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 عالمت تجاری قانونی ثبت هزینه هایجدول 

 

 شخص حقوقی شخص حقیقی اقالم هزینه ردیف

 حق ثبت اظهارنامه به ازاء یك طبقه  1

 هر طبقه اضافی

022.222 

02.222 

022.222 

02.222 

 حق ثبت عالمت به ازاء یك طبقه 0

 حق ثبت هر طبقه اضافی

1.022.222 

122.222 

0.022.222 

022.222 

 معادل حق ثبت عالمت هاي ده ساله حق ثبت تمدیددوره 3

 معادل نصف حق ثبت عالمت جریمه تأخیر در تمدید ثبت 0

 122.222 52.222 برداري یا اعراض هزینه استعالم براي انتقال، اجازه بهره 5

 (حق ثبت انتقال  قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه )با هر تعداد كاال و خدمات 6

 حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافی

122.222 

52.222 

022.222 

122.222 

 برداري یا فسخ وخاتمه آن به ازاء یك طبقه )با هر تعداد كاال و خدمات( حق ثبت مجوز بهره 7

 برداري یا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافی حق ثبت اجازه بهره

122.222 

 

52.222 

022.222 

 

122.222 

 122.222 52.222 ینه هربار اصالح اظهارنامه و ضمائم آنهز 8

 122.222 52.222 برداري از آن ه حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهر 9

 122.222 52.222 برداري( حق ثبت تغییرات )غیر از انتقال مالكیت و اجازه بهره 12

 022.222 122.222 هزینه صدورگواهی المثنی 11

 12.222 5222 هزینه رونوشت مصدق 10

 32.222 15.222 نامه هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی 13

 752.222 522.222 هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت 10

 3.222.222 1.522.222 هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضاي ثبت 15

 0.522.222 3.222.222 ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه 16

 022.222 022.222 المللی به عنوان اداره مبدأ هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین 17

 

                                                                                                                            در مورد متقاضیان خـارجی كـه در اجـراي مقررات كنوانسیون پـاریس ، تقـاضـاهـاي خـود را مستقیمــا  تسـلیم مرجـب ثبـت )اداره      توضیح :

ی نمایند ، می بایست معادل ارزي مبلغ ریالی تعیین شـده درجـدول هزینـه هـا را مطـابق نـر  رسـمی        ثبت عالئم اداره كل مالكیت صنعتی( م

 بپردازند .
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