
לקוחות יקרים,
בשנה האחרונה רשות המיסים מובילה שינוי במערכות התפעוליות הקיימות בתחום סחר החוץ: מערכת "שער עולמי". 
המטרה העיקרית היא לשפר את השירות ללקוחות ולהתאים את הסטנדרטים להסכמים להם שותפה מדינת ישראל 

כחברה בארגוני סחר בינלאומיים.

הכרטיס משמש כאמצעי זיהוי אלקטרוני של החברה מול משרדי הממשלה השונים ומאפשר לבצע מגוון גדול של פעולות 
כגון הוצאת ייפוי כוח, עבודה מול משרדי ממשלה, מכון התקנים, להוציא תצהירי יבואן, אימות חשבונות מקוריים ועוד.

ראשית, בדקו האם קיים אצלכם בחברה כרטיס חכם: ישנן חברות רבות שברשותן כרטיס חכם המשמש לעבודה מול גופים 
ממשלתיים שונים )כגון מע״מ, מכון התקנים ועוד( - מומלץ כי תבדקו תחילה מול הנה״ח בחברתכם אם קיים כבר כרטיס 

בחברה ובמידה וכן, ניתן לשייך אותו גם למכס. 

כבסיס לשינויים כל יבואן חייב לרכוש כרטיס חכם

נערכים לשער עולמי:
מהן 3 ההתאמות הנדרשות כדי להמשיך 

לקבל משלוחי אקספרס במהירות וביעילות?

במטרה לעמוד בהתחייבות שלנו אליכם – לקוחותינו ולהמשיך לספק לכם את השירות 
המהיר והיעיל ביותר, אנו נערכים ומתכוננים מראש, אוספים את כל הנתונים מבעוד מועד 

ומכינים תיקי יבואן מעודכנים לכל לקוח.
לשם כך אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם!

במסגרת שער עולמי, חברות הבלדרות יחויבו בשלושה שינויים עיקריים:

הצגת ייפוי כוח מהיבואנים
)לא חל עד כה בתחום הבלדרות(

 packing list  הצגת
לכל משלוח המכיל שתי אריזות ויותר
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הצגת תצהירי יבואן
)לא חל עד כה בתחום הבלדרות(
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,Comsign אקספרס אתם זכאים לקבל הנחה ברישום דרך חברת DHL כלקוחות
בעלות של 225 ש"ח כולל מע"מ עבור כרטיס לתקופה של ארבע שנים + קורא

או בעלות של 295 ש"ח כולל מע"מ עבור כרטיס לתקופה של חמש שנים + קורא 
**ללקוחות DHL תינתן הטבה לקבלת טוקן )דיסק און קי( ללא עלות במקום כרטיס + קורא 

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

http://www.justice.gov.il/Units/ilita/subjects/HatimaElectronic/MeidaMeRashamCA/Pages/Gormim.aspx


במקביל להוצאת כרטיס חכם, נבקש את שיתוף הפעולה שלכם בפעולות הבאות:

עם סיום תהליך מילוי הטופס הממוחשב, ייפוי הכוח ישודר באופן אוטומטי למכס

 DHL-מעתה גם משלוחי בלדרות יידרשו ייפוי כוח שנתי לסוכן המכס תוך שימוש בחתימה דיגיטאלית וכרטיס חכם. כדי ש
תוכל להמשיך ולייצג אתכם מול רשויות המכס, עלינו להחזיק בייפוי כוח תקף המסמיך אותנו לפעול כעמיל המכס 

שלכם אותו נוכל להציג מיד ולמנוע עיכובים בשחרור המשלוחים.

