
 

 کارت بازرگانی تعاونی تمدیدمدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده 

 مدارک شرکت شامل :

 ) صاحبان امضا( درخواست کتبی از طرف شرکت تعاونی   .1

 )تکمیلی از سایت به همراه امضای مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی  (فرم دال تعهد و گواهی امضای محضری .2

 بایستی در راستای صادرات و واردات کاال باشد نیز  موضوع فعالیت شرکت  که    تاسیس و تغییرات شرکت و روزنامه رسمیکپی آگهی   .3

 کپی آنو  اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محضری دارای کد رهگیری بنام شرکت  تعاونی برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی   .4

 (مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی  )   بنام شرکت تعاونیدارای اعتبار از سازمانهای وابسته    برداریبهره  پروانه  تاسیس یا    جوازاصل   .5

   ارائه اظهارنامه مالیاتی سه سال آخر .6

 tax.gov.irتصویر کد اقتصادی و ثبت در سامانه   .7

 قانون مالیاتهای مستقیم ) از طریق سامانه(   186اخذ گواهی موضوع ماده   .8

 به آدرس دفتر مرکزی ) از طریق سامانه( خذ گواهی مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی  ا .9

ید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت تعاونی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از  یگواهی بانکی مبنی بر تأاصل   .10

 ریال(   200000000یکسال یا حداقل موجودی حساب دویست میلیون ریال )

 فرم تعهد نامه رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی .11

 ( 1تکمیل فرم مشخصات بازرگانی )فرم شماره   .12

 ( 4تکمیل فرم مشخصات حقوقی بصورت فارسی و التین ) فرم شماره   .13

 (  5تکمیل فرم اشخاص حقوقی ) فرم شماره   .14

 پروانه بهره برداری( ساله ) برای تولید کنندگان دارای    5فرم تعهد نامه   .15

 اصل کارتهای عضویت و بازرگانی  .16

 .  مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق ارائه نگردیده استبرگه قطعی عملکرد مالیاتی و برگه تشخیص مالیاتی   .17

 که مبالغ واریزی آن از اتاق تعاون استان سوال گردد.  اصل فیش های بانکی .18

   ویژه    سوددر هزار    چهارفیش واریزی   .19

 فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیات  .20

 پروانه( فعالیت تعاونی گواهی) .21

 توسط نمایندگان اتاق  فرم بازدید از محل .22

 

 در صورت تغییر  مدارک شخص مدیر عامل 

 اصل کارت ملی و کپی پشت و رو از آن     .1

 اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات آن   .2

 برای آقایان   اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و کپی پشت و رو   .3

 ماه بیشتر نگذشته باشد.   1ن صدور آن بیش از  اکه از زم  اصل گواهی عدم سوء پیشینه .4

 قطعه با زمینه سفید  5به تعداد    3*4عکس   .5

 )حداقل دیپلم( معتبر  اصل آخرین مدرک تحصیلی   .6

 سال تمام    23داشتن حداقل سن   .7

 موزشی گذراندن دوره های بازرگانی اصل گواهی آ .8

 اهلیت تجاری مدیر عامل  .9



 

 

 http://cscs.chambertrust.irسایت ثبت نام اطالعات کارت هوشمند بازرگانی      :     

 

 
 

 تذکرات الزم 
 

 کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.  : 1تذکر 

متقاضیان محترم در انتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطالعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های    : 2تذکر 

زیرا تنها واردات در چارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و برای صادرات کاالهای  انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان می باشد،  

 مجاز محدودیتی وجود ندارد. 

 در مراحل برابر اصل نمودن مدارک و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل یا نماینده قانونی ایشان الزامی است.    : 3تذکر 

و تمدید  آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ، محل کسب متقاضیان صدور    10ماده    2بند    4.1.2ل جزء با توجه به تبصره ذی  : 4تذکر 

 کارت بازرگانی باید مورد تأیید اتاق مربوطه قرار گیرد.

 وارد کردن ایمیل و اطالعات اعضا در سامانه به صورت صحیح و کامل الزامی می باشد.   : 5تذکر

 ی که از تاریخ انقضای کارت بیش از دو سال گذشته باشد، باید مدارک صدور کارت بازرگانی ارائه گردد. در صورت  : 6تذکر

 الزامی است.  رئیسهبه پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقای مجدد هیئت    رئیسهچنانچه مدت تصدی هیئت    : 7تذکر  

باشد با کارشناس اتاق جهت ارائه مدارک تکمیلی هماهنگی الزم را بعمل  داشته    دیپلم و کمترمدرک تحصیلی  در صورتی که مدیر عامل    : 8تذکر 

 آورد. 

 در رابطه با اهلیت تجاری مدیر عامل شرایط و مدارک الزم از کارشناس مربوطه سوال گردد.  : 9تذکر 

 .باشد، از ارائه پایان خدمت معاف می باشند  سال تمام  50متقاضیانی که سن آنان    تبصره:

 

 

 159ساختمان    –نرسیده به تقاطع الله زار    –شهریور قدیم    17خیابان    –تبریز    آدرس اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی :

 خانم علیزاده      3داخلی       041  –  35542261  –  35540164  تلفن :

   041  –  35555576  فاکس :

 


