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1.1

תוכן הוראת הנוהל
תהליך יצוא טובין מישראל מוסדר באמצעות חקיקה המתעדכנת מעת לעת .יצוא של טובין ביטחוניים
וטובין דו שימושיים (כהגדרתם בחוק) מוסדרים באמצעות חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני תשס"ז ,2007 -צו
יצוא חופשי ,וצווים נוספים (מפורטים בסעיף  1.2לעיל) .הוראות אלו מפרטות טובין לגביהם נדרשים
יצואנים לקבל רישיון יצוא על מנת לייצא אותם.
על מנת לסייע ליצואנים ולסוכני המכס בעבודתם מול המכס ,ולוודא כי הטובין המיוצאים עומדים בתנאי
חוקיות היצוא ,נדרש היצואן למלא תצהיר עבור טובין אלו שיהווה חלק ממסמכי המשלוח אשר יסופקו על
ידו לסוכן המכס.
למען הסר ספק ,על היצואן מוטלת החובה להתעדכן בתיקוני החקיקה בתחום ו/או לבדוק את הרשימות
המעודכנות מול הרשויות המוסמכות ,ע"מ להחליט אם הטובין אותם הוא מייצא נדרשים בפיקוח .פירוט
הרשימות של הטובין המפוקחים הינו ברשות ובאחריות המשרדים המתאימים.

1.2

רשויות מוסמכות וצווי פיקוח
להלן מפורטות הרשויות המוסמכות וקישור לצווי הפיקוח אשר באחריותן:


משרד הביטחון:
 oצו הפיקוח על יצוא בטחוני (ציוד לחימה) –
http://www.exportctrl.mod.gov.il/NR/rdonlyres/273A94F6-BBE4-415CB3A0-D793FFABC4F0/0/tsav_pikuah_tsiyud_lehima.pdf
 oצו הפיקוח על יצוא בטחוני (ציוד טילים) –
http://www.exportctrl.mod.gov.il/NR/rdonlyres/B9DF110D-5177-4E83-B3E10D09334BC446/0/tsav_pikuah_mtcr.pdf
 oצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) –
http://www.mod.gov.il/pages/encryption/tzofen.asp



משרד הכלכלה (תמ"ת):
 oצו יצוא חופשי (תוספת שלישית – כימיקלים)
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/DC3A08B6 -5D11-4B10-B826FB57F9319DDC/0/FreeExportLaw111206.pdf

 oצו הפיקוח על יצוא בטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח) –
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/C6357298-7B24-4CEE-841633EC1B6BB21C/0/tzavpikucayetzudu.pdf
 oצו הפיקוח על יצוא כימי ,ביולוגי וגרעיני –
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/4B6AF770-81EA-49B0-806B5C1B37E7217C.htm

1.3

תצהיר יצואן


תצהיר יצואן עבור יצואן בטחוני (בטחוני  /דו שימושי)

תצהיר היצואן ימולא עבור כל משלוח יצוא (בין אם חייב או שאינו חייב ברישיון יצוא עבור ציוד
ביטחוני/דו שימושי מפוקח) .התצהיר ייחתם על ידי היצואן ויימסר לסוכן המכס .ניתן יהיה לשמור את
התצהיר חתום וסרוק ע"י היצואן/סוכן המכס ,ולהציגו עפ"י דרישה של עובד המכס.
 תצהיר יצואן עבור יצואן שאינו ביטחוני
יצואן אשר אינו רשום במרשם היצואנים הביטחוניים של האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד
הביטחון (אפ"י) ואינו מייצא מוצרים הדורשים רישיון יצוא ממשרד הביטחון ,משרד הכלכלה ,או כל רשות
מוסמכת אחרת ,יוכל למלא תצהיר יצואן שנתי ,במסגרתו יצהיר כי כל היצוא שלו במהלך אותה שנה
קלנדרית אינו מפוקח לפי אף צו יצוא ,ואינו דורש רישיון יצוא .תצהיר שנתי כנ"ל ימולא על ידו עבור כל
סוכן מכס אתו יעבוד היצואן במהלך השנה.
סוכן המכס אינו רשאי לשדר שליפת יצוא ללא קבלת תצהיר יצואן ממולא וחתום כנדרש .במידה וישדר
נתונים שלא עפ"י הנחיות היצואן ,רשאית רשות המסים לפעול מולו באמצעים העומדים לרשותה.
תצהיר יצואן מיועד לסייע לסוכן המכס במילוי תפקידו ואינו מהווה תחליף למסמכים אותם נדרש היצואן
להמציא לסוכן המכס לצורך הכנת שליפת היצוא.
תצהיר היצואן מהווה גם ייפוי כוח אשר ניתן ע"י היצואן לסוכן המכס ומייפה את כוחו לפעול בשמו בכל
הקשור לביצוע יצוא זה.
יצואן המייצא בתהליך בלדרים יהיה פטור מחובת מילוי תצהיר יצואן .זאת מאחר ועצם היצוא באמצעות
תהליך בלדרים הינו הצהרה של היצואן כי הטובין הכלולים במשלוח זה אינם מפוקחים ואינם דורשים
רישיון יצוא.
אין לייצא בתהליך בלדרים טובין הנתונים לפיקוח מכוח כל צו שהוא

