
תצהיר יבואן ב"שער עולמי" 
- משמעותו והשלכותיו

תצהיר היבואן הוא מסמך 
משפטי המחייב את 

היבואן, והגשתו מהווה 
הצהרה רשמית של 

היבואן, כי כל המוצהר 
בו הוא נכון ומדויק. מילוי 

תצהיר היבואן באופן שגוי 
ומוטעה עשוי להעמיד את 

היבואן במצב, שבו הוא 
נתפס ברשות המסים, כמי 

שמסר מידע מוטעה

עו"ד גיל נדל

עו"ד שירלי סטרז'בסקי

יבואן  תצהיר  הגשת  חובת   ,2018 בנובמבר   1 מיום  החל 
חלה על כל הצהרת יבוא, שערכה הוא יותר מ-5,000 דולר 
של  החוץ  סחר  לניהול  המחשובית  המערכת  במסגרת 
מדינת ישראל - “שער עולמי". מתוך חובה זו, לא יתאפשר 

טיפול בהצהרת יבוא, שבה לא הוגש תצהיר יבואן.

כי  מבקשת,  המסים  רשות  היבואן,  תצהיר  באמצעות 
לבין  בינו  המתנהלת  היחסים,  מערכת  את  ישקף  היבואן 
היבוא  מסי  כידוע,  שלישיים.  צדדים  לבין  או  הספק, 
בתוספת  וזאת,  העסקה,  מחיר  על-פי  ומוטלים  נקבעים 
הוצאות שונות, שיש להוסיף למחיר העסקה, כגון: הובלה, 

תמלוגים, ביטוח, וכו'.

המסים  לרשות  לסייע  היא  היבואן  תצהיר  של  מטרתו 
מעבר  נוספות,  הוצאות  ליבואן  קיימות  האם  לקבוע, 
יתרה  מכס.  לצורכי  לערך  להוסיף  שיש  הטובין,  למחיר 
שבהם  המקרים,  את  לאתר  מנסה  המסים  רשות  מזו, 
מחיר  אינו  הספק,  חשבונית  על  המופיע  הטובין,  מחיר 
יש  המסים  לרשות  אלה,  במקרים  האמיתי.  העסקה 
בחשבונית,  שהוצהר  המחיר  את  לפסול  חוקית  סמכות 
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ולקבוע את המחיר הראוי עבור הטובין המיובאים. 

את תצהיר היבואן ממלא היבואן אחת לשנה, אולם ככל 
שונים  העסקה  תנאי  שבהם  ספציפיים,  משלוחים  שיש 
בין  היחסים  במערכת  בדרך-כלל,  הקבועים  התנאים  מן 
תצהיר  ולהגיש  למלא  ייאלץ  היבואן  הספק,  לבין  היבואן 
יבואן ספציפי להצהרת היבוא. במסגרת תצהיר זה, יצטרך 
במסגרת  המתמלאים  התנאים,  הם  מה  לפרט  היבואן 

עסקה זו.
 

חתימת החברה על תצהיר יבואן
היבואן,  את  המחייב  משפטי  מסמך  הוא  היבואן  תצהיר 
והגשתו מהווה הצהרה רשמית של היבואן, כי כל המוצהר 
שגוי  באופן  היבואן  תצהיר  מילוי  ומדויק.  נכון  הוא  בו 
ומוטעה עשוי להעמיד את היבואן במצב, שבו הוא נתפס 
ברשות המסים, כמי שמסר מידע מוטעה. היות שתצהיר 
היבואן עוסק בהגדרת הערך לצורכי מכס של הטובין, הרי 
האזרחי,  בפן  היבואן  את  לחשוף  עלולה  שגויה  הצהרה 
המסים,  כל  עבור  רטרואקטיבית  תשלום  דרישת  קרי, 
שהיה על היבואן לשלם במועד היבוא. כמו כן, ככל שמילוי 
התצהיר באופן שגוי נעשה בכוונה, או בפזיזות, הרי פעולה 

זו עלולה לחשוף את היבואן בפן הפלילי. 

יש לציין, כי כדי שיהיה אפשר להטיל אחריות פלילית על 
היסוד  התקיימות  על  נוסף  כי  לוודא,  צורך  יהיה  היבואן 
 - נפשי  יסוד  התקיים  כי  להוכיח,  צורך  יש  העובדתי, 

שהייתה כוונה להתחמק מתשלום המס.

רשות  היבואן,  לתצהיר  ואחריות  משמעות  להעניק  כדי 
חתימה  מורשה  שהוא  בכיר,  גורם  כי  קבעה,  המסים 
היועץ  החברה,  מנכ"ל  קרי,  התצהיר.  על  יחתום  בחברה, 

המשפטי, מנהל הכספים, או מנהל היבוא.

שאלות מתוך תצהיר היבואן
להלן יובא דיון קצר בכמה שאלות מתוך תצהיר היבואן:

הבא:  באופן  מנוסחת  היבואן  לתצהיר  4)א(  שאלה 

)המשך בעמ' 66(



http://www.eagle-fl.com


מיוחדים,  יחסים  בחו"ל  הספק  ובין  בינך  קיימים  “האם 
כמשמעם בסעיף 129 לפקודה."

