اتاق تعاون استان تهران
فرم گردش کار پرونده تمدید کارت بازرگانی
شرکت تعاونی  /اتحادیه :
شماره کارت بازرگانی :
آقا  /خانم :
1

فرم تعهد و گواهی امضا (فرم د پيوستی)

2

تکميل فرم مشخصات بازرگانی (فرم شماره  1و  4پيوستی)

3

اصل فيش بانکی (سازمان صنعت ،معدن و تجارت)

4

اصل فيش سه درهزار

5

اصل فيش یک درهزار

6

اصل فيش ابطال تمبر تمدید کارت بازرگانی

7

اصل مفاصا حساب مالياتی

8

تصویر کد اقتصادی

9

تصویر آخرین روزنامه رسمی

11

درخواست کتبی هيئت مدیره

12

تکميل فرم اشخاص حقوقی (فرم شماره )5

13

تصویر اجاره نامه محل كار(محضری)

14

اصل کارت بازرگانی
رشته فعاليت

16

شناسنامه  -کارت ملی پشت و رو(در صورت تغيير مدیرعامل)

15

اظهار نظر قسمت کامپيوتر

تغييرات

تاریخ

امضا

نواقص پرونده
مالحظات

تاریخ

امضا

تاریخ

امضا

توجه
-1قبللللل از تکميللللل نمللللودن فللللرم آنللللرا
مطالعه فرمایيد.
-2سواالت را بطور دقيق پاسلخ داده و
در محل مربوطه تایپ فرمایيد.
-3از پذیرش فرمهای ناقص و نا خوانا
خودداری ميگردد.
-4در داخلللللللل مربلللللللع هلللللللای خلللللللالی
چيزی ننویسيد.

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 مالکيت:خصوصی□ تعاونی□ دولتی□ ملی شده□ نهاد□ سایر□

محل ثبت:
مليت شرکت:

ميزان سرمایه ثبت شده:

نوع فعاليت:واردات□ صادرات□ توليدی□ حمل و نقل□ حق العملکار□ کشاورزی□ معادن□ خدماتی□
رشته فعاليت 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 خانوادگی:

نام:

محل تولد:
مليت:
آدرس محل سکونت:
آدرس پست الکترونيکی :

تاریخ تولد:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

وضعيت تاهل  :متاهل□ مجرد□

صادره از:
شماره پروانه اقامت:

کد ملی :
مذهب:
آخرین مدرک تحصيلی:

تاریخ اعتبار پروانه اقامت:
تلفن:
شماره همراه :

مشخصات هیئت مدیره و سهامداران:
ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

نام پدر

شماره شناسنامه

شهر اقامت

سمت

درصد سهام

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

مهر و امضا
لطفا در این قسمت چيزی ننویسيد
شماره کارت:
تاریخ تمدید:

محل صدور:
تاریخ اعتبار:

تاریخ ابطال:

تخلف □

تاریخ صدور:
شماره کارت سابق:

مخالفت □

تعليق □

شماره عضویت:
شماره کارت اسبق:
مالحظات

شماره سریال :

امضا

اتاق تعاون استان تهران
فرم شماره ( 4مشخصات)
خواهشمند است اطالعات خواسته شده را به فارسی و معادل انگليسی آنها دقيقًا تایپ فرمایيد.
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 تاسيس

Date of establishment

شماره و تاریخ ثبت

Number & date of registration

شماره و تاریخ اظهار نامه ثبتی

Number & date of registration declaration

مليت

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

مليت

Nationality

شماره و تاریخ پروانه اقامت

Resident permit reference

آدرس و تلفن و کدپستی

Address & Tel No.

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

اعتبار از تاریخ :
رشته فعاليت وارداتی :

الی :

اتاق تعاون استان تهران
فرم شماره ( 5اشخاص حقوقی)
خواهشمند است اطالعات خواسته شده را دقيقًا تایپ فرمایيد.
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 مالکيت

ميزان 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 تحصيلی

مليت

مذهب

حق العملکاری
رشته فعاليت
نوع فعاليت

نام کاال

کشور

1
2
3
4
5
نوع فعاليت -1 :صادرات -2واردات -3توليدات
توضیحات  :کشور  :کشوری که کاالی مورد نظر به آنجا صادر یا از آنجا وارد می شود،در ضمن برای کاالی توليداتی به پر کردن ستون
کشور نيازی نيست.

