سایز مدارک کو "در طٌرت ًجٌد" ارائو آن الشامی اسث

مدارک مٌرد نیاس تزای جشکیل پزًنده


اطل مدرک شناسایی مؤدی ( ثَ تزتیت اّلْیت یکی اس هْارد سیز )



 )1کارت ملی دائم (عکس دار)
 )2شناسنامو ىای جدید



 )3کارت ملی مٌقث(تدًن عکس)



قثٌع پزداخحی قدیمی.



رسید اظيارنامو ىای مالیاجی جسلیم شده سنٌات گذشحو.



مٌارد خاص :

اطل مدرک شناسایی مالکیث خٌدرً ( ثَ تزتیت اّلْیت یکی اس هْارد سیز )

 )1سند کارخانو خٌدرً

ارائَی هذارک هعتجز ّ هستٌذات هزثْطَ اعن اس :

 )2سند قطعی یا تنچاق

کسز هبلیبت اس حقْق (هکسْرٍ ُب)ُ ،شیٌَ ُبی درهبًی  ،خسبرت ًبشی اس ثالیبی

 )3قزارداد اجاره تو شزط جملیک ( در صْرت لیشیٌگی ثْدى خْدرّ )

طجیعی  ،استفبدٍ اس خْدرّ در صٌعت کشبّرسی ّ ،جٍْ پزداختی ثَ عٌْاى کوکِبی
هزدهی ً ،بهَ اتحبدیَ ُب  ،اس کبرافتبدگی

ً )5کالحنامو ( هْکل را هبلک در ًظز خْاُین گزفت )

( شبهل  :فْت هبلک  ،اسقبط خْدرّ  ،تصبدف  ،تعویز  ،تْقیف  ،سزقت ّ )...

 )4تزگ جزخیض اس گمزک ( ثزای خْدرّ ُبی راُسبسی ّارداتی )



در صْرت تسِیالتی ثْدى خْدرّ

مفاطا حساب یا گٌاىی پزداخث دیٌن مالیاجی گذشحو.

 )4تزگ جاییدیو اداره ثثث احٌال.



نامة جاییدیو اس تانک یا شزکث لیشینگ :

 )6تزگ مشایده ( در صْرت هشایذٍ ای ثْدى خْدرّ )

نکحو ُ : 1ز کذام اس هذارک فْق در صْرت اعتجبر در هحبسجَ هبلیبت تبثیز گذار خْاُذ ثْد ّ لذا هسئْلیت عذم

 )7حکم دادگاه

ارائَی آى در ٌُگبم هزاجعَ ثَ دفتز ثز عِذٍ ی هْدی ثْدٍ ّ دفتز ُیچگًَْ هسئْلیتی را ًوی پذیزد.

 )8تزگ انحظار ًراثث ( در صْرت ّراثتی ثْدى خْدرّ )

نکحو  : 2کبرهشد ارا ئَ خذهبت ثَ شزح سیز هی ثبشذ :

شناسنامو مالکیث خٌدرً ( تزگ سثش )
صبدرٍ اس هعبًّت راٌُوبیی ّ راًٌذگی

 تسلین اظِبرًبهَ هبلیبت ثزهشبغل خْدرّ  64/200 :ریبل
 صذّر گْاُی پزداخت هبلیبت ثز هشبغل خْدرّ  98/500 :ریبل
 ثَ اسای ُز درخْاست ثز رّی ُز پزًّذٍ در یک هبٍ فقط یک ثبر ُشیٌَ ی کبرهشد پزداخت خْاُذ شذ ّ
هطبلجَ ی هجلغ ثیش اس هجبلغ تعییي شذٍ یب ثَ تعذاد ثیشتز تخلف هحسْة هی گزدد.
تزای دریافث خدمات ً کسة اطالعات تیشحز اس درگاه اینحزنحی  www.etax.irاسحفاده نمایید:
 استعالم اس درستی ّ صحت گْاُی ُبی صبدر شذٍ
 دریبفت لیست دفبتز هعتجز ّ طزف قزارداد
 ارائَی ُز گًَْ پیشٌِبد  ،اًتقبد  ،شکبیت ّ ...

