نامه شماره یک

بسمه تعالي
مدیریت محترم شركت خدمات مسافرت هوایي متقاضي عضویت در یاتا
با سالم،
لطفاً مدارك مندرج در لیست پیوست این نامه را به شرکت همایار (آقای وردی) واقع در بلوار اصلي شهرك
اکباتان ،ساختمان آرمان ،پالك  ،49طبقه چهارم همراه با فیش واریزی به مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال
به حساب ذیل جهت بررسي و ارزیابي مقدماتي توانمندی مالي آن دفتر/شرکت برای عضویت در یاتا ارائه
فرمایید .در صورت توفیق در گذر از این مرحله ،ارزیابي تكمیلي متعاقبا آغاز گردیده و هزینه آن به اطالع خواهد
رسید.
بانك پاسارگاد – شعبه اکباتان – کد 234
شماره حساب234-810-297176-1 :
دارنده حساب :شرکت همایار
الزم به ذکر است به دلیل اینكه آخرین اطالعات مربوط به آژانس اعم از اطالعات مالي باید برای یاتا ارسال گردد
بدیهي است که مدارك ذیل فقط تا پایان سال  98اعتبار دارد .جهت پاسخگویي به سئواالت احتمالي پیرامون
این مدارك لطفاً با شماره تلفن  44666181جناب آقای وَردی تماس حاصل فرمایید.
اموریاتا

 -1اساسنامه شرکت  ،آگهي ثبت شرکت و آخرین تغییرات
 -2نامه سازمان هواپیمایي کشوری در رابطه با اعطای مجوز فعالیت
 -3تاریخ شروع بهره برداری
 -4فهرست و مشخصات سیستم های مكانیزه فروش  ،حسابداری و حقوق و دستمزد
 -5صورت کلیه ضمانت نامه های حسن اجرای تعهدات
 -6تصویر صفحه اول بر چسب اداره ثبت شرکتها برای دفاتر قانوني ( روزنامه و کل ) برای سال 1397
 -7اظهارنامه مالیاتي سال  1396و تراز آزمایشي  4ستونه قبل از بستن حسابهای سال  1396و
اظهارنامه مالیاتي سال  1397همراه تراز آزمایشي در سطح كل  ،معین و تفصیلي قبل از بستن
حسابهای موقت در سال 1397
 -8صورت ریز دارایي های منقول و غیر منقول و نحوه محاسبه استهالك
 -9اسناد تصویر اجاره نامه رسمي  ،مالكیت  ،وسائط نقلیه و سرقفلي
 -10آخرین صورت حسابهای بانكي به تاریخ 1397/12/29
 -11اسامي و مشخصات سهامداران و شرکاء
 -12تعداد واچرهای صادره و جمع مبلغ آنها ( برای سال های  1396و ) 1397
 -13صورت ریز حسابهای انتظامي عهده دیگران
 -14گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تصویر اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال
 1396و 1397
 -15شماره کد کارگاه سازمان تامین اجتماعي و شماره حوزه مالیاتي
 -16وضعیت بدهي بیمه و مالیات در پایان سال 1396
 -17گزارشات فصلي ارائه شده به سازمان امور مالیاتي کشور ( برای سال های  1396و ) 1397
 -18کد اقتصادی قدیم و کد رهگیری جهت دریافت کد اقتصادی جدید
 -19اعالم ایمیل رسمي طي نامه با سربرگ آژانس به منظورانجام مكاتبات الزم در رابطه با عضویت دریاتا و یا
تغییرات آژانس

