
 

 
 

کلبه اتباع برای فعالیت در حوزه های تجاری و اقتصادی نیاز است کد فراگیر داشته باشند. از آنجایی که 
بسیاری در رابطه با نحوه دریافت کد فراگیر رایگان اطالعاتی ندارند و یا اطالعات آن ها اندک است، ما 

 کد فراگیر چیست؟ بطه با اینکهقصد داریم در ادامه این موضوع را بررسی کنیم و به سواالت شما در را
و نمونه کد فراگیر اتباع خارجی چه ویژگی هایی دارد، پاسخ دهیم. کد فراگیر کدی است که خارجیان 
داده می شود تا آن ها بتوانند به انجام کلیه فعالیت های مربوط به دریافت گواهی نامه، ایجاد حساب 

ی که دریافت این کد اختیاری نیست و جزء قوانین بانکی، خرید و فروش و غیره بپردازند. از آنجای
اجباری محسوب می شود، باید در رابطه با نحوه دریافت و نحوه استفاده از آن اطالعات الزم را داشته 

 .باشید

  

 منظور از کد فراگیر چیست؟

داریم  سوال دارند. به همین دلیل ما در ادامه قصد کد فراگیر چیست؟ تمامی مخاطبان در مورد اینکه
این موضوع را بررسی کرده و به سوال شما در این رابطه پاسخ دهیم. در واقع کدفراگیر مخصوص اتباع 
خارجی است و افرادی که قصد دارند در داخل کشور فعالیت های تجاری داشته باشند، نیاز است کد 

 .اتباع خود را ارائه دهند

 آیا دریافت کد فراگیر اجباری است؟

ارجی برای اینکه فعالیت های اقتصادی و مالیاتی داشته باشند، نیاز است کد اتباع خارجی تمامی اتباع خ
خود را ارائه دهند. افراد غیر ایرانی برای ثبت شرکت شروع فعالیت باید حتمًا کد فراگیر خود را دریافت 

 .کنند؛ زیرا اجباری است

ر به فرد می باشد. در واقع همانطور که در خصوص دریافت کد اتباع نیاز است بدانید که این کد منحص
 .کدملی برای ایرانی ها منحصر به فرد است، کد اتباع برای خارجی ها نیز منحصر به فرد می باشد

  



 

 
 

 چه زمانی باید کد فراگیر بگیریم؟

در این خصوص که چه زمانی باید کد فراگیر بگیریم، در این قسمت همراه ما باشید. تمامی اتباع خارجی 
ثبت شرکت یا موسسه نیاز است که کد فراگیر داشته باشند. به عالوه اشخاص غیر ایرننی برای  برای

 .فعالیت در سامانه اداره مالیات نیز به این کد نیاز دارند

در صورتی که قصد دارید نمایندگی یک شرکت خارجی را در کشور ایران داشته باشید، باز هم نیاز است 
برای ثبت یک شرکت مشارکتی نیز کد اتباع یکی از اصلی ترین مدارک می که این کد را وارد کنید. 

باشد. برای وارد کردن کاال به داخل کشور نیز باید این کد ارائه شود. حتی برای شرکت در کنکور و 
 .دریافت گواهی نامه و همچنین استفاده از خدمات بانکی و بیمه ای نیز به این کد نیاز است

  

 اگیرمراحل اخذ کد فر

در خصوص مراحل اخد کد فراگیر نیاز است ابتدا مشخص کنید که جزء افراد حقیقی هستید یا جزء 
 .افراد حقوقی هستید

 .شوید irsherkat.ssaa.ir سپس وارد سامانه استعالم و اخذ ثبت نام کد فراگیر اتباع خارجی

  



 

 
 

 

 .در مرحله بعد باید از قسمت باالی سایت اخذ کد فراگیر را کلیک کنید
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 .ه و درخواست خود را ثبت نماییدقوانین و مقررات موجود در سامانه را خواند

