
رزرو نام يکتا و ثبت کسب و کار

هزینه

ريال١۵٠٠٠٠

برای هر گواهی

زمان

روز ۵

اخذ گواهی عدم سوء پيشينه

روز ۱

هزینه

رايگان

زمان

اعالم آغاز فعاليت جتاری 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

١۴٢+٠٠٠۴٠٠٠

تومان

 درج آگهی ثبت شرکت در روزنامه

رسمی و روزنامه کثيراالنتشار منتخب

زمان

روز ١

روز ۲

هزینه

رايگان

زمان

http://evat.ir/

ثبت نام برای ماليات بر ارزش افزوده

  پرداخت حق متبر گواهی سهام

۰.۵٪

هزینه

  ارزش اسمی 

زمان

روز ١

سهام يا سهم الشرکه

٠/٠٠۵

ثبت نام کارگران در نظام تأمني اجتماعی

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

سقف

بشکافیم

 فرايند: مراجعه هر يک از شرکا به دفاتر

پليس ١٠+

 فرايند: مراجعه به تارمنای اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غيرجتاری

http://sherkat.ssaa.ir/
 هزينه: ۴٠٠٠٠ريال برای جستجو و

رزرو نام و ٣٧۵٠٠٠ريال برای ثبت

زمان: ٣ روز

 درج آگهی در روزنامه رسمی به صورت

الکترونيکی نيز ممکن است

  http://www.rrk.ir

هزینه

بسته به تعداد صفحات

ريال١٠٠٠٠٠

زمان

روز ١

 اخذ دفاتر مهر و موم شده حسابداری

  ظرف ٣٠ روز پس از تاريخ ثبت

 فرايند: درخواست از تارمنای اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غيرجتاری

http://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdm
ission/PolompRequest.aspx

و دريافت دفاتر از طريق پست

 حق متبر سهام بايد ظرف ۶٠ روز از تاريخ

 ثبت قانونی شرکت در اداره ثبت شرکت ها از

 طريق ابطال متبر به سازمان امور مالياتی

پرداخت شود

 تشکيل پرونده برای متام کارمندان در اداره

 کار و اخذ کد کارگاه ضروری است. به منظور

 تشکيل پرونده در نظام تامني اجتماعی بايد

 تصويری از اولني گزارش پرداخت ماهيانه به

 همراه ٪٣٠ حقوق ماهيانه کارمندان به اداره

  کار ارسال شود

روز ۱

هزینه

رايگان

زمان

 گردآوری و اطالع نگاشت از ©سقف بشکافيم 
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    گزارش بررسی وضعيت سهولت کسب و کار در ايران- وزارت امور اقتصادی و دارايی، ١٣٩٣

 مراحل آغاز کسب و کار در ايران

سقف

بشکافیم

سقف

بشکافیم

سقف

بشکافیم


