لطفا مطالب راهنما را به دقت مطالعه فرمائید

راهنمای ثبت نام اینترنتی کارت بازرگانی

مراحل تمديد كارت حقوقي و حقيقي از طريق سايت ثبتنام اتاق رشت به آدرس www.cscs.irانجام مي پذييرد پذا از ورود بذه سذايت و
ارسال درخواست اينترنتي مفاصاُحساب دارايي برای اشخاص حقيقي و حقوقي (اشذخاص حقذوقي در صذورت توييذدی بذود اخذي وذوا ي
مربوط به تامين اجتماعي و در صورت تغيير مديرعامل دريافت ووا ي عدم سوء پيشينه) و ارائذه مذدارب بذه شذرر زيذر ابتددا از طرید
بارگذاری روی سایت و سپا ارائه آنها به اتاق بازرواني انجام ميپييرد كه بعد از تاييد اتاق و اخذ فيش هاي واريزي مربوطه متقاضي
با هماهنگ اتاق م بايست تاييد نهاي اينترنت را انجام دهد.
نکته مهم ( :مدارب بيش از يک برگ بصورت  pdfو با حجم بين  80تا  dpi 110اسکن و در سايت باروياری وردد )
مراحل تمدید کارت بازرگانی حقیقی پس از دریافت استعالمهای مربوطه  ،از طری بارگذاری مدارک مشروحه ذیل در سامانه:
 مهم  :درخواست مفاصاحساب پا از ثبت نام به اداره امور مايياتي ارسال ميگردد (توجه :در صورت تکمیل وضعیت کداقتصدادی بده مرحلده  45و
انتخاب اتحادیه صنفی بازرگانان در سامانه کد اقتصادی ،دریافت مفاصاحساب اینترنتی امکان پذیر می باشد).
 دريافت مفاصا حساب مايياتي اينترنتي و حصول اطمينا از ارسال آ به اتاق از طريق پيامک

 ارائه برگ ماييات قطعي يا  3در زار مايياتي
 اظهارنامه ای مايياتي ارزش افزوده
 كد اقتصادی
 در صورت استيجاری بود محل شركت تمديد اجارهنامه با كدر گيری و فتوكپي ششدانگ سند مايک يا اجارهنامه محضری.
 در صورت تغيير مکا

ابتدا اخي يک نامه از اداره ثبت شهر مربوطه و بعد مفاصا حساب دارايي كه آدرس جديذد در آ قيذد شذده باشذد

بعالوه ارائه فتوكپي سند مکا جديد ( 6دانگ و تمام صفحات) و يک اجارهنامه با صاحب سند بصورت بنگا ي با كد ر گيری يذا اجذاره-
نامه محضری الزم است (اور  6دانگ سند مکا جديد بنام صاحب كارت ميباشد نيازی به اجاره نامه نيست )
 دريافت و تکميل فرمهای اتاق به طور دقيق و انتخاب حداکثر سه مورد از اقالم وارداتي در فرم واردات (انتخاب اقالم بنا به بخشنامه سازمان توسعه
تجارت ایران تا زمان اعتبار کارت قابل تغییر نمیباشد)
به علت ارسال كد اعتبارسنجي م به آدرس ايميل و م به شماره مراه متقاضي در ثبت ايميل و شماره مراه دقت الزم بعمل آيد.
روونه اطالعات خواسته شده بصورت صحيح در سامانه ثبت شود در غيراينصورت مسئوييت روونه مشکل با متقاضي ميباشد.
در پايا انجام مراحل تمديد قبل از تائید نهائی بادر دست داشتن كليه مدارب باال به انضمام فیش ح تمبر دارایی ( 50000ریال) و دريافت و
تکميل فرمهای مربوط به اتاق بازرواني مراجعه فرمائيد
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 برگ ماييات قطعي  3در زار مايياتي و کد اقتصادی

 مفاصا حساب تامين اجتماعي (اور شركت توييدی باشد)
 اظهارنامه ای مايياتي ارزش افزوده


روونه آوهي تغييرات در روزنامه رسمي كشور طي  2سال اخير ذ در صورتيکه  2سال از آخرين تغييرات روزنامه رسمي ويشته باشد
و شركت يچگونه تغييراتي نداشته باشد ارايه يک نامه از اداره ثبت شهر مربوطه در ارتباط با عدم روونه تغييرات ايزامي است

 در صورت استيجاری بود محل شركت تمديد اجارهنامه با كدر گيری و فتوكپي ششدانگ سند مايک يا اجارهنامه محضری.

 در صورت تغيير مکا شركت براساس آوهي تغييرات ثبتي (درج در روزنامه رسمي) ارائذه فتذوكپي سذند مکذا جديذد شذركت (تمذام
صفحات) و يک اجارهنامه با صاحب سند بصورت بنگا ي با كدر گيری و يا اجارهنامه محضری الزم است (اور  6دانگ سند مکا جديذد
بنام خود شركت صاحب كارت ميباشد نيازی به اجارهنامه نيست )
 دريافت و تکميل فرمهای اتاق به طور دقيق و انتخاب حداکثر سه مورد از اقالم وارداتي در فرم واردات (انتخاب اقالم بنا به بخشنامه سازمان توسعه
تجارت ایران تا زمان اعتبار کارت قابل تغییر نمیباشد)

به علت ارسال کد اعتبارسنجی هم به آدرس ایمیل و هم به شماره همراه متقاضی ،در ثبت ایمیل و شماره همراه دقت الزم بعمل آید.
هرگونه اطالعات خواسته شده بصورت صحیح در سامانه ثبت شود در غیراینصورت مسئولیت هرگونه مشکل با متقاضی میباشد.
در صورت تغییر مدیرعامل هنگام تمدید کارت (طب آگهی تغییرات در روزنامه رسمی کشور) بارگذاری و ارائه مدارک فوق به همدرا اوراق
ذیل ضروری می باشد:
1

داشتن حداقل سن  23سال تمام

2

فتوكپي شناسنامه مدير عامل تمام صفحات

3

فتوكپي كارت ملي و پايا خدمت يا معافيت دائم (پشت و رو)

4

ارائه مدرب تحصيلي دانشگا ي (حداقل كارداني)

5

ووا ي امضاء (دريافت فرم مربوطه از سامانه)

6

ووا ي عدم سوء پيشينه مدير عامل (دريافت نامه از سامانه)

7

عکا يک قطعه

در پايا انجام مراحل تمديد قبل از تائید نهائی بادر دست داشتن كليه مدارب باال به انضمام فیش ح تمبر دارایی ( 50000ریال) و دريافت و
تکميل فرمهای مربوط به اتاق بازرواني مراجعه فرمائيد

