אתם שאלתם UPS ,עונה
 10שאלות ותשובות לגבי
מערכת שער עולמי
יבואנים? לשימושכם  10שאלות ותשובות נפוצות לגבי מערכת שער עולמי.
ב 14-בינואר תעלה מערכת סחר חוץ חדשה במדינת ישראל -מערכת שער עולמי,
המערכת החדשה מהווה פלטפורמה חדשנית לניהול סחר החוץ בסביבת עבודה אינטרנטית
הפועלת  ,paperlessומספקת גישה נוחה למאגרי מידע וטפסים .לקראת עליית המערכת ,על
היבואנים בישראל לנקוט מספר צעדים שהינם קריטיים להיערכות נכונה ובלעדיהם לא יהיה ניתן
להמשיך לעבוד לאחר עליית המערכת.
 UPSריכזה שאלות נפוצות בנושא ונתנה להן מענה שיסייע ליבואנים בהמשך יבוא סדיר:
 .1מתי המערכת עולה ומה ההשלכות השינוי
על העבודה הסדירה?
חשוב לדעת  -ביום  10בינואר  2018בשעה  19:00תופסק פעילותה של
מערכת סחר החוץ הנוכחית בתחום היבוא עד לעליית המערכת החדשה
ב 14-בינואר.
לכן מומלץ לתכנן את היבוא כך שיגיע לישראל לפני  10בינואר או אחרי 14
בינואר ,ולעדכן בהתאם את הספקים בחו"ל!

 .2מה זה כרטיס חכם ולמה משמש?
אם אתם יבואנים ועדיין אין לכם כרטיס חכם  -מהרו להצטייד!
חתימה אלקטרונית על טפסים מקוונים ,עבודה במערכת מסלו"ל ועוד פעולות
מתאפשרות באמצעות הכרטיס החכם! הנפיקו עוד היום כרטיס חכם באחת
משתי החברות המורשות ( ComSignאו  )Personal IDוהכינו עצמכם למערכת
שער עולמי.

 .3מה זה תצהיר יבואן?
תצהיר יבואן הינו מסמך דיגיטלי המשקף את יחסי היבואן עם ספקיו השונים,
והוא נדרש עבור כל משלוח שערכו מעל  2,000דולר .יש לכם ספקים קבועים
בחו"ל? הגשת תצהיר יבואן עבור כל ספק מראש (פעם בשנה) תחסוך עבורכם
הרבה זמן ומשאבים מאוחר יותר.
 .4יפוי כוח – עבור מי?
הגדירו את סוכן המכס שלכם  UPS -או כל סוכן אחר  -כמיופה כוח עבור
חברתכם ,לטובת הגשת הצהרות היבוא שלכם .ללא יפוי כוח לא יוכל סוכן
המכס לפעול עבורכם במשלוחים שערכם מעל  1000דולר.

 .5מה ההבדל בין מספר הצהרת יבוא לרשימון יבוא?
הצהרת יבוא מחליפה את רשימון היבוא שהיה בשימוש עד כה ,וזהו מספר בן
 14ספרות .המשמעות היא שכדאי לוודא מראש שמערכות הנהלת חשבונות
ערוכות לקליטת נתון זה.

 .6מתי צריך מפרט אריזות (?)Packing List
מייבאים יותר מחבילה אחת? חובה לצרף מפרט אריזות (.)Packing List

 .7על מה יש להקפיד בפרטי חשבון ספק?
יש לוודא הגשת ניירת נכונה וקבילה  -חשבון ספק כמוגדר בתקנות המכס
סעיף .6

 .8מה חשוב לדעת על הסכמי סחר ואיך זה יכול לעזור לי?
למדינת ישראל מספר הסכמי סחר עם מדינות שונות בעולם ,המספקים
העדפה בשיעורי מכס.
הכירו את הסכמי הסחר ,ובכך תימנעו מתשלום יתר במכס ,עיכוב בזמני
שחרור ועלויות מיותרות.

 .9האם אני צריכ/ה לנהל ארכיון מסמכים בעצמי?
עם עליית מערכת שער עולמי ,המכס יפסיק לנהל ארכיון מסמכים פיזי והאחריות
על שמירת כל הצרופות תחול על היבואן.
אז מה עושים?
פשוט בחרו את הדרך הנוחה לכם לשמירת הארכיון – ארכיון דיגיטלי ,או
שמירת המסמכים המקוריים ויצירת ארכיון פיזי (בהתאם להוראות מס הכנסה).
אנו ב UPS -מאפשרים ללקוחותינו גישה לכל המסמכים אשר צורפו להצהרת
היבוא שלהם ,כמובן ללא תוספת תשלום.

 .10איך הופכים לגורם כלכלי מאושר ?AEO -
ולמה זה כדאי?
ליצואנים גדולים מומלץ להתחיל תהליך גורם כלכלי מאושר ( – )AEOגורם
שאושר כאמין על ידי המכס לאחר בדיקה ,ולאור זאת הוא נהנה מהקלות
שונות .חברות שעיקר עיסוקן יבוא ,מומלץ להגיש מועמדות לתוכנית יבואן
מאושר ,המאפשרת הקלות בתחום היבוא.

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