1.4

אופן מילוי התצהיר
ע"מ להבטיח טיפול יעיל ולמנוע עיכובים מיותרים ,נדרש להקפיד על מילוי התצהיר עפ"י ההנחיות
הרשומות לעיל אשר מגדירות מה יש לציין בכל סעיף בתצהיר:
א .נתוני היצואן :במקום זה ירשמו שם היצואן ומספר החברה (ח.פ ).כפי שמופיעים במערכות מע"מ.
ב .נתוני המשלוח:
 .1מס' חשבונית :מספר חשבונית שהפיק היצואן אשר מופיע במערכות ניהול החשבונות שלו.
 .2תיאור טובין :תיאור (מלל חופשי) של הטובין המיוצאים
 .3קוד מוצר (אפ"י) :קוד מספרי אשר ניתן ע"י האגף לפיקוח על היצוא במשרד הביטחון (אפ"י)
לטובין המיוצאים ומופיע ברישיון היצוא שהונפק על ידם
 .4מק"ט יצרן :המספר הקטלוגי של הטובין כפי שמופיע בפרסומי היצרן
 .5כמות :כמות הטובין המיוצאים
 .6חוקיות יצוא :יש לציין את הצו הרלוונטי ברשימה אשר לפיו ניתן רישיון היצוא לטובין
המיוצאים ,ואת מספר רישיון היצוא אשר ניתן ע"י הרשות המוסמכת .במידה ובמשלוח
קיימים טובין אשר מפוקחים לפי מספר צווים ,נדרש לציין את כל הצווים.
 .7פטור מרישיון יצוא :במידה ויצוא הציוד המפוקח עומד בתנאים הפוטרים מחובת רישיון ,יש
לסמן את הסיבה המזכה בפטור.
ג .נתוני הנשגר :שם מקבל הסחורה בארץ היעד ( Ship Toבמסמכי היצוא והחשבונית) .מקבל
הסחורה אינו בהכרח המשתמש הסופי ,אלא זה שמשחרר את הסחורה מפיקוח מכס בארץ היעד.
ד .נתוני משתמש סופי :שם המשתמש הסופי ) (End Userומדינתו .המשתמש הסופי הוא זה אשר
רשום ככזה ברישיון היצוא שהונפק ע"י הרשות המוסמכת.
ה.

נתוני מקבל החשבונית :שם ומדינת הגוף אשר משלם עבור הטובין המיוצאים .מופיע כBill To -

במסמכי היצוא והחשבונית .אינו בהכרח מקבל הסחורה או המשתמש הסופי בה.
ו .הצהרת היצואן :חלק זה הינו הצהרה מחייבת של היצואן על אמיתות הפרטים המופיעים
בתצהיר ,והתחייבות היצואן לספק כל מידע שיידרש ע"י רשות המסים .חלק זה כולל גם ייפוי כוח
לסוכן מכס אשר פרטיו רשומים בחלק זה (שם ומספר סוכן) לפעול בשמו בכל הנוגע ליצוא זה.
חלק זה ייחתם בשם ממלא התצהיר מטעם היצואן ,תפקידו ,חתימתו וכן חותמת רשמית של
היצואן.
על סוכן המכס לנקוט בכל האמצעים ע"מ לזהות את מגיש התצהיר ,לרבות ע"י תצלום תעודת
זהות שיצורף לתצהיר.

נספח א' – טופס תצהיר יצואן (ליצואן ביטחוני)

רשות המסים ,מינהל המכס  -תצהיר יצואן
א .נתוני היצואן:
שם יצואן _______________________:ח.פ_______________________:.
ב .נתוני המשלוח:
מס' חשבונית )_______________________________________________________________________:(Invoice
תיאור טובין________________________________________________________________________________:
_________________________________________________________________________________________
קוד מוצר אפ"י _______________________________________________________________________:
מק"ט יצרן)___________________________________________________________________________:(P/N
כמות____________________________________________________________________________________:
חוקיות יצוא :האם נדרש רישיון יצוא עבור טובין אלו לפי:


צו הפיקוח על יצוא בטחוני (ציוד לחימה) – משרד הביטחון:

כן

לא

רישיון מס_______:



