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 آيين نامه اجرايي چگونگي فروش اقساطي، فوق العاده و حراج

 )قانون نظام صنفي ٨۴و ماده  ٧٠موضوع تبصره ماده ( 

 تعاريف

 :تعاريف -١ماده 

 .قانون نظام صنفي:قانون

 .کميسيون نظارت شھرستان :کميسيون نظارت

 .اتاق اصناف شھرستان :اتاق اصناف

 .اتحاديه صنفي :اتحاديه

عرضه کاال و خدمات به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بھاي آن به اقساط مساوي يا غير مساوي در سـر رسـيدھاي  :فروش اقساطي
 .معين از خريدار دريافت گردد طبق شرايط و ضوابط اين آيين نامه

، قيمت مصوب و يا ضـوابط عرضه کاال و خدمات به قيمت حداقل پانزده درصد پايين تر از قيمت متعارف بازار :فروش فوق العاده و حراج
 .نرخ گذاري، در ايام خاص و مدت معين طبق شرايط و ضوابط اين آيين نامه

 فروش اقساطي

واحد صنفي براي فروش اقساطي کاالي خود تمايل به دريافـت مبلغـي مـازاد بـر قيمـت نقـدي آن کـاال را داشـته باشـد  چنانچه -٢ماده
 .خريدار و فروشنده خواھد بود مشروط به رعايت موازين قانوني و توافق بين

 .اعالم قيمت فروش نقدي و اقساطي به صورت قطعي براي کاال و خدمات موضوع اين آيين نامه توسط فروشنده الزامي است -تبصره

در فروش اقساطي قرارداد بين خريدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کاال يا خدمت، مبلغ پرداخـت نقـدي، درصـد سـود  -٣ماده
انوني و تنظيم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطي، مبلغ فروش اقساطي و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و ق

 .نوع تضمين الزامي است

در صوتي که خريدار از سررسيد مقرر قصد واريز تمام يا بخشـي از بـدھي خـود را داشـته باشـد فروشـنده مکلـف اسـت مـدت  -۴ماده 
 .مجددا بر اساس فرمول اوليه محاسبه و تصفيه حساب نمايد بازپرداخت را

 فروش فوق العاده و حراج

 .مربوط اقدام نمايند تحادیهمتقاضيان فروش فوق العاده و حراج مي بايست قبل از برگزاري، نسبت به ارائه مدارک زير را به ا -۵ماده 

 .تصوير پروانه کسب معتبر -الف

 .عرضه در فروش فوق العاده و حراجفھرست کليه کاالھاي مورد  -ب

 .فاکتور خريد يا مدارکي دال بر قيمت تمام شده کاال -ج

 .فھرست قيمت کاالھاي مورد نظر در حالت فروش عادي و با احتساب تخفيف -د

 .اعالم درصد تخفيف -ه

حـراج جھـت متقاضـيان اقـدام و  اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک ھفته نسبت به صـدور مجـوز فـروش فـوق العـاده و -۶ماده 
 .رونوشت آن را براي اطالع اتاق اصناف ارسال نمايد

 .اخذ ھر گونه مبلغي از واحدھاي صنفي براي موافقت با فروش فوق العاده و حراج توسط اتحاديه ممنوع است -١تبصره
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نوبت در سال و ھر نوبـت حـداکثر بـه مـدت يـک تعداد دفعات برگزاري فروش فوق العاده و حراج واحدھاي صنفي حداکثر چھار  -٢تبصره 
 .ماه مي باشد

متقاضيان پس از دريافت مجوز موظفند ضمن الصاق تابلو فروش فوق العاده و حراج و درج قيمت کاالھاي مورد نظـر، نـرخ اوليـه،  -٧ماده 
 .گان نصب نمايندميزان تخفيف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسب به طوري که در معرض ديد ھم

 ساير مقررات

در صورتي که واحد صنفي بدون رعايت مقررات اين آيين نامه اقدام به فروش فوق العاده يا حـراج نمايـد متخلـف محسـوب و بـه  -٨ماده 
 .جرائم مقرر در فصل ھشتم قانون محکوم خواھد شد

روش فوق العاده و حراج نظارت نموده، شکايات واصله را بررسي اتحاديه و واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه ف -٩ماده 
 .و در صورت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزيرات حکومتي و يا ادارات تابعه آن در شھرستان ھا معرفي نمايند

 .نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عھده اتحاديه ھاي ذي ربط و اتاق اصناف مي باشد -١٠ماده 

تبصـره بوسـيله دبيرخانـه ھيـات عـالي ) ٣(و ) ١١(قـانون، مشـتمل بـر ) ٨۴(و مـاده ) ٧٠(اين آيين نامه در اجراي تبصره مـاده  -١١ه ماد
به تصويب وزير محترم صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين نامـه ھـاب قبلـي لغـو مـي  ٢٢/٩/١٣٩۴نظارت تھيه و در تاريخ 

 .گردد
 


