משרד האוצר/מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL/MINISTRY FO FINANCE
ISRAEL TAX AUTHORITY

רשות המסים בישראל

DECLARATION OF VEHICLE IMPORTER FOR
PERSONAL IMPORT

הצהרת יבואן רכב ביבוא אישי
(' )מהדורה ד21 טופס מכס

CUSTOMS FORM 21 (VERSION D)

Documents Required:
In order to release a vehicle under Personal Import, you must attach the
following documents (as applicable):
1. Original vehicle registration and date of road use.
2. Purchase invoice from abroad.
3. Delivery Order (Bill of Lading)/cargo invoice.
4. Passport/Teudat Oleh (Immigrant Certificate) + valid drivers' licenses: one
issued at the last country of residence and one issued in Israel.
5. Vehicle service book or accessories label.
6. Valid insurance on the imported vehicle.
7. Import license.
Personal details o:
Address

Status:

כתובת

Passport No.

ללא זכויות פטור ממסים
Without tax exemption rights

Details of the vehicle:
Chassis No.

מס' דרכון

ID No.

תושב חוץ
Foreign Resident

:צירוף מסמכים
לצורך שחרור רכב ביבוא אישי יש לצרף את המסמכים
:(הבאים )לפי העניין
. רישום תאריך העלייה לתנועה בדרכים, רישיון רכב מקורי.1
. חשבון קנייה מחו"ל.2
.חשבון מטענים/( פקודת מסירה )שטר מטען.3
 מארץ מגורים: רישיונות נהיגה בתוקף+  תעודת עולה/  דרכון.4
. ורישיון נהיגה ישראלי,אחרונה
. או תווית תוספות, ספר השירות של הרכב.5
. ביטוח בתוקף לרכב המיובא.6
. רישיון יבוא.7
.ז.מס' ת

Family Name

:הפרטים האישיים
שם פרטי
Name

שם משפחה

סטודנט חוזר/תושב
Returning Resident/Returning Student

עולה
Immigrant

: במעמד של
:פרטי הרכב

מס' שלדה

ארץ ייצור

Manufacturing
Country

שנת ייצור
Manufacturing
Year

Mark the accessories included with the vehicle:

נפח מנוע

דגם

Model

Manufacturer

יצרן

Engine
Capacity
: סמן את התוספות האופציונליות הקיימות ברכב
בקרת אקלים

Climate Control
Vehicle DVD/CD

 לרכבDVD/CD רדיו

Xenon Head Lights

XENON פנסי
מצלמה אחורית

Rear Camera

תיבת הילוכים אוטומטית

Automatic Transmission
Automatic Locking Differential ASD

ASD מערכת דיפרנציאל אוטומטי

Roller Blind EL

וילון חשמלי

Vacuum Lock

נעילת ואקום
מיכנית/ חשמלית:פתיחה וסגירה של הגג

Sliding Roof: Electrically Operated/Mechanical

מגב פנסים

Head Light Wiper Unit

חימום מושבים

Seat Heater

משענת גב של מושב אחורי המופעל בחשמל

Electric Adjustment Of Rear Back Rest

מושב נהג המופעל בחשמל עם זיכרון

Driver Power Seat With Memory

מושב נוסע המופעל בחשמל עם זיכרון

Passenger Power Seat With Memory

עור נאפה/בד/קטיפה/דמוי עור/ עור:ריפוד

Upholstery: Leather/MB - Tex/Velours/ Nappa Leather

מושבים לנוסעים )מסחרי( – שורת מושבים שלישית

Passenger Seating- (commercial) – third passenger row

חלונות בצידי המרכב – רכב מסחרי

Body Class – Commercial vehicle

מראות מתכווננות עם זיכרון

Mirrors Electric Control driver Pas With Memory

 אחורי או בתא הנוסעים- מקרר לרכב

Refrigerator Box/Rear Or Centre
Aluminum or Magnesium Wheels or with wide tires (Size:

)

(

גלגלי חמרן או מגנזיום עם צמיגים רחבים )ציין מידות
 צבעים2/שחור/ מתכתי:צבע

Paint Scheme: Metallic/Black/2 colors

פתיחת דלת רכב ללא מפתח

Keyless opening
Automatic Cruise Control - Tempomat

 טמפומט- בקרת מהירות אוטומטית
בקרת שיוט

Cruise Control
ESP System

ESP מערכת
מספר כריות אוויר

Number Of Airbags

וו גרירה

Trailer Hook

:תוספות אופציונליות אחרות

Additional Accessories:

. כי הצהרה לא נכונה תגרור נקיטת אמצעים הקבועים בחוק, ידוע לי. כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים,הריני מצהיר בזה
I hereby declare that all the details noted above are correct. I am aware that a false declaration will result in measures being taken according to
the law.

Importer Signature חתימת היבואן

Date תאריך

