قانون شرکتهای تعاونی
قانونشرکتهایتعاونیمصوب30.350531
فصلاول-تعاریف:
بهشرحزیرتعریفمیشود:

ماده-3اصطالحاتیکهدراینقانونبهکاربردهشدهاستازنظراجرایاینقانون
هاواتحادیههایتعاونیهرصاحبسهماعمازاینکهشخصحقیقییا حقوقیباشدعضوشرکتیااتحادیه


عضو:درشرکت
3نامیدهمیشود.

اساسنامهذکرمیشود.

 2سهم:سهمواحدیازسرمایهیکشرکتیااتحادیهتعاونیاستکهمیزانآندریکدورهمالیپسازوضعهزینههاو

  0درآمدویژه:مبلغیاستکهازعملیاتومعامالتیکشرکتیااتحادیهتعاونیدرمیشود.
استهالکاتحاصل 

بههرسهماختصاصدادهمیشود.

 4سودسهم:مبلغیازدرآمدویژهساالنهشرکتیااتحادیهتعاونیاستکهدرهرسال  .مازادبرگشتی:مبلغیازدرآمدویژهشرکتیااتحادیهتعاونیاستکهبرایتقسیم بیناعضاءبهتناسبمیزانمعامالتآنهابااینقانوناختصاصدادهمیشود.

شرکتبااتحادیهتعاونیدرحدودمقررات

 1کشاورز:کسیکهحرفهاصلیاوتولیدمحصولبهوسیلهعملیاتزراعیویاباغداری باشد. 7دامدار:کسیکهحرفهاصلیاوتولیدیاپرورشدامویاطیورباشد. 8صاحبحرفه:کسیکهباکمکنیرو یکارشخصیوسرمایهووسایلخوداقدامبهتولید کاالبهمنظورفروشیاعرضهکسبدرآمدمیکند.


خدمتمعینبرای
 9کاسب:صاحبکسبیکهفروشآنبهصورتخردهوجزئیاستوعملیاتعمدهفروشی ندارد. 33صاحبشغلآزاد:کسیکهبدونوسائلویاباوسائلالزم،خدمتیاخدماتیرا عرضهوبدینوسیلهکسبدرآمدمیکند.فصلدوم–کلیات
ماده-2شرکتتعاونیشرکتیاستازاشخاصحقیقیویاحقوقیکهبهمنظوررفع نیازمندیهایمشترکوبهبودوضعاقتصادی
متقابلوهمکاریآنانوتشویقبهپساندازیموافقاصولیکهدراینقانونمطرح

واجتماعیشرکاءازطریقخودیاریوکمک

تشکیلمیشود.

است
تبصره-تعداداعضایشرکتتعاونینبایداز7عضوکمترباشد.

ماده - 0عضویتدرشرکتتعاونیبرایتماماشخاصیکهمحلعملیاتیاسکونتآنهادر حوزهعملشرکتباشدوبهتمامیا
قسمتیازخدماتشرکتاحتیاجداشتهباشندآزاد است.

میباشد.
ماده-4شرطعضویتدرشرکتتعاونیخریدوپرداختتمامبهایالاقلیکسهم 
ماده - .هیچگونهتبعیضیامحدودیتیبرایعضویتدرشرکتنبایدوجودداشتهباشد مگربهسببعدمکفایتظرفیتفنی
تأسیساتووسائلوامکاناتشرکتمشروطبراینکهدر اساسنامهتصریحشدهباشد.

میتوان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضای جدید را عالوه بر خرید سهام پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت
تبصره   -
متناسبباهزینهتوسعهوسائلویاامکاناتشرکت برایانجامخدماتاضافیموکولکرد.

یتوانآنرامنعکردوبهایسهم یاسهاماوحداکثربهارزشاسمیباید
ماده - 1خروجهرعضوازشرکتاختیاریاستونم 
ظرفیکسالازتاریخخروجعضوازشرکتنقداً پرداختگردد.

ماده  - 7مجمععمومیعالیترینمرجعاتخاذتصمیموابرازارادهجمعیاعضابرای ادارهامورشرکتاستکهدرآنتماماعضاء
حقدارندحضوربه همرسانندورأیخودرا دربارهموضوعدستورجلسهمجمعبدهند.درمجمععمومیهرعضوقطعنظراز

تعدادسهام فقطداراییکرأیاست.
ماده- 8هریکازاعضایشرکتتعاونیمیتوانداستفادهازحقخودرابرایحضورو دادنرأیدرمجمععمومیبهیکعضو
نمیتواندعالوهبررأیخودبیشازیکرأیباوکالتداشتهباشد.
دیگرباوکالتواگذارکند،لکنهیچعضوی 

ماده-9درمجامععمومیشرکتهایتعاونیباحوزهعملوسیعویاتعدادزیادعضو ممکناستاعمالحقرأیبهوسیلهنماینده
منتخباعضاءدرحوزههای مختلففعالیتشرکتبهنسبتتعدادعضودرهرحوزهویاترکیبیازتعداداعضاو


یانمایندگان
مجموعمعامالتهمانحوزهبهنحویکهدراساسنامهمقررخواهدشدانجامشود.

ماده -33سرمایهشرکتتعاونینامحدودوسهامآنبانامومسئولیتهرعضومحدود بهمیزانسهمیاستکهازسرمایهشرکت
خریداریویاتعهدنمودهاستوحداکثرسود ساالنهسهامنبایداز%1تجاوزکند.

تبصره  -افزایشسرمایهشرکتتعاونیازطریقخریدسهامبهوسیلهاعضایجدیدویا افزایشتعدادسهاماعضایقبلیشرکت
صورتمیگیرد.

ماده-33میزانسهامهرعضورامیتواندراساسنامهبهنسبتامکانمعامالتاوبا شرکتتعییننمودودرهرحالمیزانسهام
یکعضونبایدازیکهفتمکلسرمایهتجاوز کند.

بهموجباساسنامهمیتوانپرداختبهایسهامخریداریشدههرعضورابه استثناینخستینسهمخریداریازشرکت

تبصره-
کهنقدیاستبهاقساطبامدتمعینکههرقسط ازیکدهممبلغتعهدیکمترنباشدمجازدانستدراینصورتپرداختسود


تاریخعضویتتعلقمیگیرد

مبلغپرداختیومازاد برگشتیازبابتمعامالتعضوکهموافقمقرراتاینقانوناز

سهامبهنسبت
سهامخریداری.

موکولاستبهتصفیهتماماقساطتعهدیاوبابت
ماده-32انتقالسهامشرکتتعاونیبهغیرعضوشرکتمجازنیست.
ماده - 30درصورتیکهسهامهریکازاعضایشرکتتعاونیبهعنوانتضمینبدهییا تعهداتآنعضودرقبالبستانکاراناز
طریقمراجعقانونیبازداشتشودترتیباستیفای طلببستانکارانمشمولمقرراتبازپرداختسهاممذکوردراینقانونخواهد

سایرطلبکارهاازکلمطالبات

خودراازاعضاییکهازشرکتخارجشدهاندباحقتقدمنسبتبه

بود.شرکت تعاونیمیتواندطلب
مربوطویاسپردههایآنهادرشرکتبرداشتکند.


برگشتی
آنهابابتسهامویاسودآن،همچنینمازاد
پسازوضعذخیرههاوسودسهاممطابق

ماده-34درآمدویژهشرکتدرصورتیکهموافقاساسنامهقابلتقسیمباشدبهترتیب
مقرراتاینقانونبهصورتمازادبرگشتیبه تناسبمیزانمعامالتهرعضوباشرکتقابلتقسیماست .مازاددرآمدحاصلاز

معامالت با غیر اعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معامالت آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و به حساب
تقسیمشرکتمنتقلمیشود.

ذخیرهقانونیغیرقابل

مربوطمنظورمیشود:

ماده-3.ازمحلدرآمدویژهساالنهشرکتهایتعاونیمبالغزیرکسروبهحسابهای
 3حداقل32درصدبهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیم .احتسابمبالغمربوطازمحلدرآمدحاصلازمعامالتبااعضاءدردراینبندتازمانیکهمبلغکلذخیرهحاصلازدرآمدهایمذکوربهمیزانمعدل سرمایهسهسالاخیر

حسابذخیرهمندرج
باغیراعضاءوسایردرآمدهایمجازشرکتکهخارجازحدود

شرکتنرسیدهباشدالزامیخواهدبودولیمبالغحاصلازمعامالت
سالهبهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیممنتقلمیشود.


رعایتمعدلمذکورهمه
عملیاتجاریآنباشدبدون
  2سهدرصدازدرآمدویژهساالنهبرایتوسعهتعلیماتوآموزشتعاوندرمنطقه تعاونیمربوطودرسراسرکشوردراختیارایکهبهوسیلهآنوزارتتنظیممیشودوبهتصویبشورای

تابهموجبآیین 
نامه

وستاهاگذاشتهمیشود

وزارتتعاونوامورر

میرسدبهمصرفبرسد.درموردشرکتهایتعاونیکارگریسه درصدمزبورراوزارتکاروامور
همآهنگیتعاونیهایکشور 

عالی
اجتماعیدریافتوبهمصرفآموزشوتعلیماتتعاونی کارگرانخواهدرسانید.

 0ذخایردیگریکهدراساسنامهمقررشدهباشد.ماده  - 31باانحاللشرکتتعاونیماندهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیمشرکتپس ازتصفیهبهپیشنهادوزارتتعاونو
شورایعالیهماهنگیتعاونیهایکشورمیرسدیابه

نامهایکهبه وسیلهآنوزارتتهیهوبهتصویب
موجبآیین 


امورروستاهاوبه
وجوه ذخیره قانونی غیر قابل تقسیمشرکت یا اتحادیه تعاونی که با همان مقاصد در حوزه مربوط فعالیت میکنند انتقال داده
المنفعههمانحوزهخواهدرسیدمگردرموردشرکتهایتعاونیکارگریموضوعتبصره

میشودویابهمصرفاموراجتماعیو 
عام

ماده  38که مصارف مربوط بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویبشورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور معین
خواهدشد.

ماده-37شرکتتعاونیدارایارکانزیراست:
 3مجمععمومی. 2هیأتمدیره. 0بازرسیابازرسان.بندیمیشود:


کتهایتعاونیدرسهرشتهتعاونیبهشرحزیرطبقه
ماده-38انواعشر
 3رشتهکشاورزی:شاملتعاونیهایکشاورزیوروستایی.اعتباروآموزشگاهها.

رشتهمصرف:شاملتعاونیهایمصرفکنندگان-مسکن-

2 0رشتهکاروپیشه:شاملتعاونیهایکار-صاحبانحرفوصنایعدستیصاحبانصنایع کوچکوکسبهوصاحبانمشاغلآزادصیادان.هریکازانواعشرکتهایتعاونیدررشتههایمصرفوکاروپیشهکهبا عضویتکارگرانصنایعوخدماتوحرف

تبصره -
عخواندهمیشود.

بیمههایاجتماعیبیمهباشندشرکتتعاونیکارگریازهماننو
تشکیلشدهباشدواعضاءشرکتنزدسازمان 

فصلسوم-تشکیلوثبتشرکتهایتعاونی
ماده - 39شرکتتعاونیطبقتصمیممجمععمومی مؤسستشکیلمیگردد .درمجمعمذکور اساسنامهشرکتمطرحوبا
رسدوهمچنیناولینهیأتمدیرهوبازرسیابازرسانشرکتبه


بهتصویبمی
اکثریتحداقلدوسوماعضاءحاضردرجلسه
اعالمکردهباشنددادهمیشود.

