
تغییر آدرس شرکت موسسه ثبتی ذهن ناب تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
تغییر آدرس شـرکت یا اصـالح کد پسـتی شـرکت می تـوانـد از یک واحـد ثبتی بـھ واحـد ثبتی دیگر 
بـاشـد و یا در یک واحـد ثبتی جـابـھ جـایی صـورت پـذیرد. در این مـقالـھ ھـزینھ ھـا و مـدارک تغییر 
آدرس تشـریح داده می شـود و نـمونـھ صـورتجـلسھ بـھ ھـمراه مـدت زمـان تغییر آدرس بـھ صـورت 

کامل و دقیقی توضیح داده می شود. 

 
اصالح کد پستی شرکت 

تغییر آدرس شـرکت و یا کد پسـتی شـرکت ھـا یا مـوسـسات غیرتـجاری بـھ مـنزلـھ جـا بـھ جـایی آن 
شـرکت و مـوسـسھ از محـلی بـھ محـلی دیگر می بـاشـد. این تغییر آدرس می تـوانـد در یک واحـد ثبتی 

باشد یا از یک واحد ثبتی بھ واحد ثبتی دیگر باشد. 
تغییر کد پسـتی شـرکت, مـنظور ھـمان نـشانی قـانـونی شـرکت و یا آدرس اصلی شـرکت مـحسوب می 
شـود کھ ھـنگام ثـبت شـرکت در یکی از بـندھـای اسـاسـنامـھ (اصـوالً بـند ٢ یا ٣ اسـاسـنامـھ) شـرکت ذکر 
شـده اسـت. آدرس شـرکت می بـایست آدرس یک ملک بـا کاربـری اداری بـاشـد ولی اداری بـودن آن 

در زمان ثبت شرکت الزامی نیست. 
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بـاید تـوجـھ داشـت کھ از زمـان ثـبت شـرکت تـا دو مـاه پـس از آن بـرای تعیین یک مکان اداری یا 
تــجاری وقــت دارید زیرا در این بــازه زمــانی بــاید بــرای تشکیل پــرونــده مــالیاتی و دریافــت کد 
اقـتصادی اقـدام کنید و ارائـھ سـند یا اجـاره نـامـھ یک مکان اداری از مـدارک الزم جھـت دریافـت کد 

اقتصادی است. 

تغییر آدرس شرکت طبق قانون تجارت 
قـانـون، آدرس ثـبت شـده را بـھ عـنوان نـشانی مـعتبر شـرکت میشناسـد و در سـامـانـھ ھـای مـحتلف قـابلیت 
اسـتعالم دارد؛ بـنابـراین تغییر آدرس یا افـتتاح شـعبھ ھـای جـدید را بـاید بـھ سـرعـت بـھ مـراجـع ذیربـط 

اطالع دھید. 
بـھ ھـر حـال بـعد از ثـبت شـرکت بـھ ھـر دلیلی ممکن اسـت کھ تصمیم بـر تغییر آدرس گـرفـتھ شـود. 

اتخاذ چنین تصمیمی بر عھده مجمع فوق العاده عمومی است. 
الـبتھ چـنانـچھ در اسـاسـنامـھ شـرکت قید شـود میتوان اجـازه تغییر آدرس و ثـبت شـعبھ ھـای جـدید را بـھ 

ھیئت مدیره سپرد. 
پیشنھاد می شـود کھ در اسـاسـنامـھ بـھ جـای آدرس دقیق شـرکت، شھـر محـل اقـامـت شـرکت قید شـود تـا 

با ھر جابھ جایی مجبور بھ اصالح اساسنامھ نشوید. 

راھنمای تغییر آدرس شرکتھا 
جھـت تغییر آدرس بـاید کلیھ شـرکاء و یا سـھامـداران شـرکت این تصمیم را در قـالـب یک صـورتجـلسھ 
مکتوب اتـخاذ نـمایند. بـدین صـورت کھ سـھامـدارن شـرکت (شـرکت سـھامی خـاص) و شـرکاء (در 
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شــرکت مســئولیت محــدود) بــا تشکیل مجــمع عــمومی بــطور فــوق الــعاده تغییر کد پســتی و آدرس 

شرکت را بررسی و نصب بھ تغییر آن اتخاذ تصمیم می نمایند. 
صـورتجـلسھ تغییر آدرس را مکتوب نـموده و ھمگی ذیل آن را امـضاء و مـمھور بـھ مھـر شـرکت می 

نمایند. 
نکتھ: درصـورتی کھ در بـند ٣ اسـاسـنامـھ اختیار تغییر آدرس بـھ ھیئت مـدیره داده شـده بـاشـد, این امـر 

می تواند توسط تصمیم ھیئت مدیره نیز انجام گیرد. 

