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רשימון Export Entry , Customs Entry
תעודה המשמשת למכס בסיס לשומה .מכילה פרטים על מטען ,סיווגו ,ערכו ,ועוד.
רשימון ייבוא
הצהרת היבואן או שולחו למכס על פרטי המטען המיובא על ידו לארץ .על פי הצהרה זו נקבע סיווג
הטובין הקובעים את שיעור המס לפריט וסך מיסי המכס לטובין .להצהרה זו יש לצרף תעודת
מקור לטובין על מנת לקבל הטבות מס על פי הסכמים ואמנות בינלאומיות .לרשימון היבוא יש
לצרף "חשבון מטענים" ,בחשבון כל פרטי המשלוח בתעודת המסירה המפרט את כל הוצאות
היבואן בגין ההובלה הימית.
לאחר תשלום מיסי המכס מקבל היבואן מרשות המכס התרה לטובין.
הרשימון מהווה בפועל ,לאחר אישורו:
א .חשבונית מטעם המדינה המעידה על מיסי היבוא אותם משלם היבואן
ב .אישור להתרת המטען על ידי המכס.
כמו כן ,באם מגיש היבואן בקשת הישבון ,מהוה הרשימון הוכחה לתביעת הישבון.
העיגון החוקי
סעיף  24לפקודת המכס (נוסח חדש)
רשימון יצוא (מב)9-
מסמך המוגש למכס ומכיל את הפריטים המיועדים ליצוא .המסמך המאושר על ידי המכס  -מהווה
אחד התנאים ליצוא מטען מהארץ לחו"ל.
המסמך מכיל נתוני יצוא של מטען מסוים ,בעליו ,היעד ,תיאור הטובין ,יחידת אריזה ,נפח ומשקל.
רשימון היצוא והמסמכים הנלווים אליו ,כגון אישור של משרד החלאות ,או של משרד הביטחון
וכדומה (צרופות) ,מכילים את הפרטים הנוגעים למשלוח יצוא מסוים והם משמשים למטרות
הבאות:
 .1הכרה במעשה הייצוא ע"י רשויות המדינה
 .2תשלומי הטבות על ידי הרשויות המוסמכות
 .3רישומים סטטיסטיים
 .4פיקוח על הכנסת תרומת היצוא
העיגון החוקי סעיף  103לפקודת המכס:
 .103רישום ליצוא
לפני שמעלים טובין אל אניה ,קרון-רכבת ,או כלי-הובלה אחר לשם יצוא יש לרשמם לשם יצוא
כדרך שנקבעה לכך.
כמו כן מהוה הרשימון אסמכתא לפטור מתשלום מע"מ בעת ביצוע יצוא.
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רשימון יצוא (מב 9-א')
כאשר המוצר המיוצא יוצר על ידי מספר יצרנים יוכן רשימון יצוא מסוג מב -9א' במקום רשימון
היצוא הרגיל (מב . ) 9-הנתונים המופיעים בטופס זה יהוו הוכחה לביצוע היצוא לעניין מימון
היצוא במט"ח( .חלוקת סה"כ ערך היצוא בין היצואן (המופיע במשבצת מספר  ) 1לבין היצרנים
המשתתפים האחרים תיעשה בהתאם לרישום במשבצות  43-36ולפיכך גם היצואן הרשום
במשבצת מספר  1חייב לחזור ולרשום את שמו וחלקו ביצוא במשבצות )43-36

רשימון שליפה  /רשימון ארעי
רשימון שמוגש למכס בטרם הושלמו בו כל הפרטים.
יצוא  -עם השלמת הפרטים החסרים הרשימון יקבל סטאטוס של רשימון סופי.
יבוא  -עם התרת הרשימון ע"י המכס הוא יקבל מספור קבוע והסטאטוס יהיה של רשימון סופי.
אין לראות בקבלת מספר רשימון סופי התרה וזאת מאחר שהמכס רשאי להמתין עד לקבלת מידע
נוסף או ביצוע בדיקה כלשהי בטרם תיתן התרה.
סעיף  63לפקודת המכס :רשימון ארעי (תיקון :תשנ"ה)
(א) אם אין בידי הבעל לספק מיד פרטים מלאים להגשת הרשמון ,והוא מצהיר על כך לפני גובה
המכס ,רשאי הוא להגיש רשמון ארעי ולהפקיד כל סכום שיקבע גובה המכס כערובה לתשלום
המכס.
סעיף  .64רשמון מוגמר
(א) בעל טובין הכלולים ברשמון ארעי חייב להגיש רשמון מוגמר תוך חודש מיום התרת הרשמון
הארעי או בזמן מאוחר מזה ,אם ראה גובה המכס להתיר תוספת-זמן ,וככל שהתיר; לא הגיש
רשמון מוגמר  -יחולט הערבון.
(ב) רשמון מוגמר של הטובין הכלולים ברשמון ארעי יוגש כאילו לא הוגש הרשמון הארעי
רשימון יבוא לשם יצוא (ריל"י ,יל"צ)
יבוא סחורה במטרה ל העבירה תהליכים גולמיים ולאחר מכן להעבירה תהליך יצוא .זהו מס נדחה
עד להוכחת הייצוא.
רשימון כנ"ם (כניסה למחסן)
הטובין ברשימון מועברים למחסן רישוי בפיקוח המכס לפני תשלום מיסים למעט מיסי נמל ואגרת
רשימון של המכס .המיסים ישולמו בעת שחרור הטובין מהמחסן.
סעיף  .68טובין מותר להחסין
(א) טובין שאין החסנתם אסורה לפי תקנות ,מותר להחסינם במחסנים רשויים על ידי המנהל,
בכפוף לתנאים שנקבעו.
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רשימון אחסנה משנית
טובין המאוחסנים במחסן רשוי מועברים למחסן רשוי אחר.
אין תשלום מיסים בגין העברה זו.
העיגון החוקי
סעיף  91לפקודת המכס :
" .91רשמון על טובין מוחסנים
טובין מוחסנים מותר לרשמם -
( )1לצריכה בארץ;
( )2לייצוא;
( )3לסילוק אל מקום אחר לשם החסנה." .
רשימון שח"ם
שחרור ממחסן רישוי.
השחרור יכול להיות מלא או חלקי.
המיסים משולמים בהתאם למכסה ששוחררה ממחסן הרישוי לרבות שיעורי ההובלה והביטוח
היחסיים.
רשימון פט"ם
רשימון פטור מותנה.
רשימון המונפק ביחס למוצרים בעלי יעוד מוגדר והם מקבלים פטור מתשלומי מכס כגון ציוד לנכים,
ציוד לארגונים כמו האו"ם ועוד .את הפטור יש להסדיר לפני הגעת הטובין לארץ.
רשימון מסירה ישירה
המכס מבחין ברשימונים מסוימים כרשימוני מסירה ישירה (המטען נפרק מהאוניה ישירות למוביל
של הלקוח).
רשימון כזה מזוהה בקוד מיוחד (ראה בהמשך טבלת סוג רשימון).
המקרים בהם המכס מאשר מסירה ישירה:
א .צובר
ב .נשפך
ג .ברזל ,תאית ומלט באריזות
ד .טובין מסוכנים או דליקים
להלן סוגי רשימונים במערכת המכס
סוג
1
2
3
4
5
6
7
8

תיאור
רגיל
פט"מ  -פטור מותנה
יל"צ  -יבוא לשם יצוא
כנ"מ – כניסה למחסן ערובה
שח"מ – שחרור ממחסן ערובה
אחסנה משנית
רכב מסחרי
מסירה ישירה
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9
10
11
12
203
205
207
208
210
211
212
305
307
308
407

מסחרי –  50דולר
אישי במסחרי
רכב – יבוא אישי – נמל
יבוא אישי  -נמל
פט"מ  +יל"צ
פט"מ  +שח"מ
פט"מ  +רכב מסחרי
פט"מ  +מסירה ישירה
פט"מ  +יבוא אישי
פט"מ  +רכב אישי
פט"מ  +אישי נמלי
יל"צ  +שח"מ
יל"צ  +רכב מסחרי
יל"צ  +מסירה ישירה
כנ"מ  +רכב

מספר רשימון
מספר הרשימון מורכב מ 14 -ספרות:
 2ספרות – עבור שנה
 2ספרות – עבור בית המכס בו הוגש
 9ספרות– מספר רץ
 1סיפרה – מס ביקורת

מספר רשימון יצוא ניתן אך ורק לאחר שסוכן האנייה סיפק את הנתונים הבאים:
א .מספר שטר מטען
ב .תאריך טעינה
לפי האמור לעיל מספר רשימון יצוא ניתן לאחר הפלגת האנייה .בכל השלבים שקדמו לכך המשגור
מזוהה ע"י מספר שליפה זמני .סוכן האנייה מעביר לסוכן המכס הודעה על הטעינה שכוללת מספר
שטר מטען ופירוט של המטענים שהוטענו בפועל כולל התייחסות לנזקים ורק אז ניתן לתקן את
רשימון היצוא ולהפיק רשימון יצוא סופי.
המשלח יכול לאגד מספר מטענים במכולה כאשר ההמכלה מתבצעת מחוץ לנמל.
במקרה כזה יועברו לנמל מספר תעודות יצוא ומספר רשימונים.

אילוץ הגשה
מושג הלקוח ממערכת המכס.
מערכת המכס מבצעת בדיקות ראשוניות על נתוני הרשימון המוקלדים ע"י סוכני המכס ומונעת
המשך התהליך כאשר הנתונים לא עונים על הדרישות .במקרה כזה מנסה סוכן המכס למצוא מול
המכס התאמה בין הנתונים (מזהה מטען,משקל,כמות).
אם לא מושגת התאמה מבקש הסוכן מפקיד מכס מורשה לקבל את הרשימון באילוץ ואז במקרה
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שהנתונים ייקלטו במערכת בשלב מאוחר יותר ויימצאו מתאימים אזי יימחק קוד האילוץ.
קודי אילוץ מסוג זה ממוספרים בסביבת ה. 100 -

לדוגמא:
קוד
אילוץ

הסברים

105

לא קיימת רשומת שטר מטען במצהר ימי
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משקל אריזות ברשימון שונה ממשקל בשטר מטען
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כמות אריזות ברשימון שונה מכמות בשטר מטען

121

מסירה ישירה

131

לשטר מטען הוגש רשימון בעבר