היבואן  בין  זו באה לעמוד על היחסים המיוחדים  שאלה 
שנקבע.  המחיר  על  להשפיע  העשויים  הספק,  לבין 
וכוללת,  מאוד  רחבה  היא  מיוחדים"  ל"יחסים  ההגדרה 

למשל, את המקרים הבאים: 
אחד מהצדדים לעסקה הוא נושא משרה בעסקו של 	 

האחר; 
בחמישה 	  מחזיק,  או  שולט  הוא בעלים,  כלשהו  אדם 

יותר מזכויות ההצבעה או מהמניות בכל  אחוזים או 
אחד מהצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין;

או 	  במישרין  באחר,  שולט  לעסקה  מהצדדים  אחד 
בעקיפין;

במישרין 	  שלישי,  צד  בידי  נשלטים  לעסקה  הצדדים 
או בעקיפין;

הצדדים לעסקה שולטים ביחד בצד שלישי, במישרין 	 
או בעקיפין;

ועוד.	 

כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים בין היבואן לבין הספק, 
הסיכון הוא, כי יחסים אלה משפיעים על המחיר הקבוע 
ערך  את  משקף  אינו  המחיר  ולכן  הספק,  בחשבונית 
מערכת  את  לבחון  היבואן  על  לפיכך,  האמיתי.  העסקה 
היחסים בין הצדדים, ובהתאם למלא את תצהיר היבואן.

 
שאלה 5)א( בתצהיר היבואן מנוסחת באופן הבא: “האם 
בנוסף למחיר העסקה הנקוב בחשבון הספק הינך נושא 
)א(   133 בסעיף  למפורט  בהתאם  נוספים,  בתשלומים 
עמלות  למעט  תיווך  ודמי  עמלות  תשלומי  לפקודה?... 

קניה?"

שאלה זו מתייחסת למצב, שבו היבואן נושא בתשלומים 
בחשבונית  מופיעים  שאינם  שלישיים,  לצדדים  נוספים 
המחיר  אינו  בחשבונית  שהוצהר  המחיר  ולפיכך,  הספק, 

האמיתי של העסקה.

סוכן  כאשר  הוא,  זה  מקרה  ליישום  טיפוסית  דוגמה 
עבור  תשלום  מקבל  המוכר,  בשם  פועל  אשר  מכירה, 
הטובין.  עבור  החשבונית  מן  נפרדת  בחשבונית  שירותיו 

לשלם  היבואן  את  מחייבים  העסקה  תנאי  זה,  במקרה 
תוספת  היא  זאת  עמלה  המכירה.  לסוכן  ישירות  עמלה 
למחיר הטובין. השאלה בתצהיר היבואן באה לבחון, האם 
היבואן הוסיף את התשלומים המועברים לסוכן המכירה 

בערך לצורכי מכס של הטובין. 

סוכן  של  בעזרתו  נעשתה  העסקה  שבו  במקרה,  כי  נציין 
לו  ומעניק  הקונה  בשם  הפועל   ,)Buying agent( קנייה 
דרישות  העברת  ספקים,  מציאת  עם  בהקשר  שירותים 
את  להוסיף  אין  וכו',  דוגמאות,  איסוף  לספק,  היבואן 
העמלה, שהיבואן משלם על הטובין למחיר העסקה. כפי 
מחריגה  5)א(  ושאלה  היבואן,  בתצהיר  לראות  שאפשר 

תשלומים לסוכן הקנייה.

“האם  הבא:  באופן  מנוסחת  היבואן  בתצהיר   6 שאלה 
ייצור  סיפקת במישרין או בעקיפין שירותים או אמצעי 
כלשהן  מכונות  חומרים,  ציוד,  טכני,  סיוע  תוכניות, 
בקשר  מוזל  מחיר  או  תמורה  ללא  בהנחיות  כמפורט 

לייצור הטובין ולמכירתם לייצוא?"

הטובין  עבור  המחיר  שבו  במצב,  עוסקת  זו  שאלה 
היבואן  הראשון,  שונים.  גופים  לשני  מפוצל  המיובאים 
משלם מחיר מוזל עבור חומר-גלם לייצור המוצר הסופי, 
חומר-הגלם  את  לספק  מעביר  היבואן  מכן,  ולאחר 
שנרכש, ואשר באמצעותו הספק מייצר את המוצר הסופי.  
בחינם,  לספק  הועבר  חומר-הגלם  האם  בוחנת,  השאלה 
לספק  הועבר  חומר-הגלם  שבו  במצב,  מוזל.  במחיר  או 
במחיר מוזל, או בחינם, יש להוסיף את ערך חומר הגלם 

למחיר הטובין, שבסופו של דבר ייבא היבואן. 

נשוב ונדגיש: החתימה על תצהיר יבואן אינה עניין טכני, 
בפן  כבדות  השלכות  לו  יש  שכן  ראש,  בו  להקל  ואין 

האזרחי ובפן הפלילי בגין מילוי התצהיר כהלכה. 

בה  הכלול  המידע  תמצית.  בבחינת  היא  לעיל  הסקירה 

נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין במידע זה כדי 

פנו  אנא  נוספים,  פרטים  לקבלת  משפטי.  ייעוץ  להוות 

בינלאומי  וסחר  יצוא  יבוא,  תחום  ראש   - נדל  גיל  לעו"ד 

בדוא"ל:  זליגמן.  גולדפרב  במשרד  מיסים,   במחלקת 

Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979. 

רשות המסים מנסה לאתר את 
המקרים, שבהם מחיר הטובין, 

המופיע על חשבונית הספק, אינו 
מחיר העסקה האמיתי. במקרים 
אלה, לרשות המסים יש סמכות 

חוקית לפסול את המחיר שהוצהר 
בחשבונית, ולקבוע את המחיר 

הראוי עבור הטובין המיובאים
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