به نام خدا

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
 .1اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ( بررا دراافرت اظهارنامره بره
ساات  http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspxمراجعه فرمائید).
 .2اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن  6ماه بیشتر نگذشته باشد.
 .3فرم دال ( تکمیلی از وب ساات به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
 .4ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده  186ق.م.م مربوط به آخران سال عملکرد مبنی بر بالمانع بودن صدور کارت بازرگرانی در
سال جار از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.
 -5اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذار تصوار شناسنامه از تمامی صفحات
الزامی میباشد).
تذکر :در صورت نداشتن کارت ملی جداد ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جداد الزامی است.
 -6اسکن و بارگذار عکس (تمام رخ ،ساده ،رنگی و با پشت زمینه سفید).

 -7اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل داپلم متوسرهه ) مردارک خرارا از کشرور پرس از ارزشریابی توسرط اداره دانر
آموختگان وزارت علوم مورد پذارش می باشد.

تبصره  :دارندگان پروانه بهره بردار صنعتی ،کشاورز  ،معدنی ،خدمات فنی مهندسی وخردمات فنراور اطالعرات و
ارتباطات (  ) ICTازمراجع ذاربط مشروط به انقضا دو سال از تاراخ صدور پروانه ،از ارائره مردرک فروق معراف مری
باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند.
تبصره  : 2افراد که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارا معیارهرا سرنج

فعالیرت در زمینره تجرارت مری

باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدارات واحد عضوات مراجعه نمااند.

تبصره  :3افراد که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما  3سال سابقه عضوات در اتاق را دارند می تواننرد برا درخواسرت
کتبی به مدارات واحد عضوات مراجعه نمااند.
 -8اصل کارت پااان خدمت اا معافیت دائم برا آقااان
تبصره :متقاضیانی که سن آنان  50سال تمام باشد از ارائه پااان خدمت معاف می باشند.

 -9داشتن حداقل سن  23سال تمام.
 -10اصل گواهی بانک(فرم الف) مبنی بر تااید حساب جار به نام متقاضی و نداشتن هرگونه چک برگشتی به همراه اصرل
دسته چک.
ارائه اکی از مدارک ذال:
الف -سند مالکیت به نام متقاضی ،به آدرس محل کار ( آدرس درا شده در اظهارنامه).
ب -اجاره نامه محضر معتبر به نام متقاضی به آدرس محل کار (آدرس درا شده در اظهارنامه).
ا -اجاره نامه بنگاه امالک دارا کدرهگیر به نام متقاضی به آدرس محل کار (آدرس درا شده در اظهارنامه).
تذکر : 1موقعیت ملک بااد ادار اا دارا کاربر ادار باشد.
تذکر : 2مدارک مالکیت می بااست به همراه فرم تکمیل شده تعهد احراز مکان که در ساات اتاق قابل دسترس مری
باشد ،اسکن گردد.
 -11در صورت تولید بودن مدرک تولید معتبر از اکری از وزارتخانره هرا تولیرد بررا واحردها تولیرد (صرنوف
تولید دارا پروانه کسب مشمول اان بند نمی گردند).
 -12ارائه کد اقتصاد و اا تاایداه پی

ثبت نام در ساات Tax.gov.ir

تذکر  :1کارمندان تمام وقت دستگاهها دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دراافت نمااند.
تذکر  :2ارائه حداقل مدرک تحصیلی داپلم الزامی است.
تذکر  :3حضور متقاضی در مرحله برابراصل و تحوال اصل مدارک اسکن شده الزامی است.
تذکر  :4حضور متقاضی در کالسها آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی پرس از مراجعره بره واحرد آمروزش اتراق
الزامی می باشد.
تذکر  :5متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتها خاص درزمان تکمیل اطالعات ثبت نرامی از طرارس سراات اارن
اتاق دقت فرمااند که رشته ها انتخاب شده در راستا نیازها وارداتی آنان باشد زاررا تنهرا واردات در چهرارچوب
رشته ها انتخابی امکان پذار خواهد بود وبرا صادرات کاال محدوداتی وجود ندارد.
ترررذکر :6کلیررره پرداختهرررا بصرررورت یرررر حضرررور و در سرررامانه کرررارت بازرگرررانی هوشرررمند بررره نشرررانی
 https://cscs.chambertrust.ir/انجام می شود.