 .مدارک مورد نیاز را ارسال کرده و فرم های قرارداده شده را پر کنید
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های بعدی رهگیری را دریافت کنید. حتما شماره رهگیری را برای پیگیری بعد از واریز هزینه باید شماره
 .نزد خود نگاه دارید
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 .بعد از حداقل یک و حداکثر سه روز به سامانه مراجعه کرده و کد خود را پیگیری کنید

شماره رهگیری که نزد شما است را وارد کنید و در مورد کد فراگیرتان اطالعاتی به دست آورید. نمونه 
گر نیاز به اطالعات بیشتری از دریافت گیرد. اکد فراگیر اتباع خارجی شما به راحتی در دسترستان قرار می

 .کد فراگیر رایگان داشتید، می توانید با ما تماس بگیرید
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 سامانه دریافت کد فراگیر اتباع خارجی

از آنجایی که دریافت کد فراگیر رایگان برای انجام فعالیت های بسیاری ضروری است، دولت برای این 
 .ستکار یک سامانه مخصوص راه اندازی کرده ا

این سامانه که نام آن، سامانه جامع ثبت شرکت ها می باشد، زیر نظر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
و قوه قضاییه می باشد و به ارائه خدماتی، در خصوص ثبت اینترنتی شخصیت حقوقی، ثبت اینترنتی 

نصراف از درخواست اظهارنامه ثبت دفتر تجاری، ثبت اینترنتی صورت جلسه تغییرات، ثبت اینترنتی ا
 .ثبت شده، دسترسی به اطالعات عمومی شخصیت حقوقی و سایر مسائل می پردازد

از جمله امکانات و گزینه های سامانه جامع ثبت شرکت ها یا سامانه دریافت کد فراگیر اتباع خارجی، 
می باشد و ، امکان ثبت درخواست و پیگیری درخواست کد فراگیر اتباع irsherkat.ssaa.ir به آدرس

 .اتباع خارجی می توانند برای دریافت شماره اخصاصی خود به آن مراجعه کنند

  

 نحوه ثبت نام کد فراگیر اتباع خارجی

برای ثبت نام کد فراگیر اتباع خارجی الزم است اتباع مقیم ایران به سامانه مختص به این موضوع 
 .مراجعه نمایند

مراجعه  irsherkat.ssaa.ir برای ثبت نام کد فراگیر اتباع خارجی نیاز است ابتدا متقاضیان به سامانه
 .نمایند.سپس، با انتخاب گزینه درخواست کد فراگیر و پس از آن، ثبت درخواست، به مرحله بعد برود

را انتخاب کرده سپس در این مرحله نیاز است متقاضیان از گزینه نوع شخص، شخص حقیقی یا حقوقی 
و اطالعات مورد نیاز، نظیر اطالعات هویتی، آدرس، شناسه ملی و مواردی از این دست را در کادرهای 
مربوطه، وارد کنند. حاال نوبت به بارگذاری مدارک مورد نیاز، نظیر عکس پرسنلی و تصویر گذرنامه می 

 .اب کنیمرسد؛ سپس، کد امنیتی را وارد کرده و گزینه ثبت را باید انتخ



 

 
 

پس از انتخاب گزینه ثبت، در صورت درست طی شدن مراحل نحوه ثبت نام کد فراگیر اتباع خارجی، 
پیام ثبت درخواست، موفقیت آمیز بود، نمایش داده می شود. در این مرحله یک کد رهگیری به افرد 

 .ری کردنشان داده خواهد شد که باید جهت استعالم و پیگیری در مراحل بعدی از آن نگهدا

  

 نحوه استعالم کد فراگیر اتباع خارجی

برای استعالم کد فراگیر اتباع خارجی نیز باید به سامانه مراجعه کنید که در ادامه مراحل آن را بررسی 
خواهیم کرد. در واقع پیگیری به منظور اطالع از زمان آماده شدن و زمان صدور است، که مطابق مراحل 

