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 های خارجی شرکت راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی

 

 متقاضی گرامی :

 مطالب این راهنما را بطور کامل و دقیق بخوانید.

 .چگونگی تنظیم و ارسال تقاضانامه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی 

 درخواست ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را از طریق آدرس اینترنتی زیر ارسال کنید :

http://irsherkat.ssaa.ir 

 عبارات و کلمات کلیدی:

GOCR . سرنام کلمات عبارت اداره  کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی : 

OCR   . سر نام کلمات عبارت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی : 

 می باشد . 12/8/2731قانون : منظور قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 

مربوط به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی   27/1/2738آئین نامه اجرایی : آئین نامه مصوب در 

 شرکت های خارجی 

CRCS : لیسی. این سامانه از دو به زبان انگ "سامانه جامع ثبت شرکت ها  "سرنام کلمات عبارت

بخش اینترنتی و درون سازمانی تشکیل شده است. بخش اول به منظور پذیرش ثبت تاسیس و 

تغییرات شرکت ها و همچنین شعب و نمایندگی شرکت های خارجی و بخش دوم  در کلیه ادارات 

 باشد . ثبت در اختیار کارشناسان به منظور بررسی درخواست متقاضیان و صدور آگهی ثبت می

 مجلس : منظور قوه مقننه یا مجلس شورای اسالمی  می باشد.

http://irsherkat.ssaa.ir/
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شماره فراگیر اشخاص خارجی : شماره ای که اشخاص خارجی ملزم به درخواست ، پیگیری و اخذ آن 

به منظور درج در یکی از   show/13http://e4.tax.gov.ir/Pages/action/ از آدرس اینترنتی 

 فرم های الکترونیکی سامانه جامع ثبت شرکت ها هستند . 

 شخص : به یک فرد حقیقی یا حقوقی ) شرکت ، موسسه و غیره ( گفته می شود. 

 

، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر  2781: تا قبل از سال  GOCRیک نکته در مورد عبارت 

با نام اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی شناخته می شد ، به همین دلیل در  (GOCR)تجاری 

 قوانین و مقررات و آئین نامه نام اخیر را مشاهده می کنیم .

   

 کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت در ایران دارند :

متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل 

تجویز شده باشد شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی  ثبت یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی

 شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

شرکت های خارجی در ایران قابل کدام زمینه ها برای  فعالیت  شعبه و نمایندگی 

 انجام هستند :

برای مشاهده زمینه های فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به ماده یک آئین نامه اجرایی قانون 

 اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مراجعه کنید . 

 قوانین و مقررات مربوط به ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران

 اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی قانون -1

 مجلس شورای اسالمی( 12/80/2731)مصوب 

http://e4.tax.gov.ir/Pages/action/show/13
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شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به  – ماده واحده

عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسالمی ایران تعیین می 

 شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.

آئین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع  –تبصره 

 ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

                                      آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی   -1
 (27/81/2730)مصوب 

شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط   شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، -2اده م  

می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات  به عمل متقابل در کشور متبوع ،

 و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:  این آیین نامه

 .ه خدمات بعد از فروش کاالها یا خدمات شرکت خارجی ئارا -2 

 .قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود  نجام عملیات اجراییا -1

 .شرکت خارجی در ایران  بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری -7

 .همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث -4

 .اسالمی ایرانجمهوری ُافزایش صادرات غیرنفتی  -5

 .وریاارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن -1

که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز   نجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتیا -3

بیمه و بازرسی کاال، بانکی،   هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ،

 .بازاریابی و غیره 
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واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف   شعبه شرکت خارجی ،  -1ماده  

فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت   انجام می دهد.  شرکت اصلی را در محل ،

 اصلی خواهد بود.

شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطالعات و مدارك زیر را به همراه  -7ماده 

 درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.

 

 گهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.آ  شرکت ،  اساسنامه -2

 آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت. -1

زارش توجیهی حاوی اطالعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دالیل و ضرورت ثبت شعبه گ -7

خارجی  و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و  در ایران ، تعیین نوع

 مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ،   نماینده شرکت خارجی ،  -4ماده 

را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی   شرکت طرف نمایندگی  انجام بخشی از موضوع و وظایف

، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می  شرکت خارجی

 مسئولیت خواهد داشت.  پذیرد،

اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در  -5ماده 

واست درخ  ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطالعات زیر را به همراه

 کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند: 

 این آیین نامه .  (4تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده ) -2
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: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه  مدارك شناسایی شخص متقاضی -1

یس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، تاس  اساسنامه شرکت و آگهی  قانونی و برای اشخاص حقوقی ،

 نزد مراجع ذیربط.

در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد  ه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،ئراا -7

 نمایندگی.

تغییرات ثبت شده آن نزد   آگهی تاسیس و آخرین  ساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ،ا -4

 مراجع ذیربط.

