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 ها قانون راجع به ثبت شرکت

با اصالحات بعدی  ۱۳۱۰خرداد  ۲مصوب   

 

 . هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب استـ   ماده اول 

تعاونی( که در تاریخ اجرا  ـ  مختلط ـ  ضمانتیـ  های ایرانی مذکور در قانون تجارت )سهامی کلیه شرکت ـ   ماده دوم
اند  این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیالت خود با قانون مزبور عمل نکرده

تشکیالت خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای   ۱۳۱۰باید تا آخر شهریور ماه  
ها را به  العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید محکمه مدیران آنی مدعیثبت کنند و اال به تقاضا

العموم حکم انحالل شرکت  یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی
قاضای ثبت کافی  در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیالت با قانون تجارت و ت  .مختلف نیز صادر خواهد شد

 . نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد

تا (  ۰۰۰.۰۰۰.۳۰)  به سی هیات وزیران  25/12/1399مصوبه مورخجزای نقدی مندرج در این ماده به موجب  
 . میلیون ریال تعدیل شد( ۶۰.۰۰۰.۰۰۰شصت )

از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی  ـ    ماده سوم 
یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد  

 . رسیده باشدتهران به ثبت 

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی  ـ    ماده چهارم 
یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه  
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ت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه  و تسلیم اوراق الزمه به اداره ثب
 . مهلت اضافی خواهد داد 

های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا  اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت ـ    ماده پنجم 
العموم بدایت و به حکم   د به تقاضای مدعیصنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنن

محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به عالوه محکمه برای  
هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأدیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق  

اه پس از تاریخ ابالغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف  قطعی شده و تا سه م
 . جلوگیری خواهد نمود

در بخش اول به بیست و پنج  هیات وزیران  25/12/1399مصوبه مورخجزای نقدی مندرج در این ماده به موجب  
(۲۵.۰۰۰.۰۰۰  )( شصت  )  و  ریال  میلیون(  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰تا  دو  به  دوم  بخش  بیست (  ۲.۰۰۰.۰۰۰در  تا 
 . میلیون ریال تعدیل شد ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰)

ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است  های خارجی که شرایط عملیات آندر مورد شرکتـ    ماده ششم
وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری  و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت  

 . نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است

تا  (  ۰۰۰.۰۰۰.۱۵به پنج ) هیات وزیران  25/12/1399  مصوبه مورخجزای نقدی مندرج در این ماده به موجب  
 . میلیون ریال تعدیل شد( ۶۰.۰۰۰.۰۰۰شصت )

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبًا اطالع داده شود  ـ    ماده هفتم 
سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب  تا وقتی که این اطالع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر  

کنند از تغییر نماینده یا مدیر  است مگر این که شرکت اطالع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می
 . خود به ثبوت رساند
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ارت عدلیه تنظیم  هایی خواهند بود که از طرف وز های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامهشرکت ـ    ماده هشتم 
شرکت  .شود می ثبت  تقاضای  آنقبول  عملیات  ادامه  به  راجعه  شرایط  و  فوق  مقررات  های  رعایت  به  منوط  ها 

 . های مزبوره خواهد بودنظامنامه

های مزبور  های الزمه تنظیم خواهد شد در نظامنامهبرای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامهـ    ماده نهم 
 :ع به مسائل ذیل صریحًا تعیین تکلیف شودراج باید

 .ـ اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند۱

 . ـ نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود۲

 . ها باید ضمیمه اظهارنامه شودـ اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن۳

 . ـ نکاتی که در صورت تغییر باید مجددًا به ثبت برسد۴

 . یا نمایندگان جدیدطرز ثبت شعب ـ ۵

 . اعالناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آیدـ ۶

 . ـ تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه ۷

 :شودها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میحقوق ثبتی برای ثبت شرکتـ ۱۰ماده  

 :ها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدین قراربرای ثبت شرکت  –الف 

هزار و پانصد  ریال که در هر صورت از یک  ۱۲۰ـ تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای هر ده هزار ریال آن  ۱
 . ریال کمتر نخواهد بود
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 . ریال  ۵/۷۵ـ تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال ۲

 . ریال  ۵/۵۲ـ تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال ۳

 . ریال ۳۰ـ تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال  ۴

 . ریال ۵/۲۲ـ تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ۵

 . ریالهزار   ۳۷۵ـ از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ مقطوعًا ۶

 . هزار ریال ۵۲۵ـ از پانصد میلیون ریال سرمایه به باال از مبدأ مقطوعًا  ۷

تابع نرخـ حق۸ ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده  های  الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به 
 . « سه هزار ریال استالثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر »به استثنای تغییر سرمایهالذکر است و حقفوق

در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یکهزار ریال است به استثناء تغییر مربوط  ـ  ۱تبصره 
به ازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای مقرر در این بند خواهد  

 . بود

 . به قوت خود باقی خواهد بود ۹/۹/۱۳۱۰های بیمه مصوب الثبت شرکتقانون حقـ ۲تبصره 

  ۱۸های خارجی مصوب نامه قانون جلب و حمایت سرمایهآیین ۱۵های خارجی ماده در مورد ثبت شرکت ـ ۳تبصره 
 .رعایت خواهد شد ۱۳۳۵مهرماه 

هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری  باشند شش  الثبت مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه میحقـ    ب 
 :با سرمایه از این قرار است
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 . ریال ۷۵۰۰الثبت مؤسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعًا ـ حق۱

 . ریال  ۱۱۲۵۰الثبت مؤسسات غیرتجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعًا ـ حق۲

الثبت مؤسسات غیرتجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعًا پانزده  ـ حق۳
   . هزار ریال

 . یال سرمایه به باال مقطوعًا سی هزار ریالالثبت مؤسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ر ـ حق۴

تابع نرخـ حق۵ ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده  های  الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به 
 . الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر »به استثنای تغییر سرمایه« هزار و پانصد ریال استالذکر و حقفوق

مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری به غیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب  ـ در  ۴تبصره 
 . باشدمذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر هفتصد و پنجاه ریال می

ب رسیده باشد  های تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویهای تعاونی روستایی و سایر شرکتشرکتـ  پ 
های دولتی توسعه  و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت 

 . باشندهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف میکشاورزی و شرکت

 . اهد بود حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خو ـ   ت 

ها و مؤسسات  گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکتاز تاریخ اجرای این قانون هیچـ    ث 
 . شود مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می

قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا    ۳نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خالف ماده  ـ    ماده یازدهم 
این قانون محکوم    ۵مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده  
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شوند کسانی  در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می  .به جزای نقدی خواهد شد 
تقاضای ثبت شرکت ب به  نکنند مطابق ماده  که مکلف  به تکلیف خود عمل  قانونی  قانون    ۲وده و در موعد  این 

 د.محکوم به جزای نقدی خواهند ش

خرداد ماده   ۱۵اسناد نسخ و این قانون از  ۲قانون ثبت  ۲۴۱و ماده  ۱قانون تجارت  ۱۴۱و  ۶۶مواد ـ   ماده دوازدهم
 . شودبه موقع اجرا گذارده می ۱۳۱۰

 

ها، قانون تجارت و قانون ثبت سابق است و ارتباطی به قانون منظور از قانون تجارت و قانون ثبت مذکور در مادۀ دوازدهم قانون راجع به ثبت شرکت: ۲و  ۱زیرنویس 
 . ندارد(  ۱۳۱۰و قانون ثبت مصوب  ۱۳۱۱تجارت و ثبت معتبر فعلی )قانون تجارت مصوب 
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