 :زیر می باشد

را  irsherkat.ssaa.irاضی باید در آدرس سامانه درخواست کد فراگیر اتباع خارجی، یعنی، ابتدا، متق
 .جست و جو نماید

پس از این کار وارد صفحه ای مشابه تصویر زیر، می شود و بعد از انتخاب گزینه درخواست کد فراگیر، 
 .گزینه استعالم را انتخاب نماید

کد فراگیر اتباع خارجی، باید، شماره پیگیری و تصویر امنیتی  در این مرحله، متقاضی پیگیری درخواست
را در کادرهای مربوطه، وارد نماید و گزینه مشاهده آخرین وضعیت را انتخاب کند تا نتیجه پیگیری 

 .نشان داده شود

  

 هزینه دریافت کد فراگیر اتباع خارجی

 .رابطه با هزینه دریافت آن است یکی از سواالت رایج در رابطه با کد فراگیر اتباع خارجی، در

در رابطه با درباره هزینه دریافت کد فراگیر اتباع خارجی باید بگوییم که دریافت شماره اختصاصی اتباع 
 .خارجی، از طریق سامانه آن، هزینه ای ندارد و اگر مراحل به درستی طی شود، کافی خواهد بود



 

 
 

 .بگیرید، نیاز است که تعرفه ای را پرداخت کنیداما اگر از موسسات خارجی برای دریافت کد کمک 

  

 مدارک الزم برای اخذ کد فراگیر

 .برای دریافت کد فراگیر به یک سری مدارک نیاز است که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد

به صورت کلی برای دریافت کد فراگیر شما به دو صورت می توانید اقدام کنید. در حالت اول شما یک 
شخص حقیقی هستید و باید برای دریافت اقدام کنید و در حالت دوم شما شما یک شخص حقوقی 

 .هستید که می توانید برای دریافت این کد اقدام کنید

 یر شخص حقوقیمدارک مورد نیاز برای دریافت کد فراگ

 برای داشتن این کد باید مدارک زیر را ارائه دهید؛

 روزنامه تاسیس شرکت خارجی خود 
 نام شرکت به فارسی و انگلیسی 
 شماره ثبت شرکت مذکور 
 تاریخی ثبت شرکن 
 نوع شرکت 
 موضوع فعالیت شرکت شما 
 آدرس دفتر مرکزی شرکت 
 کد پستی محل شرکت 
 ارائه شماره تلفن شرکت 
 ین مدارک، ارائه مدارک ثبتی شرکت نیز الزامی استعالوه بر ا. 

 مدارک مورد نیاز برای دریافت کد فراگیر شخص حقیقی

 کپی پاسپورت 
  4*3ارائه عکس پرسنلی به سایز 



 

 
 

سالگی نرسیده باشد  18سن مجاز برای دریافت کد فراگیر نیز بدین صورت است که اگر شخص به سن 
 .د باید در این حالت پاسپورت قیم خود را هم ارائه دهدو پاسپورت جداگانه نداشته باشد، فر

  

 تعداد استفاده از کد فراگیر

در رابطه با تعداد استفاده از کد فراگیر نیز اطالعات نادرستی وجود دارد که ما در ادامه بررسی خواهیم 
 .کرد

انند کد ملی برای ایرانی در مطالب باال به این موضوع اشاره کردیم که این کد برای اتباع غیر ایرانی هم
ها ست، حاال این سوال را از شما داریم که برای ایرانی ها استفاده از کد ملی محدودیت دارد، یا شما 
می توانید در هر زمانی که به آن نیاز دارید، از کد ملی خود استفاده کنید؟ بله دقیقًا! استفاده از آن هیچ 

 .محدودیتی ندارد

 .ست که فکر کنید استفاده از آن محدودیت داردپس این تصور اشتباهی ا

  

