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מידע כללי אודות עלויות שחרור במשלוחי יבוא אישי
לקוח  /ה יקר /ה,
לנוחותך ,להלן מידע כללי בדבר עלויות השחרור הצפויות במשלוחי יבוא הנשלחים ביבוא אישי בלבד (להבדיל מיבוא מסחרי)
בהתאם לתהליכי השחרור השונים העשויים לחול במשלוח .יודגש כי מסמך זה אינו כולל עלויות הובלה ומתייחס אך ורק לעלויות
השחרור הצפויות .עלויות ההובלה תפורטנה במחירוני החברה.
 .1משלוחים בערך של עד  1,000דולר ארה"ב
משלוחים בערך מוצהר של עד  1,000דולר ארה"ב משוחררים לרוב בהליך שחרור מהיר בהסתמך על הניירת המצורפת למשלוח
לפיה מופקת הצהרת יבוא בשמו של היבואן.
מודגש בזאת כי הערך לצורכי מכס הנו ערך  )Cost, Insurance , Freight( CIFכלומר שמיסים ומע"מ ככל שחלים ,יחושבו
לפי ערך הכולל את עלות המוצר ,הובלה וביטוח ,אם נרכש.
להלן פירוט העלויות הצפויות במשלוחים בהתאם לערך הטובין:
 .1.1משלוחים בערך מוצהר של עד  75דולר ארה"ב:
משלוחי יבוא אישי בערך של עד  75דולר ארה"ב (לא כולל הובלה) ,לרוב פטורים מתשלום עלות כלשהי ,למעט במקרים בהם
המשלוח מעוכב מסיבות הנוגעות לחוקיות היבוא ו  /או בהתאם לדרישת הרשויות הרלוונטיות.
משלוחים ביבוא אישי של משקאות ,טבק ומוצריו וכיו"ב ,יחויבו במיסים ע"פ פרט המכס הרלוונטי ,אף אם ערכם נמוך מ -
 75דולר ארה"ב ,וכן בעלויות שחרור כמפורט להלן בהתייחס למשלוחים שערכם נע בין  75דולר ארה"ב ל  500דולר ארה"ב.
 .1.2משלוחים בערך מוצהר של בין  75דולר ארה"ב ל  500 -דולר ארה"ב:
מרבית המשלוחים בערך מוצהר של  75דולר ארה"ב ועד  500דולר ארה"ב ,פטורים מתשלום מכס ומס קניה והחיוב
הצפוי בגינם הנו כדלקמן:


*מע"מ  -יחויב כדין



שחרור ממכס  ₪ 174.33 -כולל מע"מ.



דמי טיפול  /תשלום מסים  ₪ 18.72 -כולל מע"מ.



*אגרת מחשב  - ₪ 18 -למשלוחים בערך של  100דולר ומעלה (על סעיף זה לא חל מע"מ)



דמי ניטול ואחסנה :בהתאם לתעריפי המסוף הרלוונטי.

 .1.3במשלוחים בערך מוצהר של בין  500דולר ארה"ב ל  1,000 -דולר ארה"ב צפוי לחול חיוב כדלקמן:


*מע"מ  -יחויב כדין



*מיסים  -ככל שחלים ובהתאם לפרט המכס הרלוונטי



שחרור ממכס  ₪ 174.33 -כולל מע"מ.



דמי טיפול  /תשלום מסים  ₪ 18.72 -כולל מע"מ.



דמי הרשאה לרשות שדות התעופה  ₪ 31.59 -כולל מע"מ.



*אגרת מחשב  ₪ 18 -למשלוחים בערך של  100דולר ומעלה ( על סעיף זה לא חל מע"מ)



*אגרת בטחון ( ₪ 41 -על סעיף זה לא חל מע"מ).



