תצהיר יבואן – הסבר
תצהיר יבואן הינו טופס שעל היבואן למלא ולתאר בו את יחסיו עם ספקיו השונים – לכל ספק תצהיר יבואן נפרד.
במסגרת התצהיר ,היבואן נדרש להצהיר האם קיימים "יחסים-מיוחדים" (כהגדרתם בחוק) בינו לבין הספק בחו"ל,
והאם יחסים אלו השפיעו על ערך העסקה .בשער עולמי ,תצהיר יבואן יידרש עבור כל משלוח שערכו מעל .2,000$
ליבואן המייבא מספקים קבועים ,מומלץ להגיש מראש תצהיר יבואן עבור כל ספק .תצהיר זה ,שיוגש באופן מקוון
ויהיה חתום בחתימה אלקטרונית ,יהיה תקף וקיים במערכת המכס עבור כל המשלוחים שיגיעו מאותו ספק.
שימו לב! תצהירי יבואן שמוקמים/הוקמו בסחר חוץ – מוסבים/יוסבו לשער עולמי ואין צורך להכין עבורם תצהיר חדש
לשער עולמי .לעומת זאת ,תצהירים באתר תהילה בשלב זה של הפיילוט לא נשמרים ויהיה צורך למלא אותם מחדש
לאחר עליית המערכת לאוויר.

למעבר לתצהיר יבואן באתר המכס לחצו כאן
תצהיר היבואן מורכב מ 4-חלקים:
א .מילוי פרטי היבואן – מספר ישות ושם היבואן.
ב .מילוי נתוני הספק – ניתן לבדוק האם הספק קיים כבר במערכת באמצעות כניסה לשאילתת הספקים.

במידה והספק קיים במערכת ,ניתן להקליד את מספר הספק .במידה ולא ,יש למלא את פרטי הספק:

שימו לב – כאשר ארץ הספק היא סין ,יש לבחור באפשרות .People's Republic of China

ג .מענה על שאלות בנוגע למהות הקשרים העסקיים בין היבואן לבין הספק .במידה ויש מסמכים רלוונטים
למהות הקשר שבין היבואן לספק והשפעתו על ערך העסקה – ניתן לצרפם.

ד .הצהרה וחתימת היבואן:
יש לחתום באמצעות כרטיס חכם על ידי בחירת האפשרות הראשונה בשיטות החתימה" :משלוח הטופס אל
המכס חתום דיגיטלית ע"י היבואן":

עבור יבואן שאין ברשותו כרטיס יש לבחור את האפשרות השלישית בשיטות החתימה" :אין ברשות המצהיר
חתימה דיגיטלית – הטופס ישלח לבעל החתימה" .בעל החתימה הוא סוכן המכס .המשך התהליך יתבצע לפי
השלבים המפורטים בטופס:

יש לכם שאלות נוספות?  UPSמסייעת ליבואנים להיערך באמצעות ימי עיון ,הדרכות ,סרטוני הסברה ומדריכים
כתובים .כל המידע באתר  www.ship.co.ilובעמוד הפייסבוק.
הצוות שלכם בUPS-

