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לכבוד
גובי מכס
מר אמיר שני ,יו"ר אירגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים
מר רונן סמג'י ,יו"ר לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ,מחוז ת"א
מר גדי כהן לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ,חיפה
מר ברי פינטוב ,מנכ"ל ארגון הגג של סוכני המכס
גב מירב וולדמן עו"ד מנהלת תחום איגוד לשכות המסחר ת"א
מר רז הילמן ,מנהל אגף יבוא ,מכס ותקינה ,איגוד לשכות המסחר ת"א
מר יאיר ביטון ,יו"ר חטיבת חברות הבלדרות הבינלאומית
מנהל יחידת השינוע משרד הביטחון
מכון היצוא ,מר בועז מלשטיין ,רח' המרד  29ת"א ,פקס03-5142984 :
התאחדות התעשיינים ,מר דני קטריבס ,מר איתי נקש רח' המרד  29ת"א פקס03-6976158:

הנדון :חותמת המכס הטורקי על תעודות תנועה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

EUR-MED, EUR-1

עדכון

בכפוף להודעתי בנדון מיום  17.6.18ולאחר בדיקה שנערכה מול רשויות המכס בטורקיה
ברצוני להבהיר:
תעודות התנועה שיונפקו ע"י שלטונות המכס הטורקים ,במערכת האלקטרונית ,יוחתמו
בחותמת אלקטרונית .מצ"ב דוגמא של חותמת המכס האלקטרונית.
תעודות התנועה שיונפקו במערכת האלקטרונית יכילו גם בר קוד הניתן לפתיחה ולקריאה
באמצעות אפליקציה לפתיחת בר קוד המצויה במכשירי טלפון סלולרי.
בטרם צירוף תעודת התנועה להצהרת היבוא ,על סוכן המכס לוודא כי הפרטים המצויים
בתעודה הם אותם פרטים המופעים בחילוץ המידע מהבר קוד שעל התעודה.
מועד הנפקת התעודה שיופיע בתוכן הבר קוד הוא מועד הנפקת התעודה לצורך קבילותה.
לא נדרש לציין באופן ידני על גבי התעודה במקום שנקבע לכך את תאריך הנפקת התעודה.
תעודות תנועה  EUR-MED, EUR-1שיונפקו בטורקיה ויכילו חותמת אלקטרונית ובר קוד
יהיו קבילות ולא נדרש חתימה או חותמת ידנית של המכס או של היצואן.
תעודות תנועה שעומדות בכול האמור לעיל ונפסלו בנסיבות של חוסר חתימה או חותמת
ידנית ניתן להביאם בפני ועדה אזורית למסמכי העדפה.

בברכה
דוד חורי  -מהנדס
מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור
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האוצר/רשות המסים בישראל
הנהלה
העתקים:
מר ערן יעקב מנהל רשות המיסים
מר אבי ארדיטי ראש מינהל המכס
מר אוהד כהן ,סמנכ"ל ומנהל מינהל סחר חוץ -משרד הכלכלה
גב רחל הירשלר -מינהל סחר חוץ -משרד הכלכלה
דר אורי ברוק לשכת המנהל
גב שרה ביטון ממונה מחלקה בינלאומית
גב יעל נווה עו"ד סגנית בכירה ליועמ"ש
גב' ענבל קורקוס ,עו"ד לשכה משפטית
גב' יערה אייזן ,עו"ד לשכה משפטית
חברי מטה
מעריכים ראשיים
ממוני תש"ר
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