راهنمای ثبت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

قابل توجه متقاضيان محترم ثبت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود :
جهت کار با سامانه ثبت تأسيس ،مناسب تر است از مرورگرهای  Internet Explorerنسخه  8و به باالتر و
 Google Chromeاستفاده نماييد.
برای جلوگيری از مشکالت احتمالی ناشی از بروزرسانی سامانه لطفاً در ابتدای کار برای چند بار کليدهای
 Ctrl + Rرا بزنيد تا مرورگر شما بروزرسانی شود.
 .1پذيرش ثبت تأسيس :
جهت ثبت پذيرش درخواست ثبت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود می بايست طبق فرآيند ذيل از
طريق منوهای صفحه  http://www.irsherkat.irاقدام نماييد :
 +شرکت
←

 +شرکت با مسئوليت محدود
←

ثبت تأسيس
←

پذيرش ثبت تأسيس

متقاضی ابتدا می بايست از طريق انتخاب واحد ثبتی مورد نظر ،ثبت اطالعات متقاضی و تعيين
ميزان سرمايه اقدام به پذيرش درخواست خود نمايد .همچنين الزم است قبل از اقدام جهت پذيرش ثبت تأسيس
تمامی مدارک و مستندات الزم را آماده و اسکن نماييد .همچنين توجه نماييد حداکثر حجم فايل های اسکن شده
نمی بايست از  151کيلو بايت بيشتر باشد .تمامی فايل های اسکن شده بر اساس  JPGو  PNGمی بايست
ارسال گردد.
متقاضيان ثبت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود در تهران می بايست توجه نمايند که اداره کل
مربوطه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری و واحد ثبتی مربوطه اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاری تهران می باشد.
پس از پذيرش سيستم به صورت اتوماتيک متقاضی را به صفحه ورود اطالعات تکميلی هدايت
نموده و فرم چاپی شماره پيگيری صادر شده را به نمايش می دهد .توجه داشته باشيد که به منظور اطالع از
شماره پيگيری صادر شده و نگهداری آن الزم است فرم چاپی نمايش داده شده را نزد خود نگهداری نماييد.
در بخش موضوع فعاليت ها موضوعات نمايش داده شده در صفحه موضوعاتی می باشند که نياز به
مجوز داشته که می بايست در صورت انتخاب هر يک از آنها ،مجوز مورد نياز را از مرجع مربوطه تهيه و
در صفحه مربوط به " مجوز ها " مشخصات مجوز را اسکن و درج نماييد.
همچنين می توانيد ساير موضوعات فعاليت مورد نظر خود را در بخش ابتدای همان صفحه درج نماييد.
 .2تکميل اطالعات پذيرش ثبت تأسيس شرکت :
پس از انجام عمليات پذيرش ،از طريق پيگيری پذيرش ثبت تأسيس وارد صفحه اطالعات تکميلی شده و
اقدام به تکميل اطالعات پرونده خود نمايد .تمامی اطالعات موجود در پرونده می بايست از طريق صفحه ثبت
تأسيس شرکت توسط متقاضی تکميل گردد .تکميل پرونده شامل مراحل ذيل می باشد :
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 اشخاص حقيقی و حقوقی.
 oاشخاص حقيقی تبعه داخلی.
در اين بخش می توانيد اطالعات مربوط به کليه اشخاص حقيقی تبعه داخلی که به نحوی در
پرونده فعاليت دارند را تکميل نماييد .اين افراد را می توان به عنوان متقاضی ثبت تأسيس ،شرکاء،
اعضاء هيئت مديره ،اعضاء هيئت نظارت و وکالی پرونده ذکر نمود.
 oاشخاص حقيقی تبعه خارجی.
در اين بخش می توانيد اطالعات مربوط به کليه اشخاص حقيقی تبعه خارجی که به نحوی در
پرونده فعاليت دارند را تکميل نماييد .اين افراد را می توان به عنوان متقاضی ثبت تأسيس ،شرکاء،
