מדריך ליבוא אישי של מוצרים מחו”ל בבלדרות
קונים און ליין? רוכשים מוצרים ישירות מאתרי אינטרנט בחו"ל?
כדי שתוכלו להזמין קבוע ,בלי ספקות ,עיכובים או תשלומים נוספים ,ריכזנו עבורכם את כל המידע,
העלויות והטיפים החשובים שיעשו לכם סדר.

כל מה שחייבים לדעת על יבוא אישי של מוצרים מחו”ל!
החוק מגדיר יבוא אישי כייבוא טובין לארץ על ידי יחיד ,שלא באמצעות עוסק ,בתנאי שהטובין אינם מיועדים
לאספקה ,ייצור או שירותים והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של המייבא.
הרגולציה הנוגעת ליבוא אישי מעוגנת ב”צו יבוא אישי” ,שמאגד את כל חוקיות היבוא החלה על יבוא אישי.
בהתאם לחוקי המדינה ,כל סחורה שנכנסת לארץ ,חייבת לעבור שחרור ממכס וקביעת תשלום המיסים
הצפויים למדינה על פי חוק.
כמה מוצרים (פריטים) ניתן לייבא במסגרת יבוא אישי?
במשלוח שעלותו הכוללת היא עד סך של אלף דולר אמריקאי (ארה”ב)  -עד  30יחידות מאותו סוג מוצר.
במשלוח שעלותו הכוללת גבוהה מאלף דולר אמריקאי (ארה”ב)  -עד  5יחידות מאותו סוג מוצר.

תהליך היבוא
תהליך השחרור מתחיל עוד טרם הגעת המשלוח לישראל ,ובהתאם לחשבון הספק אשר צורף למשלוח ע”י
השולח במדינת המוצא ,ובו מפורטת תכולת המשלוח ושווי הטובין.
במסגרת תהליך זה יקבע סיווג המוצר ובהתאמה יקבעו המיסים והדרישות לאישורי רשויות נוספות בהתאם
לחוקיות היבוא (לדוגמא  -אישור משרד התקשורת ,משרד התחבורה ,משרד הבריאות וכיו”ב).
מסוף מטענים בבית  ,UPSבקצה מסלול הנחיתה  -לשחרור מהיר של משלוחי יבוא.
במתחם התפעולי בבית  UPSבנתב”ג ,פועל מסוף מטענים חדשני ומתקדם בפיקוח המכס.
הקרבה למסוף מאפשרת ללקוחות  UPSלקבל את המשלוחים במהירות ובקלות .קרוב למסלול הנחיתה
ורחוק מעיכובים מיותרים.

הידעת?
על מנת לקדם את שחרור המשלוח שלך UPS ,מתחילה את התהליך טרם הגעתו לארץ ,כך שכשהמשלוח
נוחת ,ניתן לקבלו בקלות ובמהירות.

