
فرم کارت بازرگانی حقیقی

مشخصات فردی

شماره سلایر / کد 
رھگیری کارت ملی

شماره شناسنامھ شماره ملی نام و نام خانوادگی

جنسیت محل تولد تاریخ تولد (میالدی) تاریخ تولد (شمسی) محل صدور 
شناسنامھ

مجرد / متاھل وضعیت تاھل مدرک تحصیلی دین کد رھگیری کارت 
ھوشمند/شماره سلایر

نمی باشد / می باشد تولیدی بازرگانی / صنعت / کشاورزی / معدن گروه فعالیت دارد / ندارد تصویر امضاء شخص دارد / ندارد تصویر ٣ در ۴ پرسنلی

پایان خدمت / معافیت دائم / معافیت موقت وضعیت نظام وظیفھ ماده …… طرح جامع مالیاتی شماره کد اقتصدی دارد / ندارد کد اقتصادی

مشخصات تماس

تلفن محل کار پست الکترونیکی تلفن ھمراه بھ نام

تلفن منزل پست الکترونیکی نماینده تلفن ھمراه نماینده

نشانی منزل (فارسی)

نشانی منزل (التین)

نشانی محل کار (فارسی)

نشانی محل کار (التین)

کد رھگیری 
دارد/ ندارد

رھن / اجاره / سرقفلی / مالک نوع مالکیت محل کار کد پستی محل کار کد پستی منزل

فرم ھای گواھی ( تاریخ صدور: ……………………….)

تاریخ بارگزاری سامانھ تاریخ تحویل بھ 
موسسھ

درخواست گواھی عدم سوء پیشینھ (پلیس + ١٠)

تاریخ بارگزاری سامانھ مبلغ حساب تاریخ تحویل بھ 
موسسھ

فرم تائید حساب و حسن اعتبار بانکی (فرم الف) (بانک)

تاریخ بارگزاری سامانھ تاریخ تحویل بھ 
موسسھ

تعھد نامھ مبارزه با پولشویی 

تاریخ بارگزاری سامانھ تاریخ تحویل بھ 
موسسھ

فرم تعھد و گواھی امضاء (فرم د) (دفتر اسناد رسمی)

تاریخ تحویل گواھی ماده ١٨۶ قانون مالیات مستقیم ( حوزه مالیاتی) تاریخ استعالم ماده ۴۵ طرح جامع مالیات

اظھارنامھ  ثبت دفاتر بازرگانی

شماره پیگیری دفتر روزنامھ شماره دفتر روزنامھ

شماره پیگیری دفتر کل شماره دفتر کل

/                         / استان و شھر محل اظھارنامھ بھ ھمراه 
تاریخ اظھارنامھ

شماره اظھارنامھ

/ نام / کد شعبھ بانک طرف حساب لایر میزان سرمایھ (لایر)

IR شماره شباء شماره حساب

رشتھ فعالیت


۸. مواد نسجي و مصنوعات وابسته

۹. چوب و کاغذ و مصنوعات وابسته


۱۰. مواد شيميايي، پالستيک، دارويي و محصوالت وابسته

۱۱. فلزات معمولي و مصنوعات وابسته


۱۲. پوست، چرم، پر، مو و مصنوعات وابسته

۱۴. اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات مربوطه


۱۵. اشياء هنري، کلکسيون و عتيقه
۱۶. خدمات


۱. مواد اوليه، ماشني آالت،اجزاء،قطعات و لوازم يدکي مورد نياز خط توليد

۲. مواد غذائي، حيواني، نباتي، آشاميدني، محصوالت وابسته، نباتات و حيوانات زنده


۲. مواد معدني، سنگ، گچ، سيمان، شيشه و پنبه نسوز، سنگها و فلزات گرانبها و مصنوعات وابسته

۴. وسايل نقليه زميني، هوايي، آبي، ماشني آالت راهسازي و استخراج معدن و قطعات مربوطه


۵. برق، الکترونيک، مخابرات، ارتباطات و ماشني آالت، وسايل و مصنوعات وابسته
۶. آالت و دستگاههاي اپتيک، عکاسي، سينماتوگرافي، دقت سنجي، ساعت سازي، موسيقي و قطعات 


مربوطه
۷. لوازم ورزشي، اسباب بازي و قطعات مربوطه و مصنوعات موضوع

رشتھ فعالیت فقط صادرات 
٣ مورد حداکثر

مدارک مورد نیاز

دارد / ندارد گواھی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف) دارد / ندارد فرم تصدیق امضاء (فرم د) دارد / ندارد گواھی ماده ١٨۶ قانون مالیات ھای مستقیم

دارد/ ندارد /  مدرک تحصیلی و نوع مدرک دارد / ندارد شناسنامھ و کارت ملی دارد / ندارد تعھد نامھ مبارزه با پولشویی

دارد / ندارد گواھی پلمپ دفاتر و اظھارنامھ پلمپ دفاتر دارد / ندارد کارت پایان خدمت / معافیت دارد / ندارد گواھی عدم سوء پیشینھ

سایر مدارک مربوطھ (نوع مدرک ذکر شود) دارد / ندارد اجاره نامھ / سند مالکیت

تاریخ ارسال کد اعتبار سنجی تلفن ھمراه دارد / ندارد مجوز تولید دارد / ندارد کد اقتصادی یا فرم پیش ثبت نام

توضیحات: کد اعتبار سنجی آدرس ایمیل

info@zehnenaab.com موسسه ثبتی ذهن ناب www.zehnenaab.com

09122938218 k.kebriti@zehnenaab.com 02188660581

http://www.zehnenaab.com
mailto:info@zehnenaab.com