نسبیاعضاءحاضرانتخابومأموریتثبتشرکتبههیأتمدیرهایکهقبولیخودراکتباً

اکثریت
تبصره-درجلساتمجمعمؤسستعداداعضاءموافقبااساسنامهنبایدکمتراز7باشد.
ماده - 23آنعدهازداوطلبانتشکیلشرکتکهبامصوباتمجمعمؤسسموافقنباشدحق استردادتقاضایعضویتخودو
خریدسهمیاسهامپرداختهاند دارند  .دراینصورتسرمایهشرکتتعاونیبهمبلغیپسازکسروجوهسهام


مبالغیراکهبرای
اینگونهاشخاصکه بدونرعایتمفادماده1اینقانونبایدفوراًمستردشودبهثبتخواهدرسید.
ماده  - 23اساسنامهوناماعضایمؤسسوهیأتمدیرهوبازرسیابازرسانومدیر عاملهمچنینهرگونهتغییراتبعدیدر
هایتعاونیبارعایت تشریفاتمقرردراینقانونوتأییدنمایندهوزارتتعاونوامورروستاهادراداره ثبتمرکز
شرکتهاواتحادیه 

رسد.درموردشرکتهایتعاونیکارگریثبت شرکتباتأییدوزارتکارواموراجتماعیانجام
اتحادیهبهثبتمی 

اصلیشرکتیا
خواهدشدوآنوزارتبایدمراتبرا کتباًبهاطالعوزارتتعاونوامورروستاهابرساند.
ماده-22اساسنامهشرکتتعاونیباتوجهبهمقرراتاینقانونبایدشاملنکاتزیر باشد:
 3نام(باقیدکلمهتعاونی)-مرکزاصلیونشانیشرکت-مدتوحوزهعملیات شرکت.2 -موضوعوحدودعملیاتشرکت.

 0شرایطعضویت-مقرراتمربوطبهقبولیاعدمقبولعضویت-خروجازعضویت( اخراج-استعفا-فوتویاترکعضویت)حقوقوتعهداتاعضاء-مسئولیتاعضاء.

 4سرمایه و تعداد سهام اولیه  -ارزش هر سهم  -حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد -بازپرداختیاانتقالسهام-مقرراتمربوطبهوکالتیا نمایندگیازطرفعضو.
مقرراتمربوطبهمجامععمومیوضرباالجلمربوطبهدعوتمجامع-مقرراتراجع بهدستورجلساتمجامععمومیوحد

.نصاببرایتشکیلآنوفاصلهبیندوجلسه.

اعضایهیأتمدیرهوبازرسان(تعداد-نحوهانتخاب-وظایفعزلواستعفا  -فوت)ومقرراتمربوطبهجلساتآنانوتعیین

1صاحبانامضایمجازوحدوداختیاراتو مسئولیتهایآنانهمچنینمقرراتمربوطبهانتصابواستخدام.

سرمایهگذاریونحوهبهکارانداختنوجوهزائد

  7مقرراتمربوطبهنگاهداریوجوهنقدیوافتتاححساببانکی-استقراض -بر

احتیاجشرکت.

مدیرهوبازرسانوطرحهاوبرنامهها-

 8سالمالی  -مقرراتتنظیمترازنامهوحسابسودوزیانشرکتوگزارشهایهیأتبودجهمخارجوعملیاتشرکت-حسابرسیشرکت.

 9طرزعملشرکتدربارهذخیرهقانونیغیرقابلتقسیموسایرذخایر.  33سودساالنهسهامومازادبرگشتی. 33طرزعملشرکتدربارهزیاناحتمالی. 32چگونگیاعالموآگهیتصمیماتشرکتبهاعضاء.مقرراتراجعبهعضویتشرکتدرسایرشرکتهایتعاونیواتحادیههایتعاونی.

 30 34مقرراتمربوطبهتغییراساسنامه. 3.مواردانحاللوطرزتصفیهشرکت. 31امکانادغامباشرکتتعاونیدیگروضوابطآن.ماده-20وزارتتعاونوامورروستاهامیتواندبهدالئلزیرتقاضایثبتشرکت تعاونیراردکندونظرخودرامستدالًبهشرکت
اعالمدارد.درموردشرکتهایتعاونی کارگریاینوظیفهبرعهدهوزارتکارواموراجتماعیاست.

 3عدمتطبیقاساسنامهشرکتبامقرراتاینقانون.2 -عدمتطبیقهدفهایشرکتبامقاصدوهدفهایانواعشرکتهایتعاونیمقرردراین قانون.

ماده - 24هرگاهشرکتتعاونیکهدرخواستثبتآنازطرفوزارتتعاونوامور روستاهاویاوزارتکارواموراجتماعیرد
شدهاستبهتصمیممذکوراعتراضداشته باشدمیتواندظرفدهروزازتاریخوصولاعالمنظروزارتمربوطاعتراضخودرا همراه

بادالئلومدارکمربوطبهتقاضایثبتورونوشتاعالمنظردائربهردتقاضای ثبتبهشورایرسیدگیوداوریدراختالفات

الزماالجرااست.
تعاونیهاارسالدارد.نظرشورایمذکور قطعیو 
ماده-2.ثبتشرکتوتغییراتدراساسنامهآنبهوسیلهآگهیدرروزنامهرسمیکشور ودرصورتلزومدریکیازجرایدویا
معابرعمومیبهاطالععموممیرسد.

ازطریقالصاقآگهیدرمرکزشرکتواماکنو

درموردشرکتهایتعاونیروستاییانتشارآگهیثبتشرکتوتغییراتآندر روزنامهرسمیکشوروجرائدموردلزوم

تبصره-
نیست.
فصلچهارم-مجمععمومی:
ماده - 21مجامععمومیباتصمیماکثریتاعضایهیأتمدیره،یابراساسدرخواست مقامات.یااشخاصزیربهوسیلههیأت
تشکیلمیشود:


مدیرهدعوتبه
 3بازرسیااکثریتبازرسان. 2یکپنجماعضایشرکت. 0وزارتتعاونوامورروستاها.رتکارواموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری.

 4وزاتبصره   -در صورت استنکاف هیأت مدیره از دعوت تشکیل مجمع عمومی وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور
شرکتهایتعاونیکارگری)میتواند مستقیماًمجمععمومیرابرایموضوعیاموضوعاتیکهموردنظراست


اجتماعیدرمورد
دعوتکند.
ماده  - 27دعوتمجامععمومیباقیددستوروروزوساعتومحلتشکیلآنبایدحداقل پانزدهروزقبلازتشکیلجلسهبه
وسیلهانتشارآگهیدرجرایدمحلیویاالصاقآگهی درمراکزومعابرحوزهعملومحلکارشرکتویادعوتنامهکتبیانجام

گیرد.
جلسهایکهتشکیلنشدهاستبهطول

تبصره -تجدیددعوتتشکیلمجمععمومینبایدبیشاز 33روزازتاریخمقرربرای
انجامد.
مدیرهافتتاحمیکند.درجلسهمجمع

ماده  - 28جلسهمجمععمومیرارییسهیأتمدیرهودرغیاباویکیازاعضایهیأت
ابتدابرایانتخابیکرییسویکنایبرییس،یک منشیوسهنفرناظرازمیاناعضااقدامخواهدشد.


وسیلهمسنترینعضوحاضردرجلسه

اینقانوندعوتوتشکیلمیشودبه

تبصره-مجمععمومیکهطبقمفادتبصرهماده21
افتتاحخواهدشد.

مخصوصیثبتمیشودوبه

ماده  - 29صورتجلساتمجامععمومیوتصمیماتمتخذدرآنتوسطمنشیمجمعدردفتر
وسیلهرییسمجمعبههیأتمدیرهابالغمیگردد.

امضایرییسومنشیمجمعونظارخواهدرسیدورونوشتآنبه

تبصره-صورتجلساتمجامععمومیبهعنواناسنادشرکتبایدهموارهعیناًدرشرکت محفوظبماند.
اعضاءمیتواندمنتهاظرفپنجروزقبلازتشکیلمجمععمومی موضوعدیگریراغیرازموضوعاتیکهدر

ماده- 03هریکاز 
دعوتنامهتشکیلمجمعقیدشدهاستبرایطرح درهمانمجمعتوسطمقامیکهمجمععمومیرادعوتکردهاستپیشنهاد

کنندهمجمعمکلفاستپیشنهادمربوطرادرمجمعطرحکندتادرصورتتصویبدر دستورقرارگیرددرغیر


دعوت
کند.مقام
اینصورتپیشنهادطرحموضوعجدیددرجلساتمجمعازطرفهر یکازاعضاءموکولاستبهموافقترییسمجمعوتصویب

درهردومورداتخاذتصمیمدربارهموضوعیاموضوعاتیکهعالوهبردستورجلسهآگهی شدهبه

اکثریتاعضاءحاضردرجلسهو
روزبعدتشکیلمیگردد موکولخواهدشد.

مجمعپیشنهادمیشودبهجلسهبعدیکهحداکثر2.

مجمععمومیشرکتتعاونیبهسهصورتزیرتشکیلمیشود:

ماده-03
 3مجمععمومیمؤسسموضوعفصلسوماینقانون. 2مجمععمومیعادی.مجمععمومیفوقالعاده.

0شرکتتشکیلمیشودودرموارد

ماده - 02مجمععمومیعادیحداقلسالییکبارظرفششماهپسازپایانسالمالی
بهطورفوقالعادهتشکیلداد.

تواندرهرموقعازسالمجمععمومیعادیرا


مقتضیمی
ماده-00وظایفمجمععمومیعادیبهشرحزیراست:
 3انتخابهیأتمدیرهوبازرسیابازرسانویاتغییرهریکازآنها. 2رسیدگیواتخاذتصمیمدربارهترازنامهوحسابسودوزیانشرکتپسازاستماع گزارشهیأتمدیرهوبازرسان. 0اخذتصمیمدربارهگزارشهاوپیشنهادهایحسابرسانبراساسنتایجحسابرسیشرکت.امههایشرکتوتصویببودجهوتعیینضوابطومعیارهایالزم برایحقوقودستمزدومیزانتضمین
 4تعیینخطمشیوبرن مدیرعاملوکارکنانشرکت(بنابه پیشنهادهیأتمدیره).


ابوابجمعی
 . -اخذتصمیمنسبتبهذخایروپرداختسودسهامومازاددرآمدوتقسیمآنطبق اساسنامه.

سرمایهگذاریهایشرکت.

 1اتخاذتصمیمدربارهپیشنهادهایهیأتمدیرهدرمورداعتباراتدرخواستیویانامههایداخلیشرکت.
هایمعامالتوسایرآیین 

تصویبآیین 
نامه

7  8اتخاذتصمیمدربارهشکایتعضویکهاخراجشدهویاکسیکهدرخواستعضویتاواز طرفهیأتمدیرهپذیرفتهنشدهتیاارجاعامربههیأتیمرکبازپنجنفرازاعضاء مجمععمومی،تصمیممتخذهازطرفمجمععمومییاهیأتپنجنفری

اس
قطعیاست.
تبصره  -عضواخراجشدهحقدارداعتراضخودراکتباًبهوسیلهبازرسیابازرسانو یادرغیابآنهاازطریقنمایندهوزارت
تعاونوامورروستاها(یاوزارتکارو اموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری)اعالمداردتادرنخستینمجمععمومی

میتواندبرایدادنتوضیحاتالزمبدونداشتنحقرأیدر مجمعشرکتنماید.
مطرحگرددودراینصورت 

  9تصویبتغییراتسرمایهدردورهمالیقبلهمچنینتعیینمبلغیکهبابتبازپرداخت سهاماعضایسابقدردورهمالیبعدبایدپرداختشود.

