
 

 خودروواردات  فرم درخواست

 توسط اشخاص غير نماينده رسمي
  :تاريخ

  شماره:

  ........   از.......      صفحه :
 

 محترم انجمن واردکنندگان خودرو دبير

 
 

احتراماً عطف به اصالحيه دستورالعمل واردات خودروهاي سواري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد نمايندگي رسمي و           

  صنعت، معدن و تجارت، به استحضار مي رساند كه وزير 22/83/49...  مورخ 310831/38عامليت فروش شماره ......

به شماره معتبر كارت بازرگاني  .......... مالک/ اينجانب ............................................................ به شماره ثبت/ كد ملي .................................شركت 

دستگاه خودروي سواري طبق مشخصات جدول زير از كارخانه سازنده  ................اقدام به واردات تعداد  دارمدر نظر  .......................................

انجمن به عنوان متولي پذيرش و پيگيري درخواستهاي متقاضيان واردات خودرو .  لذا از آنجا كه  آن مبه كشور نماي  ................................

نسبت به انعقاد توافقنامه موضوع دستورالعمل با دريافت مدارک پيوست خواهشمند است دستور فرمائيد  تعيين شده است )غير نماينده(

 فوق الذكر اقدام الزم مبذول گردد.

متعهد و ملزم به رعايت و اجراي دقيق كليه قوانين و مقررات جاري كشور در ارتباط با واردات و  اين شركت/ اينجانببديهي است 

اطمينان از تمامي  ،اضافي تعبيه شده در خودرو با مشخصات كارخانه سازنده ترخيص خودرو، علي الخصوص تطبيق اصالت تجهيزات

كه مجوز واردات آنان از  3و يا  2يورو استاندارد  انطباق موتور خودروها با ،گانه استاندارد ملي كشور 22ضوابط و مشخصه هاي ايمني 

براي  COC (Certificate Of conformity)گواهي  و نيز از الزام ارائه مي باشمسوي كميته فني خودرو صادر گرديده است 

و تعهدات و مسئوليت آن شركت به شرح توافق نامه مورد رم كامل داآگاهي  طبق مفاد دستورالعملترخيص خودروها از گمرک 

در غير اينصورت درخواستي صرفاً محدود به خودروهاي وارداتي اين شركت كه با رعايت موارد فوق صورت گرفته شده باشد خواهد بود و 

ارگانهاي ذيربط در خصوص مورد مي  شخصاً پاسخگوي شكايات و يا هرگونه ادعاي احتمالي مطروحه از طرف اشخاص ثالث يا سازمانها و

 .نبوده و نخواهد بود نماينده رسمي باشم و در اين ارتباط هيچگونه مسئوليتي متوجه

 دستگاه(تعداد ) حجم موتور )سي سي( نام خودرو / مدل رديف
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  مجموع

 نام و نام خانوادگي 

 تاريخ

 

 مهر            امضا /  اثر انگشت



 

 :مدارک مورد نياز پيوست درخواست

 

 باشد. مدارک مورد نياز براي براي واردكننده غير نماينده كه متقاضي عقد توافقنامه با شركتهاي داراي نماينده رسمي با عامليت فروش مي-3

 كارت بازرگاني معتبر به نام شخص و براي اشخاص حقوقي به نام مديرعامل -3-3

 كد اقتصادي براي اشخاص حقيقي و حقوقي-3-2

 دات خودرو بعنوان رشته فعاليت متقاضي واردات، بايستي در كارت بازرگاني قيد گرديده باشد.درج موضوع وار-3-1

 نام ارزش افزوده در هر دوره ارايه گواهي ثبت -3-9

 

 مابين واردكننده غيرنماينده و نماينده رسمي به شرح زير خواهد بود: ري فيفرآيند قرارداد و زمانبندي همكا-2

ينده به صورت مكتوب تقاضاي خود شامل برند، مدل و تعداد مورد نياز را به دبيرخانه انجمن واردكنندگان خودرو واردكننده غيرنما 2-3

 تحويل و نسبت به اخذ رسيد اقدام خواهد نمود.

 انجمن حداكثر ظرف يک روز كاري، مدارک متقاضي را بررسي و در صورت تكميل موارد فوق با نامه رسمي نسبت به ارسال آن-2-2

 اقدام خواهد نمود.

روز كاري نسبت به بررسي تقاضا و انقعاد تفاهم اقدام و به همراه رونوشتي به انجمن،  3نماينده رسمي موظف است ظرف حداكثر  -2-1

 نتيجه را به سازمان توسعه تجارت اعالم نمايد.

 ند به موارد مذكور در توافقنامه باشد.تبصره: در صورت رد هرگونه تقاضا، پاسخ نمايندگي بايستي حاوي داليل روشن و مست

 

بند )د( توافقنامه به سازمان حمايت  3باشد موارد اختالفي را به منظور رسيدگي مطابق با جزء  انجمن واردكنندگان خودرو موظف مي-1

 كنندگان و توليدكنندگان منعكس نمايد. مصرف

صورت ماهانه توسط انجمن واردكنندگان خودرو تهيه و به سازمان حمايت از هاي واردات به تفكيک نتايج حاصله به  تسآمار تعداد درخوا-9

 ارسال خواهد شد. و توليدكنندگان كنندگان مصرف

 نمايندگي رسمي و واردكنندگان واحدهاي مختلف موضوع اين دستورالعمل را اعم از  ليدكنندگان فهرستكنندگان و تو سازمان حمايت مصرف-2

 نمايد. ودن در بررسي شرايط احراز در واردات خودرو به انجمن واردكنندگان خودرو اعالم ميغيرنماينده جهت لحاظ نم

 


