میزان حق الثبت دریافتی و اخذ حقوق دولتی در راستای ارائه خدمات فرآیندهای ثبت شرکتها

جدول شماره یک  :میزان هزینه حق الثبت تاسیس شرکتها با توجه به سرمایه تعیین شده
سرمایه  1میلیون ریال

12000ریال

سرمایه 30میلیون ریال

112200ریال

سرمایه  2میلیون ریال

24000ریال

سرمایه 35میلیون ریال

123700ریال

سرمایه  3میلیون ریال

31500ریال

سرمایه 40میلیون ریال

135200ریال

سرمایه  4میلیون ریال

39000ریال

سرمایه 45میلیون ریال

146700ریال

سرمایه  5میلیون ریال

44300ریال

سرمایه 50میلیون ریال

158200ریال

سرمایه 6میلیون ریال

49600ریال

سرمایه 55میلیون ریال

169700ریال

سرمایه 7میلیون ریال

54900ریال

سرمایه 60میلیون ریال

181200ریال

سرمایه 8میلیون ریال

60200ریال

سرمایه 65میلیون ریال

192700ریال

سرمایه 9میلیون ریال

63200ریال

سرمایه 70میلیون ریال

204200ریال

سرمایه 10میلیون ریال

66200ریال

سرمایه 75میلیون ریال

215700ریال

سرمایه 11میلیون ریال

68500ریال

سرمایه 80میلیون ریال

227200ریال

سرمایه 12میلیون ریال

70800ریال

سرمایه 85میلیون ریال

238700ریال

سرمایه 13میلیون ریال

73100ریال

سرمایه 90میلیون ریال

250200ریال

سرمایه 14میلیون ریال

75400ریال

سرمایه 95میلیون ریال

261700ریال

سرمایه15میلیون ریال

77700ریال

سرمایه 100میلیون ریال

273200ریال

سرمایه16میلیون ریال

80000ریال

سرمایه 100میلیون ریال به باال

375000ریال

سرمایه17میلیون ریال

82300ریال

سرمایه 200میلیون ریال

375000ریال

سرمایه18میلیون ریال

84600ریال

سرمایه 300میلیون ریال

375000ریال

سرمایه19میلیون ریال

86900ریال

سرمایه 400میلیون ریال

375000ریال

سرمایه 20میلیون ریال

89200ریال

سرمایه 500میلیون ریال

375000ریال

سرمایه 25میلیون ریال

100700ریال

سرمایه 500میلیون ریال به باال

525000ریال

نکات:
-1در هر بار تغییر 3000ریال جهت حق الثبت اخذ می گردد.
 -2در افزایش س رمایه عالوه بر محاسبه میزان مابه التفاوت حق الثبت افزایش سرمایه  3000 ،ریال نیز بابت ثبت تغییرات
اخذ میگردد.
 -3به ازای تاسیس هرشعبه باتوجه به سرمایه شرکت و بر مبنای مبالغ مندرج درجدول فوق حق الثبت دریافت میگردد.
استناد قانونی :
 -بند (الف) ماده ( )10قانون راجع به ثبت شرکتها.

میزان حق الثبت دریافتی و اخذ حقوق دولتی در راستای ارائه خدمات فرآیندهای ثبت شرکتها

جدول شماره دو :میزان هزینه حق الثبت تاسیس مؤسسات غیرتجاری با توجه به سرمایه تعیین شده

میزان سرمایه

مبلغ حق الثبت

موسسات بدون سرمایه

6000ریال

1ریال تا دو میلیون ریال سرمایه

7500ریال

دو میلیون تا ده میلیون ریال سرمایه

11250ریال

ده میلیون ویک ریال تا صد میلیون ریال سرمایه

15000ریال

یکصد میلیون ویک ریال به باال

مقطوعا 30هزار ریال

نکته:
-در هر بار تغییر 1500ریال جهت حق الثبت اخذ می گردد.

استناد قانونی:
 -بند (ب ) ماده ( )10قانون راجع به ثبت شرکتها (اصالحی سال )1362

جدول شماره سه :میزان هزینه حق الثبت پلمب دفاتر تجاری به ازای هر جلد دفتر

میزان حق الثبت

هزینه صندوق (ب)

جمع هزینه برای یک جلد

نوع دفتر

(ریال)

(ریال)

دفتر (ریال)

50برگ( 100صفحه)

3500

1500

5000

100برگ(200صفحه)

7000

3000

10000

200برگ(400صفحه)

14000

6000

20000

استناد قانونی :
-1باستناد ماده ( ) 11قانون تجارت مصوب 1311
-2بند هـ یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  1373با اصالحات و
الحاقات بعدی
-3درآمد صندوق (ب) موضوع ماده  54قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318

میزان حق الثبت دریافتی و اخذ حقوق دولتی در راستای ارائه خدمات فرآیندهای ثبت شرکتها

شرکتهای تعاونی :
ثبت تاسیس و ثبت تغییرات انواع شرکتهای تعاونی از پرداخت هرگونه حق الثبتی معاف می باشند.
استناد قانونی :
-بند (پ) ماده ( )10قانون ثبت شرکتها ( اصالحی )1352/08/22

میزان هزینه قانونی پاسخ به استعالمات :
استناد قانونی:
قوانین بودجه سنواتی و برابر تکالیف تبصره  21قانون بودجه سال  94و جدول شماره  16قانون بودجه
سنواتی ساالنه به ازای هر استعالم اشخاص حقوقی مبلغ  100/000ریال تعیین گردیده است ،که برابر
تشریفات مقرر  ،توسط دفاتر اسناد رسمی اخذ می گردد.
نکته:
در صورت داشتن اذن قانونی اخذ استعالم و همچنین مراجع قضایی ذیصالح استعالم کننده از پرداختمبلغ مذکور معاف می باشند.

میزان هزینه های قانونی دفتر ثبت تجارتی( به منظور صدور کارت بازرگانی) :
استناد قانونی:
در اجرای قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده  16الی  19قانون تجارت و به موجب ماده  2قانون

صادرات و واردات مصوب  1372/4/2مجلس شورای اسالمی جهت ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی
هزینههای ذیل اخذ میگردد:
-جهت ثبت نام دفتر ثبت تجارتی و ایجاد تغییرات در آن حسب مورد 40000ریال .

میزان حق الثبت دریافتی و اخذ حقوق دولتی در راستای ارائه خدمات فرآیندهای ثبت شرکتها

میزان هزینه های قانونی تعیین نام :
استناد قانونی:
مطابق بند (ز) قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین ماده  121قانون ثبت و
آئین نامه اجرائی قانون  ...تبصره  56قانون بودجه اصالحی سال  1352و بودجه  1353کل کشور
مصوب1365
جهت درخواست تعیین و تغییر نام شرکتهای تجاری مبلغ 40000ریال .نکته :
-مؤسسات غیرتجاری و تعاونی ها از پرداخت هزینه مذکور معاف می باشند.

