תצהיר
)ספח א' לבקשת רישיון לייבוא אישי של רכב לפי סעיף  33לחוק(
שכתובתי
_______________,
מס'
ת.ז.
ושא/ת
_______________,
הח"מ
אי
______________________________ ,לאחר שהוזהרתי כחוק ,כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כמפורט להלן:
 .1תצהירי זה עשה בתמיכה לבקשתי למתן רישיון ליבוא אישי של רכב מתוצר ___________דגם __________
מספר שלדה __________________ ,שייצורו הושלם בחודש _______ בשה _________ )להלן" :הרכב"(.
.2

יש לסמן את אחת האפשרויות:
הרכב היו מסוג .M1
הרכב היו מסוג  M2המיועד לאדם עם מוגבלות פיסית הזקוק לרכב מסוג זה בשל מוגבלותו ,או רכב
מהסוג האמור שהוא אוטובוס זעיר כמשמעותו לפי פקודת התעבורה.
הרכב היו אופוע.
הרכב היו רכב מסחרי מסוג .N1

.3

הרכב יירכש וישמש אותי:
שימוש אישי ו/או משפחתי;
להסעת וסעים בשכר לשימושי העסקי-עצמי;
להובלת טובין בשכר לשימושי העסקי-עצמי.

 .4יש לסמן את אחת האפשרויות )**(:
בייבוא הרכב קיבלתי שירות מבעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף  68לחוק )להלן":מתווך ביבוא
אישי"(;
מצ"ב לתצהירי זה הסכם התיווך עם המתווך בייבוא אישי לפי סעיף  70לחוק;
מצ"ב לתצהירי זה פירוט מידע לגבי הרכב ,כפי שמסר לי ע"י המתווך בייבוא אישי לפי סעיף  72לחוק;
בייבוא הרכב קיבלתי סיוע מצד ג' כלשהו שאיו בעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף  68לחוק.
אם בחרת חלופה זו ,בקשך למלא כאן את פרטיו של הגורם המסייע ,ולצרף לבקשה את הסכם
ההתקשרות עם הגורם המסייע כאמור:

