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 24.2022 מסיםחוזר 
הוראות הנוהל לימי השבתת מערכות היבוא והיצוא  

   היצוא החדשה ב"שער עולמי" מערכת לקראת עליית 
 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

כחלק מפרויקט  עתידה לעלות לאוויר מערכת היצוא החדשה   15.01.2023ביום 
החוץ של ישראל. לפיכך  -המכס "שער עולמי", שמטרתו שיפור וייעול תהליך סחר 

 יושבתו מערכות היבוא והיצוא עד להעלאת מערכת היצוא החדשה.  
 

 להלן זמני השבתת המערכות:  
 22:00מהשעה   10.01.2023מערכת יצוא בסחר חוץ, תושבת החל מיום 

 06:00מהשעה   12.01.2023תושבת החל מיום מערכת יבוא שער עולמי, 
 יועלו שתי המערכות בשער עולמי.  08:00החל מהשעה  15.01.2023 -ביום ראשון, ה

 
לפיכך, בזמן ההשבתה לא ניתן יהיה להגיש טפסי בקשה חדשים או לשדר אישורים  

 מושבתים. ורישיונות למערכת המכס. יודגש,  כי כלל שירותי מערכת שער עולמי יהיו 
 

בהמשך להשבתת המערכות פירסם מינהל המכס נוהל שנועד לאפשר שחרור  
במקרים חריגים ודחופים ביותר (יבוא מזון טרי, תרופות דחופות, חומרים  

 רדיואקטיביים, בעלי חיים וכיו"ב). 
 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


עובד מכס הממונה על תהליך השחרור בבית  ( על פי הוראות הנוהל, ממונה תש"ר 
טיוטת הצהרה טרם השבתה לסוכני המכס המשחררים בדרך   יגיש מראש, ) המכס

 כלל טובין דחופים ויפעל בהתאם להוראות הנוהל בימי ההשבתה. 
 

יצויין שעל פי הוראות הנוהל, משלוחי היצוא מאושרים לטעינה ללא הגשת הצהרת  
 .יצוא במעמד היצוא וללא קבלת אישור טעינה ממוכן 

 
אלה שתעלה ביחס לנוהל ימי ההשבתה. נו תוכל לסייע במענה על כל שתמחלק  

 
באתר לשכת המסחר    בנוהל לימי ההשבתה כפי שפורסם לציבורצפייה ל

 כאן צו לח  - והמרכז של תל אביב
 

 למידע ופרטים נוספים: 
 שותף, מנהל מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס,    ,רו"ח ניסים פחימה 

 050-6246000נייד: 
 שותפה, מחלקת מיסים עקיפים, חטיבת המס,   , רו"ח הילה גולדיטש 

 050-7023836נייד: 
 

אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה  
 מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו. 

 © כל הזכויות שמורות. 
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