مذارک مورد نياز تمذيذ کارت بازرگاني اشخاص حقيقي

تا تَجِ تِ ًاهِ هَضخ 1393/1/31ساظهاى تَسؼِ ٍ تجاضت ایطاى ،چگًَگی ٍ ضطایط احطاظ اّلیت ٍ هحل وسة هتماضیاى
غسٍض ٍ توسیس واضت تاظضگاًی ضا اظ ططیك سایت اتاق تاظضگاًی اغفْاى هالحظِ فطهائیس.
جْت توسیس واضت تاظضگاًی اظططیك سایت اتاق تاظضگاًی اغفْاى تِ آزضس  www.eccim.comهطاجؼِ فطهائیس :
اتتسا ترص غسٍض ایٌتطًتی واضت ٍ سپس زضذَاست غسٍض ٍ توسیسواضت تاظضگاًی ضا اًتراب ٍ وس هلی (یا ضواضُ واضت
تاظضگاًی ) ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ پس اظ استؼالم اظ ساهاًِ تمیِ هطاحل ضا ازاهِ زّیس.
ًاهِ ّای استؼالم اظ سایت فَق زضیافت گطزز(. .زض هطحلِ سَم ثثت ًام)
تَجِ  :اغل هساضن شیل اسىي ضًگی ٍ زض سیستن تاضگصاضی ضَز( .تا زضیافت وس زض تلفي ّوطاُ ٍ پست الىتطًٍیه )گعیٌِ
تائیس ًْائی ضا ولیه ًوائیس .پس اظ زضیافت  SMSتاییس اغل ٍوپی هساضن شیل ضا ّوطاُ تا زضذَاست توسیسٍ اغل واضت
تاظضگاًی زض یه پَضِ تِ ٍاحس ذسهات واضت تاظضگاًی تحَیل فطهائیس.
هساضن هَضز ًیاظ :
 -1واضت هلی (پطت ٍ ضٍی واضت)
 -2هجَظ تَلیس تِ ًام ضرع(جْت اضراظ تَلیس وٌٌسُ)
 -3فطم زضذَاست توسیس تیص اظ یه سال زضغَضتی وِ هتماضی زاضای پطٍاًِ تْطُ تطزاضی تاضس( .فطم اظسایت
زضیافت ضَز)
 -4اغل گَاّی هفاغا حساب هالیاتی اذطیي سال ػولىطز ،هثٌی تط تالهاًغ تَى توسیس واضت تاظضگاًی زض سال جاضی وِ
اظ تاضید غسٍض آى  3هاُ تیطتط ًگصضتِ تاضسً( .اهِ اظ سایت زضیافت ضَز)
 -5اغل گَاّی هفاغا حساب ساظهاى تأهیي اجتواػی(جْت اضراظ تَلیس وٌٌسُ)
 -6واضت وس التػازی یا فطم پیص ثثت ًام زضیافت وس التػازی (اظسایت ساظهاى التػاز ٍ زاضئی زضیافت
ضَز)taxir.org.
تَجِ  :زض غَضت تغییط هحل ٍیا هٌمضی ضسى هست اجاضُ ًاهِ ،اغل سٌس ٍ اجاضُ ًاهِ طثك تَضیح شیل زضسیستن اسىي ضًگی
گطزز.
 -7اسىي ضًگی اغل سٌس هالىیت یا اجاضُ ًاهِ هحضطی هحل واض (زض غَضت تٌگاّی تَزى اجاضُ ًاهِ هحل واض ،اغل
سٌس اسىي گطزز ،) .چٌاًچِ سٌس تِ غَضت هطاع تٌظین ضسُ تاضس ،هالىیي تایس هحل ضا تِ هستاجط اجاضُ زٌّس .اجاضُ ًاهِ
تٌگاّی زاضای وس ضّگیطی ٍ حسالل یه سال اػتثاض زاضتِ تاضس.
تثػطُ:
زضغَضتی وِ اظ تاضید اًمضای واضت تیص اظ 2سال گصضتِ تاضس ولیِ هساضن غسٍض واضت تِ استثٌای اظْاضًاهِ ثثت ًام
زض زفاتط تجاضی تْیِ  ،اسىي ٍتاضگصاضی ضَز.
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هساضن هالی :

