לקוחות נכבדים,
הנכם מתבקשים להיערך מראש לקראת מערכת המכס החדשה וחתימה דיגיטלית עד סוף השנה.
לקוחות אשר לא יכינו מבעוד מועד את המסמכים הנ"ל לא יוכלו לשחרר את הסחורות מהמכס החל מחודש ינואר .2018
להל"ן נקודות חשובות בדבר כניסתה הצפויה של מערכת מכס " -שער עולמי"
אופן העברת מסמכים לסוכן המכס – עם כניסת מערכת שער עולמי ,ניתן יהיה להעביר את מסמכי השחרור
לסוכן המכס באמצעות דוא"ל ,בתנאי שקובץ המסמכים יהיה חתום דיגיטלית ע"י היבואן )כרטיס חכם(.
שמירת מסמכים – בהתאם לנהלים החדשים של המכס  ,על היבואן לשמור את מסמכי היבוא למשך תקופת
התיישנות  7שנים ,האחריות לא תכול כלל על סוכני המכס!
לשם כך מצורפים בשנית הטפסים המנחים לרשימת הכרטיס וכן הלינקים לייפוי הכוח ותצהירי היבואן.

א .כתב הרשאה לסוכן מכס )ייפוי כוח טופס  – (165כל ייפויי הכוח הקיימים עד למועד הפעלת מערכת שער
עולמי ,יבוטלו ויש להחליפם בטופס ייפוי כוח מקוון בלבד )כרטיס חכם(.
כתב הרשאה לסוכן מכס )ייפוי כוח( – כל ייפויי הכוח הקיימים עד למועד
הפעלת המערכת החדשה ,יבוטלו ויש להחליפם בטופס ייפוי כוח מקוון בלבד.

-

גישה לטופס ייפוי כוח באתר תהיל"ה בלינק הבא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=solo01@taxes.gov.il
מספר סוכן מכס
ב .תצהיר יבואן – כל תצהירי היבואן הקיימים עד לרגע הפעלת המערכת החדשה יבוטלו .יש להחליפם בתצהיר
יבואן מקוון.

תצהיר יבואן – כל תצהירי היבואן הקיימים עד לרגע הפעלת המערכת החדשה יבוטלו אף הם ויש להחליפם
בתצהיר יבואן מקוון.
-

גישה לטופס תצהיר יבואן באתר תהיל"ה בלינק הבא
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=sove01@taxes.gov.il

-

•

שאילתת נתוני ספקים בחו"ל באתר המכס בלינק הבא.

שימו לב! לא ניתן למלא ייפוי כוח מבלי להתקין את הכרטיס החכם.

רכישת כרטיס חכם:

כרטיס חכם – לשם ביצוע הפעולות הנ"ל חייב היבואן להשתמש בכרטיס חכם לצורך מילוי ושליחת טפסים מקוונים ו/או
קבצים הנוגעים לתהליכי המכס.
-

אנו ממליצים להתחיל כבר עכשיו להיערך לרכישת כרטיס חכם ,היות ומדובר בתהליך אשר אורך זמן.

-

הורדת טפסים להנפקת כרטיס חכם מאתר "קומסיין" בלינק הבא .

