اتاق تعاون استان تهران
فرم گردش کار پرونده تمدید کارت بازرگانی

شرکت تعاونی  /اتحادیه :
شماره کارت بازرگانی :
آقا  /خانم :
1

اصل مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی

2

اصل فیش سه در هزار

3

اصل فیش یک در هزار

4

تصویر آخرین روزنامه رسمی-آگهی تأسیس و تغییرات شركت

5

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

6

تصویر شناسنامه (ازتمام صفحات شناسنامه و مالحظات)

7

تصویر کارت ملی(پشت و رو)

8

عكس(تمام رخ 1)3*4قطعه

9

گواهي بانك مبني بر حسن اعتبار بانكی

11

تصویر پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم (دوطرفه)

11

فرم تعهد نامه محضری (گواهی امضا )

12

تصویراجاره نامه محل کار

13

تكمیل فرم مشخصات بازرگانی( فرم شماره )1

14

اصل فیش بانكی صنعت معدن و تجارت

15

اصل فیش ابطال تمبر صدور كارت بازرگانی

16

تكمیل فرم اشخاص حقوقی (فرم شماره )5

17

تكمیل مشخصات حقوقی بصورت فارسی و التین (فرم شماره )4

18

درخواست کتبی

19

اصل مفاصا حساب مالیاتی

21

تصویر مدرک تحصیلی مدیر عامل

21

تصویر کد اقتصادی

اظهار نظر قسمت کامپیوتر
تغییرات

نواقص پرونده

تاریخ:

امضا:

تاریخ:

امضا:

توجه
-1قبللل از تکمیللل نمللودن فللرم آنللرا
مطالعه فرمایید.
-2سلللواالت را بطلللور دقیلللق پاسلللخ
داده و در محلللللل مربوطللللله تایللل ل
فرمایید.
-3از پللذیرش فرمهللای نللاقص و نللا
خوانا خودداری میگردد.
-4در داخلللللل مربلللللع هلللللای خلللللالی
چیزی ننویسید.

اتاق تعاون استان تهران
فرم شماره  (1مشخصات بازرگانی)
"شخص حقوقی"

مشخصات بازرگانی

نوع شرکت :تعاونی□ سهامی عام□ سهامی خاص□ با.م.م □ .تضامنی□ نسبی□ مختلط□ سایر□

نام شرکت:
شماره و تاریخ ثبت:

شماره و تاریخ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری:

نوع مالکیت:خصوصی□ تعاونی□ دولتی□ ملی شده□ نهاد□ سایر□

محل ثبت:
ملیت شرکت:

میزان سرمایه ثبت شده:

نوع فعالیت:واردات□ صادرات□ تولیدی□ حمل و نقل□ حق العملکار□ کشاورزی□ معادن□ خدماتی□
رشته فعالیت مورد درخواست جهت درج در کارت بازرگانی:
-1صادرات :
-2واردات :
نام اتحادیه ها،سندیکاها و.....عضو شده:
آدرس دفتر مرکزی:
آدرس کارخانه یا کارگاه :

نام نمایندگی های شرکتهای خارجی:
تلفن:

تلفن:

مشخصات مدیر عامل
نام:

نام خانوادگی:

محل تولد:
ملیت:
آدرس محل سکونت:
آدرس پست الکترونیکی :

تاریخ تولد:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

وضعیت تاهل  :متاهل□ مجرد□

صادره از:
شماره پروانه اقامت:

مشخصات هیئت مدیره و سهامداران:
نام خانوادگی
نام
ردیف

کد ملی :
مذهب:
آخرین مدرک تحصیلی:

تاریخ اعتبار پروانه اقامت:
تلفن :
شماره همراه :

نام پدر

ش شناسنامه /ملی

سمت

شهر اقامت

درصد سهام

امضا

مندرجات فوق الذکر و مدارک ضمیمه در کمال صداقت و با علم به قوانین و مقررات صدور و یا تمدید کارت بازرگانی ناشی از آن تکمیل گردیده و در
صورت خالف واقع بودن وزارت بازرگانی مجاز به ابطال کارت بازرگانی شرکت می یاشد.

