
תצהיר יבואן
מילוי טופס אלקטרוני לתצהיר יבואן



מהו תצהיר יבואן?
תצהיר יבואן שנתי מהווה את אחת הדרישות המוטלות על יבואן מסחרי.

יבואן חייב להגיש תצהיר זה פעם בשנה עבור כל ספק ממנו הוא מייבא לישראל. תצהיר זה ידוע גם כטופס מכס 138.

תצהיר היבואן הוא חלק מהבדיקות שעורכת רשות המכס לצורך הערכת טובין, קרי-קביעת הערך שעליו יוטלו מיסי היבוא.

מטרת התצהיר - לשקף את מהות מערכת היחסים העסקית בין היבואן לבין הספק או צדדים שלישיים, ובהתאם לכך, לגלות האם 

ישנם סכומים נוספים הנובעים ממערכות יחסים אלו, אשר לא נכללו בערך לצרכי מכס. 

 
הערות חשובות

• מספר ח.פ. ספק בטבלת שאילתת הספקים חייבת להיות תואם לחשבון ספק שברשותך.

• טופס זה הינו מסמך משפטי. ממולץ להתוועץ עם רואה חשבון של חברתכם בכל ספק.

• חשוב לשמור בסיום שליחת הטופס למכס, את מספר אסמכתא של הטופס, לייצא את הטופס באמצעות סרגל הכלים של המכס 

ולשמור אותו במחשב שלכם.

• בסיום הטופס, יש לעדכן אותנו במספר מזהה של הספק.
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אז איך עושים זאת?
כניסה לטופס תצהיר יבואן 

יש להיכנס באמצעות דפדפן אקספלורר גירסה 11.

 

• יש לבחור בשפה הרצויה.

להוספת תצהיר, יש ללחוץ על הוספה.

במידה ורוצים לעדכן תצהיר קיים או לבטל, יש להכניס את מספר הטופס.

חלק א' – פרטי היבואן
• מס' ח.פ.

• שם יבואן )ללא סימני פיסוק – בכלל(

https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=sove01@taxes.gov.il
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חלק ב'- פרטי הספק

כדי לבדוק אם הספק קיים, ניתן להעזרת בלינק שאילתת הספקים של המכס.

במידה והספק מופיע- 

יש ללחוץ כן, ולהכניס את מספר מזהה שמופיע בשאילתא.

במידה והספק אינו מופיע -

יש ללחוץ "לא" ולהקים חדש. 

https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/UrlHash/VendorSearch?hash=S300C9R5n5p%2BzShiaO1lzn2PKOraZjjOsJTdLSCnJ0Zcb571FpNpckEiwxy4W5gAfkjFmxz03%2Beb6jSC2H4xjx8o3lAKaHokrhMlimuTxKE%21
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חלק ג'- פירוט הקשר העיסקי בינך לבין הספק.

במענה לתשובות, ניתן להעזר ברואה חשבון של חברתכם.

הוספת מסמכי העיסקה:
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חלק ד'- פרטי המצהיר

יש לבחור את שיטת החתימה באמצעות כרטיס החכם שברשותכם:

בכל שלב ניתן לבדוק תקינות הטופס בלחיצה בלחצן סרגל כלים

ולייצא את הטופס באמצעות לחצן כחול          שמופיע בסרגל כלים של המכס ולשמור אצלכם במחשב.

יש לבצע חתימה דיגיטלית

ולשלוח את הטופס אל המכס. 



תודה


