פריסת יחידות  -אשדוד

בית המכס אשדוד )מפה(
מנהל היחידה

מר בן-ישי יוסי

כתובת

רח' הבנאים ) 2בניין הפורום( אשדוד ,ת.ד
241

שעות קבלה

ימים א'-ה' ) 15:00-08:00יבוא אישי  -עד
(14:00

תחום שיפוט

פתיחת תיקי זכאות הסרת הגבלות  -בגדר
יבוא אישי מאזור יבנה עד אשקלון כולל
המושבים והסביבה שחרורי יבוא אישי
ומסחרי  -כל הארץ

תחומי עבודה נוספים יבוא אישי  -טיפול בשחרור חפצים אישיים,
מתן זכאויות ,שחרור לזכאים )עולים
חדשים ,תושבים חוזרים ונכים( ,שחרור
רכב ,הסרת הגבלות  -לבקשת מידע ניתן
לפנות בדואר ,או בפקס08-8528856 -
)התשובות ניתנות בד"כ תוך  48שעות(.

מספרי טלפון ופקס
שם היחידה

מספר טלפון

מספר
פקס

מרכזיה

08-8510610

לשכת הגובה

08088510548 8510780/781

תהליך שחרור

08-8510697

088510513

הערכה

08-8510650

088510549

יחידת בודקים

08088510803 8510800/1/2

מחסנים רשויים

08-8510724

088510728

מצהרים

08-8510788

088510623

יחידת יצוא

08-8510671

088510667

תביעות ,פקדונות וגרעונות

08-8510713

088510758

יחידת מכס מיוחדת )יס"מ(

08-8510817

088510590

יחידת התפישות

08-8510663

088510769

מחלקה מקצועית

08-8510650

088510549

לשכה משפטית

08-8510786

088510553

אמרכלות

08-8510731

088510550

יחידת חשבונות

08-8510660

088510709

בקרת יבוא

08-8510750

088510551

מודיעין)קבלת מידע מודיעיני בלבד( 08-8510666

088510659

צוות מחשוב

08088510649 8510654,648

יבוא אישי

08-8510527

088510555

משרד מע"מ אזורי  -אשדוד )מפה(
שם מנהל היחידה מר דוד אוחיון
כתובת

רח' הבנאים ) 2בניין הפורום( אשדוד ,ת.ד 241

שעות קבלה

ימים א',ב',ד',ה' 13:30-08:30

תחום שיפוט

קרית גת ,אשדוד ,אשקלון ,גן יבנה,
שדרות,ק.מלאכי

שם היחידה

מס' הטלפון

מס' הפקס

מרכזיה

08-8510610

08-8510637

ממונה אזורי

08-8510790-1

08-8510644

גבייה ואכיפה

08-8510543

08-8510532

ביקורת חשבונות 08-8510606-8
אמרכלות

08-8510635

08-8510511,546,531
08-8510533

לשכה משפטית

08-8510607

08-8510602

מע"מ  -אוטונומיה )מפה(
מנהל היחידה
כתובת

רח' הבנאים ) 2בניין הפורום( אשדוד ,ת"ד
15278

שעות קבלה

ימים א'-ה' 16:30-08:30

תחום שיפוט

התחשבנות מע"מ בין הרשות הפלסטינית
לישראל  -כל הארץ

טלפון

08-8510576-7

פקסימיליה

08-8567584 ,08-8568837

ביקורת חשבונות 08-8510561
קליטת חשבוניות 08-8510571

מס הכנסה  -שלוחת אשדוד )מפה(
כתובת

"מרכז צימר" דרך מנחם בגין  1אשדוד 77641

טלפון

08-8688500

פקס

08-8664803

שעות קבלת קהל

יחידת קישור לרשות פלסטינית )קמר"פ(
שם מנהל היחידה מר שמוליק מייזליק
כתובת

רח' האורגים ) 2בניין הפורום( ,ת"ד ,15278
אשדוד 77609

מס' הטלפון

08-8510577

מס' הפקס

08-8510573

להדפסה לחץ כאן

||

חזור למפה
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