
 לשכות השירות לסחר חוץ מיסודם של:

ארגון התאגידים                          
 

 
 יקרים ,סוויספורט הלקוחות 

 
 .ווטסאפ באו  באמצעות שליחת מסמכי השחרור בדוא"למהיר ואיכותי  שרותלכם נשמח להעניק 

 
 מאוד פשוט! ?שרות בלחיצת כפתור  יםקבלזמן , דלק וחניה ומאיך חוסכים אז 

 
 שלב ראשון 

: ווטסאפאו ל Leshachot@chamber.org.ilא  לדוא"ל : חים לנו את כל מסמכי היבולוושסורקים 
053-7529953 

 חשבון ספק מקורי 

 תעודת מקור או הצהרה על גבי החשבון 

  (תחבורה וכד'/בריאותשורת/חקלאות/תקרד מש) הצורךאישור של הרשות המוסמכת לפי 
  רישיון יבוא אם נדרש 
 ם אם נדרש אישור מכון תקני 

  פרוספקטים וקטלוגים לפי הצורך 
 

 שלב שני
כוח במידה  יוייפויאנו ניצור אתכם קשר ותידרשו להסדיר תשלום על טיפול בהצהרת היבוא 

. התשלום יתבצע בהתאם למחירון לשכות העברה בנקאיתבאמצעות כרטיס אשראי או ונדרש 
 לא .הטיפול בשחרור לא יתחיל עד להסדרת התשלום המ השרות .

 
 שלב שלישי 

כוח מול המכס לבצע את שחרור המטען . במידה ואין  יייפואם יש לנו במערכת שער עולמי נבדוק 
לבצע או ווטסאפ וידאו בכדי שנוכל  ZOOM MEETINGלנו , תדרשו להזדהות באמצעות תוכנת 

 הכוח על פי נהלי המכס .  יייפואת 
 

 שלב רביעי 
   להסדיר את תשלום המסים. ון אתכם מתי נדרשנעדכו יבואהצהרת עבורכם אנו נכין 

 

  חמישי שלב 
 אפשרויות להסדרת תשלום המסים למכס :  2ישנן  .אתם תדרשו להסדיר את תשלום המסים 

 . באתר האינטרנט של משרד האוצר תחת תשלום מיסי יבוא באמצעות כרטיס אשראי 
. להלן לינק  ₪ 35,000ובכרטיס אשראי לאומי קארד  עד  ₪ 15,000 -התשלום מוגבל עד ל

 https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=268לאתר התשלומים של המכס : 

 מן באמצעות מזומן או המחאה. יש לציין בפני בכל סניפי בנק הדואר בארץ ובבניין מ
ואת מספר הוראת התשלום לרשימון ניתוב  G896הפקיד בדואר קוד תשלום ) אמולציה ( 

  שניתנת ע"י המכס . 909
 

 שישי שלב 
הצהרת היבוא מאושרת וניתן לשחרר את החבילה ואף נשלח לכם את אנו נעדכן אתכם מתי 

 . טסאפ שלכם בהתאם לנוחיותכםאו לוו הצהרת היבוא לדוא"ל שלכם
 

 ולקחת את החבילה בלי המתנות מיותרות .למחסן הגיע שנדרש עכשיו זה למה כל 
 ותכם מצורף המחירון שלנו לנוחי

 בהצלחה 

mailto:Leshachot@chamber.org.il
https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=268


 מחירון
 

 השרות
 

 לא חבר חבר לשכה

 כל המחירים כוללים מע"מ
 

 פריטים 10עד הצהרת יבוא 
 שגור נוסף ם או כל מפריטים נוספי 10כל 

170   ₪ 
100  ₪ 

200    ₪ 
100    ₪ 

  ₪ 50  פיצול סחורה במכס
  ₪ 400 תפיסות 

  ₪ 300 שטעון 

 ₪ 350 (םיאלכוהוליסיגריות/משקאות /חלפים) הצהרת יבוא
  ₪ 1,000 רכב + קוד רכבית   הצהרת יבוא

 ₪ 400  / תיירתושב חוזרעולה חדש/ הצהרת
  ₪ 400 מסירה ישירה 

  ₪ 150 רכבית קוד 
 ₪ 200 יצוא הצהרת

 ₪  110 ₪  100 כוח  י/ ייפוי הקלדת תצהיר יבואן
  ₪ 50 הארכת תצהיר יבואן 

  ₪ 200  ₪ 150 ייעוץ טרום יבוא 
  ₪ 350  ₪ 300 אישור מכון תקנים 

 
 :כתובות , שעות קבלה ופרטי קשר

 
 הנהלה  נתב"ג

 628 חדר בניין ממ"ן 
 נתב"ג

בית לשכות המסחר, רח' 
 ת"א 84החשמונאים 

 03-9711984טל': 
 03-9730191פקס : 

 03-5631065טל: 
 03-5631071פקס: 

 ה'-קבלת קהל: א'
08:00-16:00 

 

 ה'-קבלת קהל : א'
08:00-16:00 

 

 בכם ! לתשומת ל

 50תחויב בתוספת עלות שער עולמי בגובה ו/או יצוא יבוא ה כל הצהר ₪ 

 מסיבות שלא תלויות בלשכת השרות,  ,/ יצואהצהרת יבוא הבמידה ולא הופק
 ./יצואהצהרת היבואהפקת מסך עלות  50%הלקוח יחויב בעלות של 

 


