نمونه کد اقتصادی :

نحوه پیش ثبت نام کد اقتصادی و تکمیل مراحل  ) 54 ( :سایتی
به زبان ساده عبارت است از

مرحله اول
گام اول  :مربوط به اطالعات هویتی شرکت می باشد.

گام دوم  :مربوط به اقامتگاه قانونی شرکت می باشد

گام سوم :مربوط به اطالعات مودی اصلی می باشد ( مدیرعامل )

گام چهارم  :مربوط به فعالیت شرکت می باشد

گام پنجم  :مربوط به واحد مالیاتی و کالسه پرونده می باشد

مرحله دوم  :تایید شماره تلفن و ارسال پیامک ( کد چهار رقمی )

مرحله سوم  :ورود اطالعات شرکاء

مرحله چهارم  :تایید قبض برق یا تلفن

مرحله پنجم  :تایید نهایی اطالعات

مراحل اخذ کد اقتصادی کاغذی
کداقتصادی عبارت است از  :کد اقتصادی یک کد  ۲۱رقمی می باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی به کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی که فعالیت تجاری دارند اختصاص داده می شود .در واقع کد اقتصادی  ۲۱رقمی  ،کد احراز هویت
برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت و اشخاص حقیقی در سازمان امور مالیاتی است

کد اقتصادی برای تمام شرکت های به ثبت رسیده ضروری می باشد .اخذ کد اقتصادی ،بعد از ثبت شرکت و برای اخذ

کارت بازرگانی ،الزامی است .شرکتها از زمان ثبت تا دو ماه فرصت دارند که جهت تشکیل پرونده مالیاتی در سازمان

امور مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام کنند در غیر این صورت سه برابر نیم در هزار سرمایه ( سرمایه ضرب در نیم
تقسیم بر هزار) جریمه خواهند شد همچنین مجاز به عقد قرارداد یا ارائه اظهارنامه مالیاتی در پایان سال مالی

نیستند .عالوه بر این ،دریافت کارت بازرگانی ،شرکت در مناقصات و مزایدات ،عقد قرارداد با موسسات دولتی و

افتتاح حساب بانکی نیز در گروی اخذ این کد  ۲۱رقمی هستند .از مزایای دیگر کد اقتصادی میتوان به پرداخت حقوق
دولت تحت نام مالیات ،تسهیل و تسریع روند بررسی دفاتر قانونی شرکت ،احراز هویت اشخاص در اداره مالیات اشاره

کرد .

توجه  :شرکتهایی که کد اقتصادی ندارند؛ مشمول قوانین معافیت از مالیات نمیشوند.
مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی :
کپی برابر با اصل مدارک شرکت به همراه روزنامه رسمی
کپی برابر با اصل مدارک تغییرات شرکت ( در صورت وجود تغییرات برای شرکت )
کپی برابر با اصل مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
کپی برابر با اصل اجاره نامه شرکت ( از موارد حائز اهمیت در این ماده این است که اجاره نامه باید شرکتی باشد ،دارای
کد رهیگیری ،هولوگرام داشته باشد و ممهور به مهر شرکت باشد )

کپی برابر با اصل سند ملک ( اگر سند قدیمی و منگوله دار بود به همراه داشتن بنچاق و یا گواهی پایان کار ساختمان

الزامی میباشد )

کپی مدارک شناسایی صاحب سند
گواهی امضا برای تمامی اعضای هیئت مدیره که دارنده حق امضا می باشد
اصل و تصویر قبض آب ،برق و تلفن محل شرکت

مراحل اخذ کد اقتصادی :

در گام اول باید مدارک مورد نیاز را به واحد مالیاتی ارائه داد به زبان ساده تعیین حوزه مالیاتی ( الزم به ذکر است این

کار باید توسط وکالی مجرب انجام شود)