צו הפיקוח על יצוא בטחוני (ציוד דו שימושי מפוקח) – משרד הביטחון:

כן

לא

רישיון מס_______:



צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (אמצעי הצפנה) – משרד הביטחון:

כן

לא

רישיון מס_______:



צו הפיקוח על יצוא כימי ,ביולוגי וגרעיני – משרד הכלכלה:

כן

לא

רישיון מס_______:



צו היבוא והיצוא (פיקוח על טובין דו שימושיים) – משרד הכלכלה:

כן

לא

רישיון מס_______:



צו יצוא חופשי ,תוספת שלישית (כימיקלים) – משרד הכלכלה:

כן

לא

רישיון מס_______:

ג .נתוני הנשגר – מקבל הסחורה ):(Ship To
שם הנשגר ___________________________:מדינה_________________________:
ד .נתוני משתמש סופי ):(End User
שם ________________________________:מדינה_________________________:
ה .נתוני מקבל החשבונית ):(Bill To
שם ________________________________:מדינה_________________________:
ו .הצהרת היצואן:
אני החתום לעיל מצהיר שכל הפרטים שמסרתי בתצהיר זה הם נכונים ,מלאים ומדויקים.
במידה ויחולו שינויים בפרטים המפורטים לעיל ,הנני מתחייב לדווח על כך בהתאם לאלתר.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של רשות המסים לבקש כל מסמך ו/או ראיה ו/או לבצע כל ביקורת ו/או בדיקה אחרת לצורך
אימות הפרטים המפורטים לעיל ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הנני מתחייב לשמור את כל המסמכים הקשורים ליצוא זה בהתאם להוראות כל דין ,ולהמציאם בהתאם לדרישה .ידוע לי כי
מסירת מידע כוזב מהווה עבירה בעטיה תוכל רשות המסים לפעול נגדי באמצעים העומדים לרשותה.
אני מייפה את כוחו של סוכן מכס___________________ :מספר סוכן ________:לטפל במשלוח המצוין בתצהיר זה.
שם החותם________________:תפקיד_________________________:תאריך________:
חתימה וחותמת היצואן______________________________________:


יש למלא תצהיר זה לאחר עיון והבנה של החקיקה המתייחסת לפיקוח על היצוא.

נספח ב' – טופס תצהיר שנתי (ליצוא שאינו מפוקח)
או יצואן שאינו יצואן בטחוני

רשות המסים ,מינהל המכס  -תצהיר יצואן שנתי
בתוקף מ_________ עד __________

א.

נתוני היצואן:
שם יצואן _______________________:ח.פ_______________________:.

ב .חוקיות יצוא:
אני מצהיר בזאת כי איני מייצא ולא אייצא טובין אשר כלולים ב:


צו הפיקוח על יצוא בטחוני (ציוד לחימה) – משרד הביטחון



צו הפיקוח על יצוא בטחוני (ציוד דו שימושי מפוקח) – משרד הביטחון



צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (אמצעי הצפנה) – משרד הביטחון



צו הפיקוח על יצוא כימי ,ביולוגי וגרעיני – משרד הכלכלה



צו היבוא והיצוא (פיקוח על טובין דו שימושיים) – משרד הכלכלה



צו יצוא חופשי ,תוספת שלישית (כימיקלים) – משרד הכלכלה

במידה ומשלוח מסוים יהיה כפוף לחוקיות יצוא עפ"י חוק/צו כלשהו ,אני מתחייב כי ילווה
ברישיון/אישור יצוא ובתצהיר יצואן מתאים.
הצהרת היצואן:
אני החתום לעיל מצהיר שכל הפרטים שמסרתי בתצהיר זה הם נכונים ,מלאים ומדויקים.
במידה ויחולו שינויים בפרטים המפורטים לעיל ,הנני מתחייב לדווח על כך בהתאם לאלתר.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של רשות המסים לבקש כל מסמך ו/או ראיה ו/או לבצע כל ביקורת ו/או בדיקה
אחרת לצורך אימות הפרטים המפורטים לעיל ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הנני מתחייב לשמור את כל המסמכים הקשורים ליצוא זה בהתאם להוראות כל דין ,ולהמציאם בהתאם לדרישה.
ידוע לי כי מסירת מידע כוזב מהווה עבירה בעטיה תוכל רשות המסים לפעול נגדי באמצעים העומדים לרשותה.
אני מייפה את כוחו של סוכן מכס___________________ :מספר סוכן ________:לטפל במשלוחים אשר אייצא
במהלך שנה זו.

שם החותם________________:תפקיד_________________________:תאריך________:
חתימה וחותמת היצואן______________________________________:



יש למלא תצהיר זה לאחר עיון והבנה של החקיקה המתייחסת לפיקוח על היצוא.

