بسمه تعالی
تعرفه حق الثبت اشخاص حقیقی و حقوقی و ردیف های مرتبط
اداره ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد ماکو
سال 8931

ردیف

عنوان

میزان سرمایه

حق الثبت (ریال)

8

حق الثبت تاسیس موسسه (با لحاظ فروش دفاتر و حق

با هر سرمایه

80/000/000

الثبت پلمب دفاتر قانونی و دریافت شناسه ملی و تعیین نام)
1

حق الثبت تاسیس شرکت (با لحاظ فروش دفاتر و حق

تا  800/000/000ریال سرمایه

81/000/000

الثبت پلمب دفاتر قانونی و دریافت شناسه ملی و تعیین نام) و

سرمایه بیش از  800/000/000ریال

 1 +81/000/000در هزار

حق الثبت صورتجلسه افزایش سرمایه
9

سرمایه

حق الثبت سایر صورتجلسات شخص حقوقی  +صورتجلسه تاسیس نمایندگی و شعب
(خارج از محدوده)

4

2/000/000

در خواست ثبت تاسیس شعب و نمایندگی شرکت ها

اشخاص حقوقی ایرانی

80/000/000

و موسسات(مرکز اصلی آنها بیرون از محدوده منطقه است )

اشخاص حقوقی خارجی

00/000/000
8/000/000

0

حق الثبت پلمب دفاتر تجاری (هر جلد)

6

حق الثبت اظهار نامه شخص حقیقی(ثبت نام در دفاتر تجارتی)

7

حق الثبت تغییرات اظهارنامه شخص حقیقی

000/000

1

پاسخ استعالمات

000/000

3

تغییر نام(بجز حق الثبت صورتجلسه)و تمدید نام

000/000

80

اصالح شناسه ملی

000/000

88

کپی برابر اصل (هر صفحه)

اتباع ایرانی

9/000/000

اتباع خارجی

80/000/000

00/000

* افزایش و کاهش سرمایه به منظور ورود و خروج شرکاء (بدون تغییر در سرمایه ثبت شده) مشمول دریافت
حق الثبت افزایش سرمایه نخواهد بود  .حق الثبت صورتجلسه های افزایش سرمایه  ،بر اساس مبلغ افزایش یافته در
جدول تعرفه های مصوب فوق محاسبه و دریافت شود ( .حق الثبت واریزی قبلی کسر نشود) .
* حق الثبت اشخاص حقوقی انتقالی از واحدهای ثبتی ادارات ثبت اسناد و امالک کشور (سرزمین اصلی) و واحدهای
ثبتی سایر سازمان های مناطق آزاد به واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد ماکو و بالعکس مبلغ ثابت  00/000/000ریال
است  .اشخاص حقوقی انتقالی از اداره ثبت اسناد و امالک ماکو (دارای مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری از
سازمان) از تمام حق الثبت معاف هستند .
* شرکت های تعاونی  ،موسسات قرآنی و موسسات تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السالم  ،موسسات خیریه
(عام المنفعه)  ،کارآفرینان معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و اداره حج و اوقاف
و امور خیریه از تمام هزینه های حق الثبت معافند .
* اشخاص حقوقی غیر انتفاعی با موضوعات صرفاً فرهنگی و هنری از معافیت  00درصدی هزینه حق الثبت برخوردار
هستند .
* پرونده های ناقص گذشته که به دلیل عدم تکمیل مراحل ثبتی از سوی متقاضی ،ثبت نهایی نشده (فاقد شماره ثبت
و شناسه ملی) ،مشمول آخرین تعرفه حق الثبت بوده و از واریزی های گذشته ،مابه التفاوت اخذ گردد و همچنین
هزینه پلمب دفاتر برابر آخرین تعرفه مصوب ،محاسبه و دریافت شود .
* حق الثبت های واریزی تحت هیچ عنوان (کاهش سرمایه و انحالل و  )..قابل استرداد نیست .

* برای فروش هر جلد دفتر کل یا دفتر روزنامه  000هزار ریال و هر جلد دفتر نقل و انتقال سهام  000هزار
ریال اخذ شود .
تعرفه های فوق از تاریخ ابالغ تا تاریخ ابالغ تعرفه بعدی الزم االجراست و کلیه مصوبات قبلی مغایر ملغی اعالم
می گردد.

