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 שימושי )לאחר קבלת הרישיון(-ביצוע משלוחי יצוא דואופן  לע הסבר

 

לייצא את המוצרים המופיעים הרישיון  בלמקרק לאחר קבלת רישיון היצוא, יכול היצואן  .1

 ברישיון עפ"י תנאי הרישיון שקיבל ובתוך תקופת תוקף הרישיון. 

כאשר כמות המוצרים המופיעה ברישיון גדולה מאחד, יכול היצואן לייצא את כל הכמות  .2

המותרת ברישיון במשלוח אחד או לפצל היצוא לכמה  משלוחים לאורך כל תקופת התוקף 

של הרישיון, וזאת עפ"י שיקול דעתו או בהתאם לתנאי העסקה. במקרה של כמה משלוחים 

ד שהכמות המצטברת של המוצרים במשלוחים השונים לא לאותו רישיון, על היצואן להקפי

 תעלה על הכמות הכוללת המותרת ברישיון.    

)להבדיל משירותים, תוכנה או טכנולוגיה(, על לשילוח בעת הכנת יצוא של מוצרים פיסיים  .3

התקין של או מילויים על רישומם  בין יתר המסמכים הנדרשים למשלוח, ,היצואן להקפיד

 : שהם בגדר חובהם ארבעה מסמכי

 חשבונית העסקה )מסמך שמנפיק היצואן עצמו(;  .א

 "(; 9רשימון היצוא )טופס מכס שסימונו "מב  .ב

 ;שטר המטען )מסמך שמנפיקה חב' השילוח / המוביל( .ג

 תצהיר יצואן )טופס מכס(.  .ד

  האחריות על מילויים התקין של מסמכים אלה חלה במלואה על היצואן, גם אם פעולת

 כל בחלקה ע"י סוכן מכס או כולה על ידו, או מתבצעת מתבצעת אינה המילוי / הרישום      

 גורם אחר המטפל בשילוח מטעמו של היצואן.      

מסמכי השילוח יירשמו / ימולאו בהתאם לכללים המחייבים את היצואן מטעם רשות המסים  .4

רשות המוסמכת )בעיקר חשבוניות העסקה( והמכס )שאר המסמכים(. יחד עם זאת, ל

עמידת היצואן בהן תיחשב לליקוי מנהלי -דרישות משלה לרישום / מילוי המסמכים, שאי

 הגורר אחריו נקיטת צעדים. 
 דרישות אלה הנן: 

מספר רישיון היצוא יופיע ע"ג חשבונית העסקה )גם אם החשבונית כוללת פריטים שאינם  .א

 מפוקחים ואינם נדרשים ברישוי(. 

 א יופיע במקום המיועד לכך ברשימון היצוא. מספר רישיון היצו .ב

פרט המכס של המוצר המיוצא המוזן ברשימון היצוא יתאים לזה שברישיון היצוא. במקרים  .ג

מזה  שונהשבהם היצואן או סוכן המכס שלו יבקשו להזין ברשימון עבור אותו מוצר  פרט מכס 

ופיע ברישיון(, יהיה ניתן המתואר ברישיון, בנימוק שזהו פרט המכס הנכון )לעומת זה המ

לעשות זאת רק לאחר שמבצע השינוי יידע על כך את הרשות המוסמכת, באמצעות האימייל, 

 תוך ציון: 

  תאריך ביצוע המשלוח 

  מס' הרישיון 

  )מס' הרשימון )או שליפת היצוא 

 זה המופיע ברישיון( פרט המכס המוחלף(  
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  זה המוזן ברשימון(פרט המכס המחליף( 

  ההחלפה /סיבת התיקון 

לאחר שיגור  .noam.bargal@economy.gov.il האימייל ישוגר לכתובות הדוא"ל הבאות: 

בתהליך השילוח  וניתן להמשיךנוסף , אין צורך להמתין למענה וקבלת אישור קליטה ההודעה

                                     כרגיל. 

 דגשים נוספים:  .ד

 ( במקרים שבהם כתובת האספקה"ship to"( שונה מכתובת הלקוח המשלם )"payable 

by"בחשבונית העסקה, יש להקפיד שכתובת האספקה תתאים לכתובת  ה( המופיע

 מהתאימהמופיעה בשטר המטען, וכן שכתובת זאת בפועל, הלקוח מקבל הסחורה 

  לכתובת הלקוח / המשתמש הסופי המופיעה ברישיון היצוא. 
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