*مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقیقی*
---------------------------------------------- -1داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت تجاری با ارائه مدارک مربوطه
 -2داشتن حد اقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه (ارائه اصل مدرک وتصویر برابر اصل الزامی است)
 -3دارا بودن گواهی آموزشی مبنی بر حضور وموفقیت در دوره آموزشی و اصل فیش حق آموزش -سرکار خانم عطائی و قادری
-4حداقل سن  23سال تمام
-5ارائه اصل وتصویر  :شناسنامه کلیه صفحات،کارت ملی وپایان خدمت یا معافیت (پشت ورو)
-6داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه محل(دارای کد رهگیری) تأیید شده از اتاق بازرگانی -آقای امین پناه
-7درخواست عضویت وتکمیل تعهد نامه اتاق وتعهد نامه مبارزه با پولشوئی
-8اصل مفاصاحساب مالیاتی وارایه کداقتصادی
 -9استعالم گمرکی مبنی بر عدم بدهی و سابقه قاچاق
-10اصل اظهار نامه ثبت نام دردفاتر بازرگانی وتعیین رشته وارداتی وارائه گواهی پلمپ دفاتر
-11اصل گواهی عدم سوءپیشینه
-12معرفی نامه از اتحادیه صادر کنندگان
-13تکمیل فرم مشخصات فارسی تایپ شده با درج دقیق آدرس محل کارومنزل ،کدپستی-تلفن محل کار ومنزل،فاکس،همراه وایمیل
-14تکمیل دقیق فرم مشخصات فارسی والتین
-15تکمیل فرم( الف )تائیدیه حساب جاری توسط بانک
 -16میانگین گردش مالی حداقل یک ساله حساب جاری وتایید بانک
-17تکمیل فرم(د)گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی(عدم اشتغال در دستگاههای دولتی)
-18عکس جدید ،تمام رخ ،پشت نویسی شده  3قطعه
-19اصل فیش واریزی حق عضویت به مبلغ 4/500/000ریال واریز به حساب سیبا( ) 0104684451005به نام اتاق بازرگانی وصننای ومعنادن
سنندج (به میزان سرمایه بستگی دارد)
-20اصل فیش واریزی به مبلغ 440/000ریال به حساب سیبا ( )2175314223001به نام سازمان صنعت،معدن وتجارت استان کردستان
-21اصل فیش به مبلغ 100/000ریال بابت ابطال تمبر از اداره امور مالیاتی مربوطه
 CD -22اصل مدارک اسکن شده

مدارک مورد نیاز جهت تائید سابقه فعالیت ( :بند  1مدارک فوق)
-1تصویر مدرک تحصیلی
-2معدل (میانگین) حساب جاری در بانک مربوطه (پرینت حساب الزم نیست)
-3مدارک فعالیت در صنف مربوطه  :معرفی نامه  -پروانه کسب  -پروانه بهره برداری -جواز تاسیس-
 -4سایر مدارک دال بر سابقه فعالیت بازرگانی ،تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی ،معدنی و.....