 33اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتها و اتحادیههای تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت ساالنه پرداختی بهاتحادیهطبقموازیناینقانون.

عپیشنهادمیشودومنطبق بااساسنامهشرکتباشد.

 33رسیدگیواتخاذتصمیمدربارهسایراموریکهبهمجمرسمیتپیدامیکندودرصورتبهدست

ماده-04مجمععمومیعادیباحضورحداقلنصفبهعالوهیکاعضاءیاوکالیآنها
نیامدنحدنصابمذکورمجمععمومیبایدبا رعایتمفادتبصرهماده 27حداکثربرای 3.روزبعدباهمان دستورجلسهقبلی
تجدید دعوتشود  .جلسهدومباعدهحاضرکهنبایدازهفتنفرکمترباشدرسمیتخواهدیافت .درصورتعدمتشکیلجلسه
یاوزارتکارواموراجتماعیدر


شرکتبهوزارتتعاونوامورروستاها(
دومهرذیحقمیتواندبرایرسیدگیبهموضوعویاانحالل

مورد شرکتهایتعاونیکارگری)مراجعهنماید.
تصمیماتمجمععمومیعادیبااکثریتاعضاءحاضردرمجمعاتخاذمیشود .تبصره-درصورتیکهدرجلسهمجمع

ماده-0.
عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل میگردد و جلسه بعدی کهمنحصراً برای تعقیب
دربارهدستورجلسهقبلیتشکیلمیشودنبایدازجلسهاولبیشاز48ساعتبهطول انجامد.

مذاکراتواتخاذتصمیم
تشکیلمیشود:

مجمععمومیفوقالعادهبرایرسیدگیواتخاذتصمیمنسبتبهمواردزیر

ماده-01
 3تغییرمواداساسنامه. 2ادغامباشرکتدیگر.0 -انحاللشرکت.

آنانرسمیتپیدامیکند.درصورت

مجمععمومیفوقالعادهباحضورحداقلسهچهارماعضایشرکتویاوکالی

ماده - 07
عدمحصولاینحدنصاببارعایتماده 04آگهیدعوت مجمعباذکردستوروتاریختشکیلجلسهونتیجهجلسهقبلمنتشر

میشود .اینجلسهباحضورحداقلنصفبهعالوهیکاعضایاوکالیآنانرسمیتپیدامیکندو درصورتعدمحصولحد

همانترتیبدعوتمیشود.جلسهسوم مجمعباحضوراعضایحاضرکهنبایدازهفتنفرکمتر


نصاب،مجمعبرایبارسومبا
جلسهسومهرذیحقیمیتواندبرایرسیدگیبهموضوعوانحاللشرکتبه


صورتعدمتشکیل
باشدرسمیتپیدامیکند.در
یاوزارتکارواموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونی کارگری)مراجعهنماید.

وزارتتعاونوامورروستاها(
مجمعاتخاذمیگردد.

تصمیماتمجمععمومیفوقالعادهبااکثریتسهچهارماعضایحاضردرجلسه

تبصره-
ماده-08مالکتشخیصتعداداعضایحاضردرجلساتمجامععمومیورقهحضوروغیابی استکهحاضراندربدووروداصالتاً
میکنند.
ویاوکالتموضوعماده8اینقانونآنراامضاء 

فصلپنجم-هیأتمدیره
ادارهامورشرکتطبقاساسنامهبرعهدههیأتمدیرهایمرکبازحداقلسه نفربهعنوانعضواصلیوحداقلیکنفر

ماده-09
علیالبدلخواهدبودکهدر مجمععمومیعادیازمیاناعضایشرکتبارأیمخفیوبرایحداکثرمدتسهسال
بهعنوانعضو 

شوند.تجدیدانتخابهریکازاعضایهیأتمدیرهبالمانعاست.

انتخاب 
می
تبصره-3درصورتاستعفا-فوت-ترکعضویتویاممنوعیتقانونیکهمانعاز انجاموظیفههریکازاعضاءاصلیبشودیکی
بهجانشینیویدرجلساتهیأتمدیرهدعوتمیشود.

علیالبدلبرایبقیهمدتمقرر
ازاعضاء 

یالبدل
درصورتاستعفایدستهجمعیهیأتمدیرهمجمععمومیبهتقاضایهریکاز اعضایمستعفیویااعضایعل 

تبصره-2
یاوزارتتعاونوامورروستاها(یاوزارتکارواموراجتماعیدرموردشرکتهای

ویابازرسیابازرسانیایکپنجماعضایشرکت
هیأتمدیرهجدیددعوتمیشود.


تعاونیکارگری)برایانتخاب
تبصره-0درصورتیکهبهعللاستعفا-فوتویاممنوعیتقانونی،هیأتمدیرهاز اکثریتمقرردراساسنامهبرایادارهامور
شرکتخارجگرددمجمععمومیدعوتخواهدشد تانسبتبهتکمیلاعضایهیأتمدیرهاقدامکند.

تبصره-4درفاصلهمدتالزمبرایانتخابوتکمیلاعضایهیأتمدیرهبرایاداره امورجاریشرکتبانظروزارتتعاونوامور
روستاها(یاوزارتکارواموراجتماعی درموردشرکتهایتعاونیکارگری)برایجانشینیاشخاصیکهبهیکیازعللفوقدرهیأت
کنندازمیاناعضایشرکتتعدادالزمموقتاًانتخابخواهدشد .مسئولیتاعضایهیأتمدیرهکهبدیننحو


مدیرهشرکتنمی
بینیشدهاست.


مسئولیتهاییاستکهبرایهیأتمدیرهدراینفصلپیش
موقتاًانتخابمیشوندعیناًهمان
ماده-43هیأتمدیرهازبینخودیکرییسویکنایبرییسویکمنشیانتخابخواهد کرد.
میگرددوبهامضایاعضایهیأتمدیره
تبصره-تصمیماتهیأتمدیرهدردفتریبهنامدفترصورتجلساتهیأتمدیرهثبت 
جلسهمیرسد.


حاضردرهر

ماده-43تصمیماتهیأتمدیرهدرجلساتیکهبااکثریتاعضایهیأتمدیرهبهدعوت رییسیانایبرییسیامدیرعامل
میشود .برایاتخاذتصمیم،رأیاکثریتاعضایحاضردرجلسهضروریاست.
تشکیلمیگردداتخاذ 

ماده-42خدماتهیأتمدیرهدرشرکتافتخاریوبالعوضاست.
ماده-40نخستینهیأتمدیرهشرکتموظفاستظرفیکماهازتاریخجلسهمجمعمؤسس برایثبتشرکتدرمراجع
ذیصالحیتاقدامقانونیبهعملآورد.

عمومیتصویبمیشودواخذتضمیناز

ماده-44استخدامواخراجکارکنانشرکتبراساسمقرراتیاستکهازطرفمجمع
مدیرعاملوسایرکارکنانشرکتبراساسمصوبات مجمععمومیهمچنینقبولدرخواستعضویتواخذتصمیمنسبتبه

یکدیگرواخراجعضوطبقمقرراتاینقانونونظارتبرمخارججاریورسیدگیبه حسابهایشرکتو

انتقالسهاماعضاءبه
هساالنهشرکتبهبازرسانومجمع عمومیوتعییننمایندهبرایحضوردرجلساتمجامععمومی

تسلیمبهموقعگزارشوترازنام
شرکتدرآنعضویتداردازاختیاراتهیأتمدیرهاست.

شرکتهاواتحادیههاییکه

تبصره-هیأتمدیرهحقاخراجعضویراکهبههرعنوانازجانبمجمععمومیوظیفهیا
حولشدهاستنداردواتخاذتصمیمدراینگونهمواردبامجمععمومی

مأموریتیبهویم
عادیشرکتاست.
هیأتمدیرهمیتواندبرایانجامامورشرکتفردواجدصالحیتیراازبین

ماده-4.
غیرازاعضایهیأتمدیرهوبازرسان)ویاازخارجبهصورتموظفوبه


اعضایشرکت(
عنوانمدیرعاملمنصوبکندکهزیرنظرمستقیمآنهیأتطبقاساسنامهشرکتودرحدود
مصوباتمجمععمومیانجاموظیفهنماید.

نامهایخواهدبودکهبنابهپیشنهادهیأتمدیرهبه
وظایفمدیرعاملطبقآیین 


تصویبمجمععمومیخواهدرسید.
هیأتمدیرهنمایندهقانونیشرکتاستومیتواندمستقیماًویاباوکالت

ماده-41
هاومراجعقانونیوسایرسازمانهااعمال

باحقتوکیلایننمایندگیرادردادگاه
کند.
مسئولیتهیأتمدیرهدرمقابلشرکتمسئولیتوکیلدرمقابلموکلاست.
ماده-47کلیهقراردادهاواسنادتعهدآورشرکتبهاستثنایمواردیکههیأتمدیره
بهمنظورادارهامورجاریشرکتترتیبخاصیدادهباشدپسازتصویبهیأتمدیرهبادو

امضایمجازشرکتمعتبرخواهدبود.
ماده-48هیأتمدیرهوظایفخودرابهصورتجمعیانجاممیدهدوهیچیکازاعضای
هیأتمدیرهحقنداردازاختیاراتهیأتمنفرداًاستفادهکندمگردرمواردخاصبا
داشتنوکالتیانمایندگیازطرفهیأتمدیره.

ماده -49اعضایهیأتمدیرهمشترکاًمسئولجبرانهرگونهزیانیهستندکهدرنتیجه
اعمالآنانویاعدمرعایتاینقانونبهشرکتواردشود.
ماده-.3پسازانقضایمدتمأموریتهیأتمدیرهدرصورتیکهانتخابهیأتمدیره
جدیدانجامنشدهباشدهیأتمدیرهسابقتاانتخابوقبولیهیأتمدیرهجدیدکماکان
وظایفمحولهراانجامدادهومسئولیتادارهامورشرکترابرعهدهخواهندداشت.
ماده-.3هیچیکازاعضایهیأتمدیرهیابازرسانویامدیرعاملیکشرکتتعاونی
ویتهیأتمدیرهیامدیریتعاملویاسمتیکبازرسشرکتتعاونیدیگری

نمیتواندعض

ازهماننوعراقبولکند.
ماده-.2انتخاباتباعبیگانهبهسمتعضوهیأتمدیرهیامدیرعاملیابازرسشرکت
تعاونیدرحدودمقرراتجاریکشوربالمانعخواهدبود.
ماده-.0محجوریاورشکستهبهتقصیروکسیکهبهعلتارتکاببهجنایتیایکیاز
تواندسمتعضویتدرهیأتمدیرهوبازرسو


هایمؤثرسابقهمحکومیتداردنمی

جنحه
مدیرعاملشرکتراداشتهباشد.
فصلششم-بازرسان:
ماده-.4مجمععمومیشرکتتعاونیبازرسیابازرسانیراازمیاناعضایشرکتبرای
کندتجدیدانتخاببازرسیابازرسانقبلیبالمانعاست.