מודגש בזאת ,כי מתן שירותי תיווך ביבוא אישי ,על ידי מי שאיו בעל רישיון תיווך
ביבוא אישי לפי סעיף  68לחוק ,מהווה עבירה פלילית שהעוש עליה עלול להגיע עד שה
וחצי מאסר!!
בייבוא הרכב לא קיבלתי שירות מבעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף  68לחוק ו/או מצד ג' אחר
כלשהוא;
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 .5חלפה לפחות שה מהמועד שבו קיבלתי רישיון ייבוא רכב לשימוש אישי או עסקי עצמי לפי סעיף  33לחוק.
 .6לא חלפו  22חודשים ממועד ייצור הרכב ועד מועד הגשת בקשה זו.
 .7הרכב כשיר לרישום במדיות האיחוד האירופי ,בארצות הברית או בקדה ועומד בהוראות לפי פקודת
התעבורה ובהוראות לעיין בטיחות הרכב והגה על הסביבה לפי כל דין.
 .8יש לסמן את אחת האפשרויות:
הרכב היו מתוצר המיובא ע"י יבואן ישיר לפי סעיף )33ב() (5לחוק.
הרכב היו מתוצר שאיו מיובא ע"י יבואן ישיר לפי סעיף )33ב() (5לחוק ; הי מצהיר כי אודיע
למהל על כל שיוי בתוקפם של אישור או התחייבות המויים בתקה זו(*).
 .9אי מתחייב כי איי מייבא את הרכב למטרת מכירתו או השכרתו כדרך עיסוק(***) .
 .10ידוע לי כי הרכב לא יוצר בשלבים ע"י מספר יצרים ) .(Multi stageהרכב ומבהו תואמים למבה
הרכב כפי שתוכן ויוצר ע"י יצרן הרכב המקורי בקו הייצור ולא בוצע ברכב ע"י יצרן מרכב
משי/אחר שיוי מבה לאחר ייצורו ,לרבות שיוי במידות הרכב ,במשקל הכולל ,במשקלו העצמי של
הרכב ,במידות הצמיגים ,בסוג ההעה ,במספר הסרים ,בדגם המוע ובפח המוע(****)(***) .
 .11הרכב מוע בדלק המותר לשימוש בישראל :בזין או סולר או בזין  +חשמל )רכב היברידי( או מוע חשמלי
לרכב דו גלגלי בלבד ובכל מקרה על פי קביעת יצרן הרכב.
 .12הרכב לא הוכרז בחו"ל כרכב ב"אובדן גמור" או רכב לפירוק.
 .13הרכב מורשה לרישוי ולסיעה בארץ הייצוא.
 .14הרכב לא עבר כל תאוה משמעותית שדווחה לרשויות.
 .15על פי בדיקת הרכב לא הוכרזה לגביו ע"י יצרן הרכב "קריאה חזרה" ).(RECALL
 .16ידוע לי כי רכב המיוצר בארצות ) NAFTAארה"ב ,קדה ,מקסיקו( והמיועד לשימוש בארצות הברית או
קדה חייב לעמוד בדרישות החובה הישראליות ,בתקות התעבורה ובהוראת והל מס' T0211001פסי חזית
ביבוא אישי לרכב מסוג  M1מיום  30.8.2011סימוכין  11197811המופיע באתר משרד התחבורה ,לרבות
הדרישות הבאות:
 16.1הרכב עומד בדרישות התקיה הפדראלית של ארה"ב או הקדית.
 16.2ברכב מותקן מד מהירות מטרי או דואלי.
 16.3יש לסמן אחת האפשרויות:
ברכב מותקים פסים אשר מוטבע עליהם-:
] [ סימון " "Eאו "."e
] [ סימון .HB3+HB4
] [ סימון .H9+H11
] [ סימון אחר )א לפרט במדויק(
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 .17ידוע לי כי במידה והרכב שפרטיו רשומים מעלה איו מיובא ביבוא סדיר לישראל ,אין חובה על פי דין על
היבואן המורשה מטעם משרד התחבורה לתוצר הרכב ,להחזיק ברשותו מלאי חלפים הדרושים לביצוע
עבודות אחזקה ותיקוים ברכב.
כמו כן ,ידוע לי כי יהא עליי במידת הצורך ,לרכוש חלפים ,ספרות מקצועית ,כלי עבודה וציוד ייעודי וכן
שירותי אבחון הדרושים לצורך ביצוע עבודות אחזקה ותיקוים ברכב.
 .18ידוע לי כי יהא עליי במידת הצורך ,לקבל עדכון שוטף בדבר "קריאה חזרה" לתיקון הרכב ככל שיפרסם
יצרן הרכב לדגם הרכב ) (RECALLולתקן את הרכב בהתאם להחיות יצרן הרכב.
 .19אי מתחייב ליידע את מי שירכוש ממי רכב זה ,בדבר האמור בסעיפים  17-18לעיל.
 .20הי מצהיר/ה בזה ,כי במידה ורכב זה איו מיובא ביבוא סדיר ולא קיים לגביו במשרד התחבורה מידע בדבר
עמידתו בדרישות החובה הישראליות והמפרט הטכי כפי שאושר ע"י יצרן הרכב בקו הייצור ,אז ייתכן ואדרש
להמציא מסמכים רשמיים מאת היצרן או מאת הרשויות במדית הייצוא ,לפי הצורך.
 .21ידוע לי כי במידה והרכב לא יעמוד באמור לעיל ,לא יתן יהיה לרושמו במשרד הרישוי ולתת לו רישיון רכב.
 .22ידוע לי כי עלי לעמוד בתאים המופיעים ברישיון/אישור היבוא וכי עלי למלא אחר כל הוראה וספת של הרשות
המוסמכת ליבוא בעיין יבוא הרכב.
 .23ידוע לי כי קיים איסור להשיט את הרכב ללא רישיון/אישור יבוא.
 .24מועד ייצור הרכב בדק על ידי באמצעות מסמכים רשמיים של היצרן.
 .25הי מצהיר כי דגם הרכב מוע במקור ארגיה שאושר לשימוש בישראל לפי כל דין ומתאים לשימוש בתאי
האקלים בישראל.
 .26הי מתחייב להביא את הרכב לתיקון אם תתגלה תקלת בטיחות סדרתית לאחר ייבוא הרכב ושחרורו מבית
המכס וכל עוד הרכב בבעלותי.
 .27הי מצהיר כי למיטב ידיעתי קיימת תשתית תחזוקה ומוצרי תעבורה לתיקון ותחזוקה של הרכב ,וכי אין
דרישה לתקן את הרכב במוסך מסוים או במוסך של עוסק מסוים.
 .28ידוע לי כי לא יתן יהיה להעביר בעלות ברכב בטרם יחלפו  12חודשים מיום רישומו של הרכב בישראל ,וכי תאי
להעברת בעלות ברכב ,יהיה התחייבות הקוה בכתב ,להביא את הרכב לתיקון אם תתגלה תקלת בטיחות
סדרתית ברכב ,כל עוד הרכב בבעלות הקוה.
 .29ידוע לי שמשך הטיפול בבקשה למתן רישיון/אישור ,השטתו ארצה ,שחרורו מפיקוח המכס ,בדיקתו ע"י בוחן
משרד התחבורה והכתו לצורך בדיקת עמידתו בהוראות תקות התעבורה לרבות החלפת פסים ככל שיש צורך
בכך ,ביצוע מבחן רישוי ורישומו של הרכב במרשם כלי הרכב אורכת זמן ועלי להיערך לכך בהתאם ולהגיש את
הבקשה/אישור למשרד התחבורה לא יאוחר מ 45 -יום מהמועד האחרון האפשרי לרישום הרכב שוא בקשת
היבוא ,במרשם כלי הרכב בארץ.
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 .30ידוע לי כי רשות הרישוי לא תרשום את הרכב אם חלפו יותר מ 24-חודשים ממועד ייצורו ואם יובא הרכב
בזכויות תושב חוזר אם חלפו יותר מ 48-חודשים ממועד ייצורו ,גם אם יתן רישיון/אישור יבוא לא יהיו לי כל
טעות בקשר לכך.
 .31הי מצהיר כי כל פרטי הבקשה שהזתי בטופס המקוון לרבות המסמכים שצרפתי אל הבקשה לפי פרטי הרכב
המצויים לעיל כוים ומדויקים.
 .32זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________

