מדינת ישראל  /רשות המסים בישראל

כתב הרשאה לסוכן מכס (ייפוי כח)

(סעיפים  861ו 861-לפקודת המכס)
טופס מכס ( 861מהדורה ח')________________________________________________________________________________

אני החתום מטה
(שם פרטי  +שם משפחה  /שם תאגיד)

מען
ת.ז.מס' /מס' רישום התאגיד
ממנה בזאת את סוכן המכס
להיות מורשה מטעמי ולבצע את פעולות המכס (כמפורט להלן בסעיפים  )4-8הנדרשות בעניין הטובין*:

סוכן המכס האמור ,יהא רשאי לפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות ,כולן או מקצתן  -הכל בקשר לעניין הנ"ל
ולכל הנובע ממנו ,כדלקמן:
 .8לבצע פעולות מכס בקשר לייבואם של טובין.
 .2לבצע פעולות מכס בקשר לייצואם של הטובין.
 .3לפעול בשמי ובמקומי לעניין:
לטפל בפיקדונות לשנת**0
,
,
לטפל בפיקדונות לרשמון/ים הבא/ים :
להגיש תביעה להישבון או להחזר מסים על הטובין לגבי הרשימונים הבאים:
,
,
,

.

על פי רשימה פרטנית המצ"ב וחתומה ע"י סוכן המכס והיבואן ,המהווה חלק בלתי נפרד מייפוי כוח זה.
 .4להעביר הרשאה זו ,כולה או מקצתה לסוכן מכס אחר עם זכות העברה לאחרים ,לפטרם או למנות אחרים
במקומם ,ולעשות את כל הפעולות האמורות בייפוי כח זה כפי שימצא לנכון ולמועיל ,והריני מאשר את מעשיו או
מעשי ממלאי המקום בתוקף כתב הרשאה (ייפוי כח) זה מראש.
/ /
החתימה
ת.ז.של החותם
שם החותם
התאריך
חותמת התאגיד

שם התאגיד

ת"ז/מס' רישום התאגיד
אני מייפה את כוחו של סוכן המכס
לקבל בשמי את הכספים שיגיעו לי מרשות המסים בישראל בגין כספי פיקדון כאמור בסעיף 3א ,או של תביעה להחזר מס
ו/או תביעה להישבון ו/או תביעה לקבלת פיקדון לגבי הרשימונים המצוינים לעיל בסעיף 3ב או 3ג.
** על היבואן חלה החובה להודיע על ביטול ייפוי הכוח ,כאמור בסעיף 3א ,לפני תום שנת המס.
/ /
התאריך

שם החותם
שם התאגיד

החתימה

ת.ז.של החותם

חתימה וחותמת התאגיד

** הנני מאשר את חתימת מרשי הנ"ל.
/ /
התאריך

שם המאשר

ת.ז.של המאשר

חתימה וחותמת של
מאשר החתימה

* ניתן לפרט טובין מסויימים בלבד ,או לציין כי ייפוי הכח מתייחס לכל הטובין של מיופה הכח ,שנדרש לבצע פעולות המכס בעניינם.
** מאשר החתימה יהיה אחד מאלה בלבד :סוכן מכס /משלח בינלאומי /פקיד רשוי /עו"ד/רו"ח/יועץ מס/פקיד בבית המכס.
הערה כללית למילוי הטופס לתש"ר ולתפ"ג  :חובה לצרף לכתב הרשאה זה צלום תעודת הזהות של החותם עליו.

