עדכון מיום 10.01.07

נספח א'
תצהיר נלווה לבקשה למתן אישור תקן רשמי
לפי התוספת השנייה לצו יבוא חופשי ,התשל"ח1978 -

לכבוד :משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )באמצעות מכון התקנים הישראלי ,המעבדה ל ________(.
פרטי היבואן

פרטי עמיל מכס

פרטי הספק

)שם ,ח.פ(.

ארץ יבוא

בהמשך לבקשה מס'

מס שטר מטען

חשבון ספק

שם אוניה/טיסה

תאריך כניסה
לנמל

נמל יבוא

למתן אישור תקן רשמי אשר הוגשה למכון התקנים הישראלי ביום ________ולאחר

שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,אני מצהיר לגבי המשלוח
המפורט:
פרט מכס

תאור הטובין

קבוצת

דגם

שם יצרן

הטובין*

ארץ

כמות ויח'

יצור/מקור

מידה

1
2
3
4

* יש למלא מספר הקבוצה כפי שנקבעה ע"י מכון התקנים לעניין יבוא ספציפי זה
 .1הטובין המיובאים תואמים את הדגם שנבדק על ידי מכון התקנים בבדיקת אב טיפוס/דגם כפי שמפורט להלן
)לעניין טובין שבקבוצה :(2
תאור הטובין )כולל דגם(
1
2
3
4

מס' תקן לפיו נבדק

מס' תעודת בדיקה של

תאריך אישור

ואושר אב טיפוס/דגם

אב טיפוס/דגם

אב טיפוס/דגם

 .2הטובין עומדים בדרישות התקנים הרשמיים החלים עליהם כפי שמפורט להלן:
תאור הטובין )כולל דגם(

מס' תקן
מתאים לתקן כולו

מתאים לתקן למעט סעיפים

1
2
3
4

 .3אני מתחייב לשווק את הטובין רק לאחר שסימנתי אותם בהתאם להוראות הסימון של התקן הרשמי.
 .4אני מתחייב לשווק את הטובין רק לאחר שתיקנתי את כל הליקויים הקיימים בהם ,כמפורט לעיל ,ווידאתי כי
הטובין תואמים את דרישות התקנים הרשמיים החלים עליהם.
 .5אני מתחייב להחזיק בתיק מוצר לדגם ,אשר הוכן בהתאם להוראות הממונה על התקינה ולפי קבוצה לה שייך
הטובין שבתצהיר ,במשך  7שנים מיום השחרור האחרון של דגם הטובין ולאפשר לממונה על התקינה ולמי שהסמיך
לעניין זה לעיין בתיק מוצר לדגם במהלך ביצוע ביקורת לפי הוראות חוק התקנים.
 .6אני מצהיר כי קראתי את "הוראות הממונה על התקינה – הענקת אישור תקן רשמי  ,בהתאם לתוספת השנייה לצו
ייבוא חופשי ,התשל"ח "1978-כפרסומן ביום חתימתי על תצהיר זה ,הנני מבין את תוכנן וידועות לי תוצאות
הפרתן ,ובמיוחד:
)א( במידה שיימצאו בשוק טובין השייכים למשלוח זה והם אינם הטובין עליהם הצהרתי בבקשה זו ,רשאי הממונה
על התקינה וכל אדם שהוסמך לכך על ידי הממונה לתפוס ולעכב את הטובין עד לבדיקת מידת ההתאמה של
הטובין לדרישות תקן רשמי .בנסיבות אלו ,התשלום עבור בדיקת ההתאמה לתקן יושת עליי.
)ב( במידה שיימצאו בשוק טובין השייכים למשלוח זה והם אינם עומדים בדרישות תקן רשמי ו/או הם אינם
הטובין עליהם הצהרתי בבקשה זו ,רשאי הממונה על התקינה לקבוע כי לא אוכל לעשות שימוש במסלול
השחרור על בסיס הצהרה ובמשך תקופה של עד שנה מיום תפיסת הטובין ,אוכל לשווק את הטובין רק בכפוף
לבדיקת מכון התקנים בדבר התאמת הטובין לתקן ,בדומה למוצרים השייכים לקטגוריה .1
)ג( במידה שנמצא כי הטובין שייבאתי במשלוח זה אינם עומדים בדרישות התקן הרשמי ,רשאי הממונה על
התקינה ,בנוסף לכל הסמכויות שמוקנות לו בחוק התקנים ,התשי"ג ,1953 -לחייב אותי לבצע  recallעל
חשבוני ,בנוסח ובתנאים שיקבע.
)ד( נמצאו הטובין בנסיבות האמורות בסעיפים )א( ו) -ב( שלעיל ,רשאי הממונה על התקינה לפרסם אזהרה לציבור
בדבר חשש לפגיעה בבטיחות הציבור /בבריאות הציבור או באיכות הסביבה.

 .7בנוסף לאמור לעיל ,ידוע לי כי על בסיס תצהירי זו יינתן לי אישור תקן רשמי לשחרור הטובין מהמכס לצורכי שיווק
ומכירה וכי במידה שהצהרתי תמצא כשקרית ,אהיה צפוי לעונש הקבוע בחוק.
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעניין משלוח טובין זה )חשבון ספק _______________
שטר מטען __________________ ( אמת-

________________

_________________

חותמת החברה/היבואן

חתימה

ותפקיד

_______________
תאריך

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד_______________________ רשום בלשכת עוה"ד בישראל,
מס' רישיון ________________ בכתובת _____________________________  ,מאשר בזאת כי:
) _________________ (1רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ________________________ אשר חתם
על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.
) (2ביום ____________ הופיע בפניי ____________________ ,מספר זהות ____________ /המוכר לי
אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר את אמיתות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

__________

_______________

שם

חותמת וחתימה

______________
תאריך

