לקוחות יקרים,
כחלק מהמעבר לשער עולמי מנהל המכס יצר מצב בו ישנו מידע רב יותר שעובר ישירות ממנהל המכס ליבואן ישירות,
ולא דרך סוכן המכס  ,למעשה הוא יצר שקיפות רבה יותר בעבודתו של סוכן המכס.
בנוסף פעולות מסוימות שהיו באחריותו של סוכן המכס הפכו להיות נחלתם של היבואן כגון מילוי תצהיר יבואן .
מצ"ב קישור לסרטון קצר של המכס על מילוי תצהיר יבואן – מסמך זה שנכתב על ידי בא לתת דגשים נוספים
והבהרות לגבי דרכי העבודה המומלצים והאפשרויות העומדות בפניכם וכמובן תהליך עבודה מומלץ ללקוחת אוריין
https://youtu.be/IuwIKggTUdU
להלן קישור לאתר המכס כפי שהוצג בסרטון בו תוכלו למצוא את כל השאילתות שחשופות לכם היבואנים  ,חלק
מהשאילתות מחייבות כרטיס חכם וחלק לא.

https://taxes.gov.il/customs/Pages/CustomsShaarOlami.aspx
קישור זה מחליף את כל הקישורים שהיו במהלך הפיילוט.
כמו כן ניתן להיכנס ישירות דרך הקישור הזה

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=sove01%40taxes.gov.il
או לחילופין בקישור הראשון של כל השאילתות והטפסים להיכנס ל>>> טפסים >>> טופס תצהיר יבואן תקופתי

אחרי שנכנסתם לקישור של הטופס יש למלא

בסוג פעולה

חלק א' למלא את פריטי החברה




מספר ישות – המשמעות היא ח.פ במקרה של חברה בע"מ או תעודת זהות במקרה של עוסק מורשה
בשם היבואן יש לשים רק אותיות ומספרים

חלק ב' – נתוני ספק
כחלק מהרחבת האחריות של היבואן בנושאים מסוימים בשער עולמי  ,המכס נתן את האפשרות שליבואן לפתוח
ספקים וכמובן להקליד בעצמו את תצהיר היבואן  ,למרות העובדה שהמכס נתן לכם את האפשרות לפתוח ספק היות
ומדוב ר בסוגיה בעלת משמעויות נרחבות עבורנו כסוכן מכס שלכם אנו מבקשים שלא תבצעו פתיחה של ספקים אלא
תפנו אלינו על מנת לעשות זאת
ספריית הספקים עוברת טיפול יסודי ע"י המכס עקב שימוש לא תקין בעבר  ,אותו ספק נמצא לעיתים עשרות פעמים
תחת שמות שונים  ,המכס מבצע פעילות של איחוד הספקים וכמובן אכיפה מול סוכן המכס כך שישתמש בספק הנכון .
כל נושא שימוש הספק ע"י סוכן המכס הופך להיות מהותי והליקוי בגין שימוש לא נכון של ספק הופך להיות חמור
לאומת ליקוי טכני קל שהיה בעבר .ולכן אנו מבקשים שתפעלו כך :
 .1במקרה של חידוש תצהיר – לבקש מהרפרנט שלכם לשלוח לכם את מספר הספק כפי שמוגדר אצלנו מספר
זה יועבר לכם לאחר בדיקה יסודית של הספק .
 .2במקרה של ספק חדש – להעביר לרפרנט העתק של חשבונית של הספק החדש על מנת שיוכל לפתח את
הספק עבורכם  ,לאחר פתיחת הספק הרפרנט שלכם יחזיר לכם מספר אותו אתם תצטרכו להכניס במקום
המתאים בחלק ב'

