شاخصهای احراز صالحیت و اهلیت حرفه ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی
براساس بخشنامه  60/90/783مورخه  94/4/16وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
 .1ترای اشخاص حقَقی در حساب جاری حذاقل  200/000/000ریال ٍ ترای اشخاص حقیقی 300/000/000
ریال تعٌَاى شرط الزم .
 .2اسٌاد هعتثر (رٍزًاهِ رسوی یا حکن کارگسیٌی ٍ یا لیست تاهیي اجتواعی ) هثٌی تر تجرتِ فعالیت در تٌگاُ ّای
طادراتیٍ ،ارداتی ٍ تَلیذی تِ عٌَاى عضَ ّیات هذیرُ ،هذیر عاهل ،هذیر تازرگاًی (داخلی – خارجی)،
هعت در یکی از اتاقْای
هذیرفرٍش ،کارشٌاس اهَر تازرگاًی ،هذیر اهَر حقَقی ،درشرکتْای دارای عضَیت تر
تازرگاًی  ،تعٌَاى یکی از شرایظ کافی.
 .3ارائِ پرٍاًِ تْرُ ترداری  ،کارت شٌاسایی کارگاُ ،پرٍاًِ فعالیت طٌعتی ،کشاٍرزی ،هعذًی ،خذهات فٌی
هٌْذسی ،خذهات فٌاٍری اعالعات ٍ ارتثاعات از هراجع ریرتظ.
 .4ترخَرداری از حساب تاًکی جاری تا گردش هالی حذاقل  2هیلیارد ریال تِ هذت یکسال هتعلق تِ یکی از
اعضای ّیات مدیرُ ،هذیر عاهل تِ تعٌَاى یکی از شرایظ کافی .
 .5دارا تَدى سٌذ هالکیت هحل قاًًَی تِ ًام متقاضی یا اعضای ُ یات هذیرُ شخض حقَقی ٍ ًیس شخض حقیقی
داٍعلة دریافت کارت تازرگاًی.
 .6حذاقل  6هاُ ساتقِ عضَیت در اتاق تْراى ٍ ًیس شرکت در دٍرُ ّای آهَزشی اتاق تْراى تِ عٌَاى یکی از
شرایظ کافی .
 .7اثثات عولکرد اقتظادی تا ارائِ هذارکی ًظیر ،گسارش فظلی فرٍش یا اٍراق تشخیض هالیاتی یا آراء ّیاتْای
ی هذیر عاهل شرکت ٍ یا شخض حقیقی
حل اختالف هالیاتی یا تاهیي اجتواعی از سَی اعضای ّیات هذیرُ ا
داٍعلة دریافت کارت تازرگاًی پس از تائیذ هذیریت اهَر هالی اتاق تْراى تعٌَاى یکی از شرایظ کافی .
. .8داراتَدى ساتقِ خذهت ترای اشخاص حقیقی یا هذیراى عاهل اشخاص حقَقی هتقاضی دریافت کارت
تازرگاًی کِ دارای حذاقل  3سال ساتقِ کار در ادارات تاتعِ سازهاى اهَر هالیاتی ٍ گورک ایراى تحت عٌَاى
کارشٌاس تا تائیذ هذیریت عضَیت اتاق تْراى ٍ ًوایٌذُ سازهاى طٌعت  ،هعذى ٍ تجارت استاى تعٌَاى یکی از
شرایظ کافی.

