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המשל� את ההובלה עליו  –לכאורה התשובה ברורה 
לשל� ג� את ההיטלי�. א� מסתבר שבפועל המצב 
שונה ופעמי� רבות מחויבי� יבואני� בהוצאות שונות 

על א� שהיצואני� ה� אלה ששילמו את ההובלה. בי�  –
הוצאות אלה נית� למנות את היטל הצפיפות, דמי גביה, 

THC ,ISPS לשל� הוצאות  ועוד. אז על מי באמת
מחייבי� את היבואני� בהוצאות האלה והא� נוהגי� 

  אלה כהלכה ?
  

  ראשית יש להבי� שני מונחי�:
  

הוצאה המשולמת לחברת     (surcharge)היטל 
  נחשבת כחלק מדמי ההובלה. –ההובלה 

 

הוצאה שלא משולמת לחברת    (fee)אגרה/דמי� 
  לא נחשבת כחלק מדמי ההובלה. –ההובלה 

  
� זה נכו� לחייב (כפי שנוהגות חברות מסויימות) לכ� אי

בהוצאות כמו היטל תקשורת או היטל מחשוב שכ� אלה 
הוצאות שלא קשורות להובלה ולכ� אי� לקרוא לה� 

 "היטל".
  

בבואנו לברר סוגיה זו, עלינו לחלק את החיובי� בה� 
  היבואני� הישראלי� לכמה קבוצות: מחויבי�

  
        הובלההובלההובלההובלההוצאות בחו"ל ודמי הוצאות בחו"ל ודמי הוצאות בחו"ל ודמי הוצאות בחו"ל ודמי         א.א.א.א.
הוצאות בחו"ל נגבות בעיקר כאשר המטע�     

  EXWמיובא תחת תנאי 
 הובלה ימית ואווירית נגבות כאשר תנאי ה    

Incoterms  ה� מקבוצהE  או מקבוצהF  
                
        תוספות לדמי ההובלהתוספות לדמי ההובלהתוספות לדמי ההובלהתוספות לדמי ההובלה        ב.ב.ב.ב.
  בקבוצת חיובי� אלה נית� לציי�:    
דלק, צפיפות,  –היטלי� למיניה�         

מלחמה (בהובלה אווירית: היטלי דלק 
  וביטחו� בלבד) וכיוצ"ב

        THC  (בהובלה ימית בלבד) 
        ISPS (בהובלה ימית בלבד)  
       

  

 
        חיובי� מקומיי�חיובי� מקומיי�חיובי� מקומיי�חיובי� מקומיי�        ג.ג.ג.ג.
  בקבוצת חיובי� אלה נית� לציי�:    
  דמי פקודת מסירה        
דמי ריקו� (במקרה של הובלה מטע�         

  בהובלה ימית) LCLימי 
 דמי גביה        
  דמי תקשורת        
  דמי מיחשוב, דמי שידור        
  חיוב עבור מערכת שער עולמי חדש        
   
  

וכעיקרו� נית� לראות  תלא בעייתי קבוצה א' היא
השוני� מי משל� מה.  Incoterms בהתא� למונחי ה

במיוחד כאשר המטע�  –ג� כא� ייתכנו שטחי� אפורי� 
א� פיצול ההוצאות בחו"ל  – FCAנמכר בתנאי 

היבוא� מחויב בהוצאות  והוצאות ההובלה ברור יחסית.
בלי קשר לתשלו� ההובלה (זאת חו' מדמי הגבייה 

בה� את שמשולמי� רק על מטעני� שהיבואני� שיל� 
  ).Collectמטעני� על בסיס  –ההובלה 

  
�. הבעיה מתעוררת בקשר לקבוצה ב' של החיובי

 THCבהתייחס להיטלי� כמו היטל דלק או 
הרי  –באופ� סדיר  י�ושמוטלבאופ� קבוע  מי�שמפורס

שג� חברות הספנות עצמ� כותבות בפירוש שמשל� 
נית� למצוא לכ�  ההובלה ישל� ג� את ההיטלי�.

סימוכי� נוספי�. כ� למשל בהודעה לעיתונות שפורסמה 
על ידי ארגו� המשתמשי� האסייתי בהובלה ימית 
(Federation of ASEAN Shippers' 

Councils)  מופיעה הפיסקה הבאה:2005בספטמבר ,  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  זאב תל�
 דרכהה �לווי מקצועי  �ייעו�  �מסחר בינלאומי 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות לזאב תלם©  
לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן המאמר או חלק ממנו אלא  לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ אואין להעתיק, לשנות, 

  בהיתר מפורש ובכתב מזאב תלם.

