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טיוטת תקנות
א .שם התקנות המוצעות
תקנות המכס (תיקון) ,התשע"ט2018-

ב .מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן
אגרת הביטחון
בהתאם להחלטת הממשלה מס'  3986מיום  ,18.12.2011בשנים הקרובות צפויים לקום נמלי ים
חדשים ,דבר אשר יביא לגידול בעלויות בקרה ואכיפה ביטחוניים במעברים הבינלאומיים .לאור האמור
מוצע להעלות את אגרת הביטחון בעד בדיקת טובין ל ,₪ 100 -במקום .₪ 41
במקביל ,מוצע להרחי ב את הפטור מאגרה זו לרשימונים שערך הטובין הכלולים בהם אינו עולה על
 2,000דולר ארה"ב ,במקום  500דולר כפי שקיים היום .הרחבת הפטור נועדה להקל על הציבור ועל
עסקים קטנים ובינוניים כאשר מדובר ברשימונים שערך הטובין בהם אינו גבוה .הפטור המוצע יקל על
יוקר המחייה עב ור ציבור רחב אשר מייבא ביבוא אישי דרך אתרי האינטרנט ועל עסקים קטנים
ובינוניים.
אגרת המחשב
מוצע לפטור מאגרת מחשב משלוחים ,לרבות משלוחים המיובאים בדואר ,שערך פו"ב של הטובין
המיובאים הכלולים בהם אינו עולה על  1000דולר ארה"ב .במקביל ,אגרת המחשב תעלה ל₪ 40 -
במקום .₪ 36

ג .להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:

טיוטת תקנות מטעם משרד האוצר:
טיוטת תקנות המכס (תיקון) ,התשע"ט2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  232לפקודת המכס ,1אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 11א

.1

בתקנה 11א לתקנות המכס ,התשכ"ו( 21965-להלן -התקנות העיקריות)-
( )1

במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) בעד עיבוד רשמון יבוא במחשב תשולם אגרה בסך של  40שקלים
חדשים למימון הוצאות תפעול המחשב ,למעט רשמון יבוא שערך פו"ב
של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של  1,000דולר של
ארצות הברית של אמריקה;
לענין תקנת משנה זאת" ,רשמון יבוא"  -לרבות כל מסמך אחר בדואר
שנקבע חלף רשמון יבוא".

( )2

בתקנת משנה (א-)1
( א)

במקום " 41שקלים חדשים" יבוא " 100שקלים חדשים";

( ב)

במקום " 500דולר של ארצות הברית" יבוא " 2,000דולר של

ארצות הברית";
( ג)

בסופה יבוא "ולמעט טובין שיובאו בדואר".

___ ב________ התש_______ (___ ב________ ____)20
(חמ -3-25ת)1
__________________
משה כחלון
שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ' .39
 2ק"ת התשכ"ו ,עמ'  ;274התשע"ז ,עמ' .955

דברי הסבר

שינוי אגרת הביטחון
מוצע להעלות את אגרת הביטחון בעד בדיקת טובין מ ₪ 41ל ,₪ 100וזאת מהנימוקים הבאים:
א .בהתאם להחלטת הממשלה מס'  3986מיום  ,18.12.2011בשנים הקרובות צפויים לקום נמלי ים
חדשים ,דבר אשר יביא לגידול בעלויות בקרה ואכיפה ביטחוניים במעברים הבינלאומיים ,וזאת
מהסיבות הבאות:
 .1גידול צפוי בהיקף היבוא (בהתאם לתחזיות היקף היבוא צפוי לגדול בין  4%-5.3%בשנה) ,יוביל
בהכרח לגידול בהיקף הבדיקות הביטחוניות המתבצעות.
 .2הוצאות הקמה של מערך מתאים באותם נמלים חדשים ותפעולם השוטף.
ב.

כבר ה יום גביית אגרות בעד בדיקת טובין אינה מכסה את העלויות הקיימות של הוצאות בעד

בדיקת טובין בהיבט הביטחוני.
היקף הפ עילות הביטחונית בנמלים נמצאת במגמת עלייה בשנים האחרונות לאור הסיכונים
ג.
איתם נאלצת להתמודד מדינת ישראל .על מנת להתמקד ולסכל פעילויות אשר מהוות סיכון לביטחון
מדינת ישראל מצד אחד ,ולאפשר פתיחת יבוא ללא חסמים ועיכובים מצד שני ,נדרש שדרוג מתמשך של
המערכות המבצעיות הקיימות על מנת להתאים את יכולות המבצעיות של הרשות לצרכים בשטח.
ד .לאחרונה הוגדרה מערכת סחר החוץ של מדינת ישראל כתשתית קריטית .הגדרה זו דורשת
הערכות טכנולוגית ומבצעית מעבר לקיים היום.
לאור העובדה כי האחריות הביטחונית לגבי טובין מיובאים בדואר מוטלת על מוצע לפתור את היבוא
בדואר מאגרת ביטחון.
מוצע גם לפטור מאגרה רשימונים שערך הטובין הכלולים בהם אינו עולה על  2,000דולר ארה"ב.
כיום הפטור מאגרה בעד בדיקת טובין ניתן לרשימונים שערך הטובין בהם אינו עולה על 500
דולר .הרחבת הפטור הקיים נועדה להקל על הציבור ועל עסקים קטנים ובינוניים כאשר מדובר
ברשימונים שערך הטובין בהם אינו גבוה .הפטור המוצע יקל על יוקר המחייה עבור ציבור רחב אשר
מייבא ביבוא אישי דרך אתרי האינטרנט ועל עסקים קטנים ובינוניים.
שינוי אגרת המיחשוב
מוצע לפטור מאגרת מחשב משלוחים ,לרבות משלוחים המיובאים בדואר ,שערך פו"ב של הטובין
המיובאים הכלולים בהם אינו עולה על  1000דולר ארה"ב ,וזאת על מנת להקל על היבואנים ולצמצם
עלויות של יבואנים במקרים בהם מדובר בטובין בעלי ערך נמוך.

מוצע גם להעלות את אגרת המיחשוב ל ₪ 40 -במקום .₪ 36
הערות על טיוטת התקנות יש לשלוח למייל  lilyor@taxes.gov.ilו.guygo@taxes.gov.il-

