
 תצהיר יבואן  
 ושער עולמי

 שותף וראש התחום, ד גיל נדל"עו

 שותף, זיתון דייבד "עו

 

 תחום דיני יבוא יצוא וסחר בינלאומי

 עורכי דין -' ושותגולדפרב זליגמן 



 
 שער עולמי וגורם כלכלי מאושר

 

המשמעות האכיפתית 

 

מ"מע 

 

בדיקות סיווגים ותצהירי יבואן 

 

גורם כלכלי מאושר ותצהיר היבואן 

 

 
 



 
 

 ערך טובין לצרכי מסי יבוא
  ששולם המחיר הוא עסקה ערך"  

 בעת ,הטובין בעד לשלמו שיש או
  לישראל ייצוא לשם מכירתם

 בתוספת ,(העסקה מחיר – להלן)
  המפורטים והסכומים ההוצאות

  כל שהתקיימו ובלבד ,133 בסעיף
  קטן בסעיף המנויים התנאים

 ".(ב)
 



 הסנקציות בגין הצהרת ערך 
 בלתי נכונה

 
חקירות וביקורות 

 

 הצמדה ריבית  + גרעונות מסי יבוא  –סנקציות אזרחיות
 וקנס פיגורים

 
 קנס/ מאסר   -סנקציות פליליות 



 פקודת המכס –סנקציות פליליות 

או שני הענשים ... אלה דינם מאסר שנתיים או קנס  
 : ...כאחד

 ;המשתמט מתשלום מכס שיש לשלמו   (1) 

כוזב או לא נכון בפרט  [ הצהרת יבוא]המגיש רשמון    (4) 
 ;מסויים

מכס  -המוסר בהצהרה או בתעודה שהוגשו לפקיד   (6) 
,  אמרה שאינה נכונה או שאינה מדוייקת בפרט מסויים

מכס הצהרה או תעודה -או המגיש או המוסר לפקיד
 ;שיש בהם אמרה כזו



 מ"לחוק מע 119סעיף 
  
-בני-חבר בידי לפיו תקנות או זה חוק לפי עבירה נעברה 

 שבעת מי כל גם אשם יהיה ,מואגד בלתי או מואגד ,אדם
-בא ,נאמן ,מזכיר ,פעיל מנהל בו היה העבירה ביצוע

 פקיד כל או חשבונות מנהל ,חשב ,פעיל שותף ,כוח
 שלא נעברה שהעבירה הוכיח אם זולת ,אחר אחראי

  להבטיח כדי הנאותים האמצעים כל שנקט או בידיעתו
   .החוק הוראות קיום



 תצהיר יבואן

 לפקודת המכס 27סעיף 
המגיש רשמון חייב להשיב על כל שאלה בנוגע לטובין הנקובים 

 .מכס אחר-אם נדרש לכך על ידי גובה המכס או פקיד, בו
 

 לפקודת המכס 143סעיף 
ט  133עד  129המנהל רשאי להתקין תקנות להפעלת הסעיפים 

ובייחוד כדי לחייב כל אדם הקשור ביבוא טובין לישראל  
,  כל ידיעה הנחוצה לדעתו, בצורה שידרוש, לספק למנהל

 ...בשביל הערכה נכונה של הטובין



 תצהיר יבואן

  



 ?מי רשאי לחתום על תצהיר היבואן
 



 פקודת המכס –סנקציות פליליות 

או שני הענשים ... אלה דינם מאסר שנתיים או קנס  
 : ...כאחד

מכס  -המוסר בהצהרה או בתעודה שהוגשו לפקיד   (6) 
,  אמרה שאינה נכונה או שאינה מדוייקת בפרט מסויים

מכס הצהרה או תעודה -או המגיש או המוסר לפקיד
 ;שיש בהם אמרה כזו



 נוהל פנימי בענייני ערך

 הגנה על נושאי משרה 

 

מניעת טעויות ודיווחים בלתי נכונים למכס 

 



 לפקודת המכס( א) 132סעיף 
 

 
  שיש או ששולם המחיר הוא עסקה ערך"

  ייצוא לשם מכירתם בעת ,הטובין בעד לשלמו
  בתוספת ,(העסקה מחיר – להלן) לישראל

  ,133 בסעיף המפורטים והסכומים ההוצאות
  בסעיף המנויים התנאים כל שהתקיימו ובלבד

 ".(ב) קטן
 



התנאים שצריכים להתקיים בכדי שניתן  
 : יהיה לקבל את ערך העסקה

 
 
 
 
 

 



 לפקודת המכס( 1( )ב) 133סעיף 
 

  
 :למעט ,היבואן בידי בהם לשימוש או הטובין למכירת באשר הגבלות אין (1)

 ;דין פי על בישראל הנדרשות או המוטלות הגבלות (א) 
 את למכור מותר שבהם הגאוגרפיים האזורים לגבי הגבלות (ב) 
 ;הטובין  
 ;הטובין ערך על משמעותי באופן משפיעות שאינן הגבלות (ג) 