 

THC and other surcharges are integral 

parts of the freight. Therefore, carriers 

should charge an “all in freight rate”, 

which includes the cost of basic freight, 

THC and all other surcharges, and be paid 

for by the party that pays the freight in 

accordance with the terms and conditions 

of purchase and sales agreement.  
ההיטלי� ה� חלק בלתי נפרד  –ת במלי� אחרו

במקו� שמשולמת ההובלה  –מההובלה ובתור שכאלה 
  משולמי� ג� ההיטלי�.

  
מה לגבי מטעני� אשר נשלחו בתנאי  –נשאלת שאלה 

CFR, CIF, CPT, CIP ל המוצא מולאחר שיצאו מנ
וההובלה שולמה עבור� הוטלו היטלי� ? מדובר בעיקר 

  ל צפיפות.במצב בו מוטלי� היטל מלחמה והיט
  

  על מנת לענות על שאלה זו יש לפנות למונחי ה
Incoterms בהסברי� אשר פרסמה לשכת המסחר  .

יש התייחסות  CFRלמונח  (ICC)הבינלאומית 
  מפורשת לסוגיה זו. להל� עיקרי הדברי�:

  
While the seller has to pay all costs 

required to bring the goods to the port of 

shipment and to deliver the goods onboard 

the vessel… the buyer has to pay any 

further costs which may arise after the 

seller has delivered the goods onboard the 

vessel. … If something occurs as a result 

of contingencies after shipment… Any 

additional costs charged by the carrier as a 

result of these contingencies… will be for 

the account of the buyer  (1) 
 

והיה א� ההיטל הוטל לאחר שהמטע�  –במלי� אחרות 
היבוא� לשל� אותו. והיה על  –נמסר לחברת הספנות 

א� ההיטל היה ידוע כבר בעת המסירה לחברת הספנות 
  על היצוא� לשלמו. –
  

הוא נקבע על ידי    לגבי  החיוב הידוע כהיטל בטחו�  
חברות הספנות והתעופה. בהובלה ימית נקרא ג� 

ISPS  (International Ship and Port Facility 

Security) אמנה בינ"ל . בהובלה ימית מדובר על
ושמגדירה את נהלי  2005שנכנסה לתוק� ביולי 

  הבטיחות בנמלי�.
  

למרות שעלולה לפרו' מחלקות לגבי השאלה הא� ג� 
הרי שנראה  –חיוב זה הוא חלק אינטגרלי של ההובלה 
  שחברות הספנות אמנ� רואות אותו כ�. 

  

פרסמה באתר שלה  K-Line הספנות למשל, חברת
   הכותרת :הודעה ללקוחותיה תחת 

Notification of International Ship and Port 

Facility Security (ISPS) Charges 

ex. South China / Hong Kong / Macau to 

North Europe & 
  

 בי� השאר נאמר ש�: 

The party that pays the Ocean freight will 

have to pay the Carrier ISPS charge  (CIS) 
(2)

 
  

 ISPS � נראה שג� חברות הספנות מתייחסות לא� כ
כחלק מדמי ההובלה כאשר נדו� עניי� הצד המשל�. 

-Kכ� למשל  חברת  –כמוב� שיש יוצאי� מהכלל 

Line  פרסמה בהודעתה הנ"ל שהכלל לפיו משל�
לא חל לגבי יבוא ויצוא  ISPSההובלה משל� ג� עבור 

  מטיווא�. אבל זה היוצא מהכלל.
  

  שבמסגרת המהדורה החדשה של מונחי היש לציי� 
Incoterms נעשה נסיו� למסד את נושא ה THC  א�

לעניות דעתי הנושא ימשי� לעורר מחלוקת ג� לאחר 
החדשה  Incoterms , כאשר מהדורת ה2011ינואר 

  תכנס לתוקפה.
  

ברצוני להדגיש שרוב המחלוקות בנושא של קביעת 
הצד אשר ישל� את ההיטלי� ה� בהובלה ימית בלבד. 
בהובלה אווירית הדבר פשוט הרבה יותר והצד המשל� 

היטל  –את דמי ההובלה מחוייב בהיטלי� המקובלי� 
  דלק והיטל ביטחו�.

  
  
  

 
 
 
 

 
(1)

 ICC Guide to Incoterms ® 2010 

by Professor Ian Ramberg – ICC 

publication 720E p. 195 
(2)

 http://www.kline.com.hk/news/ma

inframe.asp?file=%5C%5CKline- 

webserver%5Cklineweb%5Cnews

%5Cnewsfile%5C2007522183156

news56.htm 
  
  

  
  
  

   


