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חוק לתיקון פקודת המכס )מס' 28(, התשע"ח-2018*

בפקודתהמכס1)להלן-הפקודה(,בסעיף1-1רתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"הישבון"יבוא: )1(

""הצהרתייבוא"-כמשמעותהבסעיף62;

"הצהרתייצוא"-כמשמעותהבסעיף 10;

"חוקחתימהאלקטרונית"-חוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-22001;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975 ;

"חוקסוכניהמכס"-חוקסוכניהמכס,התשכ"ה-41964;";

ההגדרה"ימים"-תימחק; )2(

לאחסנה "שהותרו יבוא להחסנה" "רשומים במקום רשוי", "מחסן בהגדרה ) (
כמשמעותםבפרקחמישי";

במקוםההגדרה"מנהל"יבוא: )4(

""המנהל"-כהגדרתובפקודתמסהכנסה5;";

אחריההגדרה"מסייבוא"יבוא: )5(

""מסמכיהעדפה"-מסמכיםהמונפקיםבהתאםלהסכםסחרשישראלצדלו
המעניקביןהשארהעדפהבשיעורימכס,אשרכולליםהצהרותבדבר
מקורהטוביןועמידתםבתנאיםלקבלתהעדפהבשיעורימכסלפיאותו

הסכם;לענייןהגדרהזו,"העדפה"-לרבותהפחתהאופטור;

"מסראלקטרוני"-כהגדרתובחוקחתימהאלקטרונית;

"מצהר"-כמשמעותובסעיף 5;";

במקוםההגדרה"נמל"יבוא: )6(

""נמל"-כלאחדמאלה,ובלבדשהמנהלאישראותםלענייןפקודהזו:

נמלכהגדרתובפקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-61971; )1(

שדהתעופהכהגדרתובחוקרשותשדותהתעופה,התשל"ז-71977; )2(

מסופימעברכהגדרתםבחוקרשותשדותהתעופה)הוראתשעה(, ) (
התש"ם-81980;

תחנותגבוללפיצוהכניסהלישראל)תחנותגבול(,התשמ"ז-91987; )4(

"סוכןמכס"-כהגדרתובחוקסוכניהמכס;";

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2018 במרס 5( התשע"ח באדר י"ח ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1150,מיוםכ"הבתמוזהתשע"ז)19ביולי2017(,עמ'0 12ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש ,עמ'9 ;ס"חהתשע"ז,עמ'1198ר 1

ס"חהתשס"א,עמ'210ר 2

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר  

ס"חהתשכ"ה,עמ'16ר 4

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש20,עמ' 44ר 6

ס"חהתשל"ז,עמ'182ר 7

ס"חהתש"ם,עמ'104ר 8

ק"תהתשמ"ז,עמ'1219ר 9



257 ספרהחוקים2702,כ"הבאדרהתשע"ח,2018ר ר12

אחריההגדרה"עלפירשות"יבוא: )7(

"פקודתהייבואוהייצוא"-פקודתהיבואוהיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-101979;";

אחריההגדרה"רשות־המכס"יבוא: )8(

""שטעון"-ייצואאלמחוץלישראלשלטוביןשיובאו,ובלבדשהטוביןהיו
נתוניםלפיקוחהמכסמשעתהבאתםלישראלעדייצואםמישראל,והכול
ביןאםהטוביןנפרקובישראלמכליהובלה,בנמל,והוטענועלגביכלי

הובלהאחר,באותונמלאובנמלאחר,וביןאםלאנפרקובישראל;"ר

בסעיף6לפקודה-2רתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)א(,פסקה) (-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(,המילה"נמלים,"-תימחקר )2(

ביטולסעיפים
11ו־12

סעיפים11ו־12לפקודה-בטליםר ר

תיקוןכותרת
פרקשלישי

בכותרתפרקשלישילפקודה,במקום"רישום"יבוא"הצהרות"ר4ר

בסעיף14לפקודה-5רתיקוןסעיף14

פסקה)2(-תימחק; )1(

בפסקה) (,המילים"ויצואםכפוףלקיוםתנאיאוהגבלהלפיכלחיקוק"-יימחקו )2(
ואחרי"שנקבעוליצוא"יבוא"אומשעהשהוגשהלגביהםהצהרתייצואלפיהוראות

סימןב'לפרקשישי,לפיהמוקדם"ר

15לפקודה,בכלמקום,במקום"שיט"יבוא"הובלה"ובמקום"השיט"יבוא6רתיקוןסעיף15 בסעיף
"ההובלה"ר

במקוםסעיף24לפקודהיבוא:7רהחלפתסעיף24

טוביןמיובאיםאוטוביןשנועדולייצוא,תוגשלגביהםלרשות24ר"הצהרות
המכסהצהרתייבואלפיהוראותסימןה'לפרקרביעיאו

הצהרתייצואלפיהוראותסימןב'לפרקשישי,לפיהענייןר"

ביטולסעיפים
26עד29

סעיפים26עד29לפקודה-בטליםר8ר

בסעיף0 לפקודה,לפני"טוביןשהם"יבוא"עלאףהאמורבסעיף24,"ובמקום"רשמון"9רתיקוןסעיף0 
יבוא"הצהרתייבואאוהצהרתייצוא,לפיהעניין"ר