اعضاء هيئت مديره ،اعضاء هيئت نظارت و وکالی پرونده ذکر نمود.
 oاشخاص حقوقی تبعه داخلی.
در اين بخش می توانيد اطالعات مربوط به کليه اشخاص حقوقی تبعه داخلی که به نحوی در
پرونده فعاليت دارند را تکميل نماييد .اين افراد را می توان به عنوان متقاضی ثبت تأسيس ،شرکاء،
اعضاء هيئت مديره ،اعضاء هيئت نظارت و وکالی پرونده ذکر نمود.
 oاشخاص حقوقی تبعه خارجی.
در اين بخش می توانيد اطالعات مربوط به کليه اشخاص حقوقی تبعه خارجی که به نحوی در
پرونده فعاليت دارند را تکميل نماييد .اين افراد را می توان به عنوان متقاضی ثبت تأسيس ،شرکاء،
اعضاء هيئت مديره ،اعضاء هيئت نظارت و وکالی پرونده ذکر نمود.
 oمستندات اشخاص.
در اين بخش می توانيد اطالعات مربوط به مستندات سوء پيشينه ،اقرارنامه ،قيم نامه ،پروانه
وکالت و معرفی نامه افرادی که به نحوی در پرونده فعاليت دارند را تکميل نماييد.
 سرمايه شرکت :
 oاطالعات سرمايه شرکت اعم از نقدی و غيرنقدی و همچنين شرح آورده غير نقدی می بايست از
طريق صفحه جاری ثبت گردد.
 oهمچنين شرکاء شرکت و ميزان سرمايه نقدی و غيرنقدی آن ها در اين صفحه تکميل می گردد .توجه
نماييد که به جهت معرفی شريک می بايست ابتدا اطالعات شناسايی شريک در صفحهات مربوط به
اشخاص حقيقی و حقوقی ثبت شده و سپس در اين صفحه آن را معرفی نماييد.
 مديران و هيئت نظار :
 oاطالعات مديرعامل ،هيئت مديره و در صورت وجود هيئت نظار شرکت می بايست از طريق
صفحه جاری ثبت گردد.
 oتوجه نماييد که به جهت معرفی مديرعامل ،هيئت مديره و هيئت نظار می بايست ابتدا اطالعات
شناسايی اشخاص فوق را در صفحهات مربوط به اشخاص حقيقی و حقوقی ثبت شده و سپس در اين
صفحه آن را معرفی نماييد.
 صورتجلسه موسسين :
 oاطالعات اولين صورتجلسه موسسين شرکت می بايست از طريق صفحه جاری ثبت گردد.
 oهمچنين اطالعات وکالی شرکت در اين صفحه تکميل می گردد .توجه نماييد که به جهت معرفی
وکيل می بايست ابتدا اطالعات شناسايی وکال در صفحات مربوط به اشخاص حقيقی و حقوقی ثبت
شده و سپس در اين صفحه آن ها را معرفی نماييد.
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 وظايف و اختيارات :
 oکليه اطالعات " اختيارات نماينده قانونی " و " مدت فعاليت شرکت " و " سال مالی شرکت " و "
وضعيت حق امضاء در اساسنامه " و " دارندگان حق امضاء " می بايست از طريق صفحه جاری
ثبت گردد.
 موضوع فعاليت :
 oکليه اطالعات مربوط به موضوع فعاليت شرکت می بايست از طريق صفحه جاری ثبت گردد.
 مرکز اصلی شرکت و شعب :
 oکليه اطالعات " محل اقامت قانونی شرکت " و " اطالعات تماس شرکت " و " شعب " و " مديران
شعب " می بايست از طريق صفحه جاری ثبت گردد.
 نام های درخواستی :
 oنام های درخواستی مورد نظر می بايست از طريق صفحه جاری ثبت گردد .توجه نماييد حداکثر
تعداد نام مجاز جهت درخواست  5نام می باشد و کارشناسی نام ها بر اساس الويت درج شده توسط
متقاضی بررسی می گردد.
 oهمچنين نام های رد شده توسط واحد تعيين نام به صورت بايگانی خواهد بود و متقاضی پس از اعالم
ابالغيه تأييد و يا رد نام مجاز به تغيير نام های نمی باشد.
 مجوز ها:
 oکليه مجوزهای مربوط به موضوع فعاليت شرکت می بايست از طريق صفحه جاری ثبت گردد.
