פטור לפי סעיף 2ג2

עילת יבוא לשם יצוא
סעיף 5ג בהוראות מנכ"ל.
רק אחד התפקידים של מינהל תעשיות
שמשרת ומלווה את התעשייה במגוון נושאים.
המינהל החדש איחד  3מינהלים :מוצרי צריכה,
עתירות ידע סביבה וכימיה .כיום רק מינהל אחד.
1

מטרת הבדיקה–לוודא שהרכיבם יוצאים מהארץ
•
•
•
•
•
•

בודקים ח.פ במאגר שמדובר ביצואן.
יצואן חדש או חד פעמי ,מסתמכים על המכתב המנמק .בבקשה
השנייה נדרש לרשום תאריך יציאת המשלוח הראשון וארץ היעד
לפעמים נדרוש הזמנה מחו"ל.
בודקים שהטובין הם אכן חלק ממערכת שהחברה מייצאת או
יוצאים כמות שהם לחו"ל ולא מדובר בשימוש עצמי
התצהיר הכרחי אך אינו מספיק.
פטור ניתן רק לאחר שהבודק והחותם השתכנעו שהטובין יצאו
מהארץ.
2

ביל"צ היצוא חשוב יותר מהיבוא.

ולכן

לא חשובים הספקים והיצרנים .אנו מקבלים בקשות
לספקים ויצרנים "שונים" .כל הארצות המותרות
ביבוא .הדגמים לא חשובים .אין צורך בתעודות
בדיקה – לכן אחריות גדולה של החותם.
מקבלים תצהיר לספקים ,יצרנים ומשלוחים "שונים"
מצד שני דורשים מידע על היצואן .חשוב מייל מדוייק
ובפטור שנתי נדרש לרשום מספר עובדים בארץ.
3

הגשת בקשת יל"צ ממוחשבת
נדרשים מסמכים קריאים .מסמך שעבר סריקה אחת .לא
פקס של פקס ובלי הערות שהוספו אחרי החתימה.
תצהיר -אפשר תצהיר לספקים ויצרנים ומשלוחים "שונים"
להשתמש בו שנה מיום החתימה לבקשות שנתיות וחד
פעמיות.
מכתב מנמק בקצרה  -מה עיסוקה הכללי של החברה .מה
המוצר שמייצרת ומייצאת .בקצרה .הסבר קצר על המשלוח
המבוקש .בפטור שנתי לציין מספר עובדים וכמות יצוא.
4

המשך
•
•

•
•

בפטור חד פעמי נדרש גם חשבון ספק.
התחייבות יצואן – נדרשת רק כשמדובר ביבואן שמוכר
מוצרים ליצואנים כמות שהם .אם מדובר ביצואן גדול
ומוכר ,אז מספיק לצרף הזמנה.
להעתיק מיילים .לא להקליד .ט.ל.ח
מייל שגוי של היבואן/יצואן – בקשה נסגרת.

5

סעיף 4א בהוראות מנכ"ל:

בקשה למתן פטור תוגש בשלב שלפני
הגעת הטובין לנמל ...ניתן להגיש בקשות
לאחר הגעת הטובין ,אך לא תינתן עדיפות לטיפול
בבקשות אלה.
הגשתם בקשה? עקבו אחרי הסטאטוס בשער עולמי
 24שעות ביממה .חכו בסבלנות להחלטה.
אין דחוף.
6

• ביל"צ-אם אחרי  3ימי עבודה לא תקבלו תשובה,
יש לפנות לגורם המטפל .דליה בן דוד
•  90%מהבקשות התקינות מטופלות בתוך כיומיים
•  99%אנו מטפלים מהר יותר מהפונים .לכן:
• הכינו מראש תצהיר ומכתב מנמק  ,בקשו חשבון
ספק במייל – והגישו הבקשה מיד לאחר קבלתו.
• פטור שנתי ,לבקש חדש  3שבועות לפני שפג
תוקף הפטור הקודם.
• אנו זריזים ,ובקשות הזירוז רק מעקבות התשובה

7

פטור שנתי

סעיף 6ג התנאים:

• בעבר הוגשו לפחות  3בקשות לפטור חד פעמי
ומגיש הבקשה עמד בתנאי הוראות הדין והוראה זו.
• כמות המשלוחים בשנה לכל פרט מכס עולה על 5
פרשנות  :יצואן חדש עמד בתנאי של יצוא .כלומר
להגיש שנתי רק לאחר שהחל יצוא סדיר.
שני משלוחים לאותו פרט מכס תוך  3חודשים –
סיבה טובה להגיש שנתי .אנחנו מעודדים פטור
שנתי.
8

