


 

עלייה בהיקף הסחר 

שרשרת אספקה מורכבת 

פשיעה כלכלית 

איומי טרור 

סטנדרטים בינלאומיים 



 פישוט תהליכי הסחר

 ל "הבינאבטחת שרשרת האספקה 

 שיפור תפקוד המכס



  תכניות וולונטריות 

 AEOמבוססת על מסמך ה- SAFE של ארגון  WCO   

"מבוסס על אמנה " יבואן מאושרATF   של ארגוןWTO   

סטנדרטים אחידים לבחינת הגורמים בשרשרת האספקה  , בבסיס התכנית

 .ל"הבינ

  הקלות בתהליכי הסחר 

 הסכמי הכרה הדדית– AEO 

 

סטנדרטים 
 זהים

הכרה  
 הדדית

זרימת 
 הסחר



 (AEO – Authorized Economic Operator)מאושר גורם כלכלי 

 ,  גורם עסקי אשר נבדק על ידי רשות המכס ואושרהינו 

 ,  עם שרשרת הסחר שלויחד 

 .  הם עומדים בקריטריונים אשר נקבעו להשתתפות בתכניתכי 

 

 

 ,  שעיקר עיסוקו בתחום היבוא, הינו גורם עסקי" יבואן מאושר"

 המכס מינהלאשר נבדק על ידי 

 .ואושר כי הוא עומד בקריטריונים אשר נקבעו להשתתפות בתכנית

 



 ההפצהלנקודת ועד מוגדרת מרגע מילוי הטובין , למטרות התכנית, האספקהשרשרת 

                    

 יצרן

 

 ספק

/  סוכן מכס יצואן

 משלח

 /הובלה

 לוגיסטיקה

הובלה   נמל טעינה

 ל"בינ

/  סוכן מכס נמל פריקה

 משלח

 /הובלה

 לוגיסטיקה

 יבואן

/  סוכן מכס יצואן

 משלח

 /הובלה

 לוגיסטיקה

 יצרן נמל טעינה

 

 ספק

הובלה  

 ל"בינ

/  סוכן מכס

 משלח

 /הובלה

 לוגיסטיקה

 יבואן נמל פריקה



 יבואן יצואן

סוכן  
 מכס

משלח 
 ל"בינ

מסוף 
מטענים 

 אווירי
 נמל ימי

 מחסנים
חברות 
 תעופה



 טייוואן –ישראל 

 09.12.13 -ההסכם נחתם ב

 ב"ארה –ישראל 

 27.06.14 -ההסכם נחתם ב

 דרום קוריאה –ישראל 

 22.03.15 -ההסכם נחתם ב

 קנדה –ישראל 

 06.07.17 -ההסכם נחתם ב

 סין –ישראל 

 07.11.17 -ההסכם נחתם ב



 מקסיקו –ישראל 

 בתהליך עבודה לקראת חתימה על הסכם

 הונג קונג –ישראל 

 בתהליך עבודה לקראת חתימה על הסכם



  ציות לחוקי המס וסחר החוץ 

 השונים

תבחינים פיננסיים 

  קיום מערכת ממוחשבת לניהול

בקרת  , בקרת מסמכים, רכש

רשומות איכות וניהול מחסן  

 (ISO9001כדוגמת תקן )

 

 

 םמכסיי



 (מדיניות והכשרה)תודעת ביטחון 

גישה וסודיות, אבטחת מידע 

 (מכולות)אבטחת מטענים 

 (פיזיביטחון )חצרות /מבניםאבטחת 

ביטחון עובדים 

אבטחת שותפי הסחר 

 

 

 ביטחוניים



 המכס במינהלאיש קשר 

 (סיכוי נמוך לבדיקות)פרופיל חיובי 

 פיזית/ שיקוף / עדיפות לבדיקה דוקומנטארית 

 המכס אצל סוכן ישירות , ל"שהתקבלו מחו', קבצים אלקהגשת* 

 ( התרה טרם זמינות)בים וביבשה , באוויר" שירות הודעה מוקדמת"יישום* 

 ספק איחוד חשבונות* 

עדיפות בטיפול בזמני התאוששות ממקרי אסון 

 טיפול בבקשה לפטור מתצהיר יבואן/ פטור מתצהיר יבואן 

 

 AEOבתנאי שסוכן המכס מוסמך * 



 הסכם הכרה הדדית"הקלות בתהליכי המכס במסגרת  " 

דירוג המשלוחים כבעלי סיכון נמוך מבחינת שרשרת האספקה 

 המשמעות. ל"על ידי שלטונות המכס בחו המכסיותהפחתה בכמות הבדיקות  ,

 .חסכון בזמן ובכסף



a e o h q m s @ taxe s . go v. i l  
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http://taxes.gov.il/customs/Pages/TaxesCustomsAuthorizedEconomicOperator.aspx 
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