مذارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونذه صذور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی

 .1اصل اظْاضًاهِ ثثت ًام زض زفاتط تاظضگاًی وِ تِ گَاّی ازاضُ ثثت ضطوتْا ضسیسُ تاضس ٍ اصل گَاّی پلوپ
زفاتط  ،اظ ازاضُ ثثت ضطوتْا ( تطای زضیافت اظْاضًاهِ ٍ گَاّی پلوپ تِ ًعزیىتطیي زفتط پست ٍ ازاضُ ثثت
ضطوتْا ٍالع زض تعضگطاُ هسضس ًثص هیطزاهاز هطاجعِ فطهائیس ).
 .2اصل گَاّی عسم سَء پیطیٌِ وِ اظ ظهاى صسٍض آى  6هاُ تیطتط ًگصضتِ تاضس .
 .3فطم زال ( تىویلی اظ ٍب سایت تِ ّوطاُ هْط ٍ اهضاء م تماضی ٍ گَاّی اهضاء تَسظ زفتط اسٌاز ضسوی )
 .4اصل گَاّی هَضَع هازُ  186ق.م.م هطتَط تِ آذطیي سال عولىطز هثٌی تط تالهاًع تَزى صسٍض واضت تاظضگاًی زض
سال جاضی تِ آزضس هتماضی.
 - 5اصل واضت هلی ( زض صَضت زاضتي ّط گًَِ تغییطات زض هطرصات سجلی اسىي ٍ تاضگصاضی تصَیط ضٌاسٌاهِ اظ
تواهی صفحات العاهی هی تاضس).
 - 6اسىي ٍ تاضگصاضی عىس ( توام ضخ  ،سازُ  ،ضًگی ٍ تا پطت ظهیٌِ سفیس )

 - 7اصل مزضن تحصیلی هعتثط ( حسالل زیپلن هتَسغِ ) هساضن ذاضج اظ وطَض پس اظ اضظضیاتی تَسظ ازاضُ
زاًص آهَذتگاى ٍظاضت علَم هَضز پصیطش هی تاضس .

تثصطُ  :زاضًسگاى پطٍاًِ تْطُ تطزاضی صٌعتی ،وطاٍضظی ،هعسًی ،ذسهات فٌی هٌْسسی ٍذسهات فٌاٍضی
اعالعات ٍ اضتثاعات (  ) ICTاظهطاجع شیطتظ هططٍط تِ اًمضای زٍ سال اظ تاضید صسٍض پطٍاًِ ،اظاضائِ هسضن
فَق هعاف هی تاضٌس ٍ هلعم تِ اضائِ اصل هسضن تَلیس ّستٌس .
 - 8اصل واضت پایاى ذسمت یا هعافیت زائن تطای آلایاى
تثصطُ  :هتماضیاًی وِ سي آًاى  50سال توام تاضس اظ اضائِ پایاى ذسهت هعاف هی تاضٌس .
 - 9زاضتي حسالل سي  23سال توام.
- 10اصل گَاّی تاًه هثٌی تط تاییس حساب جاضی ٍحسي اعتثاض تاًىی تِ ًام هتماضی ٍ ًساضتي چه تطگطتی تا تاضید
افتتاح حساب تیص اظ یىسال ٍ گطزش هالی هٌاسة (زضصَضت ًساضتي گطزش یىسالِ زاضا تَزى ضطط الظم تطاتط
تٌس  ٍ 1یىی اظ ضطایظ هٌسضج زض تٌسّای  2الی  8ضاذصْای احطاظ صالحیت ٍ اّلیت هتماضیاى وِ زض ّویي
ٍعِ هَضز لثَل است ) .
لسوت زضزستطس هی تاضس تا اضائِ هسضن هطب

اضائِ یىی اظ هساضن شیل:
الف -سٌس هالىیت ضص زاًگ تِ ًام هتماضی ،تِ آزضس زفتط واض ( آزضس اظْاضًاهِ ).
ب -اجاضُ ًاهِ هحضطی هعتثط تِ ًام هتماضی  ،تطای هحل واض ٍ تِ آزضس زفتط واض ( آزضس اظْاضًاهِ).
ج -اجاضُ ًاهِ تٌگاُ اهالن زاضای وس ضّگیط ی تِ ًام هتماضی  ،تطای هحل واض ٍ تِ آزضس زفتط واض ( آزضس
اظْاضًاهِ )
- 11هسضن تَلیسی هعتثط اظ یىی اظ ٍظاضتراًِ ّای تَلیسی تطای ٍاحسّای تَلیسی ( صٌَف تَلیسی زاضای پطٍاًِ
وسة هطوَل ایي تٌس ًوی گطزًس ).
- 12اضائِ وس التصازی جسیس ٍ یا اضائِ تاییسیِ پیص ثثت ًام زض سایت Tax.gov.ir
تصوط  :1واضهٌساى توام ٍلت زستگاّْای زٍلتی ًوی تَاًٌس واضت تاظضگاًی زضیافت ًوایٌس .
تصوط  :2اضائِ حسالل هسضن تحصیلی زیپلن العاهی است
تصوط  :3حضَض هتماضی یاًوایٌسُ لاًًَی اٍ زض هطحلِ تطاتطاصل ٍ تحَیل ناضت العاهی است .
تصوط  :4حضَض هتماضی زض والسّای آهَظضی تطاساس ًَع هسضن تحصیلی پس اظ هطاجعِ تِ اتاق العاهی هی
تاضس.
تصوط  :5ولیِ هساضن زض هحل اتاق تطاتط اصل هی گطزز .
تصوط  :6هتماضیاى هحتطم زضاًتراب ضضتِ فعالیتْای ذاظ زضظهاى تىویل اعالعات ثثت ًاهی اظ عطیك سایت
ایي اتاق زلت فطهایٌس وِ ضضتِ ّای اًتراب ضسُ زض ضاستای ًیاظّای ٍاضزاتی آًاى تاضس ظیطا تٌْا ٍاضزات زض
چْاضچَب ضضتِ ّای اًتراتی اهىاى پصیط ذَاّس تَز ٍتطای صازضات واال هحسٍ زیتی ٍجَز ًساضز .

