به نام خدا

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
 .1اسکن فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی)
 .2اسکن کارت ملی جدید ( در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامیی اسیت)
تذکر :در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است.

 .3اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ،ساده ،رنگی و با پشت زمینه سفید)
 .4ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده  186ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بالمیان بیودت تمدیید کیارت
بازرگانی در سال جاری از طرف سازمات امور مالیاتی.
 .5در صورت تغییر آدرس و سرمایه ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی جدید الزامی است.
 .6اصل مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی بیرای وادیدهای تولییدی (صینوف تولییدی دارای پروانیه
کسب مشمول این بند نمیگردند).
 .7مدارک مالکیت:
الف -سند مالکیت به نام متقاضی به آدرس محل کار( آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی).
ب -اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی به آدرس محل کار (آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی).
ج -اجاره نامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به نام متقاضی به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت
دفاتر بازرگانی).
تبصره :در صورت نداشتن مدارک مالکیت فوق الذکر ،ارائه سند مالکیت به همراه اجاره نامه عادی(دستی) قابل قبیول
می باشد.
تذکر : 1مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم تکمیل شده تعهد ادراز مکات که در سایت اتاق قابل دسیترس میی
باشد ،اسکن گردد.
 .8درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد عالوه بر مدارک فوق ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است:
الف -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمات صدور آت  6ماه بیشتر نگذشته باشد.

ب -اصل گواهی بانک (فرم الف) مبنی بر تایید دساب به نام متقاضی و نداشتن هرگونه چک برگشتی ،به همراه اصل
دسته چک.
ج -اصل مدرک تحصیلی معتبر ( دداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانیش
آموختگات وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره :1دارندگات پروانه بهره برداری صنعتی ،کشاورزی ،معدنی ،خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطالعیات و
ارتباطات ( ) ICTازمراج ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه ،ازارائه مدرک فوق معاف می باشند
و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند.
تبصره  :2افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجیارت
می باشند می توانند مدارک مربوطه را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیوت به مدیریت وادد عضویت مراجعه
نمایند.
تبصره  :3افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما  3سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می تواننید بیا درخواسیت
کتبی به مدیریت وادد عضویت مراجعه نمایند.
تذکر  :1کارمندات تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر  :2کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد (برای کارتهای دو سال گذشته).
تذکر :3متقاضیات محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمات تکمیل اطالعات ثبت نیامی از طریی سیایت ایین
اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنات باشد زییرا تنهیا واردات در چهیارچوب
رشته های انتخابی امکات پذیر خواهد بود وبرای صادرات کاال محدودیتی وجود ندارد.
تییذکر :4کلیییه پرداختهییا بصییورت ریییر دضییوری و در سییامانه یکپارچییه کییارت بازرگییانی هوشییمند بییه نشییانی
 https://cscs.chambertrust.ir/انجام می گردد.

