הליך הסחר
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כללים בסיסיים
 מדינת ישראל והרש"פ חולקות מעטפת מכס
אחת ,לכן מכירות/רכישות סחורות/שירותים
אינה בגדר יצוא/יבוא.
 המטבעות העיקריים ברש"פ הם :שיקל
ישראלי ודינר ירדני.

 עיקר רכישות הפלסטיניים הם :מוצרי מזון,
מוצרי צריכה וחומרי בניין.
 עיקר מכירות הפלסטיניים לישראל הם :פירות
וירקות ,זיתים ,הדרים ,חומרי בניין וטקסטיל.
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 שיעור המע"מ ברש"פ עומד על .16%
 שיעור מסי היבוא לרש"פ ממדינות העולם
גבוהים משיעורי המסים בייבוא לישראל.
 המכס ביבוא מהעולם לרש"פ נגבה ע"י המכס
הישראלי ומועבר לרש"פ.
 הנפקת רישיונות היבוא הפלסטינית הוא
באחריות הרש"פ.

כללים בסיסיים
העברת סחורות

העברת סחורות

מישראל לרש"פ

מהרש"פ לישראל

על המוכר להציג בפני איש המנר"מ
חשבונית " "Iאו תעודת משלוח כשהן
מפורטות.

 על המוכר להציג בפני איש המנר"מ
חשבונית " ."Pחשבונית זו צריכה
להיות מפורטת.
 מקבל הסחורה חייב לעבור במשרדי
המנר"מ טרם יציאתו מהמסוף.
 אסור להעמיס סחורה בטרם קבלת
אישור המנר"מ.

3

העברת סחורות מיבואן
ישראלי (ישירות מייבוא)
לסוחר פלסטיני
היבואן הישראלי חייב להצהיר בתצהיר
היבואן כי יעד הטובין הינו שטחי
הרש"פ ורשימון הייבוא יישא קו
"אוטונומיה" .מידע זה חשוב לצורך
התחשבנות המע"מ בין ישראל לרש"פ.

קבלת אישורי יבוא/יצוא
 אישורים של המשרדים השלטוניים של הרשות הפלסטיניות מועברים לבתי המכס הישראלים
באמצעות מתאמים ישראלים שנמצאים במשרדי התיאום והקישור בארז ובבית אל ,או באישור
המשרד הממשלתי הישראלי הרלוונטי.
 אישורים אלה צריכים להיות מתורגמים לאנגלית וחתומים ע"י מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר
ברש"פ ,ללא צורך באישור נוסף של גורם ישראלי.
 רישיונות היבוא של הרש"פ מוזנים למערכת סחר חוץ ע"י הקצין מטה בבית אל ,ומקבלים ביטוי
במחשב כמו כל רישיון יבוא אחר .ולא יהי צורך בהצגת רישיון יבוא ישראלי מקביל.
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יבוא מסחרי מחו"ל לשטחי הרש"פ
 שחרור הסחורה במכס נעשה ע"פ רשימון יבוא על שם היבואן או על שם בעל הטובין שאינו
היבואן וזאת לאחר שביצע העברת בעלות בהתאם לנוהל המקובל.
 בכל רשימון יש לציין יבוא לרש"פ בשדה "מס' מחסן מקבל" וגם את קוד המעבר שדרכו יועבר
הטובין לשטחי הרש"פ.
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קוד אוטונומיה
 בעל הסחורה חייב להצהיר כי היעד הסופי של הטובין הוא בשטחי הרש"פ ב -
•

הרשימון הלוגי

•

הצהרת מפורטת ע"ג טופס 138ב' (עבור סחורה חייבת המכס או בס קניה)

