משלח בינלאומי Forwarder, International Dispatch
משלח בינלאומי הינו מוביל חוזי ),(Contracting Carrier
המתחייב להעביר טובין ממקום המוצא למקום
היעד כמצוין בשטר המטען שהונפק על ידו ,בעבור קבלת
תשלום כספי.
עליו לקבל אישור ורישוי מנהל המכס לעסוק בשלח בינלאומי,
על פי חוק סוכני המכס התשכ"ה .4991-

העיגון החוקי
סעיף  41לחוק סוכני המכס קובע :
"41א .הגדרות
בפרק זה" ,משלח בינלאומי"  -מי שעיסוקו ,כולו או חלקו ,במשלוח
מטענים מחוץ לישראל לישראל ,ומישראל לחוץ לארץ.
41ב .החלת הוראות על משלוח בינלאומי
(א) על משלח בינלאומי יחולו הוראות חוק זה בשינויים המחויבים ,למעט הוראות סעיפים
3א(1,א)((1(,)1ב) ו(-ג) 49 ,עד  49ו.33 -
(ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ,לענין פרק זה ,בכל מקום בחוק זה שבו נאמר "סוכן
מכס" ,יראו כאילו נאמר "משלח בינלאומי" ,ובכל מקום שבו נאמר "פעולת מכס" ,יראו כאילו
נאמר "פעולת שילוח בינלאומי.".
סעיף  4לחוק סוכני המכס קובע כי :
" "סוכן מכס"  -אדם העושה פעולת מכס בשביל זולתו דרך שירות לכל ,והוא רשום בפנקס סוכני
המכס לפי חוק זה ".

שירותים הניתנים על ידי משלח בין לאומי:
 .4תובלה משולבת -דואג להובלת הסחורה ממחסן הספק (היצואן בחול) עד הנמל בארץ
הקניה ,מפיק שטר מטען משולב עבור הלקוח ודואג למטען מנקודת המוצא ועד נקודת
היעד כולל קטעי התובלה היבשתית.
 .4מאגד מטענים  -ממכיל מטענים של מספר לקוחות למכולה אחת שתרוקן במקום היעד.
המשלח מעביר את המכולה כיחידה אחת למוביל הימי .המשלח מפיק במקרה זה
הצהרת טעינה אחת לסוכן האנייה שמבוססת על הצהרות הטעינה המתייחסות לכל
מטען בנפרד.
המאגד מעביר את שטר מטען מאגד  +תת מצהר מאגד לאחר קבלת שטר מטען מסוכן
האנייה לידי סוכן המטען בחו"ל (לאחר הפלגה).
 .3הנפקת שטרי מטען ,תעודות מקור וכל מסמכי היבוא הנחוצים ליבואן
 .1שירותי ייעוץ בנושא הסכמי סחר והגדרת מקור הטובין לצורך עמידה בדרישות הסכמי
הסחר השונים עליהם חתומה מדינת ישראל.
הכרת האמנות הבינלאומיות השונות עליהן חתומה מדינת ישראל כמו ,אמנות מכס,
קרנה אט"א ו-טי"ר ,הנחיות לגבי סחר בבעלי חיים שלגביהם עומדת סכנת הכחדה,

 CETISסחר במטענים דו שימושיים (ואסנהאר) ,חיטוי אריזות עץ ,קניין רוחני וכד'.
הכרת דרישות הביטחון השונות בהן נוקטות מדינות במערב אשר אימצו צעדים מונעי
טרור ( . ) CSI, C-TPAT. KNOWN SHIPPER

 .5שירותי סיווג והערכת טובין ביבוא וביצוא – שירות המחייב רמה מקצועית גבוהה ביותר
עם יכולת להתמודד מול הרשויות בכל הנגע לחוקיות היבוא והיצוא (המשלח יכול להיות
סוכן מכס או להפעיל סוכן מכס).
 .9שחרור מהמכס (המשלח יכול להיות סוכן מכס או להפעיל סוכן מכס).

.7

מתווך ומקשר בין יבואנים ויצואנים לבין ספקי שירותים בחו"ל .

.8

הסדרת ביטוח ימי.

 .9שירותי אריזה ואחסנה  -מבצע המכלה למכולות ,מתמחה בשינוע מטענים הדורשים
טמפרטורה מבוקרת ,בעלי חיים ,מטענים בעלי ערך גבוה ,דואג לסימון האריזות,
מאחסן במחסנים בבעלותו או בבעלות אחרת.
 .41שירותי בלדרות