مهر و امضا
لطفا در این قسمت چیزی ننویسید
شماره کارت:
تاریخ تمدید:

محل صدور:
تاریخ اعتبار:

تاریخ ابطال:

تخلف □

تاریخ صدور:
شماره کارت سابق:

مخالفت □

تعلیق □

شماره عضویت:
شماره کارت اسبق:
مالحظات

شماره سریال :

اتاق تعاون استان تهران
فرم شماره ( 4مشخصات)
خواهشمند است اطالعات خواسته شده را به فارسی و معادل انگلیسی آنها دقیقًا تای فرمایید.
Please fill in capital letter
کد اقتصادی

Economic code

Specification of union or cooperative co.

مشخصات شرکت تعاونی یا اتحادیه
نام

Name

نوع

Type

حوزه عمل

Activity zone

محل ثبت

Locale of registration

تاریخ تاسیس

Date of establishment

شماره و تاریخ ثبت

Number & date of registration

شماره و تاریخ اظهار نامه ثبتی

Number & date of registration declaration

ملیت

nationality

شماره عضویت در اتاق تعاون

Membership No. of coop. chamber

آدرس و تلفن

Address & Tel No.

مشخصات مدیر عامل

Managing director 's Specification

نام و نام خانوادگی

Name & Family name

نام پدر

Father 's Name

شماره شناسنامه

Identification No.

محل صدور

Locale of issuance

تاریخ و محل تولد

Date & locale of birth

ملیت

Nationality

شماره و تاریخ پروانه اقامت

Resident permit reference

آدرس و تلفن و کد پستی محل سکونت

Address & Tel No
.

لطفًا در این قسمت چیزی ننویسید
شماره کارت :
رشته فعالیت صادراتی :

اعتبار از تاریخ :
رشته فعالیت وارداتی :

الی :

اتاق تعاون استان تهران
فرم شماره ( 5اشخاص حقوقی)
خواهشمند است اطالعات خواسته شده را دقیقًا تای فرمایید.
نوع شرکت

شماره کارت بازرگانی
نام شرکت
شماره ثبت
محل ثبت
تاریخ ثبت
شماره اظهار نامه ثبتی
تاریخ اظهار نامه ثبتی

تعاونی

سهامی ععام

سهامی خاص







با.م م

تضامنی

نسبی

مختلط

سایر











نوع مالکیت

میزان سرمایه ثبت شده
بانک طرف حساب
کد اقتصادی

تعاونی

خصوصی

دولتـــــی

ملیشده

نهــــــاد

تحت پوشش

سایر















تاریخ صدور کارت
تاریخ تمدید کارت

آدرس دفتر مرکزی
شماره تلفن دفتر مرکزی
شماره نمابر دفتر مرکزی
آدرس کارخانه
شماره تلفن کارخانه
شماره نمابر کارخانه

مشخصات مدیر عامل
نام

نام خانوادگی

شماره شناسنامه

سال تولد

آخرین مدرک تحصیلی

ملیت

مذهب

حق العملکاری
رشته فعالیت
نوع فعالیت

نام کاال

کشور

1
2
3
4
5
نوع فعالیت -1 :صادرات -2واردات -3تولیدات

توضیحات :
کشور  :کشوری که کاالی مورد نظر به آنجا صادر یا از آنجا وارد می شود،در ضمن برای کاالی تولیداتی به پر کردن ستون کشور نیازی نیست.