گام دوم  :بعد از تعیین حوزه مالیاتی هماهنگی با شخص مدیر عامل و رفتن به اداره مالیاتی جهت احراز هویت
گام سوم  :گرفتن نامه استعالم توسط وکال مورد نظر شرکت
گام چهارم  :گرفتن جواب نامه استعالم ( الزم به ذکر است این نامه طی مراحل اداری باید شامل امضا ممیز  ،سر ممیز
و رئیس گروه مالیاتی باشد )

گام پنجم  :مراجعه مجدد به اداره مالیات شرکتها برای ارائه جواب نامه مستغالت
گام ششم  :تشکیل پرونده نهایی
گام هفتم  :دریافت برگه درخواست کد اقتصادی از واحد تشکیل پرونده مربوطه
گام هفتم  :مراجعه به ممیز مربوطه و تعیین شده و نهایی کردن درخواست کد اقتصادی
گام هشتم  :اخذ کد اقتصادی
توجه  :مراحل فوق الذکر به صورت کلی بیان شده و این مراحل بنا به تشخیص و تعیین حوزه مالیاتی امکان تغییر
خواهند داشت به همین دلیل استفاده از وکالی مجرب و دانش آموخته و استفاده از مشاورین خبره در این مبحث به
شدت توصیه می شود

در ادامه به چند سوال متعدد در ارتباط با کد اقتصادی می پردازیم
چگونه پیگیری کد اقتصادی را انجام دهیم ؟ تنها و بهترین روش جهت پیگیری کد اقتصادی مراجعه به اداره مالیات
مربوط به حوزه تعیین شده مالیاتی شرکت می باشد
چگونه از صحت کد اقتصادی اخذ شده شرکتها مطلع بشویم ؟ مراجعه به اداره مالیات مربوطه با به همراه داشتن برگه
کد اقتصادی و استعالم از ممیز و یا سر ممیز مربوطه
چگونه از طریق شناسه ملی و یا شماره ثبت شرکت استعالم کد اقتصادی بگیریم ؟ با توجه به شناسه ملی و یا شماره
ثبت شرکتهای به ثبت رسیده و جستجو در روزنامه رسمی در ارتباط با آدرس شرکت و تعیین حوزه مالیاتی و مراجعه
به اداره مالیات و استعالم از اداره فوق الذکر در ارتباط با کد اقتصادی
آیا اخذ کد اقتصادی از طریق شناسه ملی امکان پذیر است ؟ با توجه به لینک بودن اداره مالیات با اداره ثبت شرکت
ها درخصوص شرکت های قدیمی به ثبت رسیده( از سال  ۲834به قبل) با استفاده از شناسه ملی خود اداره مالیات به
صورت اتوماتیک برای شرکت های مذکور کد اقتصادی میگرفتند
چگونه کد اقتصادی بگیریم ؟
در گام اول باید مدارک مورد نیاز را به واحد مالیاتی ارائه داد به زبان ساده تعیین حوزه مالیاتی ( الزم به ذکر است این
کار باید توسط وکالی مجرب انجام شود)

گام دوم  :بعد از تعیین حوزه مالیاتی هماهنگی با شخص مدیر عامل و رفتن به اداره مالیاتی جهت احراز هویت
گام سوم  :گرفتن نامه استعالم توسط وکال مورد نظر شرکت
گام چهارم  :گرفتن جواب نامه استعالم ( الزم به ذکر است این نامه طی مراحل اداری باید شامل امضا ممیز سر ممیز و
رئیس گروه مالیاتی باشد )

گام پنجم  :مراجعه مجدد به اداره مالیات شرکتها برای ارائه جواب نامه مستغالت
گام ششم  :تشکیل پرونده نهایی
گام هفتم  :دریافت برگه درخواست کد اقتصادی از واحد تشکیل پرونده مربوطه
گام هفتم  :مراجعه به ممیز مربوطه و تعیین شده و نهایی کردن درخواست کد اقتصادی
گام هشتم  :اخذ کد اقتصادی