מידע חשוב שיש לבדוק מול השולח טרם להזמנת המוצר
בדיקת עלויות מיסים טרם הזמנת המשלוח
אנו ממליצים לבדוק מראש עם הספק ,לפני שהוא שולח את המשלוח ,האם העלויות המשולמות על ידכם
לספק הן עבור הובלת המשלוח בלבד או כוללות גם עלויות מסים ,היטלים ,עלויות שחרור ממכס וכיו”ב.
במקרה שהשולח בוחר בצורת תשלום ( Prepaid (DDUעשויות להתווסף בישראל עלויות מסים ,אגרות
היטלים הוצאות שחרור וכיו”ב ,כמפורט במסמך זה .זאת להבדיל מצורת תשלום Free Domicile
( )FD/DDPלפיה השולח הוא שנושא בכל העלויות הכרוכות במשלוח כולל הובלה ועלויות מסים ושחרור.
לתשומת ליבכם ,בהזמנת מוצר שערכו המוצהר (לא כולל הובלה) נמוך מסך של  75דולר ארה”ב
יש להנחות את השולח לציין את ערכו המוצהר של המוצר ואת עלות ההובלה בשורות נפרדות בחשבונית
הספק .במקרה שבו העלויות אוחדו ע”י הספק וסכום המוצר בחשבון יעלה על  75דולר ארה”ב ,שחרור
המשלוח יהיה כרוך בתשלום מסים.
אם בדקתם מראש ומצאתם שהעלויות בחשבון אוחדו ע”י השולח ,יש לעדכן אותנו מראש ,עוד בטרם הגעת
המשלוח ארצה ,על מנת לנסות ולהימנע מתשלום מסים ,אגרות ועלויות שחרור.
חשוב לשים לב לסכום בחשבונית
על הספק בחו”ל לציין את ערך הטובין הריאלי בחשבונית המצורפת למשלוח .במידה והסכום המדווח
בחשבונית שונה מהערך האמיתי של המוצר ,המכס ידרוש תשלום על ההפרש ,כך שגם תדרשו לשלם
תשלומים נוספים וגם שחרור המשלוח יתעכב.
יש מוצרים שאסור לייבא
לצפייה במוצרים אסורים או מוגבלים לייבוא לארץ לחצו כאן > .אם יש לכם ספק ,פנו אלינו.
מוצרים הדורשים חוקיות יבוא
תהליך היבוא לישראל מתנהל תחת מערכת כללים שונים בהם פקודות ,צווים ותקנות ,אשר כולם ביחד
נקראים בשם הכולל “חוקיות היבוא” .חוקיות היבוא מגדירה למעשה את המותר והאסור ביבוא טובין לישראל
ומטרותיה העיקריות הן להגן על בטחון הציבור ,בטיחותו ובריאותו.
מינהל המכס אחראי לאכוף את חוקיות היבוא ע”י קבלת אישורים מתאימים מהרשויות האחראיות לכל נושא,
ובמידת הצורך ,להעביר לבדיקה כל מוצר הנדרש לכך.
לדוגמא:
• תרופות וסמים מסוכנים ,ציוד ומכשור רפואי  -אישור משרד הבריאות
• מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל ,מפסק מגן לחשמל ,כבלים לחשמל ,צעצועים  -אישור מכון התקנים
• מוצרי תעבורה  -אישור משרד התחבורה
• מכשירים המכילים פונקציות תקשורת אלחוטית  -אישור משרד התקשורת
• בעלי חיים ומוצרים נלווים עבורם  -אישור השירותים הווטרינריים

אז כמה זה עולה לי?

מיסים

יבוא אישי של טובין בשווי נמוך
מ$75 -

יבוא אישי של טובין בשווי של
$1,000 - $75

יבוא אישי של טובין בשווי גבוה מ-
$1,000

פטור מתשלומי המיסים למעט מוצרי
טבק ומשקאות אלכוהוליים.

המשלוח יידרש בתשלום מיסים בהתאם לערך
המשלוח לצרכי מכס.
הערך לצורכי מכס מחושב ע"פ ערך הטובין,
עלות ההובלה ועלות הביטוח (ערך CIF -
.)Cost, Insurance & Freight

המשלוח יידרש בתשלום מיסים בהתאם לערך
המשלוח לצרכי מכס.
הערך לצורכי מכס מחושב ע"פ ערך הטובין,
עלות ההובלה ועלות הביטוח (ערך CIF -
.)Cost, Insurance & Freight

• מע״מ  17% -לפי החוק.

• מע״מ  17% -לפי החוק.

• מכס ומס קניה  -בהתאם לסיווג המשלוח
לפרט המכס הרלוונטי .לצפייה בתעריפי המכס
ומס הקנייה ,לחצו כאן >.
(לרוב יחול על משלוחים בערך הגבוה מ.)$500 -

• מכס ומס קניה  -בהתאם לסיווג המשלוח
לפרט המכס הרלוונטי .לצפייה בתעריפי המכס
ומס הקנייה ,לחצו כאן >.

הידעת?
גם אם ערך החשבונית הכולל גבוה
מ $75 -לעיתים המשלוח יהיה פטור.
מתי? ביבוא אישי ,במידה וערך הטובין
המוצהר בחשבונית בלבד ,ללא הובלה,
נמוך מ ,$75 -והמשלוח אינו מעוכב
מסיבות אחרות ,במרבית המקרים
הוא צפוי להיות פטור מתשלום מיסים
ועמלות .יש לשים לב שלשם כך הספק
חייב לציין את עלויות ההובלה בשורה
נפרדת בחשבונית.

עמלות

לא ידרש תשלום עמלות
פרט למקרים בהם המשלוח מעוכב
לבדיקת מכס או נדרש לאישור רשויות
ע״פ חוקיות היבוא.

• אגרת מחשב (במשלוחים בשווי - $100
( ₪ 18 - )$1000לא חל מע״מ על סעיף זה).
• אגרת בטחון (במשלוחים בשווי - $500
( ₪ 41 - )$1000לא חל מע"מ על סעיף זה).