חלק ג' – מהות הקשרים העסקיים בינך ובין הספק וערך העסקה

לאחר מילוי הטופס בהתאם לתנאים ולקשרים המסחריים שקיימם – מומלץ כמובן טרם מילוי הטופס לוודא עם כל
הגורמים הרלוונטיים בחברה שאכן הנתונים שמולאו נכונים  ,יש לצרף גם את הגורמים המסחריים בחברה שמתנהלים
בשוטף מול הספק  ,גם את מחלקת הכספים שמבצעים את התשלומים ויודעים בדיוק מה משולם בפועל וכמובן
מחלקת היבוא שמתנהלת מול הספק .רק שילוב הידע של כל הגורמים ייתן לכם תמונה מלאה שמאפשרת לכם להגיש
תצהיר מדויק.
האפשרויות למילוי הטופס
מילוי הטופס ע"י מנכ"ל  ,סמנכ"ל כספים  ,עורך דין  ,רואה החשבון של החברה או מנהל יבוא שהוסמכו לשם
מילוי תצהיר יבואן :
התפקידים המפורטים לעיל הינם בעלי המשרה שמאושרים ע"י המכס לחתום על תצהיר יבואן בשם החברה .
 .1כאשר בעל המשרה ממלא את הטופס וחותם בחתימה דיגיטאלית שלו :
 .1.1חלקים א -ג ממולאים כפי שמוגדר לעיל
 .1.2אין צורך לצרף מסמך כלשהוא.

 .1.3בחלק ד' – הצהרת מגיש הבקשה יש שלמלא את שם המצהיר ואת התפקיד  ,לבחור את שיטת החתימה –
"משלוח הטופס אל המכס חתום דיגיטאלית ע"י היבואן"
 .1.4ללחוץ על האייקון של בחתימה הדיגיטאלית על מנת לחתום את הטופס ולשלוח את הטופס למכס

 .2כאשר בעל המשרה אינו בעל הכרטיס והמשלוח של הטופס למכס יהיה עם כרטיס של נושא מישרה אחר
בחברה ( שאינו מוגדר כמורשה לחתום על הטופס מבחינת המכס ) .
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6

חלקים א -ג ממולאים כפי שמוגדר לעיל
בחלק ד' – הצהרת מגיש הבקשה יש למלא בפרטי שם המצהיר והתפקיד את הפרטים של הגורם המורשה
לחתום על ההצהרה ולא של בעל הכרטיס
לבחור את שיטת החתימה – "משלוח הטופס אל המכס חתום דיגיטאלית – כאשר היבואן אינו בעל החתימה"
יש להדפיס את הטופס להעביר אותו לאדם שאמור לחתום  -לחתום עליו ידנית עם חתימה וחותמת של
המצהיר  ,לסרוק את הטופס החתום ידנית ולהעלות אותו לטופס
למלא את הח.פ של היבואן  ,ואת מספר הספק שהשתמשתם בו
ללחוץ על האייקון של בחתימה הדיגיטאלית על מנת לחתום את הטופס ולשלוח את הטופס למכס

 .3כאשר בעל המשרה אינו בעל הכרטיס והמשלוח של הטופס למכס יהיה עם כרטיס של נושא מישרה אחר
בחברה ( שאינו מוגדר כמורשה לחתום על הטופס מבחינת המכס ) או שליחה לעובד אוריין שיעלה את
הטופס למכס עבורכם .
.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.3.5
.3.6
.3.7

חלקים א -ג ממולאים כפי שמוגדר לעיל
בחלק ד' – הצהרת מגיש הבקשה יש למלא בפרטי שם המצהיר והתפקיד את הפרטים של הגורם המורשה
לחתום על ההצהרה ולא של בעל הכרטיס
לבחור את שיטת החתימה – "אין ברשות המצהיר חתימה דיגיטאלית – הטופס ישלח לבעל חתימה "
יש להדפיס את הטופס להעביר אותו לאדם שאמור לחתום  -לחתום עליו ידנית עם חתימה וחותמת של
המצהיר  ,לסרוק את הטופס החתום ידנית ולהעלות אותו לטופס
למלא את הח.פ של היבואן  ,ואת מספר הספק שהשתמשתם בו .
למלא את כתובות האימייל של השולח והמקבל
ולשלוח את הטופס לעל נחתימה

 .3.8במידה ואתם רוצים לשלוח עובד אוריין על מנת שיעלה את הטופס עבורכם יש לוודא עם הרפרנט את המיל של
האדם המתאים באוריין.
 .3.9מייל מהמערכת יישלח

 .3.10מקבל המיל יכנס לטופס המצורף למיל ירד לחלק ה' וילחץ על האייקון של בחתימה הדיגיטאלית על מנת
לחתום את הטופס ולשלוח את הטופס למכס

