הנחיות מילוי ועדכון מרשם היבואנים לפי הוראות פקודת היבוא והיצוא
על פי פקודת היבוא והיצוא ,כל היבואנים המייבאים מוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים חייבים
להירשם במרשם היבואנים עוד בטרם היבוא.
מרשם היבואנים ינוהל ע"י הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה.
החל מתאריך ה –  1באפריל  2018יבואן שמעונין לייבא טובין החל עליהם תקן רשמי ולא יהיה רשום
במרשם זה לא יוכל למלא טופס בקשה במערכת מסלול עד להסדרת הרישום.

מילוי הפרטים במרשם היבואנים
בטופס האינטראקטיבי שכתובתו:
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=STDI
mporterReg@moital.gov.il

על היבואן למלא פרטים כלהלן:
()1

שמו המלא ,כתובתו ודרכי ההתקשרות עמו;

()2

פרטי עוסק מורשה שלו ,ואם הוא תאגיד – פרטי הזיהוי של התאגיד ,ובכלל זה פירוט של בעלי

השליטה בתאגיד ,תאגידים שבשליטת אותו תאגיד וכן כל תאגיד בשליטת מי מאלה;

* הטופס מאפשר הזנה של מספר זיהוי של חברה ( 9ספרות  +בדיקה של ספרת ביקורת) או של תעודת
זהות.
הצהרה על אמיתות הפרטים שרשם במרשם ,וכן הצהרה על כך שהוא לא הורשע ולא הוגש נגדו
()3
כתב אישום בעבירה מהעבירות לפי סעיפים  290 ,239עד  383 ,297עד  393או  414עד  438לחוק העונשין,
התשל"ז.1977-

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662295 :פקסhttp://economy.gov.il/tkina tkina@economy.gov.il 02-6662943 :

הורשע יבואן או הוגש נגדו כתב אישום באחת מן העבירות המנויות לעיל ,רשאי היבואן להגיש לממונה
על התקינה בקשה מנומקת להירשם במרשם .הממונה על התקינה רשאי לאשר בקשה כאמור אם
לדעתו ,למרות מהות העבירה ,חומרתה או נסיבותיה ,אין מניעה להכללת היבואן במרשם.
בנוסף לפרטים שלעיל ,הממונה על התקינה רשאי לדרוש מיבואן שנרשם במרשם היבואנים ,מסמכים
או פרטים נוספים הדרושים לדעתו לצורך זיהויו או לצורך בירור של הפרטים שמסר ,לרבות פרטי
הזיהוי של התאגיד.
על היבואן למלא את כל השדות שבטופס ,וכן להמציא מסמכים נוספים במידה ונדרש אליהם .במידה
והיבואן לא סיים למלא את הטופס ,באפשרותו לייצא את הטופס לקובץ ולייבא אותו בחזרה למערכת
על מנת להשלימו במועד מאוחר יותר.
( )4בסיום הליך הרישום תופיע הודעה כלהלן" :הליך הרישום שמספרו  XXXXהסתיים בהצלחה.
באפשרותך למלא טופס בקשה ליבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי".
הודעה זו הנה אישור על קליטת בקשת הרישום ושלב זה יאפשר ליבואן להגיש בקשות לקבלת אישור
הממונה כנדרש בצו הפיקוח ,החל מ  1אפריל .2018
לאחר סיום הליך קליטת בקשת הרישום תתבצע בדיקת אימות נתונים ובמידת הצורך יידרש היבואן
להשלים/לבצע עדכון פרטים .

ככלל ,לאחר שליחת בקשת הרישום שהיא באחריות מלאה של הנרשם ,החל מ  1אפריל  2018יוכל
היבואן או בא כוחו למלא טופס בקשה לבדיקת משלוח במערכת מסלול ואין צורך בקבלת אישור
כלשהו .יחד עם זאת ,יתכנו מקרים בהם רישומו של היבואן ייבדק ע"י רשם היבואנים בהתאם לפירוט
המופיע להלן ,ובהתאם לסמכותו רשאי רשם היבואנים לבטל או להתלות רישום .במקרה של החלטה
להתלות את הרישום לצורך בחינת תקינות הרישום ,תישלח הודעה מתאימה ליבואן .במקרה ומצא
היבואן כי הינו חסום מסיבה כלשהי ,יפנה היבואן לרשם היבואנים במשרד הכלכלה לבירור הנושא.

תהליך עדכון \ השלמת פרטים
השלמת \ עדכון פרטים הינה באחריות היבואן .מבלי לגרוע מהאמור ,יצוין כי הממונה רשאי לדרוש
מהיבואן בכל עת להשלים \ לעדכן פרטים.
העדכון יתבצע לאחר שליחת דוא"ל בקשה מפורטת לכתובת:
 importerRegistration@economy.gov.ilתוך צירוף כלל המסמכים הנדרשים לעדכון.

יבואנים המצויים בעת הרישום בסטטוס מפר אמון
במידה והוכנס היבואן לסטטוס הפרת אמון במכון התקנים ,וטרם הסדיר את הנושא טרם רישומו
במרשם היבואנים ,יעודכן לו סטטוס הפרת אמון גם במרשם זה ,ללא כל הודעה .באם הינו בסטטוס
הפרת אמון ,אך עומד בקריטריונים להוצאה מהפרת אמון כפי שנקבעו בהוראות הממונה על התקינה,
על היבואן לפנות בהקדם למכון התקנים בכדי להסדיר את הנושא ומומלץ שיעשה זאת טרם הרישום
במרשם.

ההצהרה:
על היבואן לבחור בין שתי אפשרויות ההצהרה המופיעות בטופס ,בהתאם לנדרש.

ביטול רישום היבואן במרשם היבואנים
הממונה על התקינה רשאי לבטל את רישומו של יבואן הרשום במרשם או להתלות את הרישום עד
לבדיקת הנושא ,אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:
()1

הרישום בוצע על סמך מידע חלקי ,שגוי או מטעה;

היבואן הרשום ,ואם הוא תאגיד – הוא או נושא משרה בו ,הורשעו בעבירה ,שמפאת מהותה,
()2
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת הממונה על התקינה להיכלל במרשם;
()3

היבואן הרשום הפר הוראה מההוראות לפי פקודת היבוא והיצוא או לפי חוק התקנים;

היבואן הרשום או מי מטעמו סירב לשתף פעולה לשם בירור חשד כי הטובין שיובאו על ידו
()4
אינם עומדים בדרישות התקן הרשמי החל עליהם;
היבואן הרשום נקבע כמפר אמון בשל הפרות שהוא ביצע ,אשר הממונה על התקינה סבר כי
()5
מפאת מהותן ,חומרתן או נסיבותיהן אין היבואן ראוי להיכלל במרשם;
הממונה על התקינה שוכנע כי קיים חשש ממשי לפגיעה בשלומו ,בבריאותו או בבטיחותו של
()6
הציבור או באיכות הסביבה.

מוקדי תמיכה
( )1במנהל תקינה יפעל רשם יבואנים אשר ייתן מענה בסיוע ברישום למרשם ובהשלמת\עדכון
פרטים ,ואשר פרטי ההתקשרות עמו הם כלהלן:
כתובת דואר אלקטרוני:
importerRegistration@economy.gov.il
טלפון:
02-6662797
( )2לצורך פתרון בעיות טכניות ,כגון קושי בטעינת הטופס ,תקלה בשליחה וכיו"ב ,יש לפנות
למוקד תמיכה בממשל זמין:
ימים א-ה בין השעות 08:00-19:00
טל 02-6664646 | *8440:

מיילsupportbox@cio.gov.il :

