מדינת ישראל
האוצר/רשות המסים בישראל
הנהלה
תאריך:
תיק:
סימוכין

ב' חשון ,תשע"ד
 6אוקטובר2300 ,
יצוא
553052

לכבוד
גובה מכס חיפה
גובה מכס נתב"ג
גובה מכס ת"א יפו
גובה מכס אשדוד
גובה מכס ירושלים
גובה מכס אילת
גובה מכס מעברים
גובה מכס מעבר נהר הירדן
משרד הכלכלה – מר אוהד כהן ,ראש המינהל לסחר חוץ
איגוד לשכות המסחר -רח' החשמונאים  58ת"א  61300מר טמלר פקס30-6283362 :
לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים בישראל ,מר רונן סימגי – שד' רוטשילד  022ת"א
לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ,מר חנן וייסמן – דרך העצמאות  00חיפה
ארגון התאגידים – לשכת המסחר ,גב' מירב ולדמן  -רח' החשמונאים  58ת"א 61300
יו"ר סקציית הבלדרים ,מר אודי כספי -רח' החשמונאים  58ת"א
חטיבת השינוע – משרד הביטחון ,הקריה ת"א ,פקס30-6216055 :
מכון היצוא – מר בועז מלשטיין ,רח' המרד  22ת"א ,פקס30-5082258 :
התאחדות התעשיינים  -מר דני קטריבס – רח' המרד  22ת"א

הנדון :יצוא טובין מישראל ללא צורך בהנפקת רשימון יצוא
הריני להביא לידיעתכם כי יצואנים המייצאים טובין אשר יעמדו בכל הקריטריונים המופיעים
להלן במצטבר פטורים מהגשת רשימון יצוא ,ביצוא מישראל:
.0
.2
.0
.8

ערך הטובין לצורכי מכס או לצורכי ביטוח אינו עולה על  233$של ארה"ב.
יצוא טובין אינו במסגרת עסקה של מכירה או קניה והטובין מיוצאים ללא תמורה או
תחליף לתמורה כספית.
לא קיימת לגבי הטובין הגבלה מכוח צו יצוא חופשי או כל פקודה ,חוק או צו אחר
המגביל יצואם של הטובין.
משקל המרבי של הטובין (כפי שמופיע בשטר המטען) אינו עולה על  23ק"ג.
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מדינת ישראל
האוצר/רשות המסים בישראל
הנהלה
היצואן ,סוכן המכס ,או פקיד הרישוי בעל ותק של למעלה מ 5-שנים יאשרו בחתימתם כי בדקו
את מסמכי היצוא והטובין עומדים בקריטריונים שתוארו לעיל.
טובין המיוצאים בהליך זה ללא רשימון יצוא ,אין להחזירם במסגרת פרט  503לנספח לצו תעריף
המכס .במידה וייובאו חזרה לישראל יש לסווגם בפרט המהותי ויחולו בגינם כל תשלומי המיסים
החלים.
מובהר בזאת כי מינהל המכס ינקוט בכל האמצעים העומדים בחוק במידה וימצא כי יצואן או
סוכן מכס הפרו הוראה זו.
הוראה זו מבטלת הוראה מיום  6.02.2335שפורסמה בעניין זה.

בברכה
דוד חורי  -מהנדס
ממונה יחידת יצוא/כללי מקור

העתקים:

מר משה אשר -מנהל רשות המיסים.
מר דורון ארבלי-ראש מינהל המכס.
מר ערן יעקב-סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה
גב איריס וינברגר עו"ד-סגן בכיר ליועץ המשפטי
מר גל גרינברג-ממונה יח המקצועית מע"מ
גב הראל כהן-יח' הפרסומים :אבקש לפרסם הוראה זו ולבטל את הוראה
" יצוא טובין שערכם אינו עולה על  $033ללא רשימון יצוא" מיום 5.02.2..5
יחידות תשר יצוא
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