 ضرورت اخذ نمایندگی. گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دالیل و  -5

 آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی  -1

 معرفی وزارتخانه ذیربط. -3

اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین  -1ماده  

نسبت به انحالل شعبه یا نمایندگی و انجام امور   اره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ،شده توسط اد

 تصفیه آن اقدام نمایند.

ماه مهلت دارند تا نسبت به انحالل  1  شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود،  -تبصره 

 آن اقدام نمایند.  شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه

شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می شعبه  -3ماده 

پردازند موظفند ، هر سال گزارش ساالنه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده 

 توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.

قوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا کلیه اشخاص حقیقی و ح -8ماده 

ماه پس از پایان سال  4نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 

اجرایی تبصره   حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه  ارسال دارند.  مالی به دستگاههای ذیربط
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ده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صالح به ماده واحده قانون استفا  4

توسط سازمان حسابرسی و موسسات   اعالم نشده است، – 2731مصوب  –حسابدار رسمی   عنوان

مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت   حسابرسی

 انجام می گیرد.  سازمان حسابرسی باشند،

ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص   اداره امور شعبه یا نمایندگی -9ماده 

 حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها   -21ماده 

در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی   ه ،شرکتهای خارجی که تاقبل از الزم االجرا شدن این آیین نام

این آیین نامه را به  5و 7اطالعات و مدارك موضوع مواد   خود فعالیت می کرده اند مکلفند،

 دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

و مدارک و مستندات الزم برای ثبت شعبه و نماینددگی شدرکتهای خدارجی     - 3

 فرمهای مربوطه

نکته : در صورت وجود مغایرت در شماره فراگیر اشخاص خارجی باا فیداد مربو اه در ساامانه     

 . جامع ثبت شرکت ها ، به سازمان مالیاتی جهت رفع ایراد مراجعه شود

از آنجاییکه شعب و نمایندگی شرکت های خارجی تابع شرکت اصدی می باشند لذا بایساتی در  

صفحه تعیین نام سامانه پذیرش ثبت تاسیس نام شرکت اصدی را باا رساا الخاط فارسای در      

 نمایند.  

 برای ثبت شعبه شرکت خارجیاسناد و مدارک مورد نیاز    3 -1

در قسمت اشخاص می بایست نسابت   هاجامع ثبت شرکت زمان ارائه درخواست از  ریق سامانهدر   -1

اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان  .اقدام گردد و سایر ا العات مدی فراگیر به در  کد

نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر  مدیر شعبه تعیین میگردند بایستی
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قابل پیگیری و وصول   www.tax.gov.irی به آدرس مدی که از  ریق سایت سازمان امور مالیات

 اقدام نمایند. بوده و متضمن شماره کد فراگیر مدی باشد ،

  درخواست کتبی شرکت مادر -2

اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شاده و اختیارناماه نمایناده یاا نماینادگان شارکت       -3

که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده خارجی 

و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و باه تائیاد   

 اداره اسناد و امور مترجمان رسمی )فنی( قوه قضائیه رسیده باشد.

 ایران که بایستی حاوی ا العات ذیل باشد:گزارش توجیهی مدیرشعبه در -4

 ا العات مربوط به فعالیتهای شرکت -

 تبیین دالیل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران -

 تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه -

 برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز -

 نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور شعبه -

ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصالح لغو شود در ظرف مدت معینی   -5

براسااس   شعبه ولغو مجوز و انحالل  ابالغ می شود نسبت بهوسسات غیرتجاری که توسط اداره ثبت شرکتها و م

ثبات شاعبه و نماینادگی شارکتهای خاارجی در       آئین نامه اجاازه  6. )موضوع ماده یفات قانونی اقدام نماید رتش

 ایران(

باه عناوان نمایناده معرفای     خارجی تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی -6         

 باشد.   شده 

چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیاین گردیاده باشاند ارایاه مادارک و      -7        

 ه جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.مستنداتی ک

 آخرین گزارش مالی تائید شده  -8

 

 دارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجیمد و اسنا 3 -2

http://www.tax.gov.ir/
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در قسمت اشخاص می بایست نسبت به  هادر زمان ارائه درخواست از  ریق سامانه جامع ثبت شرکت-1       

اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان نماینده تعیین  سایر ا العات اقدام گردد. و مدی فراگیر در  کد

از  ریق سایت میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر مدی که 

قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر مدی   www.tax.gov.irسازمان امور مالیاتی به آدرس 

       باشد ، اقدام نمایند.

 درخواست کتبی شرکت مادر  -2

شارکت خاارجی   با نماینده یا نمایندگان قرارداد اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و  -3

ری ایران در آن کشور رسایده و نیاز   که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگ

یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و باه تائیاد اداره   

 اسناد و امور مترجمان رسمی )فنی( قوه قضائیه رسیده باشد.