אי מאשר כי ביום _____ הופיע בפי עו"ד ________ מרחוב _______________ ,מר/גב' _________
ושא/ת ת.ז , ___________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי באם לא ת/יעשה כן ,ת/יהיה
צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,אישר/ה את כוות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפי.
______________
)*( לתצהיר רכב מתוצר שאיו מיובא ע"י יבואן ישיר ,יש לצרף לתצהיר את המסמכים הבאים:
.1

התחייבות יצרן הרכב או סוכן ראשי ,לספק לרכב שירותי תחזוקה; אחריות; תיקון תקלת בטיחות
סדרתית ואספקת מוצרי תעבורה בישראל;

2.

התחייבות בעל רישיון להפעלת מוסך להעמיד לרשות בעל הרכב את המוסך ומיתקיו לשם מתן שירותי
תחזוקה לרכב;

.3

חלף האמור בסעיפים  1ו – 2-אישור יצרן הרכב או סוכן ראשי לספק לרכב שירותי תחזוקה; אחריות;
תיקון תקלת בטיחות סדרתית ואספקת מוצרי תעבורה במדית חוץ ,כאשר יצרן הרכב או הסוכן
הראשי ,לפי העיין ,אחראים להעברת הרכב מישראל למיתקן תחזוקה של יצרן הרכב במדית חוץ
ולהשבתו ללקוח.

.4

התחייבות המבקש בתצהיר ,מאומת ע"י עו"ד ,להודיע למהל על כל שיוי בתוקפם של אישור או
התחייבות כאמור לעיל.

)**( החל מיום .1.1.17
)***( איו מתייחס לקרון מגורים ייד גרר או ממוע )מעווע(.
)****( איו מתייחס ליבוא למורי דרך המבקש לייבא רכב סיור למתן שרותי סיור ותיור אלא בכפוף להוראת והל
משרד התחבורה בושא.
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תצהיר לתמיכה בבקשה לרישיון ליבוא אישי – פסי חזית לרכב בתקיה פדראלית

אי החתום/מה מטה ______________ ושא/ת ת.ז _____________ .שכתובתי _______________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1אי עושה תצהיר זה כתמיכה בבקשתי למתן רישיון יבוא אישי של רכב מתוצר______________ מס' שילדה
__________________________ שייצורו הושלם ביום __________________ )להלן" :הרכב"( .
הובהר לי כי רישום ורישוי הרכב מותה בבדיקת הרכב עם הפסים במעבדה מוסמכת לרכב בארץ עפ"י והל מס'
T0211001של אגף הרכב ,וידוע לי שבבדיקת התקיה במשרד התחבורה )לאחר השלמת בדיקת מעבדה מוסמכת לרכב(
ייבדקו מקוריות הפסים ,וכן תעודת בדיקת הפסים ע"י המעבדה המוסמכת לרכב למול עמידתם בדרישות תקיה ,כחלק
מתהליך התקיה.
 .2אי מתחייב/ת כי תוך  3חודשים לאחר שחרור הרכב )בכפוף לתוקף רישיון הרכב הזמי שיופק לי( ,אשלים את תהליך
בדיקת הפסים במעבדה מוסמכת לרכב בארץ ורישום ורישוי הרכב במדית ישראל.
 .3הובהר לי כי הרכב לא יירשם לתועה בישראל ,ככל ויימצא שהוא איו מקיים תאי מהתאים לרישום רכב כפי שהם
מופיעים בתקות התעבורה ,התשכ"א) 1961-להלן" :תקות התעבורה"(.
 .4הי מתחייב/ת בזאת כי במידה ולא יעמוד הרכב בתאים לרישום רכב הקבועים בתקות התעבורה ,ולא יעלה בידי לרשום
את הרכב לתועה עד מועד פקיעת הרישיון הזמי שיופק לי ,אייצא את הרכב מן הארץ ,בתוך  105יום מיום שחרורו
מפיקוח המכס ,כאשר כל העלויות הכרוכות בייצוא הרכב ,אחסתו ,וכל הקשור בהליך הייבוא של הרכב לישראל ,יהיו על
חשבוי בלבד.
 .5בדקתי את כלל היבטי המיסוי אשר יבוא הרכב כרוך בהם ,ובכלל זה החזר מיסים ששולמו במידה והרכב יוצא מן הארץ,
ולא תהייה לי טעות כלפי משרד התחבורה בעיין זה.
 .6הי מצהיר בזאת כי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בשחרור הרכב ,בדיקתו ורישומו ,ולא תהייה לי כל טעה כלפי משרד
התחבורה בעיין זה.
אי מצהיר/ה בזאת  ,כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________

אישור עו"ד
הי עו"ד ________________ ,מ.ר ____________ .מאשר כי ביום ______________ הופיע/ה
בפי_________________ ת.ז ,________________.ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את כוות הצהרתו/ה ה"ל.
______________________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת

