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 جدول ترتیبی شروع یک کسب و کار در ایتالیا

 

 هزینه تکمیل زمان تکمیل روش

 دفتر اسناد رسمی

تهیه پیش نویس اساسنامه شرکت به همراه شرکت نامه 

و تعداد اعضا و تصویب ان و پرداخت هزینه فرم ها و 

روز از زمان ثبت طبق  02تمبر ها، مالیات ثبت ظرف 

ایتالیا به حساب عمومی دولت قانون مدنی  0642قانون 

 .واریز شود

 

٪ 2.4هزینه اسناد رسمی بین  یک روز

 ٪ از سرمایه اولیه4.6و 

 022هزینه ثبت به میزان 

 یورو 

 یورو  454هزینه حق بیمه 

 خریداری دفاتر شرکت و دفاتر حسابداری

قانون مدنی ایتالیا، یک شرکت با  0642طبق ماده 

نیازمند تهیه دفاتری مانند دفتر  (Srl) مسئولیت محدود

صورتجلسه هیئت مدیره، دفتر صورتجلسات سه ماهه، می 

 .  باشد

دفتر صورتجلسات حسابرسی در صورت تهیه پیش نویس 

بر طبق ماده . گزارش های مالی تلفیقی الزامی است

قانون مدنی ایتالیا، هر کسب و کار باید دو  0046

وزانه و دفتر دفتر ر: دفتر حسابداری داشته باشد

 موجودی 

یک روز که می 

تواند همزمان 

با مرحله قبل 

 .باشد

یورو تمبر برای هر صد  44

 (سه دفتر)برگه

یورو هزینه ثبت برای هر  05

 (سه دفتر)دفتر

 پرداخت هزینه مالیات دفاتر حسابداری 

هزینه مالیات دولتی متعلق به ادارۀ درآمد 

پرداخت اولیه در زمان  .است(Agenzia delle Entrate) مالیات

. صورت می گیرد (bollettino postale) تشکیل از طریق پستی

به صورت  F24 پرداخت های ساالنه بعدی توسط فرم

 الکترونیکی ارسال می شود 

یک روز که می 

تواند همزمان 

با مرحله قبل 

 .باشد

 یورو310

 (ایمیل معتبر) P.E.C فعال سازی و ثبت نام

، همه 0222نوامبر  02مصوبه  425طبق قانون شماره 

 شرکت ها ملزم به داشتن یک پست الکترونیکی معتبر
(PEC) این مورد فورا باید به اداره ثبت شرکت . هستند

منجر به تعلیق روند  PEC عدم ارسال . ها اعالم شود

 .ثبت نام در ثبت شرکت ها می شود

یورو برای یک  52تقریبا  یک روز

 PECشرکت 
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ریافت شماره مالیاتی، شماره مالیات ثبت شرکت و د

بر ارزش افزوده، و ثبت نام در اداره تامین 

 (INAIL)و دفتر بیمه حوادث  (INPS) اجتماعی

متقاضیان باید فرم ثبت شرکت ها را بصورت 

الکترونیکی تکمیل کرده تا بصورت خودکار شماره 

شناسائی مالیاتی، شماره مالیاتی ارزش افزوده و 

متقاضیان باید فرم های درخواستی . بیمه معرفی شود

از سوی ثبت شرکت ها را برای آغاز فوری شرکت ضمیمه 

 . کنند

متعاقب ثبت شرکت، شماره رفرنس و تاییدیه آن را 

این روند از نظر . ساعت دریافت می کند 62ظرف 

شرکت . کشدبروز کاری طول  5تکنیکی می تواند تا 

شرکت . دریافت می کند INPSو  INAILهمچنین یک سند 

رسید ها و آدرس معتبر ایمیل را  ،همه بیانیه ها 

 . دریافت خواهد کرد

ورو هزینه عضویت به ی 130 روز 2

یورو هزینه ثبت در  22اضافه 

 اتاق بازرگانی

 برای کارمندان (DPLMO) اعالم دفتر کار شایسته

گذاران یک کسب و کار باید دفتر کار استانی   نبنیا

را برای استخدام پرسنل یک روز قبل از اینکه 

ثبت در . کارمندان مشغول به کار شوند اعالم نمایند

 :.وب سایت زیر انجام می شود
http://co.provincia.roma.it/colrm/ 

 بدون هزینه کمتر از یک روز

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/2ccor/starting
-a-business 
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