کسالمالیانتخابمی
مدتی
ماده-..وظایفبازرسبهشرحزیراست:
نامههای
نظارتبرانطباقنحوهادارهامورشرکتبامقرراتاساسنامهوآیین 

3میتوانندهرموقعکهمقتضی
مصوبوتصمیماتمجامععمومی،برایاینمنظوربازرسان 

بدانندبهنحویکهبهعملیاتجاریشرکتلطمهواردنشودکلیهحسابهاودفاترو
اسنادومدارکمالیودارایینقدیوبرگهایبهاداروموجودیکاالوغیرهرارسیدگی

کنند.
اعالمکتبیتخلفاتوبیترتیبیهایاحتمالیموجوددرنحوهادارهامورشرکتبه

2هیأتمدیرهوتقاضایرفعنقیصه.
 0رسیدگیبهحسابهایشرکتحداقلسالیدوبارومخصوصاًرسیدگیبهصورتحسابهاوروزقبلازجلسهمجمععمومیساالنه.

ترازنامهساالنهواعالمنظرخودتا23
 4دعوتمجمععمومیبراساسماده21وماده.8اینقانوندرصورتلزوم. .نظارتدراجرایتذکراتوپیشنهادهایوزارتتعاونوامورروستاها(یاوزارتکارواموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری)وحسابرسانیکهازشرکت

حسابرسیکردهاندوتقدیمگزارشالزمدراینبارهبهمجمععمومی.

تبصره-بازرسانحقدخالتمستقیمدرامورشرکتندارندومیتوانندبدونحقرأیدر

جلساتهیأتمدیرهشرکتکنندونظراتخودرانسبتبهمسائلجاریشرکتاظهاردارند،

ایننظراتبایددرصورتجلسههیأتمدیرهباامضاءآنهادرجشود.
ماده-.1باخاتمهمدتمأموریتبازرسانتازمانیکهبازرسانجدیدانتخاب
قبلیکماکانمسئولیتانجاموظایفمحولهرابرعهدهخواهندداشت.

نشدهاندبازرسان

ماده-.7بازرسانبرایانجاموظیفهخودحقدریافتهیچگونهوجهیاعمازحقوقو
دستمزدویاپاداشندارند.
ماده-.8درصورتیکههریکازبازرسانضمنانجاموظایفخودتشخیصدهدکههیأت
اموظایفخودمرتکبتخلفاتیشدهاستوعملیاتآنهامخالفاساسنامهو

مدیرهدرانج
هایمصوبمیباشدبایدمجمععمومیرابرای

تصمیماتمجمععمومیومقرراتآیین 
نامه

رسیدگیبهموضوعاتموردنظرواتخاذتصمیمالزمدعوتنماید.

ماده-.9انعقادقراردادشرکتباهریکازاعضاءهیأتمدیرهیابازرسانتابع
همآهنگیتعاونیهایکشور


مقرراتوضوابطیخواهدبودکهبایدبهتصویبشورایعالی
برسد.
اتحادیههایتعاونی:

فصلهفتم-
اتحادیهتعاونیبراساسمقرراتپیشبینیشدهدراینفصلوضوابطمربوط

ماده-13
اتحادیههایتعاونیبایکدیگر


ایتعاونییا
بهتشکیلشرکتهایتعاونیازعضویتشرکته
تشکیلمیشود.

اتحادیهتعاونیبهسهمنظورزیرتشکیلمیشود:

ماده-13
اول-اتحادیهتعاونیبرایپیشرفتادارهاموروحفظوحمایتتعاونیهایعضوو
تدریجتشکیلمیشوند.


ایجادهماهنگیوتوسعهتعلیماتوحسابرسیآنهاکهبه
ایومرکزیتشکیلمیشود:


هابهدوشکلمنطقه

ایننوعاتحادیه
تبصره-3
ایبرایهریکازرشتههایتعاونیمذکوردرفصلدوماین


اتحادیهمنطقه
الف-
قانونباناماتحادیهتعاونینظارتوهماهنگیتعاونیهایرشتهمربوطدرمنطقه.

ب-اتحادیهمرکزیتعاونیهایرشتهموردنظر.
ایویااتحادیههایمرکزی


هایتعاونینظارتوهماهنگیمنطقه

اتحادیه
تبصره-2
مذکوردراینبندمجازبهانجامفعالیتهایتجاریواعتباریبرایشرکتهاو

اتحادیههایتعاونیعضونیستندمگردرحدودانجاموظایفمندرجدراینقانون.

هایتعاونیعضوبرایعضویتدراتحادیههای


یکهازطرفشرکت
تبصره-0غیرازمبلغ
هایتعاونیمنطقهای


اتحادیه

ای)ویا

اتحادیهمنطقه

تعاونینظارتوهماهنگی(
برایعضویتدراتحادیهمرکزیبهعنوانسرمایهبایدپرداختشودخدماتاتحادیهبرای
عضویتساالنهایانجاممیگیردکهمیزانآنبرایهرواحد


واحدهایعضودرقبالحق

عضوبهتناسبتعداداعضاءویادرصدیازدرآمدساالنهآندراساسنامهاتحادیه
میشود.
تعیین 

دوم-اتحادیهتعاونیبرایانجاماموراقتصادیوتوسعهمعامالتوعملیاتبازرگانی
وعاتحادیههادرهرمورد

حوزهعملاینن

شرکتهایتعاونیویااتحادیههایعضو-

تبعیتازمصالحاقتصادیوبازرگانیواحدهایعضووتأییدوزارتتعاونوامور
روستاهاتعیینمیشود.

هایتعاونیبایدجملهایکهمعرفنوعکاروعملیاتاتحادیه


درایننوعاتحادیه

باشدبهنامآناضافهشودوحداقلتعدادعضومذکوردرتبصرهماده2اینقانوندرآن
رعایتنمیگردد.
سوم-اتحادیهتعاونیاعتباریکهبهتدریجبرایانجامخدماتاعتباریموردنیاز
واحدهایعضوباتأییدوزارتتعاونوامورروستاهاوموافقتشورایپولواعتباربه

ایوبراساسمقرراتفصلهشتماینقانونتشکیلمیشود.


صورتمنطقه
هایتعاونیاعتباریمازاددرآمدساالنه(موضوعماده)34عیناً


دراتحادیه
تبصره-
بهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیممنتقلمیشود.

وظایفاتحادیههاینظارتوهماهنگیبهشرحزیراست:

ماده-12
کمکبهپیشرفتامورشرکتهاواتحادیههایعضوازطریق:

3ایوجمعآوری


فراهمکردنوسائلتوسعهتعلیماتوترویجتعاونیوآموزشحرفه
الف-
اطالعاتموردلزومدراینزمینهوانجامتبلیغاتوانتشاراتالزم.

راهنماییوکمکبهشرکتهاواتحادیههایعضودراموراداریوسازمانیومدیریت

ب-
اپوتهیهدفاترواوراقوفرمهایچاپی

امورفنیوانجامخدماتمختلفازقبیلچ
مشترک.
نظارتبرفعالیتشرکتهاواتحادیههایعضوبهمنظوراطمینانازاجرایمقررات

2اینقانونومواداساسنامهومصوباتمجامععمومی.
ایجادهماهنگیوهمکاریبینشرکتهاواتحادیههایعضو.

0 4داوریورفعاختالفبینواحدهایتعاونیعضودرصورتیکهدراساسنامهآنهاپیشبینیالزمشدهباشد.

حسابرسیشرکتهاواتحادیههایعضودرصورتیکهوزارتتعاونوامورروستاها

.صالحیتاتحادیهرابرایاینکارتشخیصدهد.
 1شرکتدرشوراهاوکمیسیونهایمقرردراینقانون.عشرکتهاواتحادیههایعضودرروابطآنهاباسازمانومؤسسات

 7دفاعازمنافدولتیوعمومیوسایررشتههایتعاونیمصرحدراینقانون.


 8ایجادوبسطهمکاریباسایرتعاونیهایکشور.ایجادروابطبامؤسساتجهانیتعاونواتحادیههایتعاونیسایرکشورها.

9هاینظارتوهماهنگیمناطقویااتحادیههایمرکزی


اتحادیه
تبصره-تازمانیکه
باوزارتکارواموراجتماعیدرمورد


تشکیلنشدهاستوزارتتعاونوامورروستاها(
شرکتهایتعاونیکارگری)وظایفایناتحادیههاراانجامخواهدداد.

ماده-10پسازتشکیلاتحادیههاینظارتوهماهنگیدرهرمنطقهشرطاستفادهاز
تعاونیدررشتهایکه

عنوانومزایاومعافیتهایتعاونیشرکتهاواتحادیه 
های

اتحادیهنظارتوهماهنگیآنتشکیلشدهاستقبولعضویتآناتحادیهخواهدبود.
هایعضودرمجامعاتحادیههایمصرحدراینقانونبه


اعمالحقرأیشرکت
ماده-14
شرحزیراست:
 3دراتحادیهتعاونینظارتوهماهنگیهرشرکتیااتحادیهعضویکرأی.میشودهرشرکتبهتعداداعضاءویاترکیبی
 2دراتحادیهتعاونیکهبهمنظورتأمینهدفهایاقتصادیویااعتباریتشکیل ازتعداداعضاءوحجممعامالتخودبا اتحادیه.

نیکهاتحادیههایتعاونینظارتوهماهنگیمناطقمختلفقدرتمالی ووسائلوتجهیزاتکافیندارندوزارت

ماده-1.تازما
روستاها(یاوزارتکاروامور اجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری)موجباتتسهیلعملیاتوفعالیتآنهارا


تعاونوامور
فراهمخواهدکرد.
فصلهشتم-اعتباراتتعاونی.
ماده-11وزارتتعاونوامورروستاهابهتدریجباتوسعهشرکتهایتعاونی
اتحادیههایتعاونی


صیادانو
صاحبانحرفههاوصنایعدستی-

مصرفکنندگاناعتبار-

بازرگانیآنهاهمچنینپیشرفتعملیاتشرکتهایتعاونیروستاییوکشاورزیدرهر

زمرابرایتشویقوکمکبهتشکیلاتحادیهتعاونیاعتباری

منطقهتعاونیاقداماتال
هایمذکورواتحادیههایتعاونیبازرگانی


همانمنطقهبرایهریکازانواعشرکت
آنهافراهمخواهدکرد.درموردشرکتهایتعاونیکارگریوظایفمقرردراینمادهرا

وزارتکارواموراجتماعیانجامخواهدداد.
ماده-17باتشکیلاتحادیهتعاونیاعتباریکشاورزیوروستاییدرهرمنطقهتعاونی
هایتعاونیکشاورزیوروستاییمنطقهدربانکتعاونیکشاورزیایرانبه


سهاماتحادیه
عنوانقسمتیازسرمایهآنهابهحساباتحادیهتعاونیاعتباریکشاورزیوروستایی
میشودوازآنپساتحادیهتعاونیاعتباریکشاورزیو
ل 
منطقهدربانکمذکورمنتق 
روستاییمنطقهبهجایاتحادیههایتعاونیکشاورزیوروستاییهمانمنطقهصاحب

سهمدربانکتعاونکشاورزیایرانخواهدبود.


