
לקוחות יקרים,

בשנים האחרונות מובילה רשות המיסים שינוי במערכות התפעוליות בתחום סחר החוץ ומטמיעה את 
מערכת "שער עולמי".

זו היא שיפור השירות ללקוחות והתאמת הסטנדרטים להסכמים להם  מטרתה העיקרית של מערכת 
שותפה מדינת ישראל כחברה בארגוני סחר בינלאומיים.

במסגרת הטמעת המערכת החדשה בחודש ינואר הקרוב, תחוייבנה חברות הבלדרות לשלושה שינויים 
מרכזיים:

הצגת ייפוי כוח מהיבואנים לשחרור ממכס.   .1
הצגת תצהירי יבואן.   .2

הצגת Packing List לכל משלוח המכיל שתי אריזות ויותר.   .3

על מנת שנוכל להמשיך ולספק לכם שירות מהיר ויעיל, 
אנו נערכים מראש ומבקשים מכם לשתף איתנו פעולה

היערכות לשער עולמי:  
התאמות נדרשות



רכישת כרטיס חכם

משמש  הכרטיס  חכם.  כרטיס  לרכוש  חייב  יבואן  כל  לשינויים,  כבסיס 
הממשלה השונים  מול משרדי  החברה  של  אלקטרוני  זיהוי  כאמצעי 

ומאפשר לבצע מגוון גדול של פעולות כגון הוצאת ייפוי כוח, מכון התקנים, 
הוצאת תצהיר יבואן ואימות חשבונות מקוריים. ראשית עליכם לבדוק אם קיים 

בחברה כרטיס חכם. ישנן חברות המחזיקות בכרטיס חכם המשמש לעבודה מול 
גופים ממשלתיים שונים )מע"מ וכו'( -היה וקיים בחברתכם כרטיס חכם, ניתן לשייכו 

גם לעבודה עם המכס.

ניתן  לגורמים המורשים שמהם  אין ברשותכם כרטיס חכם, הקישור הבא מספק פרטי התקשרות  אם 
לרכוש את הכרטיס:

לפרטי התקשרות לגורמים המורשים מהם ניתן לרכוש את הכרטיס לחצו כאן<<

בנוסף להנפקת הכרטיס החכם, אנו מבקשים שיתוף פעולה מצדכם בפעולות הבאות:

TNT-מתן ייפוי כוח ל   .1
     עם הטמעתה של מערכת "שער עולמי" גם משלוחי בלדרות ידרשו ייפוי כוח שנתי לסוכן המכס, תוך
שימוש בחתימה דיגיטאלית וכרטיס חכם. על מנת ש-TNT תוכל להמשיך ולייצג אתכם מול רשויות    

המכס, עלינו להחזיק בייפוי כוח תקף שמסמיך אותנו לפעול כעמיל המכס שלכם ושאותו נוכל להציג   
ולמנוע עיכובים בשחרור.  

לכניסה למילוי טופס מקוון להוצאת ייפוי כוח לחצו כאן <<

עם סיום תהליך מילוי הטופס הממוחשב, ייפוי הכוח ישודר למכס אוטומטית

תהליך קבלת תצהיר יבואן תקופתי   .2
תצהיר  מילוי  חובת  קיימת  מסחרי.  יבואן  על  המוטלות  הדרישות  אחת  הוא  שנתי  יבואן     תצהיר 
עבור כל ספק ממנו היבואן מייבא טובין לישראל. מטרת התצהיר הינה שיקוף מערכת היחסים 
העסקה אשר  לערך  להוסיף  שיש  נוספים  סכומים  קיימים  אם  לבדוק  לספק, בכדי  היבואן  בין 

נובעים ממערכת היחסים המוצהרת. האחריות למילוי התצהיר הינה על היבואן.

http://www.justice.gov.il/Units/ilita/subjects/HatimaElectronic/MeidaMeRashamCA/Pages/Gormim.aspx
https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=solo01@taxes.gov.il


למעט  המשלוחים,  לכלל  הושק  היום  ועד  רשימון  מהגשת  נפרד  בלתי  מסמך  הינו  היבואן    תצהיר 
משלוחי בלדרות. עם עליית "שער עולמי", משלוחים בערך מעל USD1000, יידרשו בהגשת תצהיר 

יבואן גם במשלוחי בלדרות.

   באחריות היבואן להכין את התצהירים בעצמו ולשדרם למכס דרך מערכת תהיל"ה - ממשל זמין, 
ע"י שימוש בכרטיס חכם המאפשר חתימה דיגיטאלית. היה וכבר קיים תצהיר יבואן על ספק מסויים 

במערכות המכס, אין צורך למלא תצהיר נוסף. סוכן המכס יוכל להזין את הנתונים לרשימון.

אנו מבקשים מהיבואנים:  
א. מספר תצהיר יבואן - ניתן לאחר מילוי הטופס  

ב. מספר ספק - ניתן לאחר מילוי הטופס  
ג. העתק תצהיר יבואן - לצורך קבלת נתונים מדוייקים לטובת הגשת רשימון בהתאם  

TNT-ד. ייפוי כוח בתוקף ל   

למילוי תצהיר יבואן לחצו כאן <<

צירוף Packing List לכל משלוח המכיל שתי אריזות ויותר   .3
  .Packing List עם עליית מערכת המכס החדשה כל משלוח המכיל שתי אריזות ויותר יחוייב בצירוף  

  חסרונו של מסמך זה עלול לגרום לעיכובים מיותרים ולתשלום דמי אחסנה. אנא דרשו מהספקים 
ולהימנע מעיכובים  כבר עתה לצרף את המסמך לכל משלוח, בכדי להפוך זאת לשגרת עבודה 
בעתיד. על פי תקנות המכס חובה לצרף לכל משלוח מרובה חבילות )שתיים ויותר( מפרט תכולה 
על גבי נייר לוגו של השולח. יש לציין את כמות האריזות ואת תכולתה של כל אריזה, כולל מספר 
מזהה של כל פריט המצוי בה, כמו גם משקל ומידות של כל אריזה. מפרט זה מאפשר למכס לדעת 

מה מכילה כל אריזה, במיוחד לצורך בדיקה פיזית של תכולת המשלוח.

לשאלות ופרטים נוספים בנושא "שער עולמי", 
אנא צרו קשר במייל: 

shaar.olami.il@tnt.com
ואנו נחזור אליכם בהקדם

https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=sove01@taxes.gov.il
shaar.olami.il@tnt.com