בסעיף1 )א(לפקודה,במקום"אולהתרתהרשמוןשלהם"יבוא"אולמתןהתרהלגביהם10רתיקוןסעיף1 
לפיהוראותסעיף65לרבותכפישהוחלבסעיף 10)ז("ר

בסעיף9 )א(לפקודה,לפני"בטוביןשיובאו"יבוא"עלאףהאמורבסעיף24,",במקום11רתיקוןסעיף9 
"ההצהרהבטופסאובתווית"יבוא"ההצהרהשבטופסאושבתווית"ובמקום"הרשמון

הנדרשלפיפקודה"יבוא"הצהרתהייבואהנדרשתלפיסימןה'לפרקרביעי"ר

סעיף9 אלפקודה-בטלר12רביטולסעיף9 א

בסעיף44לפקודה- 1רתיקוןסעיף44

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"באניהשסרה"יבוא"בכליהובלההמגיע" )1(
ובמקום"האניה"יבוא"כליההובלה";

אחריההגדרה"עלפירשות"יבוא: )7(

"פקודתהייבואוהייצוא"-פקודתהיבואוהיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-101979;";

אחריההגדרה"רשות־המכס"יבוא: )8(

""שטעון"-ייצואאלמחוץלישראלשלטוביןשיובאו,ובלבדשהטוביןהיו
נתוניםלפיקוחהמכסמשעתהבאתםלישראלעדייצואםמישראל,והכול
ביןאםהטוביןנפרקובישראלמכליהובלה,בנמל,והוטענועלגביכלי

הובלהאחר,באותונמלאובנמלאחר,וביןאםלאנפרקובישראל;"ר

תיקוןסעיף6בסעיף6לפקודה-2ר

בסעיףקטן)א(,פסקה) (-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(,המילה"נמלים,"-תימחקר )2(

ביטולסעיפיםסעיפים11ו־12לפקודה-בטליםר ר
11ו־12

תיקוןכותרתבכותרתפרקשלישילפקודה,במקום"רישום"יבוא"הצהרות"ר4ר
פרקשלישי

תיקוןסעיף14בסעיף14לפקודה-5ר

פסקה)2(-תימחק; )1(

בפסקה) (,המילים"ויצואםכפוףלקיוםתנאיאוהגבלהלפיכלחיקוק"-יימחקו )2(
ואחרי"שנקבעוליצוא"יבוא"אומשעהשהוגשהלגביהםהצהרתייצואלפיהוראות

סימןב'לפרקשישי,לפיהמוקדם"ר

15לפקודה,בכלמקום,במקום"שיט"יבוא"הובלה"ובמקום"השיט"יבוא6ר בסעיף
"ההובלה"ר

תיקוןסעיף15

החלפתסעיף24במקוםסעיף24לפקודהיבוא:7ר

טוביןמיובאיםאוטוביןשנועדולייצוא,תוגשלגביהםלרשות24ר"הצהרות
המכסהצהרתייבואלפיהוראותסימןה'לפרקרביעיאו

הצהרתייצואלפיהוראותסימןב'לפרקשישי,לפיהענייןר"

ביטולסעיפיםסעיפים26עד29לפקודה-בטליםר8ר
26עד29

בסעיף0 לפקודה,לפני"טוביןשהם"יבוא"עלאףהאמורבסעיף24,"ובמקום"רשמון"9ר
יבוא"הצהרתייבואאוהצהרתייצוא,לפיהעניין"ר

תיקוןסעיף0 

בסעיף1 )א(לפקודה,במקום"אולהתרתהרשמוןשלהם"יבוא"אולמתןהתרהלגביהם10ר
לפיהוראותסעיף65לרבותכפישהוחלבסעיף 10)ז("ר

תיקוןסעיף1 

בסעיף9 )א(לפקודה,לפני"בטוביןשיובאו"יבוא"עלאףהאמורבסעיף24,",במקום11ר
"ההצהרהבטופסאובתווית"יבוא"ההצהרהשבטופסאושבתווית"ובמקום"הרשמון

הנדרשלפיפקודה"יבוא"הצהרתהייבואהנדרשתלפיסימןה'לפרקרביעי"ר

תיקוןסעיף9 

ביטולסעיף9 אסעיף9 אלפקודה-בטלר12ר

תיקוןסעיף44בסעיף44לפקודה- 1ר

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"באניהשסרה"יבוא"בכליהובלההמגיע" )1(
ובמקום"האניה"יבוא"כליההובלה";

דינימדינתישראל,נוסחחדש2 ,עמ'625ר 10
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןטוביןששטעונםאסורלפיכלדיןאו ")ב(
שהסחרבהםאסורלפיכלדיןאוהתחייבותבין־לאומיתשלישראלר"

