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 טופס זה ימולא אך ורק ע"י היבואן בעל הרכב

 פרטי היבואן בעל הרכב
   ]  [ תושב זר ]  [ תושב ישראל

    

 סוג זכאות )עולה חדש וכד'( מספר מזהה )ת.ז.; דרכון(

                                 

   שם היבואן
           

 לפוןמספר ט

      

 מספר טלפון נייד

      

 

 

 פרטי כלי הרכב
 תת דגם/רמת גימור דגם יצרן הרכב סוג כלי הרכב

                        

 קילומטרז' תאריך ייצור הנעה סוג מנוע נפח מנוע

                              

 לא]  [  כןהאם לאחר רכישת הרכב בוצעו בו שיפורים/שיפוצים  ]  [  לא]  [   כןהאם נרשם לתנועה בחו"ל?  ]  [ 

 סך שיפוץ פרט  תאריך עליה על הכביש בחו"ל

                   

   ברכב המיובא מצויים חלקי חילוף  ]  [ לא  ]  [ כן

 תאור חלקי החילוף
      

 עלות החלק 

       

 תאור חלקי החילוף
      

 עלות החלק 

       

 

 ו"ל )יש למלא כפי שמופיעים בחשבון/הסכם מכרפרטי המוכר בח

 שם הספק  מס. ספק
             

     כתובת בינלאומית להתכתבות

       רחוב ובית או תא דואר

 עיר/ישוב  מיקוד  תת חלוקה של מדינה  מדינה
                           

 דואר אלקטרוני מספר פקס מספר טלפון נייד מספר טלפון
           -      +      -      +       

 

 פרטי הרכישה

   פשרויות הבאות:יש לבחור את אחת מהא
   ]  [  נרכש על ידי בעת שהותי בחו"ל בין התאריכים:

 סך הרכישה תאריך הרכישה עד תאריך מתאריך
                        

    יש לצרף חשבון
   ]  [  הרכב נרכש על ידי בישראל באמצעות:

 סך הרכישה תאריך הרכישה פירוט אופן הרכישה )פקס/מייל,אינטרנט( רכישהאופן ה
                        

   יש לצרף אסמכתא לרכישה
   ]  [  כלי הרכב נרכש עבורי על ידי גורם אחר:

 סך הרכישה ך הרכישהתארי שם הגורם הרוכש מיקום הגורם הרוכש
                        

 מספר טלפון
      

 מספר טלפון נייד
      

 מספר מזהה
      

 דואר אלקטרוני
      

   ןיש לצרף הסכם חתום וחשבו

 

   עלויות נוספות ומידע נוסף
 כן]  [    לאא. עלות הובלה יבשתית בחו"ל ממקום הרכישה לנמל היצוא כלולה במחיר הרכישה  ]  [  

   סך עלות ההובלה
  יש לצרף חשבון      



 מדינת ישראל/משרד האוצר
 רשות המסים בישראל

 מסירת מידע לאימות הערך המוצהר של רכב ביבוא אישי

 )מהדורה ב'( 931טופס מכס 

 
 ב. עלות הובלה ימית/ אווירית מנמל היצוא לנמל היבוא כלולה במחיר הרכישה  ]  [  לא  ]  [  כן

   סך עלות ההובלה
  יש לצרף חשבון      

 ג. עלות ביטוח ההובלה מנמל היצוא לנמל היבוא כלולה במחיר הרכישה  ]  [  לא  ]  [  כן

   סך עלות הביטוח
  יש לצרף חשבון      

 ד. האם בנוסף למחיר הרכישה שולמו/ ישולמו סכומים נוספים?  ]  [  לא  ]  [  כן

 סכום עבור מה למי שולמו/ ישולמו
                  

  ה. מצורף בזה צילום רישיון נהיגה על שמי

  מספרו בתוקף עד
 יש לצרף צילום רישיון נהיגה            

 

    פירוט אופן התשלום

   א. במזומן  ]  [  לא  ]  [  כן

  שם על ידי מי בוצע התשלום הסכום ששולם
 יש לצרף אסמכתא                  

   [  לא  ]  [  כןב. בהעברה בנקאית  ]  

  לשם בעל החשבון משם בעל החשבון הסכום ששולם
 יש לצרף אסמכתא                  

   ג. בכרטיס אשראי  ]  [  לא  ]  [  כן

 שם בעל הכרטיס הסכום ששולם
      

 

 סמכתאיש לצרף א      

   ד. תשלום באופן אחר  ]  [  לא  ]  [  כן

 שם על ידי מי בוצע התשלום הסכום ששולם פרט
                        

 יש לצרף אסמכתא
 

   

כלי הרכב הנדון והובלתו הריני להצהיר כי כל התשלומים הם התמורה היחידה והסופית עבור רכישת 
 לישראל והינם בסך

 סה"כ התשלומים 
      

 
  

    

 

 נסיבות שהשפיעו על ערך הרכב
 יש לצרף מסמכים מאמתים

 פירוט הנסיבות
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   הצהרת היבואן בעל כלי הרכב

יל הינם נכונים ומלאים, וידוע לי כי מסירת מידע כוזב הריני להצהיר בזאת כי כל הפרטים שלע
 מהווה עבירה פלילית ועלולה לגרור נקיטת אמצעים הקבועים בחוק.

 
 תאריך ת.ז. שם היבואן

                  

 
           חתימת היבואן   

  
 
 

 

  אישור פקיד המכס/ סוכן המכס

 ת.ז. שם היבואן הריני לאשר כי היבואן בשם

             

 חתם בנוכחותי וזוהה על ידי ע"פ תעודת זהות או דרכון.
 

 

מס' הצהרת  הצהרה זו מוגשת כצרופה להצהרת יבוא מספר 
 יבוא

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו     

        
 "הצהרת ערך כלי רכב ביבוא אישי" החתום ע"י היבואן 931יש לצרף טופס מכס 

   

 תאריך בית מכס/עמילות מכס שם פקיד המכס/סוכן מכס
                   

 
 
 

                                   
 חתימה וחותמת                       

 

  

   

 