 





 לפקודת המכס( 2( )ב) 133סעיף 
 

 
 לתנאי כפופים אינם מחירם או הטובין מכירת 

  ערכם את לאמוד ניתן שלא ,כלשהם לתמורה או
 ;הטובין ערך קביעת לצורך

 

 



דוגמאות לתנאים שלא ניתן לקבוע את  
 :ערכם

 
  מוצרים ירכוש שהמוכר בכך מותנה ,לטובין שנקבע המחיר•

 .נוספות בכמויות נוספים
 
  היבואן מוכר בו במחיר תלוי המיובאים הטובין של מחירם•

 .הזר לספק ,אחרים טובין
 
  במועד כאשר ,עתידיים רכישה בהיקפי מותנית אשר הנחה•

 .הרכישה ביעד תעמוד החברה האם ברור לא היבוא

 





 לפקודת המכס( 3( )ב) 133סעיף 
 

  
 ובין במישרין בין ,הטובין למוכר ליחס ניתן לא 

 ממכירת הצפויים בתקבולים חלק כל ,בעקיפין
 היבואן ידי על בהם משימוש או הטובין

 





 לפקודת המכס( 4( )ב) 133סעיף 
 

 
 

 " .ליבואן המוכר בין מיוחדים יחסים אין"
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תשלומים נוספים צריך להוסיף לערך  
 העסקה  

 
 
 
 
 

 



 לפקודת המכס( 1( )א) 133סעיף 
 

  הקשורות לשלמן שעליו או הקונה ששילם ההוצאות (1")
 – כלהלן הטובין בקניית 

  עמלות"   ,זה לעניין ;קניה עמלות למעט תיווך ודמי עמלות (א) 
  שירותי תמורת לסוכנו היבואן שמשלם תשלומים – "קניה 
 ;לארץ בחוץ לו מעניק שהסוכן הטובין בקניית הייצוג 

 בלתי כחלק המכס לעניין הנחשבים הקיבול כלי עלות (ב) 
 ;מהטובין נפרד 

 ";האריזה חומרי ועלות העבודה עלות לרבות האריזה עלות (ג) 

 





 לפקודת המכס( 3( )א) 132סעיף 
 

 
 ,לטובין המתייחסים רשיון ודמי תמלוגים"

 ,בעקיפין או במישרין ,בתשלומם חייב שהיבואן
 ".ידו על בישראל הטובין למכירת כתנאי

 





 לפקודת המכס( 2( )א) 133סעיף 
  ,להלן המפורטים הייצור ואמצעי השירותים של היחסי הערך" 

 במחיר או תמורה ללא ,בעקיפין או במישרין ,היבואן שסיפק
 – הטובין של לייצוא ולמכירתם לייצורם בקשר ,מוזל

 הכלולים ,דומים ופריטים חלקים ,מרכיבים ,חומרים (א)
 ;בטובין 

 ;הטובין בייצור ששימשו ,דומים ופריטים תבניות ,כלים (ב)
 ;הטובין בייצור והתכלו שנצרכו חומרים (ג)
 תכניות עיצוב עבודת ,אמנות עבודת ,פיתוח ,הנדסה (ד)

 ";הטובין בייצור ונדרשו ,לישראל מחוץ שנעשו ,וסקיצות 

 





 לפקודת המכס( ד) 132סעיף 

 הסדרי פי על ריבית בחשבון תובא לא עסקה ערך בקביעת (ד")
 כל נתקיימו אם ,הטובין לייבוא בקשר היבואן שעשה מימון 
 :אלה 

 ;העסקה ממחיר נפרדים הריבית דמי (1)  

 ;בכתב נעשו המימון הסדרי (2)  

   שהטובין ,זאת לעשות נדרש אם ,הוכיח היבואן (3)  
  העסקה  כמחיר עליו שהוצהר במחיר נמכרים אכן  
   הרמה על עולה אינו ,המוצהר הריבית שער וכי  
   ניתן שבה במדינה דומות בעסקאות המקובלת  
 ".המימון הסדר שנעשה בעת ,המימון  

 
 









 :הנחיית רשות המיסים
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 :עמדה חייבת בדיווח
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ערך   -החזרים בגין הוצאות פרסום - 01/2016' עמדה מס
 לצרכי מכס
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הכללת דמי הפצה בערך לצרכי   - 02/2016' עמדה מס
 מכס
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 הכללת אחריות בערך לצרכי מכס - 03/2016' עמדה מס
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 ערך לצרכי מכס -הנחות - 04/2016' עמדה מס
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  -מרכיבי ההובלה ערך לצרכי מכס  05/2016' עמדה מס
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הכללת תמלוגים ושירותים בערך   06/2016' עמדה מס
 -לצורכי מכס 
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 ליצירת קשר
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