطيالت کريسمس/سال نو به وبسايت ما
مراجعه کنيد.
کمکرسانی به ساير زبانھا
اطالعات به زبانھای غير انگليسی در  www.afsa.gov.auارائه شده است.
اگر در زمينه مکالمه يا فھميدن انگليسی مشکل داريد ،میتوانيد با سرويس ترجمه کتبی و شفاھی ) (TIS Nationalبه شماره
 131 450تماس بگيريد .ھزينه تماس محلی اعمال میشود TIS .در ھمه ساعات شبانهروز و در تمام روزھای ھفته به بيش
از  170زبان سرويس ارائه میکند.
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