 در ایران که بایستی حاوی ا العات ذیل باشد: نماینده گزارش توجیهی -4

 فعالیتهای شرکتا العات مربوط به  -

 در ایران تبیین دالیل و ضرورت تاسیس نمایندگی -

 حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده تبیین نوع و -

 برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز -

 رزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگینحوه تامین منابع وجوه ا -

یت آنها از سوی مراجع ذیصالح لغو شود در ظارف مادت   ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعال -5

ابالغ می شاود نسابت باه انحاالل شاعبه و       اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری معینی که توسط

آئین نامه اجاازه ثبات شاعبه و نماینادگی شارکتهای       6معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. )موضوع ماده 

 خارجی در ایران(

  به عنوان نماینده معرفی شده خارجی ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی  تصویرمصدق گذرنامه و -6

 باشد. 

چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانای باه عناوان مادیر شاعبه تعیاین گردیاده باشاند ارایاه مادارک و            - 7

 مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

 ارش فعالیت نمایندگیگز-8

http://www.tax.gov.ir/
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 آخرین گزارش مالی تائید شده  -9

آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی  8نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده 

خود فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های خارجی موظفند گزاش 

 به دستگاه های زیربط ارسال دارند.ماه پس از پایان سال مالی   4ظرف مدت 

ماده واده قانون استفاده از خدمات تخصصی و  4تذکر : حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره 

، باید توسط سازمان ( اعالم نشده است1372حرفه ای حسابداران ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی )مصوب 

بول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تائید شده توسط اداره حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد ق

 نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام گیرد.

 

 

 

 

 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 موسسات غیرتجاریاداره ثبت شرکتها و 

 شرکت خارجیشعبه/نمایندگی ثبت  تقاضانامه
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اینجانب امضا کننده زیر که بموجب )اختیارنامه پیوست/وکالتنامه پیوست وکیل( نماینده عمده شرکت 

 منظور اظهارت زیر را می نمایا: در ایران می باشا تقاضای ثبت شرکت نامبرده را نموده و برای این .......................

 ..................نام کامل شرکت  -1

 ..................نوع شرکت و اسامی شرکا در شرکت تضامنی و مختدط  -2

 ..................مرکز اصدی و نشانی صحیح آن  -3

 ..................تابعیت شرکت  -4

 ..................در این تاریخ  با قید ارز رایج کشور شرکت مادر و تقویا شده آن به ریال مقدار سرمایه -5

 ..................محل ثبت شرکت مطابق قوانین کشور اصدی خود  -6

 ..................تاریخ ثبت آن  -7

 ..................نزد کدام مقام صالحیت دار ثبت بعمل آمده  -8

 ..................شرکت در ایران به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی یا مالی مبادرت می نماید  -9

 ..................در ایران  خارجی  شرکتی / نمایندگمحل شعب -11

 ..................شرکت در ایران  مدیر / نمایندهنام و نشانی -11      

 ت مربو ه به شرکت راانام و نشانی شخص یا اشخاصیکه در ایران صالحیت دریافت کدیه ابالغ-12      

  ........دارند

را مشخص حق امضا از  رف شرکت  دارندگان  کهشماره و تاریخ اختیار نامه و یا قرارداد نمایندگی  -13     

 ..................کرده باشد
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ده / نمایندگی( عمده آن در ایران و یک نو یک نسخه از اختیارنامه )نماییک نسخه از اساسنامه شرکت -14      

شده است ( آئین نامه اجرای قانون ثبت شرکتها تنظیا 7شرکت که تماما بموجب ماده ) 1نسخه از آخرین بیالن

 است. پیوست این تقاضانامه

 

 )تاریخ به هجری شمسی قید شود( ..................تاریخ 

  

 نام و نام خانوادگی مدیر یا نماینده شرکت خارجی                                                                           

 امضاء                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 تعهد نامه 

 6اینجانب .................. نماینده تام االختیار شعبه نمایندگی شرکت خارجی .................. بر اساس تبصره و ماده 

هیأت  11/11/1378آئین نامه اجرائی قانون، قانون اجازه ثبت شبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 

شعبه یا نمایندگی شرکت از سوی مراجع ذیصالح لغو  محترم وزیران، تعهد می نمایا در صورتیکه مجوزفعالیت

شود در مهدتی که توسط ادراه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعالم می گردد نسبت به انحالل شعبه یا 

نمایندگی شرکت و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایا و در صورتیکه در ظرف مدت اعالمی نسبت به انحالل شعبه 

ننمایا اداره متبوعه مجاز است که راسا نسبت به انحالل شعبه نمایندگی برابر قوانین و  یا نمایندگی اقدام

 مقررات اقدام الزم را مبذول نماید.

 

 / نماینده تام االختیار نام و امضاء مدیرشعبه                                                                               


