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 טופס בקשה לרישיון ייבוא/ אישור ייבוא כלי טיס/כטב"ם/חלקים וציוד תעופתי

 

 כללי

 אישור ייבוא  רישיון ייבוא  :בקשה לקבלת 
 1אישי  מסחרי  :סוג הייבוא

 פרטי המבקש

 היבואן שם מספר היבואן )ח.פ/ת"ז(

  

 :כתובת
 מספר רחוב ישוב

   

 פקס טלפון נייד טלפון

   

 דוא"ל :

 פרטי סוכן מכס )אם קיים(

 טלפון נייד שם סוכן המכס סוכן המכס –ת.ז./ח.פ 

   

 דוא"ל :

 פירוט הטובין

)יש לבחור סוג כלי הטיס

 מרשימה א' בנספח(
חובה  –( SN) מספר סידורי

 בנספח ב'במקרים המוגדרים 
 2מספר פרויקט 

   

 :3 פרט מכס

 פרטים טכניים

 האם מדובר בדגם חדש? דגם

  כן  לא 

מספר בקטלוג  –הטובין 
 היצרן

 :4תיאור מדויק של הפריט

 

יעוד) יש לבחור מרשימה ב' 
 בנספח א'(

 

 במידה ונבחר "שונות" נא לפרט:
 
 
 
 

                                                           
 להב(-)רב שימוש ספורט ופנאי בלבד –מערכות כטב"ם לייבוא  1
 בניה על ידי חובב –חובה במידה ומבוקש יבוא לאז"מ או אז"מ  2
 בכל בקשה ניתן לייבא פריט מכס אחד. 3
 במערכת כטב"ם נא לצרף דגם מהיצרן. 4
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 יחידותמספר   (יחידות מידה של המכסכמות)

   

  מטבע הקניה מחיר יחידה )פו"ב(

   

  המספר בקטלוג יצרן המספר במינוח בריסל

   

 פרטי היצרן והספק

 שנת יצור שם היצרן

  

 כתובת היצרן:

 כתובת הספק:

   

 פרטי סוכנים

 שם הסוכן:

 :כתובת הסוכן

 ארץ הסוכן:

 5צרופות

 :מסמך א'

 מסמך ב':

 מסמך ג':

 היבואן:הערות 
 
 
 
 

 הצהרה

החתום מטה מצהיר/ה שכל פרטי הבקשה לרבות נספחיה והמסמכים המצורפים לה הם 
 נכונים.

 ישוע לי כי מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית ואני מתחייב/ת בזה:
 לקיים כל תנאי בו יותנה האישור שניתן על בסיס בקשה זו. .1
 המוסמכת.למלא אחר כל הוראה נוספת מאת הרשות  .2

 
 מספר זהות שם פרטי שם משפחה

   
 חתימה  תאריך

   

                                                           
 יש לציין את שמות המסמכים המצורפים לבקשה. 5
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 רשימות –נספח א' 

 א':רשימה 

 מטוס .1
 הליקופטר .2

 בלון מאויש .3
 בלון בלתי מאויש .4

 ק"ג 30כטב"ם מעל  .5
 ק"ג 30כטב"ם מתחת  .6

 להב(-רחפן )לא רב .7

 דאון .8

 מצנח רחיפה .9

 מצנחי רחיפה ממונעים .10

 אז"מ .11
 בניה על ידי חובב –אז"מ  .12

 רשימה ב':

 שיווק מקומי .1

 לייצור .2
 לשימוש אישי .3

 שונות .4
 יבוא מסחרי .5

 תערוכה/פסטיבל .6
 החזרה לספק/תיקון .7

 

 

 

 

 הנחיות למילוי הטופס -נספח ב'  

 :לרשום מספר סידורי לגביו כלי טיס שחובה  .א

 מטוס .1

 הליקופטר .2

 בלון מאויש .3
 ק"ג 30כטב"ם מעל  .4

 דאון .5
 אז"מ .6

 


