
 *** مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی ***

 

 (فرم دال )تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضای متقاضی -

 .ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور در اتاق -۲

ییلللرات در مات لللات سلللولی اسلللک  و  اصلللل کلللارت مللللی )در صلللورت داغلللت  هرگونللله ت    -۳

 .(بارگزاری ت ویر غناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باغد

دو قطعللله  کلللم بللله هملللراه اسلللک  غلللده  ن )هدیلللد  تملللام ر   سلللاده  رن لللی و بلللا  الللت    -۴

 (زمینه سفید

مالیاتهلللای میلللتقیط مربلللون بللله   لللری  سلللال     قلللانون ۶۸۱اصلللل گلللواهی موضلللو  ملللاده    -۵

کللارت بازرگللانی در سللال هللاری بلله  در  منلللدر  در       مللانب بللودن تمدیللد    ملکللرد مینللی بللر ب    

 .کارت بازرگانی

 ۶۳۳۴و  ۶۳۳۳  ۶۳۳۲  ۶۳۳۶  ۶۳۳۱افللللزوده سللللالهای  اظهارناملللله هللللای مالیللللات بللللر ارز   -۱

و تالللتیا مالیلللات مربلللون بللله سلللالهایی کللله کلللارت     و اصلللل و ککلللی کلیللله برگهلللای قطعلللی  

 .یده استارائه ن رد بازرگانی تمدید اما به اتاق

در صلللورت ت ییلللر محلللل  للل وه بلللر ارائللله یللل  بلللرز اظهارنامللله ت ییلللر  در  از اداره  یلللت     -۷

 :غرکتها  ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است

 در  )اصلللل سلللند مالکیلللت غلللم دانللل، بللله نلللام متقاضلللی  بللله  در  دفتلللر کلللار          -الللل 

 .)اظهارنامه

ی  بللرای محللل کللار و بلله  در  دفتللر کللار     اصللل اهللاره ناملله محضللری معتیللر بلله نللام متقاضلل      -ب

 .() در  اظهارنامه

اصللل اهللاره ناملله بن للاه املل ک دارای کللد ره یللری بلله نللام متقاضللی  بللرای محللل کللار و بلله            - 

 .( در  دفتر کار ) در  اظهارنامه



وزارتتانللله هلللای تولیلللدی بلللرای واحلللدهای تولیلللدی  اصلللل ملللدرک تولیلللدی معتیلللر از یکلللی از -۸

 (مامول ای  بند نمی گردند ای  روانه کیب)صنوف تولیدی دار

در صلللورتیکه از تلللاریا انقضلللای کلللارت بلللیم از دو سلللال گ غلللته باغلللد   للل وه بلللر ملللدارک    -۳

 :فوق ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است

 .ماه بیاتر ن  غته باغد ۱اصل گواهی  دم سوء  یاینه که زمان صدور  ن  -ال 

اب هللاری و حیلل  ا تیللار بللانکی بلله نللام متقاضللی و     حیلل اصللل گللواهی بانلل  مینللی بللر ت ییللد    -ب

افتتللللاا حیللللاب بللللیم از یکیللللال و گللللرد  مللللالی   نداغللللت  رلللل  برگاللللتی بللللا تللللاریا 

یکلللی از  1۶دارابلللودن غلللرن ازم برابلللر بنلللد     یکیلللاله گلللرد  نداغلللت  درصلللورت) مناسلللب 

غا  لللهای احلللراز صللل حیت و اهلیلللت متقاضلللیان کللله در    ۸اللللی  ۲غلللراین منلللدر  در بنلللدهای  

 (اتاق برابر اصل می گرددمحل 

دیلللکلط متوسلللطه( ملللدارک  لللار  از کالللور  لللم از   اصلللل ملللدرک تح لللیلی معتیلللر )حلللداقل  - 

 .وزارت  لوم مورد   یر  می باغد ارزغیابی توسن اداره دانم  مو ت ان

صلللنعتی  کالللاورزی  معلللدنی   لللدمات فنلللی و مهندسلللی  تی لللرها دارنلللدگان  روانللله بهلللره بلللرداری

از مراهلللب ذیلللربن مالللرون بللله انقضلللای دو    (ICT) ارتیا لللات  لللات وو  لللدمات فنلللاوری ا   

 روانللله  از ارائللله ملللدرک فلللوق معلللاف ملللی باغلللند و مللللزم بللله ارائللله اصلللل  سلللال از تلللاریا صلللدور

 .هیتند مدرک تولید

کارمنلللدان تملللام وقلللت دسلللت اه هلللای دولتلللی نملللی تواننلللد کلللارت بازرگلللانی دریافلللت   :۶تللل کر 

 .نمایند

در مراحللل برابللر اصللل نمللودن مللدارک و دریافللت کللارت بازرگللانی حضللور متقاضللی یللا           :۲تلل کر 

 .نماینده قانونی او الزامی است

 .کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد :۳ت کر 

متقاضلللیان محتلللرم در انتتلللاب رغلللته فعالیتهلللای  لللاال در زملللان تکمیلللل ا   لللات     :۴تللل کر 

 ت فرماینللد کلله رغللته هللای انتتللاب غللده در راسللتای     نللامی از  ریللی سللایت ایلل  اتللاق دقلل      یللت



امکللان  لل یر   نیازهللای وارداتللی  نللان باغللد  زیللرا تنهللا واردات در رللارروب رغللته هللای انتتللابی         

 . واهد بود و برای صادرات کاا محدودیتی وهود ندارد

 