سه در هسار درآمذ مشمول ماليات و يک در هسار فروش سهم اتاق بازرگاني جهت تمذيذ کارت بازرگاني
 .1هساضن هَضز ًیاظ جْت پطزاذت سِ زضّعاض زضآهس هطوَل هالیات :
اصل ًاهِ ساصهاى اهَس هالیاتی جْت پشداخت سِ دس ّضاس دسآهذ هطوَل هالیات یا هفاصا حساب هَضَع گَاّی هادُ  186لاًَى هالیاتْای
هستمین .
 .2هساضن هَضز ًیاظ جْت پطزاذت یه زض ّعاض فطٍش واال ٍ ذسهات :
اسائِ تصَیش اظْاسًاهِ هالیاتی  ،تشاصًاهِ ٍ سَد ٍصیاى اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی هَضَع هادُ  111ق.م.م عولکشد سٌَاتی کِ اص سال  1391بِ
بعذ بِ اتاق اسائِ ًگشدیذُ است .
بش اساس هادُ  77لاًَى بشًاهِ پٌجن تَسعِ کطَس  ،هتماضیاى توذیذ کاست باصسگاًی هکلف ّستٌذ یک دس ّضاس سلن فشٍش کاال ٍ خذهات
خَد سا بِ اتاق ّای باصسگاًی پشداخت ًوایٌذ .
تصوط  : 1بشای آى دستِ اص ضشکت ّایی کِ سال هالی آًْا غیش اص پایاى اسفٌذ ّش سال هی باضذ اسائِ چْاس دٍسُ اظْاسًاهِ هالیات بش اسصش
افضٍدُ الضاهی است .
تصوط  : 2دس ساستای ّوکاسی با فعاالى التصادی کطَس ٍ داسًذگاى کاست باصسگاًی فمط  %31اص هبلغ یک دس ّضاس فشٍش کاال ٍ خذهات سال
 %41 ٍ 1391اص هبلغ هزکَس هتعلك بِ سال ّای  1392ٍ1391اخز هیگشدد .
تصوط  : 3هحاسبِ ٍ پشداخت یک دسّضاس فشٍش کاال ٍ خذهات صشفا" اص طشیك اهَس هالی اتاق اصفْاى اهکاى پزیش است .

حق عضويت و کارت بازرگاني اتاق
الف  :هبلغ  441.111سیال بابت حك صذٍس ٍ یا توذیذ کاست باصسگاًی
ب  :هبلغ  51.111سیال بابت حك توبش بشای توذیذ کاست باصسگاًی
ج  :هبلغ  111.111سیال بابت حك توبش بشای صذٍس کاست باصسگاًی
د  :هبلغ حك عضَیت اتاق بشای یک سال بِ ضشح جذٍل ریل هی باضذ .

( اص طشیك دستگاُ کاست خَاى دس اهَس هالی اتاق )
( اص طشیك دستگاُ کاست خَاى دس اهَس هالی اتاق )
( اص طشیك دستگاُ کاست خَاى دس اهَس هالی اتاق )

سطهایِ

هثلغ

اص سشهایِ  1.111.111سیال تا سشهایِ  311.111.111سیال
اص سشهایِ  311.111.111سیال تا سشهایِ  2.111.111.111سیال
اص سشهایِ  2.111.111.111سیال بِ باال

 2.511.111سیال
 4.111.111سیال
 5.111.111سیال

ُ  :بشای کاستْای عضَیت ٍ باصسگاًی صذٍسی ٍ آى دستِ اص اعضای اتاق کِ بیص اص دٍسال اص تاسیخ اًمضای کاست آًْا گزضتِ است عالٍُ
بش هبالغ تعییي ضذُ فَق  ،هبلغ  2.111.111سیال بِ عٌَاى ٍسٍدی دسیافت هیگشدد .
تصوط  : 4کلیِ هبالغ فَق اص طشیك ٍاسیض بِ حساب ٍ ّوچٌیي دستگاُ کاستخَاى ( بِ جض سِ دس ّضاس دسآهذ هطوَل هالیات ) هَجَد دس اهَس
هالی اتاق لابل پشداخت هی باضذ .

تصوط  : 5ضواسُ حساب ّای هَسد ًیاص ٌّگام هشاجعِ بِ اتاق اصفْاى اعالم هی گشدد .
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