اتحادیههایتعاونیاعتباریبهتبعیتازمقرراتوضوابطیکهوسیلهبانک

ماده-18
شودمجازبهانجامعملیاتاعتباریبرایپیشرفت


کشاورزیایرانتهیهمی
تعاون
معامالتوتوسعهعملیاتاقتصادیوبازرگانیشرکتهاواتحادیههایعضوخواهندبودو

کشاورزیایرانفقطبرایشرکتهایصاحبسهمو

میتوانندبهنمایندگیبانکتعاون

قهحسابهایسپردهبازکنند.درمورداتحادیههای

اتحادیههایتعاونیعضوخوددرمنط

اعتباریکارگریقبولپساندازوسپردهبهنمایندگیبانکرفاهکارگرانمجاز


تعاونی
هابرایانجامعملیاتاعتباریبهتبعیتازمقرراتو


خواهدبودواینقبیلاتحادیه
ضوابطیکهوسیلهبانکرفاهکارگرانتعیینخواهدشداقدامخواهدکرد.
صاحبانحرفههاو

مصرفکنندگان-اعتبار-

ماده-19مادامکهاتحادیهتعاونیاعتباریبرایهریکازانواعشرکتهایتعاونی
تعاونیبازرگانیآنهادریکمنطقهتشکیلنشدهباشدایننوعشرکتهاواتحادیههای بازرگانی

صیادانواتحادیههای


صنایعدستیو
توانندبرایاستفادهازاعتباراتموردلزومبهمنظور توسعهمعامالتوعملیاتبازرگانیخودباتوجهبهامکان


نهادرمنطقهمی
آ
همهسالهبهوسیلهمجمععمومیاینبانکبرایانجاماینگونه معامالتدر
بهمیزاناعتباراتیکه 

بانکتعاونکشاورزیایرانو
روستاها(درموردهردرخواستاعتبار)ازاعتباراتآن

شودباتصویبنمایندهوزارتتعاونوامور


ادهمی
سراسرکشوراختصاصد
هایتعاونیکارگریبانکرفاهکارگران درحدودامکان


تأمیناعتباراتموردنیازشرکتهاواتحادیه
بانکاستفادهکنند.نسبتبه
اقدامالزمخواهدکرد.
هایتعاونیاعتباریازشرکتهاواتحادیههایمذکوردر اینماده،اعتباراتبانکتعاونکشاورزیایران


تشکیلاتحادیه
تبصره-با
برایتوسعهاموروپیشرفتمعامالتو عملیاتبازرگانیآنهامنحصراًازطریقاتحادیههایتعاونیاعتباریمربوطاعطاء خواهدشد

هایتعاونیویاشرکتهاواتحادیههای تعاونیکهازبانکتعاونکشاورزیایراناعتبار


بانکیاتحادیه
ماده-73کلیهعملیات
بانکیونقلوانتقالوجوهوغیرهبهوسیلهشعبههاویانمایندگیهایبانکتعاون کشاورزیایران

گیرندازقبیلافتتاححسابهای


می
انجامخواهدشد.
ماده-73شرکتهایتعاونیمکلفندبهمنظوراستقراضباتساویشرایطاعتباریدر مرحلهاولازمؤسساتاعتباریوبانکی
نتوانندازاینگونهمؤسساتاحتیاجاتخودراتأمیننمایندمیتوانندباتأیید

موجوداحتیاجاتخودراتحصیلنمایندوچنانچه

نمایندهوزارتتعاونوامورروستاها(یانمایندهوزارتکارواموراجتماعیدر موردتعاونیهایکارگری)ازسایرمنابعاستقراض
نمایند.
هایتعاونیکهبهاعطایاعتباراتمبادرتمیورزند مکلفندهرششماهیکباراطالعاتیدرباره


شرکتهاواتحادیه
ماده-72
کمیتوکیفیتاعتباراتخودبراساسصورتی کهوزارتتعاونوامورروستاهاتهیهخواهدنموددراختیارآنوزارتخانهقراردهند

ودرموردتعاونیهایکارگریصورتمزبوربرایوزارتکارواموراجتماعیارسالخواهد شد.

فصلنهم-شرکتهایتعاونیکشاورزیوروستاییماده-70شرکتتعاونیکشاورزیبامشارکتکشاورزان-باغداران–دامداران

پرورشدهندگانکرمابریشم-زنبورعسل-ماهی-وروستائیانشاغلدر صنایعمحلیوروستاییویاکارگران

دامپروران-
کشاورزیبرایمقاصدزیرتشکیلمیشود:

قبولپساندازوسپردهاعضاءبهنمایندگیبانکتعاونکشاورزیایران.

3رداحتیاجمصرفشخصیوخانوادگییاحرفهایاعضاء

 2خریدوتهیهموادووسائلموهمچنینتهیهوسائلوعلوفهدامهاوخوراکطیورووسائلدیگریازاینقبیل.

بندیوبستهبندی،حملونقل ویافروشمحصولاعضاء.

انجامعملیاتجمعآوری-نگاهداری-تبدیل -
طبقه

0امورحرفهایویازندگیاعضاءمانندتهیهماشین آالتکشاورزیواستفادهمشترکازآنها-

  4انجامخدماتبهمنظوربهبودتهیهوسایلحملونقلبرایاستفادهاعضاء وتهیهمسکن-تأمینوتوزیعآبمشروبوآببرایمصارفزراعیاعضاءبارعایت

بینیوسائلبهداشتیوبهداریوآموزشیبهمنظوراستفاده جمعیومشترک،توزیعنیرویبرق-
ملیشدنمنابعآب،پیش 

قانون
ایجادشبکهتلفن-تلقیحمصنوعیدامهاومبارزه باامراضوآفاتنباتیوحیوانی.
بهرهبرداریجمعیومشترکازاراضیملکیویااستیجاری.
 . 1تأمیناعتباراتووامهایموردنیازاعضاء.ماده-74شرکتهایتعاونیروستاییبامشارکتزارعینیکهبهموجبقوانینومقررات
اصالحاتارضیصاحبزمینشدهیابشوندبرایمقاصدمندرجدربندهایماده70تشکیل
میشوند.

ماده-7.شرکتهایتعاونیکشاورزیویاروستاییکهازجملهمقاصدآنهارفعحوائج
اکسباجازهازوزارتتعاونوامورروستاهابه

اعتباریاعضاءاستمیتوانندب

نمایندگیبانکتعاونکشاورزیایرانحسابهایسپردهبرایاعضاءبازکنند.
ماده-71درشرکتهایتعاونیکشاورزیویاروستاییکهمجازبهانجامعملیات
اعتباریباشندمازاددرآمدحاصلازمعامالتاعتباریعیناًبهحسابذخیرهقانونیغیر
قابلتقسیمشرکتمنتقلمیشود.

دراساسنامهاتحادیههایتعاونیکشاورزییاروستاییکهتاقبلازتصویب

ماده-77
شوندبراینظارت،همچنینپرداخت


اندویادرآیندهتشکیلمی

اینقانونتشکیلشده
اعتباربهشرکتهایعضوخودباتشخیصوزارتتعاونوامورروستاهابهتدریجتغییرات
متناسببااینقانوندادهخواهدشد.

فصلدهم-شرکتهایتعاونیصیادان:
ماده-78شرکتتعاونیصیادانشرکتیاستکهباعضویتصیادانماهیوسایرآبزیان
برایتمامویاقسمتیازمقاصدزیرتشکیلمیشود:


ازقبیلساختوتعمیرقایقهاوتهیهوسائل

 3تدارکخدماتجمعیبرایاعضایشرکتوادواتصید.
 2صیدماهیوسایرآبزیانپسازکسبپروانهصید. 0تأسیسفروشگاه. 4پرداختمساعدهبهصیادان.تهیهوسائلوتأمیننیازمندیهایحرفهایوخانوادگیصیادان.

.تبصره-شرکتهایتعاونیکهبهوسیلهصیادانشرکتهایسهامیشیالتایرانوشیالت
شودتحتنظارتوسرپرستیشرکتهایمذکوردرفوقخواهند


جنوبایرانتشکیلشدهیامی
بودودرصورتیکهشرکتهاینامبردهدراینمورداحتیاجبهکمکوزارتتعاونوامور
روستاهاداشتهباشندمراتبرابهآنوزارتاعالمخواهندکرد.

هایتعاونیمصرفکنندگان:


شرکت
فصلیازدهم-
شرکتتعاونیمصرفکنندگانبرایتهیهانواعکاالهایمصرفیبهمنظور

ماده-79
هایآنانهمچنینبرایانجامتمامیاقسمتیاز


تأمیننیازمندیهایاعضاءوخانواده
خدماتزیروامثالآنتشکیلمیشود:

 3تهیهآبمشروب. 2تأمینوسائلتوزیعگاز. 0تأمینوسائلتوزیعبرق. 4خدماتبهداشتیودرمانی. .تدارکوسائلحملونقل.ایجادباشگاههاورستورانها.

1تأسیسانواعآموزشگاهها.

7توانپیشبینیکردکهمعادلنصفمازادبرگشتیحاصل


دراساسنامهشرکتمی
ماده-83
باغیرعضودرصورتتقاضایاوبرایخریدسهامشرکتباداشتنشرایط

ازمعامالت
عضویتبرایاینمنظوراختصاصیابدکهدراینصورتبقیهمازادبرگشتیطبقمقررات
ذخیرهقانونیغیرقابلتقسیممنتقلمیشود.


اینقانونبهحساب
فصلدوازدهم-شرکتهایتعاونیمسکن:
اونیمسکنبرایتمامیاقسمتیازامورمندرجزیرتشکیلمیشود:

ماده-83شرکتتع
تهیهزمینوتقسیمآنبهمنظورساختمانخانههایمسکونیوفروشآنبهاعضاء

3نقداًویابااقساطهمچنینایجادتأسیساتعمومیمورداستفادهمشترکاعضاء.
ساختمانطبقاتمسکونیوفروشآپارتمانهابهاعضاءنقداًویابااقساط.

20 -خریدواحدهایمسکونیوفروشآنبهاعضاءنقداًویابااقساط.

 4واگذاریواحدهایمسکونیملکیشرکتبهصورتاجارهبهاعضاء.انجامخدماتنقشهکشی-مهندسیومعماریبرایاعضاءونظارتدرساختمانهای

.متعلقبهآنها.
عمیراتساختمانهایملکیاعضاءویااقداماتمربوطبهلولهکشیوکابلو

 1انجامتکشیوایجاددستگاههایتهویهوحرارتمرکزی.


سیم
نگاهداریوادارهساختمانهاوتأسیساتوانجامخدماتعمومیمربوط.

7ماده-82منابعمالیواعتباریشرکتهایتعاونیمسکنعبارتنداز:
 3سرمایهوذخایرشرکت.پساندازاعضاءبرایتهیهمسکن.
 2 0اعتباراتبخشدولتیشامل:قسمتیازاعتباراتبانکرهنیایراندرحدودهایمصوبساالنهآنبانکواعتباراتیکهبدینمنظوربانکمرکزیایران


برنامه
امههایعمرانیازطریق
میتوانددراختیارآنبانکقراردهدواعتباراتازمحلبرن 

بانکرهنیایران.
 4سایرمنابعاعتباریکهبهوسیلهاشخاصومؤسساتدراختیارایننوعشرکتهاگذاشتهمیشود.

درموردشرکتهایتعاونیکارگریمسکنعالوهبرمنابعمالیواعتباریمذکوردر

.باریالزمرابرایاینشرکتها

اینمادهبانکرفاهکارگراننیزمنابعمالیواعت
تأمینمینماید.

تبصره-اعتباراتمذکوردربندهای4و.باتسهیالتالزمدرنرخبهرهوشرایط
هایساختمانیشرکتهایتعاونیمسکنبه


پرداختوامها،تاهشتاددرصدهزینهطرح
متقاضیاعتباراعطاءمیشود.