"رشته فعالیت خاص برای واردات قابل درج در کارت بازرگانی"
قابل توجه متقاضیان محترم صدور و تمدید کارت بازرگانی
براساس تبصره  2بند  2ماده  11آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل ابالغی،صدور و تمدید
کارت بازرگانی تنها با درج رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی امکانپذیر خواهد بود .لذا خواهشمند است از رشته
های ذیل حداقل یک رشته و حداکثر سه رشته انتخاب نموده عالمت زده و برگه را ممهور به مهر و امضاء مجاز کرده به
بخش پذیرش تسلیم نمایید .
تذکر  : 1واحدهای تولیدی دارای پروانه تولیداز یکی از وزارتخانه های تولیدی با ارائه پروانه معتبر  ،عالوه بر رشته فعالیت
مندرج در بند ستاره دار (*) مجاز به انتخاب حداکثر  2رشته فعالیت اختصاصی از بین رشته های تعیین شده در بندهای 1
لغایت  14نیز می باشند
تذکر  : 2سایر متقاضیان تنها مجاز به انتخاب رشته های  1لغایت  15می باشند .
* مواد اولیه  ،ماشین آالت  ،اجزاء  ،قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خط تولید ( مخصوص واحدهای تولیدی دارای پروانه
تولیداز یکی از وزارتخانه های تولیدی با ارائه پروانه معتبر)
 .1مواد غذائی  ،حیوانی  ،نباتی  ،آشامیدنی  ،محصوالت وابسته  ،نباتات وحیوانات زنده ( قسمتهای اول  ،دوم  ،سوم و
چهارم کتاب )
 .2مواد معدنی  ،سنگ  ،گچ ،سیمان  ،شیشه و پنبه نسوز ،سنگها و فلزات گرانبها و مصنوعات وابسته ( قسمتهای ، 5
 13و  14کتاب )
 .3مواد شیمیائی  ،پالستیک  ،داروئی و محصوالت وابسته ( قسمتهای  6و  7کتاب )
 .4چوب و کاغذ و مصنوعات وابسته ( قسمتهای  9و  11کتاب )
 .5مواد نسجی و مصنوعات وابسته ( قسمت  11کتاب )
 .6وسایل نقلیه زمینی  ،هوائی  ،آبی  ،ماشین آالت راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه ( قسمت 17و بخشی
ازفصل 84کتاب )
 .7برق  ،الکترونیک  ،مخابرات  ،ارتباطات و ماشین آالت  ،وسایل ومصنوعات وابسته ( قسمت 16کتاب)
 .8فلزات معمولی و مصنوعات وابسته ( قسمت 15کتاب)
 .9آالت ودستگاههای اپتیک  ،عکاسی  ،سینماتوگرافی  ،دقت سنجی  ،ساعت سازی  ،موسیقی و قطعات مربوطه
(قسمت 18کتاب)
 .11پوست  ،چرم  ،پر  ،مو ومصنوعات وابسته ( قسمتهای  8و 12کتاب)
 .11اسلحه و مهمات  ،اجزاء و قطعات مربوطه ( قسمت 19کتاب )
 .12اشیاء هنری  ،کلکسیون و عتیقه ( قسمت  21کتاب )
 .13لوازم ورزشی  ،اسباب بازی و قطعات مربوطه و مصنوعات موضوع قسمت  21کتاب .
 .14خدمات .
بدینوسیله اعالم میدارد بندهای
تایید میباشد .

بعنوان رشته فعالیت قابل درج در کارت بازرگانی اینجانب  /این شرکت مورد
امضاء و مهر مجاز

لطفاً موارد ذیل را مدنظر قرار داده و به آن عمل نمائید:
الف)
 -1جهت صدور يا تمديد كارت بازرگانی مبلغ  440/000لاير بغ ساغا شغمار IR500000000050050000011035
و بغغ شغغمار ش ا غغ  800055050000080005555555111111بانغغم ملغغی نيغغرنز ونريغغ .نماً دبلغغم ا مبلغغ غغ
درهريم نز شعب بانم ملی تهرنز ب ساا مذك ر قابل پردنخت ن تب
 -2روي ش مذک ر نام صاسب ساا ازماز ص عت،معدز وتجارت ن تاز تهرنز و مقابل نام پردنخت ك د نتحادي يا شغركت
تعاونی م رد نظر رن ق د رماً دب
ب)
 -1حق عضویت سالیانه اتاق با توجه به تعداد كل اعضاء برابر جلدول تصلویبی مجملع نماینلدگان و كمیتله تعیلین حلق عضلویت
محاسللبه گردیللده ،لللذا مقتض لی اسللت مبللل ................................... .ریللال بلله حسللاب  433131111142/29بلله نللام
اتاق تعاون استان تهران نزد موسسه کوثر پرداخت نمائید.
 -2روی فیش مذکور نام صاحب حساب اتاق تعاون استان تهران و مقابل نام پرداخت كننده اتحادیه یا شركت تعاونی قید شلود و
اضافه گردد بابت حق عضویت سال…… ..…..در صورت پرداخت موارد فوق اصل فیش تحویل اتاق گردد.
ج) واریلز مبللل 2/111/111 .ریللال بلله حسللاب  1711111361661بلله نللام اتااق تعاااون ایااران نللزد بانللک توسللعه تعللاون بابللت
صدور کارت بازرگانی هوشمند
د) دریافت فیش ابطال حق تمبر از سازمان دارایی و یا واریز مبل 51/111 .ریال به شماره حسلاب  2171111323118نلزد
بانک ملی ایران

ومن ا….التوفیق
واحد صدور كارت بازرگانی و عضویت