דמי ניטול ואחסנה :בהתאם לתעריפי המסוף הרלוונטי.
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משלוחים בערך  CIFהעולה על  1,000דולר ארה"ב:

.2

משלוחים שערכם המוצהר לצורכי מכס גבוה מ 1,000-דולר ארה"ב ומשלוחים בערך נמוך יותר ,המעוכבים בשל חוקיות
היבוא ו  /או לפי דרישת רשויות המכס (לדוגמא משלוחים המצריכים אישורי תקן ו  /או היתרים ו  /או רישיונות ו  /או אישור
של רשויות ממשלתיות וכיו"ב) ,משוחררים על בסיס הצהרת יבוא המוגשת למכס בשמו של היבואן .הערך לצורכי מכס הנו
ערך  )Cost, Insurance, Freight( CIFומגלם בתוכו את עלות המוצר ,ההובלה וביטוח אם נרכש.
.2.1



במשלוחים אלה צפוי חיוב כדלקמן:


*עלויות מע"מ ומיסים יחולו ע"פ דין בהתאם לפרט המכס הרלוונטי.



עמילות מכס  ₪ 333.45 -כולל מע"מ.



עמלת טיפול ₪ 87.75 :כולל מע"מ או  3%מערך המיסים ,הגבוה מבניהם ובתוספת מע"מ.



דמי ניטול ואחסנה :בהתאם לתעריף המסוף הרלוונטי אך לא פחות מ  ₪ 14.04 -כולל מע"מ.



דמי הרשאה לרשות שדות התעופה ₪ 31.59 :כולל מע"מ.



במקרה של דרישה של המכס לבדיקה פיסית של המשלוח תיגבה עלות בסך של  ₪ 93.6כולל מע"מ.



*אגרת מחשב( ₪ 36 :על סעיף זה לא חל מע"מ).



*אגרת ביטחון( ₪ 41 :על סעיף זה לא חל מע"מ).

* תעריפי אגרות כמפורט לעיל נגבים ע"פ ובהתאם לתקנות המכס וכפופים לשינוי בהתאם לתעריפי רשות המיסים,
המתעדכנים מעת לעת.

עלויות המיסים נגבות בהתאם להצהרת היבוא ובכפוף לחוקי המכס ואלה תחויבנה בהתאם להליך המכס הנדרש ,למהות הטובין,
ערכם ,וכיו"ב .העלויות בפועל תיקבענה בהתייחס לכל משלוח ומשלוח באופן פרטני ובהסתמך על הניירת המצורפת למשלוח  /או
החלטות ו  /או דרישות המכס ו  /או הרשויות הממשלתיות הרלוונטיות ,כפי שתיקבענה במסגרת הליך הטיפול והסיווג של
המשלוח.
* לבדיקה וקבלת מידע בנוגע לתשלומי מיסים החלים על המשלוח יש לעיין באתר רשות המכס בלינק שלהלן:
https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/yebueshe_guide.aspx#GovXParagraphTitle6
** למידע בנוגע לעלויות ניטול ואחסנה המתעדכנות מעת לעת ,ניתן לעיין באתר מסוף מטעני הבלדרות בכתובת:
.https://www.ship.co.il/Masof/Home/PriceList
*** לעיון במדריך ליבוא אישי בדואר חבילות באתר האינטרנט של רשות המסים יש לעיין בלינק כדלקמן : :מדריך
ליבוא אישי בדואר חבילות


העלויות המפורטות במסמך זה כוללות מע"מ ,אלא אם צוין אחרת ,ותקפות עד ליום  .31.12.2020לחברה שמורה
הזכות לשנות ו  /או לעדכן את תעריפיה מעת לעת בכפוף לשיקוליה ובכל זמן שתמצא לנכון.



המידע המפורט במסמך זה מתייחס למשלוחים ביבוא אישי בלבד ,הנו בגדר הערכה בלבד ועשוי להשתנות בכפוף
לחוקי המכס ולתהליכי המכס הנדרשים במשלוח.



למידע נוסף אודות שירותי היבוא שלנו ושירותים נוספים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו בטל 1700-700-
 877או לעיין במדריך השירותים והתעריפים של  UPSהמצוי לעיון באתר האינטרנט של החברה.
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