قیمتهای تصویبی ثبت شرکتها برای سال97
-1ثبت شرکت:
سهامی عام(باحداقل5نفر7/000/000:ریال
سهامی خاص(تنظیم اساسنامه-تنظیم اظهارنامه یا شرکتنامه-تنظیم صورتجلسات)4/000/000ریال
شرکت مسئولیت محدودوتضامنی وموسسات عمومی(تنظیم اساسنامه -تنظیم اظهارنامه یا شرکتنامه-تنظیم صورتجلسات)3/500/000:ریال
موسسات ورزشی وفرهنگی(تنظیم اساسنامه-تنظیم اظهارنامه یا شرکتنامه-تنظیم صورتجلسات)4/500/000ریال
ثبت اتحادیه ها واصناف(تنظیم اساسنامه-تنظیم اظهارنامه یاشرکتنامه-تنظیم صورتجلسات)5/000/000ریال
ثبت تعاونیها((با حداقل7نفر)-تنظیم اساسنامه-تنظیم اظهارنامه یا شرکتنامه-تنظیم صورتجلسات)6/000/000ریال

-2ثبت پلمپ دفاترفقط دستمزدبدون پرداختی ها
اشخاص حقیقی600/000:ریاال
اشخاص حقوقی700/000:ریال

-3کارت بازرگانی فقط دستمزد:
اشخاص حقیقی9/000/000:ریال
اشخاص حقوقی12/000/000:ریال

-4درخواست کدفراگیراتباع خارجی:
اشخاص حقیقی1/500/000:
اشخاص حقوقی2/000/000:

-5ثبت برندوعالیم تجاری وطرح صنعتی
ارسال اظهارنامه عالیم تجاری

اشخاص حقیقی3/500/000:ریال
اشخاص حقوقی2/000/000:ریال

ثبت برند با تمامی خدمات تا اشخاص حقیقی20/000/000:ریال
تحویل سند

اشخاص حقوقی25/000/000:ریال

-6تمدیدسندعالمت تجاری15/000/000:ریال
-7نقل وانتقال سندعالمت تجاری(بدون هزینه دفترخانه)15/000/000:ریال
-8ثبت طرح صنعتی:
برای اشخاص حقیقی17/000/000:
برای اشخاص حقوقی20/000/000:

-9اخذجوازتاسیس
بااحتساب1/100/000ریال واریزی بانک10/000/000:ریال

-10تغییرات
صورتجلسه تغییرات800/000:ریال بدون هزینه پست

-11صورتجلسه انحالل
-12اعالم انحالل
صورتجلسه هیئت تسویه1/800/000:ریال
صورتجلسه انحالل با یک صورتجلسه1/000/000:

-13ختم تسویه5/000/000:ریال
-14افزایش سرمایه(سهامی خاص)
ازطریق واریزنقدی2/000/000:
ازمحل مطالبات3/000/000:

-15اضافه ارزش سهام جدید
ازطریق واریزنقدی2/000/000:
ازمحل مطالبات3/000/000:

-16افزایش سرمایه تعاونی باحداقل نفرات(7نفر)4/000/000:ریال
-17کاهش سرمایه سهامی خاص:
اختیاری2/500/000:
اجباری2/500/000:

-18کاهش سرمایه مسئولیت محدود1/500/000
-19کاهش سرمایه تعاونی باحداقل7نفر5/000/000:
-20تسویب اساسنامه جدید سهامی خاص:
صورتجلسه800/000:ریال
اساسنامه1/500/000:ریال

-21تسویب اساسنامه جدید مسئولیت محدود1/200/000:

-22تسویب اده اساسنامه به غیرازتعداداعضای هیئت مدیره1/000/000:ریال
-23گذرواژه ساجات3/000/000:ریال
-24رتبه بندی
تک رتبه20/000/000:ریال
دورتبه30/000/000:ریال
تمدید20/000/000:ریال

هزینه پستی مرسوله وهزینه روزنامه رسمی وروزنامه محلی جهت درج آگهی برعهده متقاضی می باشد.
هزینه برابراصل کردن مدارک وصدورگواهی عدم سوء پیشینه برعهده متقاضی می باشد.
جهت ارسال نام های جدیددرصورت رد نام های پیشنهادی ،هیچ وجهی دریافت نخواهدشد.
تعرفه های ذکرشده با احتساب حداقل تعدادافرادبرای تاسیس می باشدوبه ازای نفرات مازادهرنفر25/000ریال اخذ خواهدشد.
پلمپ دفاتر:
تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاترارسال مرسوله پستیپرداخت اینترنتی هزینه دفاترتوجه:هزینه دفاترتجاری وهزینه پستی طبق تعرفه های مصوب ارگان مربوطه ازمتقاضی دریافت خواهد شد.
تذکرات:
بعدازتعیین نام شرکت/موسسه،اطالعات ثبت شده درسامانه ثبت شرکتها قابل تغییروانصراف نمی باشد،لذادرصورت تمایل متقاضی بهتغییربرخی ازاطالعات قبل ازثبت،حداکثربه میزان60درصد تعرفه های مذکور به مبلغ قرارداد اضافه خواهدشد.
توضیحات:
درصورت ترکیب هریک ازصورتجلسات ذکرشده ،به ازای هرصورتجلسه ترکیبی حداکثر40درصد تعرفه صورتجلسه به صورتجلسه مبنااضافه خواهدشد.
درصورت تغییر صورتجلسه فیزیکی وسامانه بعدازتنظیم،براساس نوع تغییرایجادشده حداکثربه میزان60درصد تعرفه مربوطه اضافهخواهدشد
*ازآنجایی که تغییرات وتاسیس شرکت ها وموسسات غیرتجاری دارای تنوع بسیارمی باشدوتعیین تعرفه برای هریک غیرممکن است
لذادرمواردمشابه برابرتعرفه های ذکرشده ودرسایرمواردبراساس توافق ورضایت طرفین عمل خواهدشد.