• אגרת מחשב ( ₪ 36 -לא חל מע״מ על
סעיף זה).
• אגרת בטחון ( ₪ 41 -לא חל מע״מ על
סעיף זה).

• שחרור ממכס ( ₪ 108.81 -כולל מע״מ).

• שחרור ממכס ( ₪ 345.15 -כולל מע״מ).

• דמי הרשאה (במשלוחים מעל - )$500
( ₪ 31.59כולל מע"מ).

• דמי טיפול  /תשלום מיסים -
( ₪87.75כולל מע״מ) או  3%מערך המיסים,
הגבוה מביניהם.

• דמי ניטול ואחסנה  -בהתאם לתעריפי מחסן
מסוף הבלדרות .למחירון המסוף לחצו כאן >.
פרט למקרים בהם המשלוח מעוכב לבדיקת
מכס או נדרש לאישורי רשויות ע״פ חוקיות
היבוא.

• במקרה של דרישה לבדיקה פיסית
למשלוח ע״י המכס או רשות ממשלתית
רלוונטית ( ₪ 105.3 -כולל מע"מ) עבור
הטיפול והתפעול הכרוכים בהעברת המשלוח
לצורך ביצוע הבדיקה.
• דמי הרשאה ( ₪ 31.59 -כולל מע"מ).
• דמי ניטול ואחסנה  -בהתאם לתעריפי מחסן
מסוף הבלדרות .למחירון המסוף לחצו כאן >.

דרישות במקרים בהם המשלוח מעוכב לבדיקת מכס או נדרש לאישורי רשויות ע"פ חוקיות
נוספות היבוא ,העלויות שיחולו הן:
• שחרור ממכס ( ₪ 228.15 -כולל מע"מ)
• דמי הרשאה (במשלוחים מעל ( ₪ 31.59 - )500$כולל מע"מ).
• דמי ניטול ואחסנה  -בהתאם לתעריפי מחסן מסוף הבלדרות.
• במקרה של דרישה לבדיקה פיסית למשלוח ע״י המכס או רשות ממשלתית רלוונטית
 ( ₪ 105.3כולל מע"מ) עבור הטיפול והתפעול הכרוכים בהעברת המשלוח לצורךביצוע הבדיקה.
• עבור טובין בשווי של  $100ומעלה :נדרש מספר ת.ז לטובת שחרור המשלוח.

• עבור טובין בשווי של  $100ומעלה ,נדרש
מספר ת.ז לטובת שחרור המשלוח.
• כתב הרשאה (ייפוי כוח)  -כתב הרשאה
נדרש במשלוחים שערכם עולה על $1,000
למדריך לחצו כאן >.
• תצהיר יבואן  -תצהיר יבואן נדרש בכל
הצהרת יבוא בה הערך הסופי בחשבונית
הספק הוא  $5,000ומעלה .למדריך מילוי
תצהיר יבואן לחצו כאן >.

כל הדרכים לקבלת משלוח:

שליח

PickUp

איסוף עצמי

עד הבית  /עסק  /שכן

איסוף חבילה מלוקר או חנות
בכ 410 -נקודות הפצה בפריסה
ארצית ,בדרך לעבודה או הביתה

של חבילה באחד מסניפי UPS
בנתב”ג ,חיפה או באר שבע

מהדורה | 02-2021

זמינים עבורכם בכל הערוצים

עלויות המיסים נגבות בהתאם להצהרת היבוא ובכפוף לחוקי המכס ,ואלה תחויבנה בהתאם להליך המכס הנדרש למהות הטובין ,ערכם וכיו”ב •
התעריפים הנקובים כוללים מע”מ (אלא אם צוין אחרת) ,המטבע הרלוונטי הינו דולר ארה”ב • תעריפי אגרות כמפורט לעיל נגבים בהתאם לתקנות
המכס וכפופים לשינוי בהתאם לתעריפי רשות המיסים המתעדכנים מעת לעת • המחירים בתוקף עד  • 31.12.21לחברה 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 ,הינו
בגדר הערכה בלבד ועשוי להשתנות בכפוף לחוקי המכס ולתהליכי המכס הנדרשים במשלוח • למידע נוסף אודות שירותי היבוא של  UPSושירותים
נוספים ניתן לעיין באתר האינטרנט של החברה  • www.ship.co.ilט.ל.ח.

