روش درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﻛﺖ

اﻗﺪاﻣﮫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ -ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﻛﺖ و اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده  ١٠ﻗـﺎﻧﻮن ﺛﺒـﺖ
ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ اﺻﻼح ﺷﺪه).آﺑﺎن  ١٣٦٦و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ(

ب -ﺻــﺪور ﻓــﯿﺶ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺣــﻖ اﻟﺜﺒــﺖ ﺑــﻪ ﺑﺎﻧــﻚ و درج آن در دﻓﺘــﺮ ﺣــﺴﺎﺑﺪاری ﺛﺒــﺖ ﺷــﺮﻛﺘﮫﺎ
در ﻣﻮرد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺛﺒﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ در ﯾـﺎﻓﺘﯽ را ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده ١٠
ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ و اﻓﺰاﯾﺸﮫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﮫـﺖ ﺻـﺪور ﻓـﯿﺶ ﻧـﺰد ﻣﺘـﺼﺪی
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ب ﻣﺘﺼﺪی ﺻﺪور ﻓﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه از ﻃـﺮف ﻣـﺴﺌﻮل ﺣـﺴﺎﺑﺪاری
ﻓﯿﺶ ﻻزم ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﻠـﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ
ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ،ﻓﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺒﻠﻎ ﻓﯿﺶ ﭘﺮ داﺧﺖ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤـﻮده
در ﺑﺮگ ا ﻇﮫﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﻗﻮم و اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﯾﻚ ﻧـﺴﺨﻪ ﻓـﯿﺶ در
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﮕﺎھﺪار ی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻗﺪام ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪای ﻓﯿﺶ ﻣﺮﺑﻮ
ﻃﻪ را در دﻓﺘﺮ ﻣﺨـﺼﻮص ﻣـﻨﻌﻜﺲ و در ﭘﺎﯾـﺎن ھـﺮ روز ﺟﻤـﻊ ﻛـﻞ در ﯾـﺎﻓﺘﯽ را ھﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ
وﺻﻮﻟﮫﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﻣﺎه در ﺗﮫﺮان آﻣﺎر وﺻﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺣـﺴﺎﺑﺪاری ﺳـﺎزﻣﺎن
ﺛﺒﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.

 -٢٣ﻣﺮاﺣﻞ در ﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ )ﻏﯿـﺮ ﺗﺠـﺎری(

اﻗـــــﺪاﻣﮫﺎی اﺳﺎﺳـــــﯽ و ﺟﺰﺋـــــﯽ اﯾـــــﻦ ﻣﺮﺣﻠـــــﻪ ﺑـــــﺸﺮح ﻓـــــﺮاز  ٢٢ﻣـــــﯽ ﺑﺎﺷـــــﺪ.
 -٢٤ﻣﺮاﺣﻞ در ﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮرﺗﻤﺠﺎﻟﺲ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻋـﺎدی و ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده و
ھﯿﺌــــــﺖ ﻣــــــﺪﯾﺮه ﺷــــــﺮﻛﺘﮫﺎ و ﻣﺆﺳــــــﺴﺎت و ﺣــــــﻖ اﻟﺜﺒــــــﺖ اﻓــــــﺰاﯾﺶ ﺳــــــﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻟﻒ -در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ و وﺻﻮل ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻏﯿـﺮ ﺗﺠـﺎرﺗﯽ ﻣـﺴﺌﻮل
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ١٠ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ ﺑﺸﺮح ﻓﺮاز  ٢٢اﻗـﺪاﻣﮫﺎ را ﻣﻌﻤـﻮل ﻣـﯽ دارد.
ب -در ﻣﻮرد وﺻﻮل ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت )اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
در ﺑﺮگ ﺻﻮرﺗﻤﺠﺎﻟﺲ در ﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻮرﺗﺠﻠـﺴﺎت و اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ذﻛﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ١٠ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﮫﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ اﻟﺜﺒـﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