ماده-80درشرکتتعاونیمسکنانجاممعامالتوساختمانوتماماقداماتیکهدر
اساسنامهپیشبینیشدهاستبرایغیرعضوممنوعاست.

فصلسیزدهم-شرکتهایتعاونیاعتبار
شرکتتعاونیاعتباربینافرادگروههایشغلیمختلفطبقمقررات

ماده-84
وزارتکارواموراجتماعی

نامهایکهوسیلهوزارتتعاونوامورروستاها(با
آیین 

درموردتعاونیهایکارگری)تهیهخواهدشدوبهتصویبشورایپولواعتبارخواهد
رسیدبرایمقاصدزیرتشکیلمیشود:
بازکردنحسابسپردههایمختلفمنحصراًبرایاعضاءشرکت.

3 2پرداختوامبادریافتبهرهبهاعضایشرکت.0 -انجامسایرخدماتاعتباریبرایاعضاءدرحدودامکانات.

ماده-8.درشرکتتعاونیاعتبارمازادبرگشتیعیناًبهحسابذخیرهقانونیغیر
قابلتقسیمشرکتمنتقلمیگردد.
ماده-81شرکتتعاونیاعتبارمجازبهانجامعملیاتاعتباریبرایغیرعضونیست.
آموزشگاهها

فصلچهاردهم-شرکتهایتعاونی
هاشرکتیاستکهباعضویتدانشآموزانیا


شرکتتعاونیآموزشگاه
ماده-87
شرکتهایتعاونیوتعمیماصول


دانشجویانمراکزآموزشیبهمنظورآموزشعملیمقررات
تعاونبرایتمامیاقسمتیازمقاصدزیرتشکیلمیشود:

تشویقاعضاءبهپسانداز.

3 2ایجادفروشگاهوتهیهوسائلتحصیلیومصرفیاعضاء. 0ایجادرستورانوکافهبرایاستفادهازاعضاء. 4تدارکوسائطنقلیهبرایایابوذهاباعضاء. .تأسیسباشگاهوتهیهوسائلتفریحاتسالمبرایاستفادهاعضاء. 1تدارکوسائلبهداشتیودرمانیاعضاء. 7خریدمصنوعاتوکارهایدستیاعضاءازطرفشرکتوفروشآن.هاییکهسندانشآموزانآنهاکمترازسن


شرکتهایتعاونیآموزشگاه
ماده-88
میشود.
قانونیاستباراهنماییوهدایتمربیانومعلمانتشکیل 

ازطرفوزارتخانههای

آییننامهشرکتهایتعاونیمذکوردرمواد87و88
تبصره -
وزشوپرورشوعلوموآموزشعالیتنظیموپسازتصویبشورایعالیهماهنگی

آم
تعاونیهایکشوربهمورداجراءگذاردهمیشود.

ماده-89هرشرکتتعاونیآموزشگاهیحسابیدرنزدیکترینشعبهیانمایندگیبانک
تعاونکشاورزیایرانبازخواهدکردوکلیهعملیاتمالیشرکتودریافتوپرداخت

سپردههایاعضاءبایدبهوسیلهآنبانکانجامشود.

فصلپانزدهم-شرکتهایتعاونیکار
ماده-93شرکتتعاونیکارشرکتیاستکهبهمنظورتولیدکاالیاانجامخدماتبا
گذارندتشکیلمیشود.

عضویتافرادیکهنیرویکارخودرادراختیارشرکت 
می

ماده-93درشرکتهایتعاونیکارمازادبرگشتیازدرآمدساالنهبهتناسبارزش
تقسیممیشود.


محصولکاریاساعاتکارانجامشدهبهوسیلههریکازاعضاء
شرکتهایتعاونیصاحبانحرفههاوصنایعدستی.

فصلشانزدهم-
شرکتتعاونیصاحبانحرفههاوصنایعدستیبرایتهیهمواداولیهووسائل

ماده-92
ایاعضاءویاساختوتغییرشکلکاالمربوطوعملیاتتکمیلیصنایع


موردنیازحرفه
هاوصنایعدستیتشکیلمیشود.


مذکورویافروشآنهابینصاحبانحرفه

تبصره-صنعتگردستیویاصاحبحرفهممکناستبرایتهیهکاالیموردنظرازوسائل
ماشینیکمکینیزاستفادهکند.
فصلهفدهم
شرکتهایتعاونیصنایعکوچکوکسبهوصاحبانمشاغلآزاد
ماده-90شرکتتعاونیصنایعکوچکباعضویتصاحبانصنایعیکگروهازصنعتبرای
تمامیاقسمتیازمقاصدزیرتشکیلمیشود:

 3تهیهمواداولیهموردنیاز. 2ایجادآزمایشگاهمواداولیهیامحصوالتساختهشده. 0تولیدوسائلوابزارمورداحتیاجمشترکاعضاء. 4ایجادگروههایتعمیراتیونگاهداری.تحقیقوبرنامهریزیهایمشترک.

. 1تهیهوسائلتوزیعوانجامخدماتبازاریابی.تبصره-صنایعکوچکموضوعاینمادهصنایعیاستکهضوابطآنبهوسیلهوزارتاقتصاد
تعیینمیشود.

ماده-94شرکتتعاونیکسبهویاصاحبانمشاغلآزادباعضویتکسبهازیکصنفکه
هریکمستقیماًمباشرواحدکسبیخودباشندویاصاحبانمشاغلازیکگروهبرایتمام
یاقسمتیازمقاصدزیرتشکیلمیشود:

 3تهیهوسائلوتدارکانواعخدماتوابستهبهکسبیاشغلوایجادانبارووسائلحملونقلبهمنظوربهبوداقتصادیوفنیاعضایشرکتوفعالیتهایواحدهایعضو.

 2انجامعملیاتمقدماتیویاتبدیلکاالیموردنظر. 0تهیهکاالبهمنظورتوزیعآنبیناعضاء.فصلهیجدهم-ادغام
رکتتعاونیویاهراتحادیهتعاونیمیتواندباتوجهبهمقرراتاین

ماده-9.هرش
فصلباهرشرکتویااتحادیهتعاونیدیگربهشرطیکهازیکنوعودارایهدفهاو

عملیاتمشابهباشندادغامشود.
پیشنهادادغامبایددرمجمععمومیفوقالعادههردوشرکتیااتحادیه

ماده-91
ایازمصوباتمجمععمومیهر
اقبولمطالباتبستانکارانبهتصویببرسد.نسخه 

همراهب
دوشرکتیااتحادیهبرایتماماعضاءوبستانکارانهردوشرکتیااتحادیههمچنین
نمایندهوزارتتعاونوامورروستاها(یاوزارتکارواموراجتماعیدرمورد

هایتعاونیکارگری)فرستادهمیشودوبهترتیبمذکوردرماده2.اینقانون


شرکت
میگردد.
برایاطالععمومآگهی 


هریکازبستانکارانمیتوانندتامدتدوماهازتاریخنشرآگهیادغام

تبصره-
امورروستاها(یا


نظرخودرابهشرکتیااتحادیهبدهکارونمایندهوزارتتعاونو
وزارتکارواموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری)اعالمدارد.
نسخهایازتصمیمادغامبایدظرفدوهفتهازتاریخانعقادمجمععمومی
ماده -97
ترازنامهوصورتبدهیها


هاهمراهباآخرین

العادههریکازشرکتهایااتحادیه

فوق
ونسخهایازآگهی

ومطالباتآنوگزارشحسابرسیکهبدینمنظوربایدتهیهشود
منتشرشدهاستبراینمایندهوزارتتعاونوامورروستاها

ادغامکهبهشرحماده91
(یاوزارتکارواموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری)ارسالشود.
هریکازاعضاءشرکتهایااتحادیههادرصورتیکهباتصمیمادغاممخالف

ماده-98
باشدمیتواندحداکثرتایکماهنظرخودراکتباًبهشرکتیااتحادیهمربوطهمچنین

نمایندهوزارتتعاونوامورروستاها(یاوزارتکارواموراجتماعیدرمورد
شرکتهایتعاونیکارگری)اعالمدارد.

نمایندهوزارتتعاونوامورروستاها(یاوزارتکارواموراجتماعیدر

ماده-99
موردشرکتهایتعاونیکارگری)باوصولتصمیمادغامازهردوشرکتیااتحادیههمراه

باآخرینترازنامهوصورتریزمطالباتوبدهیهاوگزارشحسابرسانازوضعهردو

شرکتویااتحادیهوهمچنیننظراتبستانکارانوباتوجهبهتعداداعضاءمخالف

ادغامظرفدوماهنظرخودرامبنیبرموافقتیامخالفتباادغامبههردوشرکتیا
اتحادیهاعالمخواهدداشت.

درصورتیکهنمایندهوزارتتعاونیوامورروستاها(یاوزارتکارو

ماده-333
اموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری)ادغامراتصویبنکندتصمیمادغامدر

هردوشرکتیااتحادیهمنتفیاست.موافقتباادغامدرصورتیاستکهترتیبقابل
هردوشرکتیااتحادیهپیشبینیشودهمچنین

قبولبستانکارانبرایتصفیهبدهی 
هادر

تعداداعضایمخالفباادغامدرحدیباشدکهمجموعاعضاءباقیماندهوسرمایهشرکت
هدفهاوبرنامههایآنباشد.

یااتحادیهبعدازادغامکافیبرایانجام

هایمدیرهشرکتهایااتحادیههایمربوط


درصورتموافقتباادغامهیأت
ماده-333
مشترکشرکتهایااتحادیههابرای

ظرفیکماهاقدامبهدعوتمجمععمومیفوقالعاده

ادغامخواهندنمود.
مجمععمومیفوقالعادهمشترکنسبتبهتعیینسرمایهشرکتیااتحادیه

ماده-332
بعدازادغامهمچنینانتخابهیأتمدیرهوبازرسیابازرساناقدامالزمبهعمل

خواهدآورد.
ماده-330اعضاییکهباتصمیمادغاموانتشارآگهیآنمخالفباشندوازعضویت

تعاونیهامستعفیگردندبایدظرفمهلتمقررمخالفتخودراکتباًاعالمدارند.شرکت

یااتحادیهمربوطمکلفاستبهایسهامآنهاراحداکثرظرفیکماهنقداًپرداخت
نماید.
هیأتمدیرهشرکتیااتحادیهجدیدمصوباتمجمععمومیفوقالعادهمشترک

ماده-334
راهمراهبافهرستاعضاءشرکتیااتحادیهجدیدوتغییراتیکهحاصلشدهاستبه
ترتیبیکهدرفصلسوماینقانونمقرراستبرایاطالعنمایندهوزارتتعاونوامور
یاوزارتکارواموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری)وانعکاس


روستاها(
دردفاترثبتارسالخواهدداشت.
ماده-33.باانجامعملادغامداراییوبدهیشرکتیااتحادیهجدیدعبارتخواهد
هایقبلازادغامپسازوضعمطالبات


بودازمجموعداراییوبدهیشرکتهایااتحادیه
وسهامیکهبازپرداختشدهاست.
هایتعاونیروستاییدرشرکتهاواتحادیههای


ادغامشرکتهاواتحادیه
ماده-331
تعاونیروستاییدیگربهموجبمقرراتیخواهدبودکهوسیلهوزارتتعاونوامور

روستاهاتهیهوبهمورداجراگذاشتهخواهدشد.
فصلنوزدهم-مالیاتشرکتهایتعاونی
ازدرآمدمشمولمالیاتشرکتهاواتحادیههایتعاونیبارعایت

ماده-337
شودونسبتبهبقیه
معافیتهایمقرردراینقانون%33بهناممالیاتشرکتوصولمی 
بهترتیبزیرعملخواهدشد:
 3نسبتبهآنقسمتازدرآمدکهطبقتصمیمارکانصالحیتدارشرکتیااتحادیهبهعنوانسودسهامبرایتقسیمبیناعضایشرکتتخصیصدادهمیشودپسازوضعمبلغی

معادلششدرصدسرمایهمنظورشدهدرآخرینترازنامهشرکتبهنرخپانزدهدرصد.
 2نسبتبهآنقسمتازدرآمدکهطبقتصمیمارکانصالحیتدارشرکتیااتحادیهبهتخصیصدادهمیشودپسازوضعپنج


عنوانمازادبرگشتیبرایتقسیمبیناعضاءشرکت
هزارریالدرموردهرعضوبهنرخپانزدهدرصد.
 0نسبتبهبقیهدرآمدمشمولمالیاتبهنرخبیستوپنجدرصد.تبصره-3معافیتموضوعبندهای3و2شاملسودسهامومازادبرگشتیشرکتهای
تعاونیموضوعفصلهفدهمنخواهدبود.
تبصره-2وجوهیکهشرکتهایتعاونیکشاورزیبابتبهایمحصولکشاورزیمتعلقبه
کننداعمازاینکهبهعنوانپیشپرداخت
شودپرداختمی 


اعضاءکهبهشرکتتحویلمی
یامازادبرگشتیباشدمشمولمالیاتشرکتنخواهدبود.اینوجوهدرمحاسبهدرآمد
مشمولمالیاتکشاورزیعضومنظورخواهدشد.


