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 بازرگاني عضويت و مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت 
 حقوقي  اشخاص

 

 تايپ شده تقاضاي تمديد كارت بازرگاني و كارت عضويت بعنوان اتاق بازرگاني -1

مهر و امضاء متقاضي( در صورت تغيير مديرعامل اين فرم نياز به گواهي امضاء در فرم دال )تكميلي از وب سايت به همراه  -2
 دفترخانه اسناد رسمي دارد

  ارائه اصل كارت بازرگاني و عضويت اتاق بازرگاني  -3

ق.م.م مربوط به آخرين سال عملكرد مبني بر بالمانع بودن تمديد كارت بازرگاني  186ارسال سيستمي گواهي موضوع ماده  -4
 سال جاري از طرف سازمان امور مالياتي در

از سال ....... تا سال ....... همراه با صورتحساب )عملكرد ، سود وزيان( نسخه اول و  110ماده  ارائه تصوير اظهارنامه مالياتي -5
 دوم دفترچه ارزش افزوده

 به آدرس دفتر مركزي شركت يا آدرس كارخانه )سيستمي و كتبي( اصل مفاصا حساب از سازمان تاًمين اجتماعي  -6

 اسكن و بارگذاري عكس )تمام رخ، ساده، رنگي و با پشت زمينه سفيد( -7

 ارائه تصوير كد اقتصادي از اداره كل امور مالياتي ) فرم پيش ثبت نام كد اقتصادي ( -8

 ه ، آدرس ، انتقال سهام ( تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي در مورد تغييرات شركت ) سرماي -9

هاي سهامي چنانچه مدت تصدي هيات مديره به پايان رسيده باشد ارائه روزنامه رسمي ابقاء مجدد هيات مديره : در شركت1تذكر
 الزامي است.

دره از اداره ا: در صورت تغيير نوع شركت عالوه بر ارائه روزنامه رسمي تغيير، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلي شركت ص2تذكر
 ها الزامي است.ثبت شركت

 عالوه بر ساير مدارك:در صورت تغيير مدير عامل  -10

 كارت ملي مديرعاملپشت و رو تصوير  -الف
 گواهي عدم سوء پيشينه اصل   -ب
 كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان -ج

 باشند.خدمت معاف مي سال تمام باشد از ارائه پايان 50تبصره: متقاضياني كه سن آنان 
 مدرك تحصيلي معتبر )حداقل ديپلم( -د

 باشد.: مدرك تحصيلي خارج از كشور با ترجمه رسمي به مهر دادگستري نيز مورد تاييد مي1تبصره
: دارندگان پروانه بهره برداري صنعتي، كشاورزي، معدني، خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات 2تبصره

(ICTاز مراجع ذيربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه، از ارائه مدرك فوق معاف مي ).باشند 
 از تمام صفحاتتصوير شناسنامه  -هـ

 سال تمام 23داشتن حداقل سن  -11

صالحيت ملزم به ارائه تاييد  10اشخاص غيرايراني متقاضي كارت بازرگاني عالوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند  -12
 باشند.مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك مي

 ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل: -13

 الف: اصل سند شش دانگ به نام شركت، به آدرس دفتر مركزي 
 ب: اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام شركت، براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي 
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اصل اجاره نامه بنگاه امالك داراي كدرهگيري به نام شركت، براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي )چنانچه مالک يكي از ج:  

 د.(باشمييات مديره جهت استفاده براي شركت به همراه صورتجلسه هاعضاء هيات مديره شركت باشد ارائه سند مالكيت 

 در صورتيكه از تاريخ انقضاي كارت بيش از دو سال گذشته باشد عالوه بر ساير مدارك ارائه مدارك ذيل نيز الزامي است:  -14

 تصوير كارت ملي مديرعامل -الف
 گواهي عدم سوء پيشينه  -ب
 كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان -ج

 باشند.سال تمام باشد از ارائه پايان خدمت معاف مي 50ه: متقاضياني كه سن آنان تبصر
 مدرك تحصيلي معتبر )حداقل ديپلم( -د

 ) فرم الف (ريال 2،000،000با حداقل موجودي به مبلغ اصل گواهي بانک مبني برحسن اعتباربانكي شركت  -هـ 
 توانندكارت بازرگاني دريافت نمايند.هاي دولتي نمي : كارمندان تمام وقت دستگاه1تذكر
هاي خاص در زمان تكميل اطالعات ثبت نامي از طريق سايت اين اتاق دقت : متقاضيان محترم در انتخاب رشته فعاليت2تذكر

كان مهاي انتخابي اهاي انتخاب شده در راستاي نيازهاي وارداتي آنان باشد زير تنها واردات در چهارچوب رشتهفرمايند كه رشته
 پذير خواهد بود و براي صادرات كاال محدوديتي وجود ندارد.

 برگ تصوير تمديد شده مجوز فعاليت مدت دار و يا پروانه بهره برداري براي واحدهاي زير پوشش مناطق آزاد يک -15

ازرگاني هاي كارت ببه صورت تايپي )فرم در قسمت صدور كارت عضويت و بازرگاني + فرم مشخصات بازرگانيفرم تكميل  -16
 دريافت شود( 

هاي به صورت تايپي )فرم در قسمت صدور كارت عضويت و بازرگاني + فرم مشخصات عضويت اتاق بازرگانيفرم تكميل  -17
 ) تايپ شود ( بازرگاني  مشخصاتتكميل فرمهاي كارت بازرگاني دريافت شود( 

ر شركت )فرم در قسمت صدور كارت عضويت تكميل تعهدنامه عضويت و مالي روي سربرگ شركت با امضاء مديرعامل و مه -18
 هاي كارت بازرگاني دريافت شود( و بازرگاني + فرم

 تكميل و امضاء تعهدنامه پولشويي )از سامانه يكپارچه هوشمند كارت بازرگاني دريافت شود(  -19
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