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והל יבוא קרוואן גרר ביבוא אישי  /מסחרי  /עסקי
והצעת מחיר לרישיון יבוא  +מידע  .עדכון  27אוקטובר 2021
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א א השקיעו בקריאת כל ה והל ,יש הרבה מידע שאתם חייבים לדעת.
צעד ראשון ביבוא קרוואן זה להחליט מה אתם רוצים .א י ממליץ להרגיש את הקרוואן פיזית.
יש אולי מצב שתקבלו מחיר טוב מהיבואן ואין כדאיות ליבוא אישי .גם יש המון בירוקרטיה
)טוב זו העבודה שלי( וצריך סבל ות להליך מעצבן ,לא מתאים לכל ישראלי.
רשימת יבוא י קרווא ים
א .רם אור קוגוט יבואן  HOBBYתוצר גרמ יה ג'יימס ווט  3חיפה 072-3926964
ב .מרכז לאופק קרווא ים יבואן  ADRIAמסלוב יה ד מרק  4פתח תקווה 03-7443344
קרווא ים זולים ומוצלחים מאוד ,מאוד פופולאריים בישראל.
ג .קרוואן קלאב הכפר הירוק  LMCתוצר גרמ יה 1700-555443
ד .קי ן קמפי ג יבואן  COACHMANתוצר א גליה ההכשרות  2הוד השרון 077-2007897
יצר י קרווא ים ישראליים ,בו ים בדיוק מה שאתם רוצים ,ויש שירות תיקו ים צמוד.
א .קריספין קרוואן  052-6868777 052-5556454עצמו ה  16מישור אדומים
ב .גאיה קרווא ס  050-4444246 03-9060099דרך עפרון  14אריאל
אסור לשלח את הקרוואן ללא רישיון יבוא .ראו הוזהרתם !
יתן לייבא רק קרוואן גרר עד גיל ש ה! לאחר קבלת רישיון רכב קבוע ממשרד הרישוי ,דהיי ו,
בגיל  8חודשים מהייצור .תאריך ייצור רשום בטופס  .C.O.Cוזאת ע"פ סעיף  (7) 31לחוק רישוי
רכב ושירותים .משרד התחבורה מודה שזו טעות אבל לא ממהר לתקן .מבקש את תמיכתכם
להגיש עתירה שתאפשר יבוא קרוואן כמו כל רכב אחר עד גיל ש תיים לפחות.
מוטור הום  /קמפר  /מלו וע  -חדש עד ש תיים  3.5טון ,אם רכב אספ ות מעל גיל  30ש ה  4טון
)תק ות יבוא רכב סעיף ) 7ב() ,(1רכב אספ ות אסור מ וע דיזל .יבוא
חייבים אישורי תקי ה אירופאית  /אמריקאית  /ק דית
א .תקי ה אירופאית – יש טופס מסוג  ,Certificate Of Conformity C.O.Cבלבד ולא אחר.
ב .תקי ה אמריקאית או ק דית יש טופס  . CARFAXעוד לא עשיתי יבוא מארה"ב.
א י לא מאתר קרווא ים! באתר  www.mobile.deיש אלפי קרווא ים חדשים לבחירתכם.
לבדוק באתר היצרן אם הספק שמצאתם הוא ספק מורשה "דילר" של היצרן ואז יש ביטחון
ל ושא הכספי ,מאשר אם קו ים קרוואן ממגרש .לא ממליץ לק ות ב  eBayודומיו בגלל התקי ה
לאחר שאיתרתם קרוואן אצל ספק בחו"ל  ,ועוד לפ י שאתם משלמים ,חייבים לבקש הצעת
מחיר כתובה ,אישור תקי ה למרכב של הקרוואן  , C.O.Cשבו גם מצוין  WVTAמצ"ב דוגמה.
המסמך הזה יתן ע"י יצרן הקרוואן רק לאחר הייצור ,ולכן אם טרם יוצר מבקשים  C.O.Cשל
קרוואן זהה אחר ,ובכך אפשר לבחון את אפשרות היבוא + .תמו ה של הקרוואן  +קטלוג ייעודי
המפרט מידות ומשקלים של הדגם המיובא לפי ש ת ייצור .ב וסף  DATA PLATEמדבקה
שיש על כל קרוואן ,מצ"ב ,גם כאן אפשר להשתמש בהתחלה במדבקה של קרוואן זהה .רישיון
רכב או אישור מהספק שהקרוואן חדש ולא עשה לו רישוי.
הגשת בקשה לרישיון יבוא יתן לעשות בשלושה מסלולים.
א .יבוא אישי לצורך שימוש פרטי .
ב .יבוא אישי לשימוש עסקי עצמי חברה /עוסק מורשה .בתיאוריה מוגבל לעד  6יחידות .לא
למטרת סחר בקרווא ים ,דהיי ו ,לא למכירה .מותר לכל צורך אחר כמו השכרה או שימוש
כיחידת לי ה לעובדים בשטח ,משרד ייד וכו' .יתן לקזז מע"מ .יתן למכור רק לאחר ש ה.
ג .יבוא מסחרי לצורך מכירה  -דהיי ו ,לצורך מכירה  ,יכול לעשות רק מי שיש לו רישיון יבואן
מסחרי .אשמח להיפגש לשיחת ייעוץ .אי אפשר באמצעות יבואן זעיר ,א י מטפל.
קרווא ים פטורים ממכס ומס ק יה עד יו י  .2022אבל במידה ולא יכולים להוציא תעודת מקור
משלמים  7%מכס .בכל מקרה יש תשלום מע"מ . 17%
עלות הוצאות וספות של כ – ₪ 20,000 -רישיון יבוא ,הובלה יבשתית  +ימית ,אגרות ,עמיל
מכס ,רישיון רכב ,בדיקת אב טיפוס ,הוראת רישום  ,בדיקת התאמה להוראת רישום ועוד.
רישיון הרכב הגורר – רשום כושר גרירה ברישיון הרכב כמובן רק למי שיש וו גרירה ,יתן
להתקין .אפשרי בגוגול לחפש באתר משרד התחבורה "כושר גרירה רכב"