"رشته فعالیت خاص برای واردات قابل درج در کارت بازرگانی"
قابل توجه متقاضيان محترم صدور و تمدید کارت بازرگانی
براساس تبصره  2بند  2ماده  11آئين نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل ابالغی ،صدور و تمدید
کارت بازرگانی تنها با درج رشته فعاليت 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 تسليم نمایيد .
تذکر  : 1واحدهای توليدی دارای پروانه توليداز یکی از وزارتخانه های توليدی با ارائه پروانه معتبر  ،عالوه بر رشته فعاليت
مندرج در بند ستاره دار (*) مجاز به انتخاب حداکثر  2رشته فعاليت اختصاصی از بين رشته های تعيين شده در بندهای 1
لغایت  14نيز می باشند
تذکر  : 2سایر متقاضيان تنها مجاز به انتخاب رشته های  1لغایت  15می باشند .
* مواد اوليه  ،ماشين آالت  ،اجزاء  ،قطعات و لوازم یدکی مورد نياز خط توليد ( مخصوص واحدهای توليدی دارای پروانه
توليداز یکی از وزارتخانه های توليدی با ارائه پروانه معتبر)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14

مواد غذائی  ،حيوانی  ،نباتی  ،آشاميدنی  ،محصوالت وابسته  ،نباتات وحيوانات زنده ( قسمتهای اول  ،دوم  ،سوم و
چهارم کتاب )
مواد معدنی  ،سنگ  ،گچ ،سيمان  ،شيشه و پنبه نسوز ،سنگها و فلزات گرانبها و مصنوعات وابسته ( قسمتهای ، 5
 13و  14کتاب )
مواد شيميائی  ،پالستيک  ،داروئی و محصوالت وابسته ( قسمتهای  6و  7کتاب )
چوب و کاغذ و مصنوعات وابسته ( قسمتهای  9و  11کتاب )
مواد نسجی و مصنوعات وابسته ( قسمت  11کتاب )
وسایل نقليه زمينی  ،هوائی  ،آبی  ،ماشين آالت راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه ( قسمت 17و بخشی
ازفصل 84کتاب )
برق  ،الکترونيک  ،مخابرات  ،ارتباطات و ماشين آالت  ،وسایل ومصنوعات وابسته ( قسمت 16کتاب)
فلزات معمولی و مصنوعات وابسته ( قسمت 15کتاب)
آالت ودستگاههای اپتيک  ،عکاسی  ،سينماتوگرافی  ،دقت سنجی  ،ساعت سازی  ،موسيقی و قطعات مربوطه (قسمت
18کتاب)
پوست  ،چرم  ،پر  ،مو ومصنوعات وابسته ( قسمتهای  8و 12کتاب)
اسلحه و مهمات  ،اجزاء و قطعات مربوطه ( قسمت 19کتاب )
اشياء هنری  ،کلکسيون و عتيقه ( قسمت  21کتاب )
لوازم ورزشی  ،اسباب بازی و قطعات مربوطه و مصنوعات موضوع قسمت  21کتاب .
خدمات .

بدینوسيله اعالم ميدارد بندهای
تایيد ميباشد .

بعنوان رشته فعاليت 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)
 -1جهلللللللللت صلللللللللدور یلللللللللا تمدیلللللللللد كلللللللللارت بازرگلللللللللانی مبلللللللللل  441/111ریلللللللللال بللللللللله حسلللللللللاب
شلللللللللللللللبا شلللللللللللللللماره  IR500000000050050000011035و بللللللللللللللله شلللللللللللللللماره شناسللللللللللللللله
 800055050000080005555555111111بانلللل مللللی ایلللران واریلللز نمائيد.ضلللمناً مبلللل فلللوق
درهریل از شعب بانل ملی تهران به حساب مذكور قابل پرداخت است.
 -2روي فيش مذکور نلام صلاحب حسلاب سلازمان صلنعت،معدن وتجلارت اسلتان تهلران و مقابلل نلام پرداخلت
كننده اتحادیه یا شركت تعاونی مورد نظر را قيد فرمائيد.
ب)
 -1حق عضلویت سلاليانه اتلاق بلا توجله بله تعلداد كلل اعضلاء برابلر جلدول تصلویبی مجملع نماینلدگان و كميتله
تعيين حق عضویت محاسبه گردیده ،لذا مقتضی است مبلل  ...................................ریلال بله حسلاب
 433131111142/29به نام اتاق تعاون استان تهران نزد موسسه کوثر پرداخت نمائيد.
 -2روی فيش مذکور نام صاحب حساب اتاق تعاون استان تهران و مقابل نام پرداخت كننلده اتحادیله یلا شلركت
تعاونی قيد شود و اضافه گردد بابت حق عضویت سال…… ..…..در صورت پرداخت موارد فوق اصلل
فيش تحویل اتاق گردد.

ج) واریز مبل  2/111/111ریال به حساب  1711111361661به نام اتاق تعاون ایران نلزد بانلک توسلعه
تعاون بابت صدور کارت بازرگانی هوشمند

د) دریافللت فلليش ابطللال حللق تمبللر از سللازمان دارایللی و یللا واریللز مبللل  51/111ریللال بلله شللماره حسللاب
 2171111323118نزد بانک ملی

ومن ا….التوفیق
واحد صدور كارت بازرگانی و عضویت

