טופס בקשה להנפקת פנקס מעבר (קרנה אט"א)
לכבוד
לשכת המסחר תל-אביב
כאן
הנדון :קרנה מס' _______________________
 .1פרטי בעל הטובין:

שם___________________________________ :
כתובת ___________________________:

NAME___________________________________/

ADDRESS___________________________________ ___ /

מס' ת.ז .או מס' חברה או מס' תאגיד______________________ טלפון ___________________________
פקס _____________________________________________________________________ E-MAIL
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פרטי האדם שעל שמו מוצא הפנקס:

שם _____________________________________________________________________ /

NAME

מס' ת.ז/דרכון __________________________ כתובת______________________________________
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ארצות היבוא הזמני __________________________________________________________ :
הגדרת טובין______________________________________________________________ _ :

.3

פרטי חותם הבקשה:

שם ________________ :מס' ת.ז/.דרכון _____________כתובת _____________________________
.5

אני הח"מ מבקש להנפיק פנקס מעבר (קרנה) אט"א בהתאם לפרטים שבסעיפים  1 – 4דלעיל ובגין הטובין
המפורטים ברשימה אשר מצורפת לבקשה זו (להלן :הטובין) ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
אני מתחייב בזה כלפיכם כדלקמן:
לשלם לכם דמי טיפול עבור הוצאת הקרנה על פי תעריף הלשכה שבתוקף.
א.
כי מוציא הפנקס ימלא אחר הוראות כל דין שבתוקף בישראל ובארצות היבוא הזמני (להלן :ארצות
ב.
היבוא).
כי הטובין הנ"ל יוחזרו לישראל עד תאריך ____________ ופנקס המעבר יוחזר לכם תוך  10ימים
ג.
מתאריך החזרה לישראל עם אישורים של רשויות המס של ארצות היבוא ,על יצוא חוזר של הטובין
מארצותיהם ,ואישור של רשויות המכס בישראל על יבוא חוזר של הטובין לישראל.
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אנ י מצהיר כי ידוע לי שבהוצאת פנקס המעבר אתם מקבלים על עצמכם אחריות משפטית ומוסרית כלפי
ארצות היבוא וכלפי האגודות הערבות בארצות היבוא ,לכך שהטובין יוצאו מארצות היבוא ויוחזרו לישראל
במועד הנקוב בסעיף (6ג) דלעיל; וכי אם הטובין או חלק מהם ,לא יוצאו מארצות היבוא ולא יוחזרו לישראל
כאמור לעיל ,או אפילו אם יוחזרו לישראל אך לא אחזיר לכם את פנקס המעבר עם אישורים של ארצות היבוא
על יצואם החוזר של הטובין הנ"ל מארצותיהם ,תהיו ערבים כלפי ארצות היבוא וכלפי האגודות הערבות
בארצות היבוא ,לתשלום מסי היבוא והקנסות שיחולו עקב כך .לפיכך ,אני מתחייב כלפיכם לשלם את כל מסי
היבוא והקנסות שיחולו אם לא יקויים האמור בסעיף  6דלעיל או כל חלק ממנו ,והנני מיפה את כוחכם לשלם
בשמי כל תשלום שתידרשו לשלם ושתחליטו כי עליכם לשלם ,על פי שיקול דעתכם הבלעדי ,ואני מתחייב
לשפותכם בגין כל סכום שתשלמו כאמור לעיל ,בצירוף הוצאותיכם ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית כפי שיקבעו
על ידכם לפי שיקולכם המוחלט .הנני מוותר בזה מראש על כל טענות כלפי עצם חבותכם לשלם ,כלפי גובה
התשלום ,וכלפי חבותי לשפותכם.
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להבטחת התחייבויותיי כלפיכם הנני מצרף בזה:

פיקדון על סך ______________ ש"ח בהמחאה מס' __________ משוכה על בנק ________ שתפדה על ידכם
ותמורתה תוחזר לי בהמחאה שלכם לאחר קיום כל האמור בסעיף  6דלעיל.
או
טופס התחייבות במסגרת הסדר לביטוח הקרנה באמצעות חתמי ל'לוידס .בצרוף המחאה על סך ___________
מס' _________ משוכה על בנק ____________.
או
ערבות בנקאית מס' ____________________ על סך ___________ ש"ח צמודה לשער היציג של הדולר
האמריקאי לפי שער בסיס כפי שפורסם ע"י בנק ישראל ביום הוצאת הערבות שהוצאה על ידי בנק
____________________ ואשר תוחזר לכם רק לאחר קיום כל האמור בסעיף  6דלעיל .במקרה של הפרת
התחייבותי ,כל אחד מהביטחונות שלעיל יחולט על ידיכם לפי שקול דעתכם הבלעדי.
כמו כן הנני מתחייב בזאת לשלם לכם כל סכום נוסף מעבר לגובה הפיקדון/הערבות הנ"ל ,אם יתברר כי הסכומים
שיהא עליכם לשלם בגין הפרת התחייבויותיי ,בצירוף הוצאותיכם וכל זאת לפי שיקול דעתכם המוחלט – יעלו על סכום
הפיקדון/הערבות.
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במקרה שבעל הטובין הוא תאגיד או שותפות – אני מצהיר כי הנני מנהל בתאגיד בעל הטובין/שותף בשותפות
בעלת הטובין (מחק את המיותר ) ומוסמך לחתום על בקשה זו בשמה ,ומוסמך לקבל בשמו את כל
ההתחייבויות דלעיל ,והנני חותם על בקשה זו הן בשם התאגיד והן בשמי באופן אישי.
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הנני מצהיר כי קראתי והנני מבין אל נכון את כל האמור לעיל ,וכי כל הפרטים שמסרתי בבקשה זו ובנספח לה
הם אמת.

תאריך

שם החותם

תפקיד החותם

חותמת התאגיד וחתימה

הצהרה בנושא יצוא בטחוני
מיועד ליצואנים שקבלו הודעה על כך לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא ציוד בטחוני וידע בטחוני)
התשנ"ב ( 1991סמן ,פרט והצהר):
הנני מצהיר בזאת כי המוצרים המפורטים/מצורפים לבקשה זו:
מוגדרים על פי הצו הנ"ל כציוד בטחוני/או ידע בטחוני וקבלו היתר יצוא ממשרד הביטחון/סיב"ט
מס'_____________ וכי אין חריגה ביעדי היצוא כפי שדווחו בטפסי הבקשה למתן ההיתר.
היתר הייצוא הנ"ל בתוקף מ ________________ -עד._________________ :
אינם מוגדרים כציוד בטחוני/או ידע בטחוני על פי הצו הנ"ל.
_______________
שם היצואן

_______________
חותמת

_______________
תאריך

_______________
שם החותם

_______________
תפקיד החותם

_______________
חתימה

לשימוש משרדי:
תאריך ההוצאה ________________ תוקף הערבות ________________ תוקף קרנה ________________
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General List – רשימה כללית של הטובין
ITEM NO

TRADE DESCRIPTION OF GOODS
AND MARKS AND NUMBER (S/N)

TOTAL OR CARRIED OVER

3

NUMBER
OF PIECES

WEIGHT OR
VOLUME

VALUE
$

לכבוד
לשכת המסחר ת"א
החשמונאים 44
תל אביב

הנדון :קרנה מס' ____________

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי שעל פי "אמנת הקרנה" הערך המוצהר של הטובין בקרנה חייב להיות ערכם המסחרי.
הנני מצהיר כי ידוע לי שהפרה של האמור היא עבירה על חוקי המכס בישראל ובעולם וכי בכל מקרה של הערכת
חסר של הטובין ,רשויות המכס עלולות לנקוט נגדי סנקציות שונות ,לרבות הטלת קנסות גבוהים והחרמה של הטובין.
הנני מצהיר בזאת כי הערך הנקוב בקרנה הנ"ל הוא הערך המסחרי הנכון של הטובין.
אני מצהיר בזאת כי חתימתי על מסמך זה מחייבת את החברה.

בכבוד רב,

_________
תאריך

____________
שם החותם

________________
תפקיד החותם

________________
חותמת החברה
וחתימה
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