به نام خدا

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی
 -1اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد (برای دریافت اظهارنامه به سایت
 http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspxمراجعه فرمائید).
 -2در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهرر اداره
ثبت شرکت ها باشد الزامی است .در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام کره
ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

 -3اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن  6ماه بیشتر نگذشته باشد.
 -4فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل ،مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی).
 -5ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده  186ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بالمانع بودن صردور کرارب بازرگرانی در
سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.
 -6روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییراب شرکت تا این تاریخ( ،موضوع فعالیت شرکتهای با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایسرتی
در راستای صادراب و وارداب کاال باشد).
 -7اصل کارب ملی مدیرعامل (در صورب داشتن هر گونه تغییراب در مشخصاب سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه ازتمامی
صفحاب الزامی میباشد).
تذکر :در صورب نداشتن کارب ملی جدید ارائه کارب ملی قبلی به همراه رسید کارب جدید الزامی است.
 -8اسکن و بارگذاری عکس (تمام رخ ،ساده ،رنگی و با پشت زمینه سفید).

 -9اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیرلل متوسر ه ) مردارک خرارا از کشرور پرس از ارزشریابی توسره اداره دانر
آموختگان وزارب علوم مورد پذیرش می باشد.
تبصره  :1دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی ،کشاورزی ،معدنی ،خدماب فنی مهندسی وخدماب فناوری اطالعاب و ارتباطراب
(  ) ICTازمراجع ذیربه مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه ،ازارائه مدرک فوق معاف می باشند.
تبصره  : 2افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهرای سرنج

فعالیرت در زمینره تجرارب مری

باشند می توانند مدارک مربوطه را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تبصره  :3افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما  3سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند برا درخواسرت
کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.
 -10اصل کارب پایان خدمت یا معافیت دائ برای آقایان.
تبصره :متقاضیانی که سن آنان  50سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.
 -11داشتن حداقل سن  23سال تمام.

 -12اصل گواهی بانک(فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری بنام شرکت و نداشتن هرگونه چک برگشرتی ،بره همرراه اصرل
دسته چک.
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ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
الف :اصل سند مالکیت به نام شرکت ،و به آدرس دفتر مرکزی
ب :اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت ،و به آدرس دفتر مرکزی
ا :اصل اجاره نامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به نام شرکت و به آدرس دفتر مرکزی

تذکر :1موقعیت ملک باید اداری یا دارای کاربری اداری باشد.
تذکر :2مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسرترس مری
باشد ،اسکن گردد.
تذکر -3ا شخاص غیر ایرانی متقاضی کارب بازرگانی عالوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های  3و 7و  10ملرزم بره ارائره
تایید صالحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک میباشند.
 -14اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارب بازرگانی عالوه بر ارائه مدارک فوق بره اسرتثنای بنردهای  3و  7و  10ملرزم بره ارائره تاییرد
صالحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پرونه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشد.
 -15در صورتی که شرکت تولیدی می باشد ،ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه هرای تولیردی بررای واحردهای تولیردی
الزامی می باشد(( .صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند))

 -16کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پی

ثبت نام در سایت Tax.gov.ir

تذکر  :1کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارب بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر  :2ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیلل الزامی است.
تذکر  :3حضور مدیرعامل در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.
تذکر :4حضور مدیرعامل در کالسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

الزم به ذکر است ثبت نام کالسها در سامانه  http://edu.tccim.ir/Elearning.aspxانجام می گیرد.
تذکر  :5کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.

تذکر  :6متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطالعاب ثبت نرامی از طریرس سرایت ایرن
اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیررا تنهرا وارداب در چهرارچوب
رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادراب کاال محدودیتی وجود ندارد.
ترررذکر  :7کلیررره پرداختهرررا بصرررورب غیرررر حضررروری و در سرررامانه کرررارب بازرگرررانی هوشرررمند بررره نشرررانی
 https://cscs.chambertrust.ir/انجام می شود.

