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נשיא איגוד לשכות המסחר לשר האוצר :כדי להשיב את
הוודאות למשק והשגרה שקדמה להתפרצות נגיף
הקורונה  -הפוך את הוראות השעה להפחתת מכסים על
מוצרי צריכה ,הפוקעת ביוני ,להוראות קבע
 הוראות השעה ,שאמורות לפוג ב  ,16.6.20הפחיתו מכסים על מכשירי
סלולאר ,מוצרי הנעלה ומוצרי תינוקות ,מוצרי הלבשה וטקסטיל,
מוצרי חשמל ,מוצרי תאורה ,תמרוקים ועוד .
 מניתוח אגף הכלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר  -מחודש לאחר
הפחתת המכסים ועד היום (כשנתיים) נחסכו למשקי הבית כ4 -
מיליארד ₪
לקראת פקיעתן של הוראות השעה להפחתת מכסים על שורה של מוצרי צריכה,
עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר שיגר פנייה ( )19.5.20אל שר האוצר חה"כ
ישראל כץ ,בה הוא ממליץ להאריך בהקדם את הוראות השעה והפיכתן להוראות קבועות
בחוק ,וזאת בכדי להעניק ודאות למשק ולתרום להשבת המשק לשגרה שקדמה להתפרצות
נגיף הקורונה.
בעבר 1נחתמו בהוראת שר האוצר הקודם ,משה כחלון ,שורה של הוראות שעה להפחתת
מכסים ומסי קניה על מגוון רחב של מוצרי צריכה (רפורמות "נטו משפחה" ו"נטו תינוקות"
המתייחסות בין היתר למכשירי סלולאר ,מוצרי הנעלה ומוצרי תינוקות" ,נטו הוזלות"
המתייחסת למוצרי הלבשה וטקסטיל ,מוצרי חשמל ,מוצרי תאורה ,תמרוקים ועוד).
הוראות השעה הללו היו אמורות לפוג ב ,31.12.2019-אך עקב התפזרות הכנסת והליכה
לבחירות נוספות הן הוארכו בהתאם לחוק יסוד הכנסת עד ל 3-חודשים מיום השבעת
הכנסת הנוכחית ,קרי עד ה.16.6.2020-
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 הודעה לעיתונות -לין מדגיש כי "מטרת הפחתות אלה הייתה להביא להוזלה משמעותית ביוקר המחייה בארץ,
אך הייתה מטרה נוספת; צמצום האפליה האבסורדית במסגרתה תאגידי ענק בחו"ל
מוכרים לצרכנים הישראליים מוצרים באמצעות אתרי מכר בינ"ל ,דרך הייבוא האישי
בפטור ממסי יבוא (פטור ממע"מ ומס קניה עד  $75ופטור ממכס עד  ;)$500זאת כאשר
אותם מוצרים בייבוא מסחרי אינם נהנים מפטורים אלו.
עוד הוסיף כי ,כתוצאה מכך ,הצריכה הפרטית הוסטה לאותם עסקים בחו"ל ,שאינם
משלמים מסים בישראל" .מצב זה מייצר פגיעה קשה במשק ,בעסקים המקומיים,
בתעסוקה ובהכנסות המדינה ממסים".
עוד ציין לין כי "ענפי המסחר ה NON FOOD -הם כרגע אחד מהענפים שהכי נפגעו ממשבר
הקורונה ,כתוצאה מירידה ברכישות הצרכנים .על מנת לעודד רכישה מקומית ,הרחבת
העסקת עובדים נוספים והוזלות מוצרים נחוץ להמשיך את תוקפן של הוראות השעה הללו
ואף לקבע אותן כהוראות קבע".
מניתוח אגף הכלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר ,עולה כי מחודש לאחר הפחתת
המכסים ועד היום (כשנתיים) נחסכו למשקי הבית כ 4 -מיליארד  ₪בתקופה הנדונה.
החיסכון למשקי הבית בתקופה של ההפחתה נאמד בכ 10% -מהוצאות משקי הבית
בתחומים אלה.

העלאות מכסים ומסי קניה בהעדר הארכת הוראות השעה
(רשימה חלקית)
תמרוקים
מוצצים ובקבוקים לתינוקות
הלבשה
הנעלה
מקררים
טלוויזיות עד  50אינץ
טלוויזיות מעל  50אינץ
מכשירי סלולאר
נורות
מסגרות למשקפיים ועדשות מגע
כיסא אוכל לתינוק

12%
12%
6%
12%
12%
15%
30%
15%
6%-8%
12%
12%
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 הודעה לעיתונות -שיעור השינוי במדדי במחירים כתוצאה מהפחתות המכסים
להלן בחינה של מחירי קטגוריות מוצרים שונות שהופחתו במסגרת הוראות השעה
וההשפעה שלהן על מחירי המוצרים של אותן קטגוריות לפי נתוני הלמ"ס ובניכוי
השפעת שע"ח.

מוצרים
ריהוט וציוד לתינוק
כלי מיטה ומגבות
ציוד חשמלי לבית
הלבשה
הנעלה
טלוויזיות ומוצרי חשמל בידוריים
צעצועים
משקפים ומוצרי אופטיקה
צרכי רחצה וקוסמטיקה
מוצרי החתלה ואביזרים לתינוק
מקררים
מכונות ומייבשי כביסה
תנור לבישול ואפייה
מדיחי כלים
מזגנים
ציוד ואביזרי ספורט

שיעור שינוי
מחודש לאחר
ההפחתה
-6.1%
-16.6%
-4.6%
-14.0%
-16.1%
-7.4%
-8.0%
-6.6%
0.0%
-2.8%
-6.0%
-5.4%
-7.2%
-3.1%
-0.4%
-2.6%

שיעור שינוי
מחודש לאחר
ההפחתה בניכוי
שע"ח
-8.1%
-17.3%
-6.3%
-14.9%
-16.9%
-10.5%
-9.2%
-8.7%
-1.4%
-5.0%
-8.0%
-7.4%
-9.2%
-5.1%
-2.4%
-4.0%
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