אסור לשלח את הקרוואן ללא רישיון יבוא .משרד התחבורע יקרע אתכם
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רישיון היגה  -רישיון  Bקרוואן מסוג עד  1.5טון לא ק"ג אחד יותר .עד  3.5טון צריך רישיון .C
לאחר שאיתרתם קרוואן ואתם מבקשים לייבאו ,כאמור לשלוח לי הצעת מחיר שקיבלתם +
טופס  + COCקטלוג הכולל שרטוט וסידור פ ימי  + DATA PLATE +תמו ה  +רישיון רכב
או אישור מהספק כי מדובר בקרוואן חדש שלא עשה לו רישוי באירופה ,א י בודק אם יש כזה
בארץ ויש הוראת רישום ,ואומר לכם אם צריך בדיקת אב טיפוס או לא .משרד התחבורה מאוד
מקשה ומסבך את הע יי ים ומסתיר ככל יכולתו מידע בע יין .כמו גם אם יש שו י קטן מאוד
בגודל ,או אפילו גודל ומיקום חלון או סידור מיטות זה לא חשב אותו דגם.
במקביל ועם המידות והמשקלים צריך לקבל הצעת מחיר להובלה יבשתית  +ימית .א י מציע
תמיד להשתמש במובילים של הספק מכיוון שצריך לארוז ולהכין את הקרוואן באופן מיוחד.
זול יותר לשלח את הקרוואן באו יית רורו ) ( ROLL ON ROLL OFFדהיי ו ,על הגלגלים .
לכאורה יותר זול במכולה ,אבל העלויות של הפריקה מהמכולה עולה יותר.
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השירות שלי  -הכ ת רישיון יבוא ,ומתן הדרכה לגבי כל התהליך מהאיתור אצל
הספק ועד קבלת רישיון רכב קבוע ע"פ החוק וה הלים של משרד התחבורה.
מחיר השירות לקרוואן  + ₪ 1,500מע"מ =  1,755ש"ח.
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תשלום לפקודת מוטי בר -ס ב ק דיסקו ט ס יף מבשרת ציון  510חשבון . 96672
המחיר לא כולל ,אגרות ,הובלה יבשתית ימית ,עמיל מכס ,ביטוח ,מיסים ,רישוי  ,בדיקת
מעבדה  ,בדיקת טכ אי גז  /חשמל וכל פעולה שהיא מעבר למתן שירות הוצאת רישיון יבוא
ייעוץ ומידע.
קרוואן מיצרן שלא רשום במערכת משרד התחבורה ,יש הליך וסף שצריך לאשר את היצרן ,לא
כלול במחיר ה "ל ,מסובך אבל אפשרי  .אישור יצרן חדש בישראל  + ₪ 2,000מע"מ .
אישור קרוואן יבוא מיצרן )יבואן מסחרי( מצריך מילוי טופס מסובך מאוד כולל אישור וטריו י
בחו"ל  REGISTARTION REQUIRMENTSובקיצור  . ₪ 4,000 RRהטופס לא
מיועד ליבוא אישי של קרוואן הן ע"י אדם פרטי או ע"י עוסק ,עוסק יכול להיות גם חברה.
השלמת מסמכים דרשים – תקבלו רשימה הכולל בין השאר  -ייפוי כוח ,תעודת חברה ,רישיון
היגה עוסק מורשה ,תצהיר ועוד ועוד .רק לאחר תשלום  +צילום רישיון היגה .
הגשת בקשה לרישיון יבוא ,וקבלת רישיון יבוא .אסור לשלוח את הקרוואן לפ י כן!!!
שילוח הקרוואן לישראל .היכן המפתחות ??? ,מסמכי יצוא  +אריזה ?  ,הובלה יבשתית  +ימית.
במקרה ששולם מע"מ בחו"ל – דרישת החזר מייד עם הגעתו לארץ ,ע"פ מסמכי יצוא והסכם.
ממליץ מסמכים מקוריים לשלוח במשלוח אווירי ישירות לעמיל המכס AIR COURIEOR
שחרור ע"י עמיל מכס  17% +מעמ קרוואן גרר 117% ,מוטורהום דהיי ו ,רכב  7% +אם
אין תעודת מקור  /שוק .EUR 1
בתהליך השחרור ע"י עמיל המכס חובה לציין כי מדובר ברכב ויש לצרף תיק רכבית להצהרת
היבוא .ללא זה לא יתן להפיק רישיון רכב .לוודא שרושמים תאריך ייצור כון.
אם אין תעודת מקור  7% + EUR 1 /מס .עשיתי בג"ץ גד רשות המיסים בע יין הזה , 2047/21
והפסדתי ,שופטי הבג"ץ שא י אוהב מאוד ,לא בא להם להתעסק עם ה ושא  ,לא ת ו הוצאות.
הוצאת רישיון רכב זמ י ל  48-שעות בלבד )חדש( ממשרד הרישוי  +ביטוח  .עוד גזירת שמד של
המרושעים במשרד התחבורע הגשתי עתירה.
גרירת הקרוואן מה מל לח יה .להוציא רישיון רכב זמ י באתר מ/שרד התחבורה באמצעות הצהרת
יבוא ,להכין לוחיות רישוי בכל מכון רישוי  ,לעשות ביטוח ואז אתם יכולים לגרור בעצמכם.
בדיקת אב טיפוס מעבדת רכב  + ₪ 2,500 - 3,500שרטוט ע"י מה דס  1,000ש"ח ,בדיקת טכ אי גז
שלב  , ₪ 500 2אישור בטיחות חשמל ע"י חשמלאי ברמת בודק לפחות ,₪ 500
אגרת הוראת רישום למשרד התחבורה  762ש"ח לרשום בגוגול "אגרות יבוא רכב" בדף ש פתח
ללחוץ על "אגרות בעד רישיון ליבוא רכב לייבא אב טיפוס" ,בדף ש פתח ללחוץ על מה שמתאים.
לשלוח את כל המסמכים למחלקת תקי ה לקבל הוראת רישום כולל שרטוט מקורי חתום ע"י
מה דס ב פרד.
התאמה להוראת רישום  ₪ 1,000למעבדת רכב ,אם הם עשו לכם את הוראת הרישום  500ש"ח.
כל המחירים בערך ומשת ים כל הזמן .
תיאום טסט עם מכון רישוי .לא כל מכו י הרישוי עושים טסט ראשון ולא לקרוואן ,לכן חייבים
לתאם מראש! מכו י רישוי מאושרים ליבוא אישי חייבים לבצע  ,למצוא בגוגול את הרשימה.
בכל מקרה לפ י שגוררים את הקרוואן לתאם עם מכון הרישוי מראש להביא את כל המסמכים !
הוצאת רישיון רכב זמ י  48שעות וסף
להביא את כל המסמכים עושים טסט ואז הרישיון אמור להישלח בדואר  .הכי טוב להוציא
מאתר הזדהות ממשלתית
יש לך עוד שאלה א א רק בווטאסאפ . 050-9009700
לשירותך תמיד ,מוטי בר -ס