שנתי המשך:
•

•
•

•

פרט מכס חדש .לבקש חד פעמי פעם ראשונה
ולהסביר הצורך .או לנמק שנתי.
יצרנים ,לרשום כמה עובדים בארץ במכתב
המנמק .וגם כמה יחידות מוצר מיוצאות בשנה.
יבואן שמוכר ליצואנים לצרף התחייבות עם רשימה
סגורה של לקוחות יצואנים ,כולל ח.פ ואתר.
מי שמוכר ליצוא  +משרד הביטחון .אפשר בקשה
אחת .עילה יבוא לשם יצוא.
9

כמויות בפטור שנתי
היצואן צריך לרשום במכתב המנמק כמה יחידות
הוא מייצר ומייצא בשנה .בערך.
מכאן גם הכמויות שצריך לבקש בכל פרט מכס .אם
מדובר ביחידה אחת למוצר ,אז לבקש בערך לפי
היצוא.
רכיבים קטנים שרבים מהם נכנסים למוצר – לבקש הרבה.
מוצרים רגישים כמו מחשבים אישיים ושרתים,
להסביר הכמויות.
לנמק כמות קטנה ומוצר חריג .למשל  3שרפרפים.
10

יבואן שמוכר ליצואנים
• לרשום במכתב המנמק שם היצואן וח.פ.
• יצואן גדול ומוכר ,אפשר פשוט לצרף הזמנה
• פחות מוכרים  -מכתב התחייבות של היצואן שהטובין יוצאים
לחו"ל עם הסבר מה היצואן מייצא .מתי ולאן .לוודא יצוא כמונו.
• פטור שנתי – כאמור ,רשימה סגורה של לקוחות+ח.פ עם
התחייבות שלא למכור לאחרים ללא אישור מראש .האישורים
ניתנים במייל .יבואנים שלא מעדכנים לקוחות חדשים במהלך
השנה ,לא יקבלו פטור שנתי נוסף.
• יבואן שמוכר לספק שמוכר ליצואן – מכתב מהיצואן.
11

שימוש עצמי או יל"צ?
כל יבוא לשם יצוא כולל בתוכו שימוש קצר ברכיב או המוצר.
כלל אצבע פשוט :שימוש של עד חצי שנה או קצר ביחס
לאורך חיי המוצר = יל"צ
כלי קיבול לגז – מגיע מלא יוצא ריק ,לפנות למינהל יבוא!
יל"צ – מיכל יוצא מלא או מגיע ריק ויוצא ריק.
התצהירים שונים!
12

עבודת עמיל מכס מול יבואן
היבואן צריך לדרוש מהעמיל להעביר אליו כל מסמך שנשלח
מהמערכת והעמיל צריך להעביר את המסמכים המתקבלים.
כולל אישור קליטת בקשה ,השלמת מסמכים וההיתר עצמו.
אלא אם היבואן עוקב אחרי הבקשות במערכת שער עולמי.
הכי חשוב – לקרוא ולהתייחס למגבלות ולהערות בהיתרים
ובדחיות.
בכל פניה אלינו לכתב את היבואן.

13

אישורים של משרדים אחרים
תחבורה – רק רכיבים שמורכבים בכלי רכב שלא ייסעו
בכבישי ישראל .לא ינתן אישור לכלי רכב שלמים.
אנרגיה – נותנים .לרוב לחברות שמוציאות קרונות פיקוד
מזון – הרצאה נפרדת.
אמ"ר – עדיף לפנות בנפרד לאמ"ר .נותנים פטור שנתי .נכון
להיום מינהל תעשיות נותן גם אישור אמ"ר .יכול להשתנות.

תקשורת  ,נשק ואחרים – לא!
14

אישור יבוא של המינהל
•
•
•
•
•

רישיון ופטור ליבוא זיקוקים ,לייזרים ומשחקים
מסוכנים לפנות לדינה בלילטי – טל 02-666-2508
יבוא בדים מפקיסטאן .רישיון ליבוא אלכוהול –
צפורה ברמץ 02-666-2505
רישיונות יבוא ויצוא גזים וכימיקלים סימה חפץ
פיקוח על מוצרים דו שימושיים – פנינה מוגדסי
יל"צ של יצואני חשמל ואלקטרוניקה ואישורי
משהב"ט דליה בן דוד – 02-666-2387
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