מתן ייפוי כוח ל- DHL אקספרס
1
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למילוי תצהיר יבואן לחצו כאן <<

תצהיר יבואן שנתי הוא אחת מן הדרישות המוטלות על יבואן מסחרי. קיימת חובת מילוי תצהיר עבור כל ספק ממנו היבואן 
מייבא טובין לישראל. מטרת התצהיר היא שיקוף מערכת היחסים בין היבואן לספק )וגם בין צד שלישי(, בכדי לבדוק אם 
קיימים סכומים נוספים להוסיף לערך העסקה אשר נובעים ממערכת היחסים המוצהרת. האחריות למילוי תצהיר יבואן היא 
באחריות היבואן מכיוון שמדובר במסמך אשר משקף את ערך העסקה האמיתי ולכן יש צורך לוודא את נכונות הטופס טרם 

הגשתו. 

מה היה עד היום ומה השינוי?
תצהיר היבואן הינו מסמך בלתי נפרד מהגשת רשימון והושק לכלל המשלחים למעט משלוחי בלדרות. עם עליית מערכת 

"שער עולמי", משלוחים בערך של מעל  USD 1000, ידרשו בהגשת תצהיר יבואן גם במשלוחי בלדרות.

תצהירי היבואן יוקמו ע"י היבואן בעצמו וישודרו למכס דרך מערכת תהיל"ה – ממשל זמין, ע"י שימוש בכרטיס חכם המקנה 
חתימה דיגיטלית. במידה וכבר קיים תצהיר יבואן על ספק מסוים במערכות המכס, אין צורך למלא תצהיר נוסף, סוכן המכס 

יכול להזין את הנתונים לרשימון. 

מה אנחנו מבקשים מכם היבואנים:

א. מספר תצהיר יבואן - 
ניתן לאחר מילוי הטופס

ג. העתק תצהיר יבואן - 
לצורך קבלת נתונים מדויקים לטובת הגשת 

רשימון בהתאם 

ב. מספר ספק - 
ניתן לאחר מילוי הטופס

 DHL-ד. ייפוי כוח בתוקף ל

תהליך קבלת תצהיר יבואן תקופתי
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לכניסה למילוי טופס מקוון להוצאת ייפוי כוח 
לחצו כאן <<

לכניסה לחוברת הסבר על מילוי הטופס 
לחצו כאן <<

https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=solo01@taxes.gov.il
http://dhlsimple.co.il/shaar/power.pdf
https://forms.gov.il/forms/Resources/DowloadSetup/AGFormsDownloadToolbar.htm?formid=sove01@taxes.gov.il
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צירוף   packing list לכל משלוח המכיל 2 אריזות ויותר

עם עליית מערכת "שער עולמי" כל משלוח המכיל 2 אריזות ויותר יחויב בצירוף Packing List. אי צירופו עלול לגרום לעיכוב 
במסירה, לטרחה מיותרת, לתשלום דמי אחסנה ואף לעיכובים במשלוחים עתידיים.

לשאלות ופרטים נוספים בנושא הערכות לשער עולמי, צרו קשר
במייל poa@dhl.com ואנו נחזור אליכם תוך 24 שעות.

DHL לשאלות ומידע נוסף היכנסו לפורום הייבוא של

על פי תקנות המכס חובה לצרף לכל משלוח רב-אריזות )החל משתי אריזות ויותר( מפרט תכולה על גבי נייר לוגו של השולח 
המציין את כמות האריזות ואת תכולתה של כל אריזה, כולל מספר מזהה של כל פריט המצוי בה )אם יש(, וכן מידות ומשקל 
של כל אריזה. המפרט מאפשר למכס לדעת בפירוט מה מכילה כל אריזה, ביחוד לצורך בדיקה פיזית )מדגמית או מלאה( של 

תכולת המשלוח.

החלו מעכשיו לדרוש מהספקים שלכם לצרף את המסמך לכל משלוח במטרה 
להכניס זאת לשגרת העבודה ולהימנע מעיכובים בעתיד.

להורדת פורמט packing list לשימושכם  
לחצו כאן <<
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http://dhlsimple.co.il/shaar/ppp.pdf
http://forum.dhlsimple.co.il/



