
  ي خارجیها آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت

و دارایی و به استناد تبصره ماده واحـده   بنا به پیشنهاد وزارت اقتصادي 11/1/1378هیات وزیران در جلسه مورخ 
ر را بـه شـرح    آیین نامه اجرایی قانون مـذکو - 1376  مصوب-خارجی  يها قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت

  :دزیر تصویب نمو

، مـشروط بـه عمـل     شـوند  میشرکت قانونی شناخته  ، ي خارجی که در کشور محل ثبت خودها شرکت - 1ماده 
و سـایر   ي زیـر براسـاس مقـررات ایـن آیـین نامـه      ها فعالیت در ایران در زمینه توانند براي می متقابل در کشور متبوع ،

 :دعبه یا نمایندگی خود اقدام نماینبت شمقررات مربوط نسبت به ث قوانین و

 . ارایه خدمات بعد از فروش کاالها یا خدمات شرکت خارجی - 1
 .شود میخارجی منعقد  قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت انجام عملیات اجرایی - 2
  بررسی و زمینه سازي براي سرمایه گذاري شرکت خارجی در ایران - 3
 .ثالث دسی ایرانی براي انجام کار در کشورهايي فنی و مهنها همکاري با شرکت - 4
 .افزایش صادرات غیرنفتی اسالمی ایران - 5
 .ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوري - 6
قانونی مجـاز بـه صـدور مجـوز هـستند،       که به طور ي دولتیها یی که مجوز آن توسط دستگاهها انجام فعالیت - 7

بازاریـابی و   بیمـه و بازرسـی کـاال، بـانکی ،     ي حمل و نقـل ، ها ات در زمینهخدم از قبیل ارایه. گردد میصادر 
 .غیره

ضوع و وظایف شرکت اصـلی  محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما مو  واحد شعبه شرکت خارجی ،  -2ماده 
 .فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود .دهد میانجام  ،را در محل

موظفند اطالعات و مدارك زیر را به همـراه درخواسـت    ي خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایرانها شرکت  -3ه ماد
 .مالکیت صنعتی ارایه نمایند  وها کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت

 .ذیربط  آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع شرکت ، اساسنامه - 1
 .آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت - 2
و ضرورت ثبت شـعبه در ایـران ،    ي شرکت و تبیین دالیلها گزارش توجیهی حاوي اطالعات مربوط به فعالیت - 3

برآورد نیروي انسانی ایرانی و خارجی مـورد نیـاز، و نحـوه     و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، تعیین نوع
 .ریالی براي اداره امور شعبه تامین منابع وجوه ارزي و

حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از  شخص حقیقی یا ینده شرکت خارجی ،مان - 4ماده 
نماینـدگی شـرکت خـارجی ، نـسبت بـه      . را در محل بر عهـده گرفتـه اسـت    نمایندگی شرکت طرف موضوع و وظایف

  .اشتد مسئولیت خواهد پذیرد، میتحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام  ییها فعالیت

خـارجی در ایـران هـستند     اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نماینـدگی شـرکت   - 5ماده  
درخواسـت کتبـی خـود بـه اداره کـل ثبـت        همـراه  موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطالعات زیـر را بـه  

   :دها و مالکیت صنعتی ارایه نماین شرکت

 . این آیین نامه )4(تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده  - 1



نشانی اقامتگاه قـانونی و بـراي    براي اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و:  مدارك شناسایی شخص متقاضی  - 2
 .نزد مراجع ذیربطن تغییرات ثبت شده آ تاسیس و آخرین اساسنامه شرکت و آگهی اشخاص حقوقی،

 .بینی شده در قرارداد نمایندگی در زمینه امر پیش   ثبت نمایندگی ،ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی - 3
 .ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط تغییرات آگهی تاسیس و آخرین اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، - 4
 .اخذ نمایندگی ضرورت ي شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دالیل وها گزارش فعالیت - 5
  ه شرکت خارجی طرف نمایندگیآخرین گزارش مالی تایید شد - 6
 .معرفی وزارتخانه ذیربط - 7

شود مکلفند، در مهلت تعیین شـده توسـط    ذیربط لغو می اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوي مراجع  -6ماده 
  .نمایند نسبت به انحالل شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام صنعتی ، يها  و مالکیتها اداره ثبت شرکت

دارند تا نسبت به انحـالل شـرکت ثبـت      ماه مهلت6 شود، مییی که مجوز فعالیت آنها تمدید نها شرکت -صره تب
  .آن اقدام نمایند شده و انجام امور تصفیه

پردازنـد   مـی خـود در ایـران اقـدام نمـوده و بـه فعالیـت        ي خارجی که نسبت به ثبت شـعبه ها شعبه شرکت  -7ماده  
ي مالی حسابرسی شده توسط حـسابرسان مـستقل   ها شرکت اصلی مشتمل بر گزارش االنهموظفند ، هر سال گزارش س

 .متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند مقیم در کشور

نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نماینـدگی در ایـران    کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین  -8ماده  
 ي ذیـربط هـا   ماه پس از پایـان سـال مـالی بـه دسـتگاه     4سی شده خود ظرف مدت حسابر ي مالیها را همراه با صورت

استفاده از خـدمات تخصـصی    ماده واحده قانون 4اجرایی تبصره  حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه .دارند ارسال
ازمان توسـط سـ   اعـالم نـشده اسـت،    – 1372  مـصوب –حسابدار رسـمی   و حرفه اي حسابداران ذي صالح به عنوان

ذیربط که شرکاي آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظـارت   مورد قبول دستگاه حسابرسی و موسسات حسابرسی
 .گیرد میانجام  سازمان حسابرسی باشند،

این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شـخص حقیقـی مقـیم     ثبت شده طبق اداره امور شعبه یا نمایندگی  -9ماده  
 .یردایران انجام گ

ي هـا  شـرکت  مزایاي این آیین نامـه و اسـتمرار فعالیـت آنهـا ،     ي خارجی ازها به منظور برخورداري شرکت  -10ماده  
کـرده انـد    مـی در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت  االجرا شدن این آیین نامه ، خارجی که تاقبل از الزم

ذیـربط ارایـه داده و وضـعیت خـود را بـا       يها این آیین نامه را به دستگاه 5 و3اطالعات و مدارك موضوع مواد  مکلفند،
 .آیین نامه تطبیق دهند

 