דוגמה לרישיון יבוא אישי לקרוואן במסלול מסחרי לשימוש עסקי עצמי

דוגמה טופס Certificate Of Conformity - COC
שימו לב כל הסעיפים זהים בכל טופס  COCכאן זה רשום בא גלית ויעזור לכם לתרגום משפות אחרות

DATA PLATE דוגמה ל

דוגמה לקטלוג כולל תמו ה כולל שרטוט וסידור פ ימי

דוגמה של מעבדת רכב אריאל עמוד ראשון מתוך  11עמודים

דוגמה של דוח טכ יון – עמוד ראשון מתוך  12עמודים עושים עבודה יסודית מאוד

דוגמה של שרטוט עבור הוראת רישום ,השרטוט יהווה חלק מהוראת הרישום
בד"כ המעבדות לא מכי ות אלא מעבירים לשירותי ה דסה חיצו יים.

דוגמאות של אישור טכ אי גפ"מ סוג ) 2טכ אי גז (

בדיקה של חשמלאי בודק סוג  2ומעלה

דוגמה של אגרת הוראת רישום למשרד התחבורה – אבטיפוס .₪ 762

קרוואן עד  1,500ק"ג

לרשום בגוגול "אגרות יבוא רכב" בדף ש פתח ללחוץ על "אגרות בעד רישיון ליבוא רכב לייבא אב
טיפוס" ,בדף ש פתח ללחוץ על מה שמתאים.

דוגמה של אישור תשלום של אגרת אבטיפוס

