امور گمرکـى
مشارکتکنندگان محترم میتوانند در صورت نیاز به ورود کاال از خارج کشور جهت نمایش در اولین نمایشگاه بینالمللی پوششهای ساختمانی ( )CoverExمدارك زیر را
جهت اخذ تأییدیه مشارکت به ستاد برگزاری ارسال نمایند.
مدارک موردنیاز جهت ورود موقت یا ترانزیت کاال:
-

ارائه درخواست کتبى متقاضى به ستاد برگزاری و خطاب به شرکت نمایشگاههاى بینالمللى استان اصفهان در کاغذ سربرگدار ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل
شرکت مربوطه با ذکر نام و نوع کاال ،شماره و تاریخ فاکتور ،شماره و تاریخ بارنامه ،ارزش کاال ،قید نام شرکت فرستنده ،نام گمرك موردنظر و عنوان نمایشگاه.

-

ارائه تصویر بارنامه کاال بهصورت خوانا.

-

ارائه تصویر فاکتور یا فاکتورهاى مربوط به کاالهاى نمایشگاهى موردنظر به زبان انگلیسى که داراى شماره ،تاریخ ،ممهور به مهر و امضاء و تایپشده باشد.
تبصره یک :صدور تأییدیه مشارکت پس از پایان نمایشگاهها مقدور نخواهد بود.
تبصره دو :به دلیل عدم امکان احراز هویت و ارائه تعهدات و سپردههاى مالى توسط مشارکتکنندگان خارجى به گمرکات ،صدور تأییدیه مشارکت به افراد
غیرمقیم در ایران امکانپذیر نخواهد بود .لذا بدین منظور از شرکتهاى حملونقل بینالمللى مىتوان بهعنوان نماینده جهت اقدامات قانونى استفاده نمود.

مدارك موردنیاز جهت اخذ مجوز ترخیص قطعى:
-

ارائه درخواست کتبى متقاضى به ستاد برگزاری و خطاب به شرکت نمایشگاههاى بینالمللى استان اصفهان در کاغذ سربرگ دار ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل
شرکت مربوطه با ذکر نام و نوع کاال ،شماره و تاریخ فاکتور ،شماره و تاریخ بارنامه ،ارزش کاال ،قید نام شرکت فرستنده ،نام گمرك موردنظر و عنوان نمایشگاه.

-

معرفى نماینده تاماالختیار جهت انجام مراحل ادارى و اخذ مجوزهاى مربوطه.

-

ارائه تصویر فاکتور یا فاکتورهاى مربوط به کاالهاى نمایشگاهى موردنظر به زبان انگلیسى که داراى شماره ،تاریخ ،ممهور به مهر و امضاء و تایپشده باشد.

-

ارائه تصویر نامه تأییدیه مشارکت در نمایشگاه.

-

ارائه اصل و تصویر قبض انبار پشتنویسى شده.

-

ارائه تصویر پروانه ورود موقت.

-

ارائه تصویر بارنامه.

-

ارائه تصویر گواهى مبداء.

-

ارائه کاتالوگ کاالى مورد درخواست.

نمونه درخواست تائید مشارکت به گمرك

شرکت نمایشگاههاى بینالمللى استان اصفهان
مدیرعامل محترم
سالمعلیکم

ً
احتراما با عنایت به مشارکت شرکت  ..............................................................................در اولین نمایشگاه بینالمللی پوششهای ساختمانی ( ،)CoverExدر نظر
است کاالهاى فاکتور شماره  ...............................................مورخ  ...............................................و بارنامه  ...............................................شماره از گمرك

ترخیص موقت شود .لذا خواهشمند است دستور فرمایید تأییدیه مشارکت این شرکت در نمایشگاه مذکور را به گمرك  ...............................................اعالم تا نسبت
به اقدامات قانونى آن توسط نماینده این شرکت آقاى/خانم  ...............................................ادامه مراحل صورت پذیرد.

نام و نام خانوادگی:
امضا و مهر شرکت:

مستندات موردنیاز:
-1

تصویر فاکتور با درج شماره ،تاریخ ،مهر و امضاء معتبر

-2

تصویر بارنامه

-3

درخواست به شرح فوقالذکر تایپشده بر روى سربرگ شرکت متقاضى

-4

ثبت درخواست در دبیرخانه شرکت

نمونه فرم صدور مجوز ترخیص قطعى کاالى نمایشگاهى

شرکت نمایشگاههاى بینالمللى استان اصفهان
مدیرعامل محترم
سالمعلیکم

ً
احتراما شرکت  ....................................................... ..................کاالى موضوع بارنامه شماره  ،...............................................مورخ ،.......................................
و فاکتور /فاکتورهاى شماره  ،........................................مورخ  ،...............................به ارزش  ،...............................و قبض انبار شماره ،......................................

مورخ  ،.................................را از شرکت  .................................................که در بخش ارزى اولین نمایشگاه بینالمللی پوششهای ساختمانی ( )CoverExمشارکت
داشته است را خریدارى نموده است.
لذا خواهشمنداست دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ترخیص قطعى کاالى مذکور به گمرك  ........................................................اقدامات الزم به عملآورند.

ً
ضمنا آقاى/خانم  .........................................................جهت انجام تشریفات ادارى و گمرکى معرفى مىگردد.

نام و نام خانوادگی:
امضا و مهر شرکت:

مستندات موردنیاز:
-1

تصویر نامه مشارکتکننده.

-2

تصویر تایپ شده فاکتور کاال که داراى شماره ،تاریخ ،مهر و امضاء باشد.

-3

تصویر قبض انبار پشتنویسى شده (شرکتهاى حملونقل بینالمللى) – پاسخنامه (براى اشخاص)

-4

تصویر پروانه ورود موقت

-5

تصویر بارنامه کاال

-6

تصویر گواهى مبدأ

-7

کاتالوگ کاال

