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שער עולמי

מילוי טופס אלקטרוני לייפוי כח

"
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מהו שער עולמי?
מערכת שער עולמי הינה מערכת דור חדש של המכס אשר תפקידה להחליף את מערכת סחר חוץ באמצעותה פעל המכס עד היום.
המערכת תעלה לאוויר בתאריך  14.01.2018ולמעשה תאפשר חיבור של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים למערכת אחת.
מטרת המערכת לפשט את הליך השחרור ,לעבור למצב עבודה ללא ניירת ולאפשר למכס בקרה על תהליך שחרור מתקדם.
כתוצאה מהתהליך זה יעשה המכס שימוש בטפסים אלקטרונים ,כרטיסים חכמים וכדומה.

מהו ייפוי כח דיגיטלי?
ייפוי כח דיגיטלי בדומה לייפוי כח המוכר לנו כיום ,מאפשר לסוכן המכס לבצע פעולות בשם הלקוח מול המכס.
עם המעבר למערכת שער עולמי ,על היבואן למלא את הטופס המקוון באמצעות כרטיס חכם בעל חתימה דיגיטלית.
על מנת שנוכל להמשיך ולייצג אתכם מול רשויות המכס ,עלינו להיות בעלי ייפוי כח מטעמכם.

מהו כרטיס חכם?
כרטיס חכם הינו כרטיס שמספק תעודות זהות ,אימות נתונים ואחסונם בתוך שבב.
הכרטיס החכם מסוגל לתקשר מול מערכות הממשל השונות.
על מנת להנפיק את הכרטיס החכם יש להתקשר מול הגורמים המאושרים ע"י משרד המשפטים – חברת קומסיין או חברת פרסונל
איי.די.
עבורכם ,הוזלנו את מחירי הנפקת כרטיס החכם ברכישה מול חברת קומסיין ( )Disk-On-Keyבסך  ₪ 200כולל מע"מ לתקופה של
 5שנים.

אז איך עושים זאת?
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אפשרות ראשונה  -המומלצת ביותר
שידור הטופס למכס חתום דיגיטאלית ע"י היבואן באמצעות הכרטיס החכם שלו ושידור על ידיו למערכת המכס.
יבואן שהינו בעל אמצעי חתימה אלקטרונית מאושרת ,יימלא את הטופס הממוחשב ,יחתום בחתימה אלקטרונית מאושרת
שהונפקה על שמו ,וישדר אותו למכס.
יובהר כי אין צורך באימות החתימה.

אפשרות שניה –
מילוי של הטופס ע"י היבואן חתימתו על הטופס ואימות החתימה ע"י "מאמת".
אם אין ברשות היבואן אמצעי חתימה אלקטרונית ,עליו למלא את הטופס ,להדפיסו ולחתום עליו בפני גורם "מאמת" ,בעל חתימה
אלקטרונית שאיננו הגורם ה"מורשה".
גורם "מאמת" יכול להיות סוכן מכס או עורך דין (גם אם אינם המורשים על פי כתב ההרשאה) ,משלח בינלאומי או פקיד מכס.
הגורם ה"מאמת" יאמת את החתימה ,וישדר את הטופס למכס עם החתימה האלקטרונית שלו.
לצורך אימות החתימה ע"י ה"מאמת" על היבואן להציג בפניו את המסמכים הבאים:
 .1תעודה מזהה (תעודת זהות ,רישיון נהיגה ,דרכון זר או תעודת מעבר זרה בתוקף).
 .2אם היבואן חותם על כתב ההרשאה בשם תאגיד ,עליו להציג גם כתב הסמכה של התאגיד המסמיך אותו לחתום מטעמו.
 .3כמו כן ,צריך לצרף את הטופס שמולא ידנית ע"י היבואן הכולל את חתימתו הידנית על גבי הטופס.
צילומים של מסמכים אלה יצורפו ע"י ה"מורשה" לכתב ההרשאה ,שישודר אלקטרונית על ידי המאמת למכס.

יש למלא את הטופס המקוון באתר

המכס (מצ"ב לינק נתמך בדפדפן  Explorerבלבד).

פרטי המרשה (“היבואן”) והמורשה (“עמיל המכס”):

000000000

מהות ההרשאות:

4

5

החזר כספי:

חתימת המרשה (ה"יבואן"):

000000000

אימות וחתימה:
אפשרות 1
שידור הטופס למכס חתום דיגיטאלית ע”י ה”מרשה”

אפשרות 2
מילוי של הטופס ע”י ה”מרשה” חתימתו על הטופס ואימות החתימה ע”י “מאמת” שונה מ”המורשה” ומשלוח הטופס
חתום דיגיטאלית ע”י ה”מאמת”

תודה

