
 حقیقیکارت بازرگانی اشخاص  تمدیدمدارك مورد نیاز 

 محل کسب متقاضیان صدور و تمدید کارت سازمان توسعه و تجارت ایران ،چگونگی و شرایط احراز اهلیت و31/1/1393با توجه به نامه 
 بازرگانی را از طریق سایت اتاق مالحظه فرمائید.

جهت تمدید کارت بازرگانی ازطریق سامانه کارت هوشمند بازرگانى به آدرس www.cscs.ir اقدام فرمائید  :
ابتدا بخش صدور اینترنتی کارت وسپس درخواست صدور و تمدیدکارت بازرگانی را انتخاب و شماره کارت بازرگانی )کد ملی(را وارد نموده و 

پس از استعالم از سامانه بقیه مراحل را ادامه دهید.  

 .(در مرحله سوم ثبت نام) فرم ها و نامه هاي استعالم  از سایت فوق دریافت گردد.

همراه و پست الکترونیک گزینه تائید توجه : اصل مدارك ذیل اسکن و در سیستم بارگذاري شود.(پس از دریافت کد در تلفن 
در یک پوشه  به واحد خدمات  کارت بازرگانیو اصل درخواست تمدیدرا همراه با  ذیلاصل وکپی مدارك   نهائی را کلیک نمائید.

 کارت بازرگانی تحویل فرمائید.
 : مدارك مورد نیاز

(پشت و روي کارت) کارت ملی  -1
 بدون کروات ) -زمینه سفید-رنگی-ساده  -تمام رخ  -(جدید 3*4قطعه عکس  یک  -2
(جهت واحدهاي تولیدي)به نام شخص مجوز تولید -3
اصل گواهی مفاصا حساب مالیاتی اخرین سال عملکرد مبنی بر بالمانع بون تمدید کارت بازرگانی در سال جاري و  -4

از سایت دریافت شود) (نامهماه بیشتر نگذشته باشد 3صدور آن تاریخ در هزار مالیاتی که از  3تسویه حساب 
5- اصل گواهی مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی(جهت واحدهاي تولیدي)

 6- دریافت تأییدیه مفاصا حساب پرداخت یک در هزار فروش طبق ماده 77 با ارائه اظهارنامه ارزش افزوده 90 به بعد

اقتصادي یا فرم پیش ثبت نام دریافت کد اقتصاديکارت کد  -7

توجه : جهت تمدید کارت بازرگانی در صورت تغییر محل،اصل سند و اجاره نامه طبق توضیح ذیل درسیستم اسکن رنگی گردد.
 ۸- اسکن اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محضري  محل کار )در صورت بنگاهی  بودن اجاره نامه محل کار،  اصل سند اسکن   

 اجاره نامه بنگاهی داراي کد رهگیري و حداقل یک سال اعتبار داشته باشد. گردد. 

 مدارك مالی :
صنعت،معدن بانک ملی در وجه سازمان  2175800203001ریالی به حساب جاري سیبا  000/440 اصل و کپی فیش -1

تجارت  استان اصفهان  با ذکر نام  شخص
 2-  اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه و اصل فیش حق تمبر با ذکر نام شخص)

http://www.eccim.com/