 העברת סחורות מהרש"פ לישראל  -על המוכר להציג בפני איש המנר"מ חשבונית " ."Pחשבונית
זו צריכה להיות מפורטת .מקבל הסחורה חייב לעבור במשרדי המנר"מ טרם יציאתו מהמסוף .אסור
להעמיס סחורה בטרם קבלת אישור המנר"מ.
 חבות ההצהרה הכפולה חלה גם על היבואן הישראלי וגם על היבואן הפלסטיני.
אם הטובין מיועד לשטחי הרש"פ אז ליד שם היבואן יופיעו המלים "ה.ב .יו"ש" הסדר ביניים יו"ש.
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נהלים ולוגיסטיקה
האיסור על כניסת משאיות מהגדה המערבית לישראל ולהפך והדרישה לבידוק בטחוני של כל סחורה
שעוברת הובילה למספר דרכים להעברת סחורות:
 .1גב אל גב  -המשאיות הישראליות מפרקות את הסחורה בצד הישראלי של המחסום.
ולאחר ביקת הסחורה מועמסת הסחורה על גבי המשאיות הפלסטיניות.
כאשר מדובר בסחורה המאוחסת במכולות ,תוכן המכולות מרוקן ,נבדק ומושב למכולות.
 .2ארגז מתחלף  -שימוש במשאית בעלת ארגז מתחלף .ואז אותו סוחר יכול להחזיק 2
משאיות בעלות לוחות רישוי ישראלי ופלסטיני .וכך אותו סוחר פלסטיני יכול לספק
סחורה למספר לקוחות.
 .3בחלק מהמחסומים אפשרו לחברות הישראליות להיכנס במשאיות שלהם אל שטחי
הגדה המערבית .בשיטה זו חוסכים זמן המתנה ארוך במעבר וחוסכים עלויות שינוע.
במקרה זה המשאית מקבלת אישור מעבר ומורשית להיכנס לשטחי הגדה הערבית.
בדרך חזרה ,הנהג עובר בידוק בטחוני.
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התנהלות
בהעברת סחורות יש לתאם
מראש במעבר הספציפי.
הסחורה תובל על גבי משטחים
תקניים בלבד.
כניסת המשאיות מ 2-הצדדים
למעבר מותנית בהגעה
משותפת למעבר וכניסה
בהתאם לתורן.

דרכי תשלום
 הפעילות העסקית בין סוחרים ישראלים ופלסטיניים מתבצעת ברובה ,לפחות בשלבים הראשוניים של
ההתקשות ,במזומן ממספר גורמים:
 .1קיום מערכות אשראי מועטות בכלכלת הפלסטינית.
 .2שימוש מועט בתשלום השיקים (שיק ללא כיסוי ברש"פ נחשב לעבירה פלילית).
 .3קושי באכיפה וגביה במקרים של אי עמידה בתשלומים או החזר שיק.

 סוחרים ותיקים (מלפני האינתיפאדה הראשונה) מחזיקים בחשבונות בנק ישראלים ,מה שמקל על העבודה
המשותפת.
 ברשות הפלסטינית פועלים כ 15 -בנקים ומהם ואליהם ניתן לבצע העברות בנקאיות באמצעות מסלקה
בנקאית ,וגם ניתק לבצע העברות זה"ב  IBANבעלות גבוהה יותר יחסית.
הבנקים הפועלים בתחום הרשות הפלסטינית שהם חברי מסלקה מיוצגים ע"י שלושה בנקים בישראל :בנק
הפועלים ,בנק דיסקונט ,בנק מרכניל.
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דרכי תשלום
 בעת קבלת שיק מלקוח ברשות יש לשים לב שהפרטים על גבי השיק הם באותיות ובספרות לטיניות.
הבנקים בישראל לא יקבלו העברות מעל  5,000ש"ח ללא קבלת פרטי החשבון של הלקוח ופרטי זיהוי שלו.
 הבנקים מחויבים בבדיקת הצד הנגדי אל מול רשימה של ארגונים ופעילי טרור מוכרזים וכן דיווח לרשות
לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

 אופציה נוספת היא פתיחת חשבון בנק ברשות ,וכך ניתן לברר באמצעות הבנק הפלסטיני מידע דרוש על
עסקים או סוחרים.
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בטחונות וערבויות
 שיק בטחון

 ערבות בנקאית
 מכתב ערבות
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חשבונית מס התחשבנות
 ישראל והרש"פ מחזיקות בשתי רשויות מס נפרדות.
 כל עסק ישראלי שרוצה למכור לרש"פ חייב להנפיק
חשבונית מס התחשבנות "מקאסה".
שתהיה בצבע כחול עם האות .I

 כל עסק ישראלי שרוצה לקנות מהרש"פ חייב לקבל
חשבונית מס התחשבנות "מקאסה".
שתהיה בצבע ירוק עם האות .P
 חשבונית מס התחשבנות מונפקת ע"י רשות המסים
בנייר מיוחד מקור ו 3-העתקים ב 2-השפות :ערבית
ועברית( .מקור יישאר אצל הלקוח ,העתק אצל
הספק ,העתק מוגד לרשות המסים בישראל והעתק
יוגש לרשות המסים ברשות).
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 החשבוניות הנ"ל יהיו שמיות  -יודפס עליהם פרטי
העוסק ,שם ,מספר רישום וכתובת.
הגוף המטפל בכל נושא חשבונית מס התחשבנות הוא
הקמר"פ (קישור מע"מ לרש"פ).
 במקרה של רכישה מהרשות  -על הרוכש לשלוח
חשבונית  Pבצירוף טופס ( 878ורוד) לקמר"פ.
 במקרה של מכירה לרשות  -על המוכר לשלוח
חשבונית  Iבצירוף טופס ( 879כחול) לקמר"פ.
 אין זיכוי על המכירה ,אפשר לקבל חשבונית הוצאות .P

תודה רבה