هابهعنوانعلیالحساب مالیاتیشرکتهایعضووصولوموقعمحاسبه


مالیاتمازادبرگشتیوسودسهاماتحادیه
تبصره-0
الحسابهایپرداختیمنظور واضافهدریافتیمستردخواهدشد.

مالیاتشرکت 
علی

شرکتهاواتحادیههایتعاونیازپرداختحقتمبرسهاممعافند.

ماده-338
درشرکتهاواتحادیههایتعاونیذخائرموضوعبندهای3و2ماده3.این قانونکهدردفاترشرکتیااتحادیهمنظور

ماده-339
هزینهمحسوبمیشود.


شدهاستجزء
صیادانوکلیهاتحادیههایتعاونیاز

شرکتهایتعاونیمصرفکنندگان-مسکن-اعتبار-کشاورزیوروستایی -

ماده-333
پرداختدهدرصدمالیاتموضوعصدرماده 337اینقانونمعافند.

ماده-333درآمدشرکتهایتعاونیروستاییمتشکلازافرادساکنحوزهعملشرکتکه بهامرکشاورزیمباشرتمستقیمدارند
اعمازاینکهتحتسرپرستیوزارتتعاونوامور روستاهابابانکعمرانباشندهمچنینشرکتهایتعاونیکارگریمصرف-مسکن

اتحادیههایآنهابهطورکلیاز

همچنینشرکتهایتعاونیصنایعدستیوصیادانوآموزشگاههاو

نیزاتحادیههایآنها

واعتبارو
پرداختمالیاتمعافمیباشند.
معافیتدرآمدکلیهفعالیتهاییکهطبققانونمالیاتهایمستقیممشمول معافیتشناختهشدهاستشاملشرکتهاو

ماده-332
هایتعاونیکهبههمانفعالیتها اشتغالداشتهباشندنیزخواهدبود.
اتحادیه 

شرکتهاواتحادیههایتعاونیازپرداختمالیاتهایاضافیموضوعمواد  311و317قانونمالیاتهایمستقیمو

ماده-330
میباشند.
اصالحیهآنمعاف 

شرکتهاواتحادیههایتعاونیاعتباروشرکتهایتعاونیمسکنازلحاظ مالیاتبهرهتابعمقرراتماده4.قانون

ماده-334
هایمستقیممصوباسفند304.خواهند بود.


مالیات
ماده-33.انتقاالتقطعیواجارهواحدهایمسکونیازطرفشرکتهایتعاونیمسکنبه اعضاءآنهامشمولمقرراتمالیاتبر
بودلکندرمواردتشخیصعلیالرأسدرآمدمشمولمالیاتطبقمقرراتبخش

قانونمالیاتهایمستقیمنخواهد


درآمدامالک
مزبورتعیین خواهدشد.
تعاونوامورروستاها(ودرموردتعاونیهای

ماده-331درموردرسیدگیبهاختالفاتمالیاتیشرکتهایتعاونینمایندهوزارت
کارگرینمایندهوزارتکاروامور اجتماعی)بهجاینمایندهموضوعبند()0ماده244قانونمالیاتهایمستقیمدر کمیسیون

کمیسیونمجازاستباتوجهبهاطالعاتیکهازمراجعقانونیمربوطکسبمیکندو رسیدگیهاییکهبه

تشخیصشرکتمیکند .

موردشرکتهاواتحادیههای تعاونیتعدیلکند.


آوردضرائبمالیاتیمصوبرادر

عملمی

اتحادیههایتعاونینمایندهوزارتتعاونوامور

ماده-337درموردرسیدگیبهاختالفاتمربوطبهبقایایمالیاتیشرکتهاو
روستاهاودرموردتعاونیهای کارگرینمایندهوزارتکارواموراجتماعیبهجاینمایندهمذکوردربندبماده 033قانون

شرکتمیکند.


مالیاتهایمستقیمدرکمیسیونحلاختالف
ماده-338کلیهمقرراتمربوطبهمعافیتهایمالیاتیراجعبهشرکتهایتعاونیازهر قبیلکهدرقانونمالیاتهایمستقیممصوب
ملغیمیشود.

اسفند304.واصالحیهآنمنظورشدهاست
زیان،انحاللوتصفیهشرکتهاواتحادیههایتعاونی

فصلبیستم-
شرکتیااتحادیهتعاونیمیتواندزیانساالنهراباتصویبمجمععمومی ازحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیم

ماده-339
نمیتواندقبلازانتقالمبالغ برداشتیمذکوربهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیم،درآمدسالهایبعدیشرکت
تأمیننمایدو 

یا اتحادیهراتقسیمکند.
هایتعاونیدرمواردزیرمنحلمیشود:


شرکتهاواتحادیه
ماده-323
عمومیفوقالعاده.

 3کاهشسرمایهبهمیزانیکهادامهعملیاتمقدورویاصالحنباشدباتصویبمجمع 2کاهشتعداداعضاءازحدنصابقانونی.اتمامبرنامهایکهبهموجباساسنامه،شرکتبرایانجامآنتأسیسشدهاست.

0تصمیممجمععمومیفوقالعاده.

4 .عدمتطبیقعملیاتشرکتیااتحادیهبااساسنامهومقرراتقانونیویاتعطیلکار ویاعدمفعالیتآندرمهلتهاییکهوزارتاموراجتماعیدرموردشرکتهایتعاونیکارگری)مقررمیدارد.

روستاها(یاوزارتکارو


تعاونوامور
ماده-323درمواردمذکوردربند.ماده323وزارتتعاونوامورروستاهاپیشنهاد انحاللشرکتیااتحادیهمربوطرابهشورای
خواهددادوتااعالمنظرآنشورادارایکلیهاختیاراتپیشبینیشدهدرمجمععمومی

رسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیها

العادهبرایجلوگیریازعملیاتوفعالیتهایخالفقانونشرکتیااتحادیه مربوطخواهدبود.


عادیوفوق
ماده-322شورایرسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیهامکلفاستظرفیکهفتهاز تاریخوصولپیشنهادوزارتتعاونو
امورروستاهامراتبرابهشرکتیااتحادیهمورد نظراعالمنمایدتادرصورتیکهبهنظرآنوزارتاعتراضداشتهباشددالیلخود

روزازتاریخوصولاخطارشوراکتباًارسالدارد.

را ظرف3.
ماده-320شورایرسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیهامکلفاسترأیخودرا حداکثرظرفدوماهازتاریخوصولپیشنهاد
انحاللصادرنماید،آراءصادرهقطعیوالزماالجرااست.

وزارتتعاونوامورروستاهادرمورد


ماده-324باابالغتصمیمشورایرسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیهامبنیبر انحاللشرکتیااتحادیهوزارتتعاونوامور
روستاهااقدامبهانحاللآنوتعیین هیأتتصفیهکردهودرخواستلغوثبتشرکتیااتحادیهراازادارهثبتخواهدکرد.

ماده-32.درتصفیهشرکتیااتحادیهپرداختتعهداتازمحلداراییآنهابارعایت تقدیمبهشرحزیراست:
 3پرداختبدهیهایشرکتیااتحادیه. 2پرداختسهاماعضاءحداکثربهمیزانمبلغاسمیهرسهموسودسهامدرصورتیکه مازادتصفیهازحسابذخیرهغیرقابلتقسیمشرکتبیشترباشد.

 0انتقالمازادتصفیهبهحسابذخیرهقانونیغیرقابلتقسیمبرایاقداماتمقرر طبقاینقانون.فصلبیستویکم-مجازاتها
ماده-321هریکازاعضاءهیأتمدیرهوبازرسانومدیرعاملدرصورتیکهباسوء
هایمصوبمرتکبعملیشودکهموجب
نیتبرخالفاصولمقرردراینقانونواساسنامه 

زیانشرکتگرددعالوهبرجبرانزیانواردهبهحبستأدیبیازسهماهتاششماه
محکومخواهدشد.
ماده-327هریکازاعضاءهیأتمدیرهوبازرسانومدیرعاملبهمجمععمومیگزارش
خالفواقعبدهدبهحبستأدیبیازسهماهتاششماهیاجزاینقدیازدههزارریال

تایکصدهزارریالویابههردومجازاتمحکومخواهدشد.
ماده-328هریکازمدیرانعاملیااعضایهیأتمدیرهیابازرسانویاکارکنان
هایتعاونیمرتکبخیانتدرامانتدرموردوجوهواموالشرکتیا


شرکتهاواتحادیه
اتحادیهگرددبهحداکثرمجازاتمقررهدرماده243قانونمجازاتعمومیمحکوم
میشود.

تبصره-رسیدگیبهاتهامهریکازکارکنانسازمانهاومؤسساتوابستهبهدولتکه
برحسبوظیفهسمتنظارتیاسرپرستییاارشادیامداخلهدرادارهامورشرکتهایا

اتحادیههایتعاونیرادارندتابعقوانینومقرراتدیوانکیفرکارکناندولتخواهد

بود.
ماده-329حسابرسانیکهدربارهنتیجهحسابرسیشرکتیااتحادیهتعاونیگزارشخالف
محکوممیشوند.


