
           
 

                                                                                                                                                
 מדינת ישראל / משרד האוצר

 רשות המסים בישראל
דרך מסוף מעבר תושב חוזר להצהרת מכס 

ימים(  3יבשתי )אשר שהה מחוץ לישראל מעל 
 ולתייר או דרך  נמל תעופה

 137מכס/

                                   הנוסע                                                                                        פרטי –חלק א' 
 

      שם הנוסע   
 

      /     /           תאריך 
 

      כתובת 
 

           מס' טלפון 
 

      /     /     תאריך לידה 
 

            אזרחות            מס' תעודת זהות/דרכון 
 

      חוזר תושב 
              תייר                          

 
 תאריך יציאה מן הארץ )לתושב ישראל(

     /     /      
 

           סתי לארץ מספר רישוי של כלי הרכב באמצעותו נכנ
 

      /     /     בתאריך            הגעתי בטיסה מס' 
 

 םאינאשר , ותייר הנכנס לישראל דרך נמל תעופה, או אחרי יותר משלושה ימים לגבי מי שנכנס דרך מעבר גבול יבשתיתושב חוזר, 
 ליתן הצהרה כמפורט להלן: יםבמסלול אדום או ירוק, חייב יםעובר

 הצהרת נוסע –חלק ב' 
 

החייבים  שלהלןהעומד להגיע, עבורי או בשמי, מכיל את הטובין מטען לוואי שלי או האו מטען  שהבאתימצהיר כי המטען  אני

 במשבצת המתאימה(   Xהצהרה )יש לסמן ב ב

 )מזוודה, תיק וכדומה( מס' אריזות 
 

 ערך כולל במטבע חוץ כמות לא כן  

 1בכמות העולה על   –שנה לפחות   81)לנכנס שגילו   משקה משכר  .1
 ליטר(

           

          (ליטרים 2בכמות העולה על  –שנה לפחות   81)לנכנס שגילו   יין  .2

 250במשקל העולה על  –שנה לפחות  81)לנכנס שגילו  טבק לכל צורותיו  .3
 (1סיגריות שהן פאקט  200-יותר מ או גרם

         

          ליטר( 1/4תמרוקים כוהליים  )בכמות העולה על   .4

          דולרים )לנכנס שגילו שנתיים ומעלה( 200טובין שערכם מעל   .5

( ששוויים מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעיםכספים )  .6
 שקלים חדשים או יותר 50,000

         

          יהלומים/אבנים יקרות   .7

     בעלי חיים/צמחים/חומרים ביולוגיים/חומרים מסוכנים   .8

          רשות מוסמכת  טובין אסורים ביבוא או שיבואם מותנה באישור  .9

 
 יש לפרט מה הובא במקום המיועד להערות להלן.   כןבכל מקום בו סומן 

 
 הערות:__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 מצהיר בזה שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי מתן הצהרה שאינה נכונה מהווה עבירה על דיני המכס.  אני
 

      /     /     תאריך              חתימת הנוסע 
 
 

 גוריון בלבד(-ייפוי כח לשחרור טובין )לשימוש בנמל תעופה בן –חלק ג' 
 

 הנני מיפה את כוחה של חברת התעופה/חברת הליווי _______________________ או מי מטעמה.
 שם החברה                                                                                                               

                                                                מ.ז.                            מר/גב'  באמצעות
                                                       

 
 להעביר עבורי את הכבודה אליה מתייחסת הצהרת המכס המצ"ב.

 
      /     /     תאריך                   חתימת הנוסע 

 
 לשימוש המכס –חלק ד' 

 
 באופן חלקי לא   כן    אני מאשר כי כבודת הנוסע הנ"ל נבדקה על ידי  

 _________הערות:_________________________________________________________________________________
 
     /     /                    

 חתימה וחותמת פקיד המכס  שם פקיד המכס  תאריך

 


