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 »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهاديسال «
 

  

  » شرايط عمومي ثبت سفارش انواع خودرو« 
  

هـ  28817/ت 18758رعايت آئين نامه ضوابط فني واردات خودرو موضوع مصوبه مصوبه شماره  - 1
  و اصالحيه بعدي آن به شرح ذيل :  10/4/1382مورخ 

الف) واردات انواع خودروهاي سبك و سنگين منوط به وجود داشتن نمايندگي رسمي خدمات پس از 
  فروش در ايران مي باشد (گواهي نمايندگي از مركز اصناف و بازرگانان) 

ب) دارا بودن گواهي محيط زيست از نظر آاليندگي هاي محيط زيست (گواهي محيط زيست از 
  سازمان حفاظت محيط زيست) 

خودروهاي وارداتي بايد از نظر استانداردهاي ايمني و كيفيت با استانداردهاي اجباري كشور ايران  ج)
  انطباق داشته باشند 

د) خودروهاي سواري قابل ورود صرفاً بايستي نو (كارنكرده) بوده و از سال ساخت آنها كمتر از سه 
  سال گذشته باشد. 

  سال ساخت، به صورت نو  2هـ) اتوبوس، ميني بوس، كاميون و شاسي هاي متحرك با قدمت 
  (كار نكرده) قابل ورود مي باشد.

   تذكر:

فهرست خودروهاي سبك و سنگين كه شرايط فوق الذكر را احراز كرده اند در پايگاه الكترونيكي  -1
  ثبتارش قابل رويت مي باشد.  

  مجاز نمي باشد..  CC    2500جم موتور باالتر از ورود خودروهاي سواري با ح -2

  ثبت سفارش ورود انواع خودرو صرفاً با ارز متقاضي امكان پذير مي باشد.    -3
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  ) قانون برنامه پنجم توسعه: شرايط ورود كاميون هاي مستعمل 163مطابق بند (هـ) ماده ( -2

ود كه با تائيد و تشخيص سازمان به شركت هاي ايراني حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي ش
راهداري و حمل و نقل جاده اي ، كاميون هاي مورد نياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و 
عمري كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از 

ت خود وارد كنند. دولت مجاز است در به نام شرك 23/3/1386حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 
اين رابطه تخفيفات و تسهيالت گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك 
كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آئين نامه نحوه 

ي و امور اقتصادي و دارائي و معاونت تهيه و حداكثر اجراي اين بند توسط وزارتخانه هاي راه و ترابر
  ظرف شش ماه پس  از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

  شرايط صدور مجوز: 
  الف) عمر آنها كمتر از سه سال باشد. 
  ب) نمايندگي خدمات پس از فروش 

  ج) گواهي محيط زيست (از سازمان حفاظت محيط زيست)   
  د) گواهي استاندارد (از سازمان ملي استاندارد) 

  فهرست اين گونه خودروهاي مجاز در پايگاه الكترونيكي ثبتارش قابل رويت مي باشد.  
ورود ماشين آالت معدني مناسب دست  11/4/1392آئين نامه اجرايي قانون معادن مورخ  110مطابق ماده  -3

 تائيد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن و صنايع  دوم مورد نياز خط توليد عمليات معدني با

  معدني) مجاز است. 
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  زير ده سال ساخت: و راهسازي ماشين آالت معدني  -4
ورود و ترخيص ماشين آالت معدني و راهسازي مستعمل (غير اسقاطي) با نشان هاي تجاري معتبر 

هيتاچي) با قدمت حداكثر ده سال با ارز متقاضي جهاني (كوماتسو، كاترپيالر، ولوو، ليبهر، تركس و 
  مجاز است.

  شرح  شماره تعرفه  رديف
  ماشين آالت حفاري 84303120 1
  220بيل مكانيكي با قدرت اسب بخار باالي  84295229 2
  اسب بخار 270لودر با قدرت باالي  84295129 3
  اسب بخار 330بلدوزر    با قدرت باالي  84291129 4
  تن 35دامپتراك با ظرفيت حمل باالي  87041090 5

  
موارد استثناء و ماشين آالت خاص پس از بررسي و تائيد كميته ماده يك آئين نامه اجرايي قانون 

  42845ا/مقررات صادرات و واردات و طي مراحل قانوني قابل اقدام خواهد بود. 
  
  

  