تغییر آدرس در انواع شرکت ھا 
از آنـجایی کھ تغییر آدرس در شـرکت دارای تشـریفات مـتفاوت می بـاشـد بـھ تفکیک بـھ بـررسی آنـھا 

می پردازیم. 
تغییر آدرس در شرکت با مسئولیت محدود •
تغییر آدرس در شرکت سھامی خاص •
تغییر آدرس در موسسات غیر تجاری •

بـا مـراجـعھ بـھ لینک ھـای فـوق می تـوانید نسـبت بـھ تغییر آدرس در انـواع شـرکت ھـا اطـالعـات 
بیشتری کسب کنید. 

مدارک تغییر آدرس شرکت 
مدارک تغییر آدرس در شرکت ھا و موسسات غیر تجاری بھ شرح زیر می باشد: 

مدارک ھویتی مدیران و شرکاء و سھامداران و بازرسین بر حسب مورد. •
مـدارک ھـویتی شـرکت یا مـوسـسھ (اسـاسـنامـھ – شـرکتنامـھ – اظـھارنـامـھ – روزنـامـھ تـاسیس – •

روزنامھ آخرین تغییرات سمت و امضاء) 
آگھی دعوت سھامداران و یا شرکاء درصورت برگزاری جلسھ با حضور اکثریت. •
حضور کلیھ سھامداران و شرکاء و بازرسین در جلسھ از پیش تعیین شده. •
بـا ھـماھنگی مـوسـسھ ذھـن نـاب تعیین جـلسھ و حـضور تـمامی یا اکثریت شـرکاء و یا سـھامـداران •

در جلسھ تعیین شده جھت امضاء صورتجلسھ. 
تعیین محـلی جـدید بـرای انـجام فـعالیت شـرکت و یا مـوسـسھ غیر تـجاری کھ دارای کد پسـتی •

معتبر باشد. 
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الزم بـھ ذکر می بـاشـد کھ قـبل از تغییر آدرس شـرکت می بـایست اسـتعالم کد پسـتی و ھـمخوانی آن بـا 
آدرس اعـالم شـده حتی در پـالک و واحـد انـجام گـردد کھ در صـورت قـرارداد بـا مـوسـسھ این مـوضـوع 

بھ صورت رایگان انجام می شود. 

ھزینھ تغییر آدرس شرکت 
ھزینھ تنظیم و ثبت صورتجلسھ تغییر آدرس شرکت شرکت بھ شرح زیر می باشد: 

تنظیم و ثبت سیستمی صورتجلسھ تغییر آدرس شرکت. •
پرداخت حق الوکالھ وکیل و پرداخت حق التمبر. •
پرداخت حق الثبت تغییر کد پستی. •
پــرداخــت ھــزینھ روزنــامــھ ھــای رسمی و روزنــامــھ کثیراالنــتشار صــورتجــلسھ تغییر آدرس •

شرکت. 
تنظیم و ثـبت اشـخاص حـقوقی شـرکت از جـملھ مـعرفی نـامـھ اشـخاص حـقوقی و اسـتعالم ھـای •

مربوطھ برای اشخاص حقوقی. 
اگھی دعـوت روزنـامـھ کثیراالنـتشار درصـورت تشکیل جـلسھ بـا حـضور حـداکثر شـرکاء یا •

سھامدارن تشکیل گردد. 
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نکتھ:درصـورت مـجوزی بـود مـوضـوع اسـاسـنامـھ اخـذ مـجوز بـا مـوکل می بـاشـد ولی در این رونـد 

موسسھ ھمراه شما خواھد بود. 

صورتجلسھ تغییر آدرس شرکت 
در صـورتجـلسھ تغییر آدرس شـرکت می بـایست ابـتدا مـشخصات شـرکت از جـملھ نـام، شـماره ثـبت، 

شناسھ ملی و میزان سرمایھ شخصیت حقوقی را بنویسید. 
سـپس تـاریخ و سـاعـت جـلسھ (مجـمع عـمومی فـوق الـعاده – ھیات مـدیره) کھ بـا حـضور کلیھ یا 
اکثریت بـرگـزار می گـردد، در محـل قـانـونی شخصیت حـقوقی را مـشخص کنید. شـرکت ھـای سـھامی 

می بایست نسبت بھ ماده ١٠١ قانون تجارت مربوط بھ انتخاب ھیات رئیسھ جلسھ اقدام کنند. 
دستور جلسھ صورتجلسھ تغییر آدرس شرکت 

دسـتور صـورتجـلسھ را مـورد نـظر تغییر آدرس شـرکت (تغییر نـشانی در یک واحـد ثبتی) می بـاشـد. 
سپس متن زیر را در صورتجلسھ تایپ کنید. 