ماهتایکسال
واقعبدهندبهحبستأدیبیاز1
ماده-303هریکازاعضایشرکتهایتعاونیکهباعدمانجامتعهددرمعاملهبا
شرکتیکهعضوآناستعامداًبهشرکتخسارتواردکندعالوهبرجبرانخسارتبهجزای
نقدیازپنجهزارریالتاپنجاههزارریالمحکومخواهدشددرمورداینمادهتعقیب
میشود.
باگذشتمدعیخصوصیموقوف 


پیشبینیشدهدراینقانوندر
ماده-303وزارتتعاونوامورروستاهادرتعقیبمجرمینومطالبهخساراتناشیاز جرمهای 
میباشد.
تماممراحلرسیدگیازهزینهدادرسیمعاف 

تبصره-رسیدگیبهدعاویمذکورخارجازنوبتبهعملخواهدآمد .ماده-302پسازصدورکیفرخواستدرموردجرائم
شودودراینصورتمتهمازسمتخود در
اعالممی 

مندرجدراینقانونمراتبازطرف مراجعقضاییبهشرکتیااتحادیهمربوط
شرکتیااتحادیهبرکنارمیگردد.
فصلبیستودوم
وظایفوزارتتعاونوامورروستاهادرموردشرکتهاوسازمانهایتعاونیماده-300وزارتتعاونوامورروستاهابرایارشادو
عهدهداروظائفزیراست:
یبهتدریجومتناسبباامکاناتخود 

نظارتوسرپرستیشرکتهاو سازمانهایتعاون

  3تربیتکارشناسانتعاونیوکمکمالیوفنیبهتأسیسوادارهمراکزآموزشو تحقیقاتتعاونی. 2تربیتوتعلیمنیرویانسانیموردنیازشرکتهاوسازمانهایتعاونیمانندمدیران عاملوحسابدارانوحسابرسان.اجرایبرنامههایترویجوآموزشبرایتفهیموتعمیماصولوروشهایتعاونی.

0نهاییدرزمینهاجرایطرحهایاساسیتعاونیها

 4تحقیقاتآماریومطالعهدربارهفعالیتتعاونیهاواظهارنظرواتخاذتصمیمخصوصیتهیهمیشود.

کهوسیلهسایرسازمانهایدولتیو

 .اعمالکمکهایفنیواداریومالیدرمواردالزمبهمنظورادارهصحیحتعاونیها.شرکتهاواتحادیههایتعاونیوهمچنینکمکبه

نامههاینمونهوفرمهاودفاترموردلزومبرایانواع
تهیهاساسنامهوآیین 

1هایاستخدامی کارکنانموظفدرشرکتهاواتحادیههایتعاونی.
نامه 
تنظیمآیین 

جلوگیریازفعالیتشرکتهاوسازمانهاییکهبابهکاربردننامتعاونعملیات آنهامخالفاصولتعاونوهدفهاییاستکه

7دراینقانونتصریحشدهاست.

 8تعیینخطمشیکلیدرامورآموزشیواداریواعتباریسازمانهایتعاونیازطریق پیشنهادبهشورایعالیهماهنگیاجرایتصمیماتآنوهماهنگکردنکلیهفعالیتهایتعاونیکشوردر

تعاونیهایکشور(مندرجدرفصل20اینقانون)و

رشتههایتعاونی.

واتحادیههایتعاونی.

نظارتبراجرایاینقانونوسایرقوانینموضوعهدربارهعملیاتووظایفشرکتها

9کمکبهتشکیلاتحادیههاینظارتو

 33تشکیلتدریجیکنگرهتعاونیهایهررشتهدراستانهاوفرمانداریهایکلبهمنظوراتحادیههایمرکزی.


هماهنگیمناطقو

فصلبیستوسوم-تشکیالتونظامتعاونیکشور
شرحزیرتشکیلمیشود:

اتحادیهمرکزیهریکازرشتههایتعاونینمایندهآنرشتهاستکهبه

ماده-304
 3اتحادیهمرکزیتعاونیهایکشاورزیوروستایی. 2اتحادیهمرکزیتعاونیهایمصرف. 0اتحادیهمرکزیتعاونیهایکاروپیشه.ماده-30.تشکیالتتعاونیدرکشوربهشرحزیرخواهدبود:
الف-درهرمنطقهتعاونی:
ایتعاونیواتحادیههایمربوطبهمنظورتوسعهعملیاتاقتصادی.

 3انواعشرکتههایسهگانه.


اتحادیهنظارتوهماهنگیتعاونیهایرشته
2اتحادیههایاعتباریموضوعفصلهفتماینقانون.

0 4سازماناداریوزارتتعاونوامورروستاها.ب-تشکیالتتعاونیمرکزی:
 3شورایعالیهماهنگیتعاونیهایکشور. 2شورایرسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیها. 0بانکتعاونکشاورزیایران. 4اتحادیهمرکزیتعاونیهایکاروپیشه. .اتحادیهمرکزیتعاونیهایکشاورزیوروستایی. 1اتحادیهمرکزیتعاونیهایمصرف.ماده-301شورایعالیهماهنگیتعاونیهایکشورکهدبیرخانهومحلتشکیلجلساتآن دروزارتتعاونوامورروستاهاخواهد
باعضویتمقاماتزیرتشکیلمیگردد:

بود،بهریاستوزیرتعاونوامورروستاهاو

رییسهیأتمدیرهاتحادیهمرکزیتعاونیهایکشاورزیوروستایی.
رییسهیأتمدیرهاتحادیهمرکزیتعاونیهایمصرف.

رییسهیأتمدیرهاتحادیهمرکزیتعاونیهایکاروپیشه.
رییسهیأتمدیرهبانکتعاونکشاورزیایران.
رییسکلبانکرفاهکارگران.
رییسهیأتمدیرهسازمانمرکزیتعاونروستاییایران.
نمایندهوزارتکارواموراجتماعی.
یکنفرکارشناستعاونیبهانتخابوزیرتعاونوامورروستاها.
مادامکهاتحادیههایمرکزیتعاونیهاتشکیلنشدهاستوزیرتعاونوامور روستاهاقائممقامآنهادرجلساتشوراخواهد

تبصره-
بود.
آییننامهوظائفشورایعالیهماهنگیتعاونیهایکشورازطرفدبیرشورا تهیهوپسازتصویبشورابهمورداجرا
ماده -307
گذاشتهمیشود.

ماده-308شورایرسیدگیوداوریدراختالفاتتعاونیهاباشرکتنمایندهقضایی  -دادستانکلکشور-نمایندهوزارتتعاونو
امورروستاها-نمایندهوزارتکاروامور اجتماعی-سهنفرکارشناستعاونیبهانتخابوزیرتعاونوامورروستاهاونمایندگان
اینقانونوآییننامهاجراییآنویااساسنامه

پسازتشکیل)بهمنظوراعالمنظردرمواردیکهدر


هایمرکزیتعاونیها(

اتحادیه
میشود.
شدهاستتشکیل 

شرکتهاواتحادیههایتعاونیتصریح

حسابرسیشرکتهاواتحادیههایتعاونی

فصلبیستوچهارم-
باشدودرعینحالمیتواند

ماده-309وزارتتعاونوامورروستاهابهمنظورنظارتوارشادتعاونیهامجازبه حسابرسیآنهامی
اجازهحسابرسیشرکتهاواتحادیههایتعاونیعضواتحادیهبهنظارتوهماهنگیرا برای

نامهایکهتنظیمخواهدکرد
آیین 
طبق 

هایمعینبهاتحادیهمذکوربدهدویاایناجازهرابرایادواربعدی تمدیدکند.


دوره
اتحادیهنظارتوهماهنگیمربوطمیتوانددر

تبصره-3وزارتتعاونوامورروستاهابامشاهدهنقصیاتخلفیدرکارحسابرسی
هرهنگاماجازهقبلیرالغوکند.

تبصره-2درموردحسابرسیشرکتهایتعاونیکارگریوزارتتعاونوامورروستاهابه وزارتکارواموراجتماعینمایندگیبرای
انجاماینوظیفهخواهددادتاطبقضوابط مصوبشورایعالیهماهنگیتعاونیهایکشورحسابرسیراانجامدادهونتیجهرابه

وزارتتعاونوامورروستاهااعالمدارد.


عاونیموظفندنسخهایازترازنامههرسالیا دورهمالیوحسابسودوزیاندورهمربوطرا

شرکتهاواتحادیههایت

ماده-343
حداکثرظرفیکهفتهپسازتنظیمبه اتحادیهنظارتوهماهنگیمربوطودرصورتیکهایناتحادیهتشکیلنشدهباشدبه اداره

کلتعاونوامورروستاهایمحل(یاادارهکارواموراجتماعیدرمورد شرکتهایتعاونیکارگری)ارسالدارند.

نامهایخواهدبودکه ازطرفوزارتتعاونوامورروستاهاتنظیمو
هایتعاونیطبقآیین 


حسابرسیشرکتهاواتحادیه
ماده-343
بهمورداجراگذاشتهخواهدشد.

فصلبیستوپنجم-مقرراتمختلف
ثبترسیدهاندبنابهتشخیصوزارتتعاونو

ماده-342شرکتهاواتحادیههایتعاونیروستاییکهقبلازتصویباینقانونبه
امورروستاهابهتدریجوضعخودرابا اینقانونتطبیقخواهندداد.

مطالباتشرکتهاواتحادیههایتعاونیازاعضاءخودجزءمطالباتممتازه است.

ماده-340
هایتعاونیازپرداختحقالثبتونصفتعرفهآگهیثبت درروزنامهرسمیکشورمعافند.


هاواتحادیه
ماده-344شرکت
اتحادیههایتعاونیراتهیهخواهدکردکهپساز

ماده-34.وزارتتعاونوامورروستاهانمونهدفاترمالیوحسابداریشرکتهاو
تأییدوزارتداراییبهجایدفاتر قانونیمقرردرقانونتجارتدراختیارآنهاقرارگیردودفاترمذکوردرحکمدفاتر قانونیخواهد

بود.
شرکتهاواتحادیههایتعاونیمالحظهکندبالفاصله

ماده-341درمواردیکهوزارتتعاونوامورروستاهاتخلفیرادرادارهامور
مجمععمومیعادیوفوقالعادهشرکتیااتحادیهمربوطتصمیمالزم رااتخاذو

پیشبینیشدهبرای
بااستفادهازکلیهاختیارات 

بهمورداجراخواهدگذاشت.
ماده-347سازمانتعاونمصرفکادرنیروهایمسلحشاهنشاهیازشمولاینقانون مستثنیاستووظایفیراکهبرعهدهدارد
نامههایمخصوصبهخودانجامخواهدداد.
آیین 
مستقالًطبقمقرراتواساسنامهو 
ماده-348کلیهقوانینومقرراتمغایربااینقانونملغیاستودرقوانینبعدی نیزنسخیااصالحموادومقرراتاینقانونباید
صریحاًقیدشود.
ماده-349اینقانونبهمدتپنجسالبهصورتآزمایشیاجراخواهدشدوهرگاهدر اینمدتوزارتتعاونوامورروستاهابا
قانونتشکیلشرکتهایسهامی

مرکزتحقیقاتروستاییاینوزارت(موضوعماده3.

توجهبهنتایجتحقیقاتانجامشدهوسیله

زراعی)کهازاینپسمرکزتحقیقاتوزارتتعاونوامورروستاهانامیدهخواهدشد تغییراتواصالحاتیرادراینقانونالزم

تعاونوامورروستاهایمجلسینتقدیممینمایدواینتغییراتواصالحات پساز

کمیسیون 
های

تشخیصدهدجهتتصویببه
تصویبقابلاجراست .دولتمکلفاستدرپایانمدتپنجسالالیحهنهاییراجهتتصویبمجلسینتقدیم نماید،مادامکه
کمیسیونهایمذکورالزماالجراخواهدبود .قانونفوقمشتملبریکصد

راتاینقانونومصوبات

الیحهنهاییبهتصویبنرسیدهمقر

درجلسهروز

وچهلونهمادهوچهلویکتبصرهپسازتصویبمجلسسنا درتاریخروزچهارشنبهپنجمخردادماه30.3
یکشنبهشانزدهمخردادماه یکهزاروسیصدوپنجاهبهتصویبمجلسشورایملیرسید .