 اتباع چند بار می توانند برای کد فراگیر اقدام کنند؟

نکته دیگری که در این رابطه باید به آن توجه داشته باشید این است که هر یک از اتباع خارجی فقط 
برای یک بار می توانند جهت دریافت کد اقدام کنند. عالوه بر این توجه داشته باشید که این کد تنها در 

 .ایران اعتبار داشته و در کشورهای دیگر نمی توانید از آن استفاده کنید

  

 نمونه کد فراگیر اتباع خارجی

رقمی اتباع متفاوت می باشد. تمامی اطالعاتی که ما در این  16رقمی بوده و با کد  9کد فراگیر اتباع 
رقمی می باشد. کد فراگیرغیر حضوری و از طریق سامانه داده  9مطلب ارائه نمودیم مربوط به کد فراکیر 



 

 
 

ه خواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر از نمونه کد می شود و شناسه فراگیر به صورت حضوری داد
 .می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید فراگیر اتباع خارجی 

 

  
 نکات مهم در رابطه با کد فراگیر اتباع

 .کد فراگیر اشخاص حقوقی، قابل استعالم نیست��

رقمی، از این  16می باشد؛ شناسه فراگیر  تنها کد فراگیر شخصی از طریق این سامانه قابل استعالم ��
 .طریق قابل استعالم نخواهد بود

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/قوانین-دریافت-کد-اتباع.jpg


 

 
 

شود. اما در صورتی که شخص کد فراگیر خود را کد فراگیر برای هر شخص تنها یک بار صادر می ��
 :به این منظور باید به صورت زیر اقدام نمایدفراموش نماید، این کد قابل بازیابی نخواهد بود. 

 ثبت اطالعات در فرم بازیابی کد فراگیر 
 دریافت کد پیگیری 
 ثبت مجدد کد پیگیری برای بازیابی کد فراگیر 

رقمی آمایش خود، قادر به انجام عملیات  8اشخاص خارجی که کارت آمایش دارند، با استفاده از کد  ��
 .باشند بانکی، تجاری و مالیاتی می

در زمان راه اندازی کسب و کار، هر یک از افراد خارجی باید یک کد فراگیر شخصی یکتا دریافت  ��
 .کنند؛ حتی اگر قصد شراکت و تشکیل یک کسب و کار واحد داشته باشند

 .نکته: اما برای شخصیت حقوقی )شرکت( تنها دریافت یک کد فراگیر مالیاتی کفایت خواهد کرد

های خارجی در ایران، باید کد فراگیر وطنان ایرانی برای دریافت نمایندگی شرکتوارد همدر برخی م ��
 .دریافت کنند

یکی از موارد دریافت کد فراگیر، برای صادرات و واردات است؛ به عبارت دیگر، بازرگانان غیرایرانی که  ��
ته باشند. کد فراگیر هنگام تهیه و تنظیم دارند، باید کد فراگیر مالیاتی داش وطنان ایرانی داد و ستد با هم

 .صورت معامالت فصلی برای ثبت صادرات و واردات در سامانه یا نرم افزار، مورد نیاز خواهد بود

نکته: برای واردات کاال، داشتن کد فراگیر برای طرف غیرایرانی )فروشنده( ضروری است؛ در صورتی که 
 .داشتن کد فراگیر نخواهد بود وظف بهبرای صادرات، طرف غیرایرانی )خریدار( م

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی این موضوع بپردازیم که کد فراگیر چیست؟ و نمونه کد فراگیر 
اتباع خارجی چگونه است. همچنین مراحل دریافت کد فراگیر رایگان را نیز بررسی کردیم و نحوه پیگیری 



 

 
 

یم. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه آن را نیز به شما نشان داد
 .با اینکه کد فراگیر اتباع چیست؟ داشتید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

کد فراگیر چیست؟ }نحوه ثبت درخواست{ | ایران تحصیل ### دریافت کد فراگیر رایگان | کد فراگیر 
 گیر اتباع چیست؟ | نمونه کد فراگیر اتباع خارجیاتباع چیست؟ | کد فرا

  

 