تغییر آدرس شرکت در یک واحد ثبتی 
محـل شـرکت از آدرس قبلی بـھ آدرس ……. بـھ کد پسـتی …… انـتقال یافـت در نتیجھ مـاده …. 

در اساسنامھ بشرح فوق اصالح می گردد. 
سـپس در انـتھا بـھ یکی از اعـضاء ھیات مـدیره یا شـرکاء یا سـھامـداران وکالـت بـا حـق تـوکیل بـھ غیر 
می دھید کھ درصـورت آگھی شـدن صـورتجـلسھ تنظیم شـده تـوسـط شـما بـھ اداره ثـبت شـرکت ھـا 

مراجعھ و آگھی ثبت را تحویل بگیرد. 
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مدت زمان تغییر آدرس شرکت 

تـوجـھ داشـتھ بـاشید کلیھ زمـان در نـظر گـرفـتھ بـرای ثـبت صـورتجـلسھ تغییر آدرس شـرکت در یک 
واحـد ثبتی زمـانی بین ٧ الی ١۵ روز کاری انـجام می بـاشـد ھمچنین زمـان در نـظر گـرفـتھ جھـت 
تغییر آدرس شـرکت از یک واحـد ثبتی بـھ واحـد دیگر زمـانی بین ١۵ الی ٣٠ روز کاری می بـاشـد 
و ھیچ فـرقی نـدارد کھ چـھ تـعداد عـضو، چـھ مـقدار سـرمـایھ و چـھ تـعداد شـریک یا سـھامـدار داشـتھ 

باشد. 

نحوه تغییر آدرس شرکت 
بـرای کسب اطـالع از قیمت تنظیم و ثـبت صـورتجـلسھ تغییر آدرس شـرکت بـعد از تکمیل و ارسـال 
فـرم و مـدارک خـواسـتھ شـده فـوق حـتماً بـا مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب تـماس حـاصـل فـرمـائید تـا تـفاوت را 

احساس کنید. 

 

این زمـان از تـحویل و تکمیل اوراق و صـورتجـلسھ مھـر و امـضاء شـده بـھ مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب 
حساب می شود. 

موسسھ ثبتی ذھن ناب اولین در بھترین ھا 
ثبت تغییر آدرس شرکت را بھ ما بسپارید 

جھت ھرگونھ مشاوره تغییر آدرس شرکت با ما تماس بگیرید 
موسسھ ثبتی ذھن ناب جھت ثبت صورتجلسھ تغییر آدرس شرکت ھا و موسسات غیرتجاری 

شما از ھرکجا آمادگی ھمراھی را دارد. 

تغییر آدرس شرکت و سواالت متداول متقاضیان 
تغییر آدرس شرکت در اختیار کدام مجمع می باشد؟ 

تغییر آدرس شـرکت در اختیار مجـمع عـمومی فـوق الـعاده شـرکت می بـاشـد و درصـورتی کھ مجـمع 
بھ ھیات مدیره تفویض اختیار کرده باشد ھیات مدیره ھم می تواند تغییر آدرس را انجام دھد. 

تغییر آدرس از یک واحد ثبتی بھ واحد دیگر چند نوبت آگھی ثبتی دارد؟ 
تغییر آدرس از یک واحـد ثبتی بـھ واحـد ثبتی دیگر ٢ نـوبـت آگھی ثبتی ٢ نـوبـت روزنـامـھ رسمی و 
٢ نـوبـت روزنـامـھ کثیراالنـتشار دارد. یک مـورد در واحـد مـبداء آگھی و روزنـامـھ می شـود و یک 

مورد در واحد مقصد. 
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تغییر آدرس در یک واحد ثبتی چند روزه آگھی می شود؟ 

حداکثر ١٠ روزه تغییر آدرس آگھی می شود. 

بعد از تغییر آدرس چھ باید کرد؟ 
بـاید بـھ اداره مـالیات و اداره بیمھ مـربـوطـھ مـراجـعھ کرد و این انـتقال آدرس را اطـالع داد و داخـل 

سامانھ طرح جامع مالیاتی آن را اعمال کرد.
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