
tnt.com באתר ועמלותשירותים נוספים  

TNTשטר מטען עמלות ועלויות שחרור ממכס למשלוחי יבוא תחת  
 לתשלומים יתווסף מע"מ כחוק *

 סוג  משלוח 

   סעיף  חיוב   (בש״ח) סוג  חיוב     
1,000$מעל   -) למכסHigh Valueמשלוח בערך גבוה (  1,000$עד   -) למכסLow Valueמשלוח בערך נמוך (

ערך    משלוח מעל 1,000$ - ₪37 ערך     משלוח  מעל  100$ - ₪19  אגרת מחשב 
 על   הנגבים  היטלים  ומיסים

 ידי  מדינת  ישראל  
ערך    משלוח מעל 1,000$ - ₪42 ערך     משלוח  מעל  500$ - ₪42  אגרת בטחון 

למחשבון מיסי יבוא למוצרים ביבוא אישי באתר רשות המיסים  
 . באתר רשות המיסיםראו    נוסףמידע    .כאןלחצו  

 . כאןניתן למצוא מידע נוסף על יבוא  

מכס, מע"מ, מס קנייה ומיסים 
אחרים ככל שיחולו בהתאם לטיבו 

 של המשלוח ומאפייניו. 

  250₪ 

ניירת/מסמכים או משלוחי דוגמאות מסחריות בערך  משלוחי  •
ק״ג או   5-למעט משלוחים שמשקלם גדול מ 30$של עד 

 פטור  -נדרשים לבדיקות מכס / יס״מ 
משלוחי ניירת/מסמכים או משלוחי דוגמאות מסחריות בערך   •

ק״ג או נדרשים לבדיקות  5-שמשקלם גדול מ  30$של עד 
 ₪120 –מכס / יס״מ 

₪120 (LV) -  משלוח ללא דרישה לחוקיות יבוא •
LVC -  ₪250)משלוח עם דרישה לחוקיות יבוא ( •

LVהצהרת יבוא במשלוחי 
 דמי עמילות מכס במשלוחי 

HV/LVC 

 עמלות 

  ₪210 כולל מע״מ
הפצת ניירת לעמיל   -פקודת מסירה 
 מכס/ ללקוח  

 ח / תצהיר יבואן יפוי כו  ₪200
 בהעברה לשחרור עמיל מכס חיצוני  ₪45מינימום לק״ג לחיוב,  ₪2.20  - ניטול

 אחסנה /ניטול  או חלקם החל מהיום הרביעי ואילך  לחיוב ק"ג 50ליום לכל ₪  11 -אחסנה 

LV  ₪65דמי טיפול בסך
HV  ₪200דמי טיפול בסך

 בדיקה פיזית 

 פירוט ניירת בלבד  ₪6.32 כל חבילה נוספת 40.31₪ - פירוט טובין לניירת / שליפה

 פירוט  טובין  ₪6.32 כל חבילה נוספת 40.31₪ - פירוט טובין לניירת / שליפה
 אישורים הניתנים במשרדי הרשויות בנתב״ג 

 אישורי  רשויות  ומשרדי 
 ממשלה 

₪90בסך  FedExדמי טיפול   אישור משרד הבריאות 

 אישור וטרינר  ₪39.5+ אגרה בסך   ₪90בסך  FedExדמי טיפול 

+ אגרה בהתאם למהות הטובין ומחירון חקלאות  ₪90בסך  FedExדמי טיפול   אישור  משרד  החקלאות 

₪50 + אישור מעבדת רכב בסך ₪80בסך  FedExטיפול דמי   אישור משרד התחבורה 
 אישורים הדורשים הגשת בקשה למשרד ממשלתי 

 מכון  התקנים  + נגבית אגרה לפי מחירון מכון התקנים (ספציפי למוצר)  ₪250בסך  FedExדמי טיפול 

 משרד התמ״ת  ₪890 -/ הנפקת אישור שנתי   ₪200בסך  FedExדמי טיפול 

 משרד התקשורת  ₪890 -הנפקת אישור שנתי  /  ₪200בסך  FedExדמי טיפול 

₪890 -/ הנפקת אישור שנתי   ₪200בסך  FedExדמי טיפול 
    אמ״ר

 ) רפואיים אביזרים ומכשירים(

 רשיון  יבוא  ₪890 -/ הנפקת אישור שנתי   ₪200בסך  FedExדמי טיפול 

https://www.tnt.com/express/iw_il/site/how-to/international-additional-services-surcharges.html
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/PersonalImportTax
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/personal_import?chapterIndex=1
https://www.fdx.co.il/%d7%9e%d7%9b%d7%a1-%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%9d/
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