
 3 -ו 2נספח א': הצהרת יבואן לטובין שבקבוצה       

 

 עמידה בדרישות הממונה אישור למתן לבקשה נלוות היבואן הצהרת

באמצעות  הוגשה אשר ,עמידה בדרישות הממונה אישור למתן___________  לבקשה מס' בהמשך

אהיה צפוי  ולאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת וכי__ המערכת הממוחשבת ביום ________

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, אני מצהיר לגבי המשלוח המפורט כלהלן:

 והטובין  ןבדבר היבוא פרטים. 1

 מכס סוכן פרטי הספק פרטי היבואן פרטי

  :היבואן שם

_______________________ 

 :היבואן כתובת

_______________________ 

שם בעלי השליטה בתאגיד )במקרה 

 יבואן שהינו תאגיד(:של 

_______________________ 

 

 :והשלם הנכונה הספרה את היקף

 עוסק מורש 'מס.1

_______________________ 

 .פ חמס' .2

_______________________ 

 "ר מלכ/ עמותה 'מס.3

_______________________ 

 .אחר4

_______________________ 

 

 : הספק שם

_______________________ 

 : הספק כתובת

_______________________ 

 :מכססוכן  שם

_______________________  

 : המכס סוכן כתובת

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)מאיזו  ואצי ארץ

באים את ימדינה מי

 הטובין(

 אוניה שם מטען שטר מס ספק חשבון

 /טיסה

 יבוא נמל

 )בישראל(

 כניסה תאריך

 לנמל

      

 

 



 קבוצת הטובין תיאור מכס פרט 

 *הטובין

 ארץ יצרן שם דגם

 /מקוריצור

' ויח כמות

 מידה

1        

2        

 הטובין שייך לה הקבוצה מספר למלא יש* 

 ידי  מעבדת הבדיקההטובין המיובאים תואמים את הדגם שנבדק על הריני להצהיר כי .   2

________________ 

 (:2לעניין טובין שבקבוצה ) להלן שמפורט כפי ,/דגםטיפוס אב בבדיקת       

          

 נבדק לפיו תקן' מס (דגם)כולל  הטובין תיאור 

 /דגםטיפוס אב ואושר

 של בדיקה תעודת' מס

 /דגםטיפוס אב

 אישור  תאריך

 /דגםטיפוס אב

1     

2     

 

 :להלן שמפורט כפי עליהם החלים הרשמיים התקנים בדרישות עומדים הטוביןהריני להצהיר כי  .3

 תקן' מס (דגם)כולל  הטובין תיאור 

 כולו לתקן מתאים

 

 לתקן למעט  מתאים

 סעיפים

 

 לסעיפי  מתאים

 *התקן

 

1     

2     

  '3או  2* רלוונטי למקרים, בהם רק חלק מסעיפי התקן נמצאים בקב 

 כך עלבין היתר  נסמכת עליהם החלים הרשמיים התקנים בדרישות הטובין עמידת בדבר זו הצהרתי

, המוצר בתיקאצלי  שמוריםברשותי ו יםדגם המצוי לאישורי זהים שבמשלוח שהטובין שווידאתי

ידוע לי . , לרבות לעניין הרכבו של התיקוהנחיות הממונה על התקינה פקודת היבוא והיצואב כנדרש

הרשמיים ואין בביצוע בדיקת שעל כל אחד ואחד מהמצרכים המיובאים לעמוד בדרישות התקנים 

אב טיפוס/דגם בכדי לצאת ידי חובתי לעניין זה או בכדי להוכיח עמידה בדרישות התקנים הרשמיים 

 .  המיובאים לגבי כלל המצרכים

 

 .הרשמי התקן של הסימון להוראות בהתאם אותם שסימנתי לאחר רק הטובין את לשווק מתחייב אני.    4

 

את הטובין רק לאחר שתיקנתי את כל הליקויים הקיימים בהם, כמפורט בהצהרתי .   אני מתחייב לשווק 5

 את דרישות התקנים הרשמיים החלים עליהם.  תואמיםלעיל,  ווידאתי כי הטובין 

 



 והיצוא היבוא פקודת פי על לנדרשהוכן בהתאם  אשר ,לדגם מוצר בתיק להחזיק מתחייב אני . 6

 השחרור מיום שנים 7 במשך הצהרהשב הטובין שייך לה קבוצה ולפי התקינה על הממונה הנחיותו

 מוצר בתיק לעיין זה לעניין שהסמיך ולמי התקינה על לממונה ולאפשר הטובין דגם של האחרון

 ופקודת היבוא והיצוא. התקנים חוק הוראות לפי ביקורת ביצוע במהלך לדגם

 

 , הטובין יבוא על החל הדין את מכיר אני וכי התקינה על הממונה נחיותהמצהיר כי קראתי את  אניו .7

 : זה ובכלל     

 

  במידה שנמצא כי הפרתי הוראה מהוראות פקודת היבוא והיצוא או/ו צו פיקוח או/ו הנחיות  (א)

   רשאי הממונה על התקינה לקבוע לי סטטוס "מפר אמון" ולמנוע ממני לקבל  הממונה על התקינה,            

 עמידה בדרישות הממונה על בסיס הצהרה. אישור            

 

 במידה שנמצא חשד סביר כי טובין, שייבאתי במשלוח זה ובקשתי לשחרר מפיקוח המכס על בסיס (ב)

 עומדים בדרישות התקן הרשמי, רשאי הממונה על התקינה למנוע ממני לקבל  הצהרתי זו, אינם      

 אישור עמידה בדרישות הממונה על בסיס הצהרה ולהורות על בדיקת הטובין במעבדת בדיקה       

 טרם מתן האישור.       

  

 במידה שנמצא כי טובין, שייבאתי וקבלתי לעניינם אישור עמידה בדרישות הממונה על בסיס  (ג)

 מבלי לגרוע  הצהרתי זו, אינם עומדים בדרישות התקן הרשמי, רשאי הממונה על התקינה,      

 מסמכויות שמוקנות לו בחוק התקנים ובפקודת היבוא והיצוא, לחייב אותי, בין היתר, להפסיק       

 שווקם של הטובין ולבצע איסוף והחזרתם מהשוק על חשבוני, תוך פרסום הודעה לציבור בנוסח      

 ובתנאים שיקבע.       

 נה לפרסם הודעה לציבור מטעמו, תוך שישית עלי את במידה ולא אפעל כנדרש, רשאי הממו            

 לכך.  העלויות            

 

 במידה שנמצא שאיני מחזיק בתיק מוצר לדגם עבור טובין, לגביהם הגשתי הצהרתי זו, כהגדרתו  (ד)

 בפקודת היבוא והיצוא והנחיות הממונה על התקינה, או שהתיק אינו שלם, רשאי הממונה       

 ה להורות על הפסקת שווקם של הטובין עד להסדרת התיק האמור או/ו עד להמצאת על התקינ      

 תעודת בדיקה מאת מעבדת הבדיקה שמעידה על התאמת הטובין לתקן.      

 

    

   על הממונהבדרישות  עמידהלאמור לעיל, ידוע לי כי על בסיס הצהרתי זו יינתן לי אישור  בנוסף   .8  

   הצהרתיכי  שיימצאלשחרור הטובין מהמכס וכן לצורכי שיווק ומכירה וכי במידה  התקינה         

 שקרית, אהיה צפוי לעונש הקבוע בחוק.          

 

 משלוח טובין זה )חשבון ספק _______________   לעניין הצהרתישמי, זו חתימתי ותוכן  זה

 מטען __________________ ( .  שטר

 

 

   ________________                              _________________   

             חתימה   ותפקיד                                  /היבואן או בא כוחוהחברה חותמת

 תאריך

 

 

 

 

 


