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לכבוד
מר אמיר שני ,יו"ר ארגון התאגידים של סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים
מר רונן סימג'י ,יו"ר לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ת"א והמרכז
מר גדי כהן ,יו"ר לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים חיפה והצפון
מר יאיר ביטון ,יו"ר חטיבת חברות הבלדרות הבינלאומיות
מר ברי פינטוב ,מנכ"ל ארגון התאגידים של סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים
מר רז הילמן ,מנהל תחום יבוא ,לשכת המסחר

הנדון :הקלות במסגרת תוכניות "גורם כלכלי מאושר" ו – "יבואן מאושר"
 .1כידוע מינהל המכס מפעיל תכניות לפישוט הסחר "גורם כלכלי מאושר" ו – "יבואן מאושר" .לגורמים
שאושרו לתכניות אלו מעניק מינהל המכס הקלות בתהליכי המכס .במסגרת תהליך השחרור הוחלט
על הקלות נוספות בנושא הגשת צרופות מסוג "חשבון ספק" ו – "מסמך העדפה" למשלוחים המגיעים
בים וביבשה.
 .2לאור האמור ,בעת הגשת הצהרת יבוא של יבואן שבמעמד "גורם כלכלי מאושר" או "יבואן מאושר",
באמצעות סוכן מכס בעל מעמד "גורם כלכלי מאושר" ,לא נדרשת חתימה על "חשבון ספק" ו –
"מסמך העדפה" אשר מצורפים להצהרת היבוא .כמו כן ,לא נדרש אישור היבואן לפני הגשת הצהרת
היבוא.
 .3ההקלה לעיל מתייחסת למשלוחים אשר מגיעים באוויר ,בים וביבשה.
 .4על מנת להגיש הצהרת יבוא במסגרת ההקלה המפורטת בסעיף  2לעיל ,נדרש אישור חד פעמי של
היבואן במסגרת "כתב ההרשאה" (ייפוי הכוח) שממלא היבואן ובו הנו מייפה את כוחו של סוכן
המכס.
 .5במהלך חודש יוני תפורסם גרסה חדשה של "כתב הרשאה" ובה יתווסף סעיף מיוחד המתייחס
להגשת הצרופות ללא צורך בחתימת היבואן .החל מפרסום הגרסה החדשה של "כתב

ההרשאה" יינתן זמן התארגנות של  3חודשים לעדכון "כתב ההרשאה" ליבואנים
המעוניינים לעבוד במסגרת ההקלה כאמור.
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 .6עד פרסום הגרסה החדשה של "כתב ההרשאה" ותום זמן ההתארגנות ,ניתן לעבוד במסגרת
ההקלה לעיל ללא עדכון "כתב ההרשאה".

בברכה,
אבירם אברמוביץ
מנהל תחום בכיר תהליך שחרור
מטה מינהל מכס
העתקים :
מר אבי ארדיטי ,ראש מינהל מכס
גב' יפית חודדה ,מנהלת תחום תש"ר
מר עמיר קרון ,מנהל תחום גורם כלכלי מאושר
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