ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﻳﺮان
اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ

رزرو ﻧﺎم ﻳﮑﺘﺎ و ﺛﺒﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻓﺮاﻳﻨﺪ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﳕﺎی اداره ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﲡﺎری

ﻓﺮاﻳﻨﺪ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ
ﭘﻠﻴﺲ +١٠

http://sherkat.ssaa.ir/

ﻫﺰﻳﻨﻪ۴٠٠٠٠ :رﻳﺎل ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ و
رزرو ﻧﺎم و ٣٧۵٠٠٠رﻳﺎل ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
زﻣﺎن ٣ :روز

هزینه
رﻳﺎل١۵٠٠٠٠
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮاﻫﯽ

درج آﮔﻬﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ
رﺳﻤﯽ و روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ

اﻋﻼم آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﲡﺎری ﺑﻪ اداره ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﻓﺮاﻳﻨﺪ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮﻳﻦ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ
ﻇﺮف ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و درﻳﺎﻓﺖ
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﮑﻤﻴﻞ آن
هزینه

سقف
بشکافیم

هزینه

زمان
 ١روز

١۴٠٠٠+٢۴٠٠٠
ﺗﻮﻣﺎن

زمان
 ۱روز

راﻳﮕﺎن

زمان
 ۵روز

سقف
بشکافیم

درج آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ
http://www.rrk.ir

اﺧﺬ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﻇﺮف  ٣٠روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ :درﺧﻮاﺳﺖ از ﺗﺎرﳕﺎی اداره ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﲡﺎری
http://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdm
ission/PolompRequest.aspx

و درﻳﺎﻓﺖ دﻓﺎﺗﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
سقف
بشکافیم

زمان
 ۲روز

هزینه
راﻳﮕﺎن
http://evat.ir/

هزینه
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت

رﻳﺎل١٠٠٠٠٠

زمان
 ١روز
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﲤﺒﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻬﺎم

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﮔﺮان در ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﲤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان در اداره
ﮐﺎر و اﺧﺬ ﮐﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه در ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮی از اوﻟﲔ ﮔﺰارش ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه  ٣٠٪ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ اداره
ﮐﺎر ارﺳﺎل ﺷﻮد
هزینه
راﻳﮕﺎن

ﺣﻖ ﲤﺒﺮ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف  ۶٠روز از ﺗﺎرﻳﺦ
ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻄﺎل ﲤﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
هزینه
 ٠/٠٠۵ارزش اﺳﻤﯽ
۰.۵٪
ﺳﻬﺎم ﻳﺎ ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ

زمان
 ١روز

زمان
 ۱روز
ﮔﺮدآوری و اﻃﻼعﻧﮕﺎﺷﺖ از ©ﺳﻘﻒﺑﺸﮑﺎﻓﻴﻢ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت :ﮔﺰارش اﳒﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر -ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ٢٠١٧ ،
ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﻳﺮان -وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﯽ١٣٩٣ ،

سقف
بشکافیم
breaksky.org
https://telegram.me/beshkaﬁm