 اساسنامه :
با عنايت به نوع شرکت  ،تعداد  11ماده اوليه اساسنامه برای شرکت با مسئوليت محدود چند
مديره و تعداد  11ماده برای شرکت با مسئوليت محدود تک مديره توسط سيستم توليد ميشود.
جهت درج ساير بندهای اساسنامه می بايست از گزينه " اساسنامه پيش فرض " استفاده نماييد.
با تاييد اطالعات ،نمونه اساسنامه برای متقاضی نمايش داده خواهد شد .همچنين در صورت نياز ميتوانيد
بند های مذکور را ويرايش و اصالح نماييد .در صورت نياز برای اضافه نمودن مواد ديگری به
اساسنامه ميتوانيد از صفحه مربوط به اطالعات اساسنامه با درج شماره ماده ،شماره بند ،شماره تبصره
و متن ماده مورد نظر در قسمت " متن اساسنامه " ماده ديگری را اضافه نماييد .
 .3نواقص و ابالغيه ها :
توجه نماييد تا قبل از پذيرش نهايی و صدور شماره درخواست توسط واحد ثبتی کليه نواقص پرونده
از طريق ارسال پيام در صفحه " نواقص و ابالغيه ها " به متقاضی اعالم می گردد .متقاضی موظف است
پس از اطالع از نواقص موجود در پرونده نسبت به رفع آن ها اقدام نموده و مجدداً جهت کارشناسی ارسال
نمايد.
 .4هزينه های پرداختی :
لطفا مبلغ  110111ريال به حساب شماره  2101322111112بانک ملی ايران واريز و سپس
اطالعات شماره پيگيری ،شماره فيش ،تاريخ و زمان پرداخت و و مبلغ پرداخت شده را در قسمت " هزينه
های پرداختی " به همراه تصوير فيش پرداختی درج نماييد.
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همچنين برای حق الثبت مبلغ محاسبه شده در سيستم در بخش هزينه های پرداختی به حساب شماره
 2101322111112بانک ملی ايران واريز و سپس اطالعات شماره پيگيری ،شماره فيش ،تاريخ و زمان پرداخت و
مبلغ پرداخت شده را در قسمت " هزينه های پرداختی " به همراه تصوير فيش پرداختی درج نماييد.
 .5تأييد و ارسال جهت کارشناسی :
پس از تکميل اطالعات پرونده می بايست از طريق صفحه "تأييد و ارسال جهت کارشناسی" اقدام
به تأييد نهايی اطالعات ثبت شده خود و ارسال جهت بررسی کارشناسان واحد ثبتی نمايد.
 .6پيگيری پذيرش ثبت تأسيس :
جهت پيگيری پذيرش درخواست ثبت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود می بايست طبق فرآيند ذيل
از طريق منوهای صفحه  http://www.irsherkat.irاقدام نماييد :
 +شرکت
←

 +شرکت با مسئوليت محدود
←

ثبت تأسيس
←

پيگيری پذيرش ثبت تأسيس

پس از اتمام انجام عمليات پذيرش ،متقاضی می بايست از طريق بخش پيگيری پذيرش ثبت تأسيس با استفاده
از شماره پيگيری و رمزعبور ( به صورت پيش فرض برابر شماره پيگيری می باشد ) صادر شده اقدام به پيگيری و
تکميل اطالعات پذيرش خود نمايد.

متقاضی محترم توجه داشته باشيد :
پس از ثبت تأسيس شرکت ،مسئوليت صحت کليه اطالعات شناسايی و حقوقی که توسط متقاضی در سامانه
ثبت گرديده است به عده خود متقاضی می باشد .چنانچه پس از صدور شماره ثبت و شناسه ملی مغايرتی در اطالعات
ثبت شده در سامانه با اطالعات مد نظر متقاضی رويت گردد هيچگونه فرآيندی خارج از روال ثبت تغييرات و
تصميمات از طرف واحد ثبتی قابل قبول نبوده و شرکت موظف است تنها از طريق ارائه صورتجلسه تصميمات و
تغييرات اقدام به تغيير اطالعات نمايد.
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