בסעיף45)2(לפקודה,במקום"תסקיר"יבוא"מצהר"ר14רתיקוןסעיף45

תיקוןכותרתסימן
ג'בפרקרביעי

בכותרתסימןג'בפרקרביעילפקודה,במקום"תסקיר"יבוא"מצהר"ר15ר

החלפתסעיפים
 5ו־54והוספת

סעיף54א

במקוםסעיפים 5ו־54לפקודהיבוא:16ר

היבשה, 5ר"הגשתמצהר או האוויר הים, דרך לישראל טובין הובלו )א(
תחולחובהלהגישלרשותהמכספרטיםעלכליההובלהוכן
פירוטשלכללהטוביןבמטעןהמובלבכליההובלה,ובכללזה
מטעןשיעדוהסופיאינובישראל,ומאפייניהם,וכןפירוטשל
המכולותהריקות)בחוקזה-מצהר(,בהתאםלמפורטלהלן,

לפיהעניין:

לשם הים דרך לישראל שהובל מטען לעניין )1(
פריקתובישראל-

- אנייה סוכן ובאין האנייה סוכן יגיש )א(
מ־24 יאוחר לא המצהר את האנייה קברניט
בעת או לישראל, האנייה הגעת לפני שעות
שבו האחרון מהנמל לישראל האנייה יציאת

הוטעןמטעןהמובללישראל,לפיהמאוחר;

המתייחס מצהר בין־לאומי משלח יגיש )ב(
24שעות לייבוא לטוביןשבטיפולוהמיועדים
רשאי המנהל לישראל; האנייה הגעת לפני
להאריךאתהמועדלהגשתהמצהראםהוכח
הבין־ המשלח בידי היה שלא דעתו להנחת

מסיבות במועד המצהר את להגיש לאומי
שאינןתלויותבו;לענייןזה,"משלחבין־לאומי"

-כהגדרתובסעיף24אלחוקסוכניהמכס;

לשם הים דרך לישראל שהובל מטען לעניין )2(
ובאין הספנות חברת תגיש לישראל, מחוץ פריקתו
חברתספנות-יגישהקברניט,אתהמצהר,במועדים

המפורטיםלהלן,לפיהעניין:

שתימשך שצפוי בישראל לנמל בהפלגה )א(
האנייה יציאת ממועד יותר או ימים שישה
מהנמלהאחרוןשבוביקרה)בסעיףזה-נמל
פקידה(-לאיאוחרמשישהימיםלפניהגעת

האנייהלנמלבישראל;

שתימשך שצפוי בישראל לנמל בהפלגה )ב(
פחותמשישהימיםממועדיציאתהאנייהמנמל
הפקידההאחרון-בעתיציאתהאנייהמכלנמל

שבוהוטעןמטעןהמובללישראל;

ספרהחוקים2702,כ"הבאדרהתשע"ח,2018ר ר12
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לענייןמטעןשהובללישראלדרךהאוויר-תגיש ) (
חברתהתעופההמובילהאתהמצהרלאיאוחרמארבע
שעותלפנינחיתתהמטוסבישראלאובעתהמראתו

לישראל,לפיהמאוחר;

לענייןמטעןשהובללישראלדרךהיבשה-יגיש )4(
לפני אחד יום המצהר את היבואן של המכס סוכן

הגעתולישראל,לכלהמאוחרר

המצהר תוכן לעניין הוראות לקבוע רשאי המנהל )ב(
ומבנהור

תיקוןטעות
במצהר

התגלתהטעותבמצהרשהוגש,רשאיהמנהללהתירהגשת54ר
מצהרמתוקן;עלהגשתמצהרמתוקןתשולםאגרהבסכום

שיקבעשרהאוצרבתקנותר

הגשתמצהר
באמצעותמסר

אלקטרוני

מצהר,וכלתיקוןשלו,יוגשובאמצעותמסראלקטרוני,בהתאם54אר
להוראותלפיפרקארבעהעשרא'ר"

בסעיף55לפקודה-17רתיקוןסעיף55

בכותרתהשוליים,במקום"בתסקיר"יבוא"בהגשתפרטים"; )1(

במקום"תסקיר"יבוא"פרטים"ר )2(

אחריסעיף55לפקודהיבוא:18רהוספתסעיף55א

"חובהלסייע
לפקידהמכס

במילויתפקידו

המגישמצהרחייבלהקלעלפקידהמכסהמוסמךלכך55אר )א(
אתהכניסהאלכליההובלה,להשיבעלכלשאלהולהגיש

כלמסמךותעודהבנוגעלכליההובלהומטענור

אחר אדם כל או תעופה חברת אנייה, של קברניט )ב(
שהוסמכו עובדיהם הובלה, בכלי לישראל טובין המכניס
לכךעלידם,ובעליםשלכליההובלהחייביםלהשיבלפקיד
מכסגםעלשאלותבענייןכליההובלה,צוותעובדיו,נוסעיו,

צידתוומסעור"

בסעיף56לפקודה,במקום"שהרשמוןעליהםהותר"יבוא"שניתנהלגביהםהתרהלפי19רתיקוןסעיף56
הוראותסעיף65"ר

החלפתסימןה'
בפרקרביעי

במקוםסימןה'בפרקרביעילפקודהיבוא:20ר

"סימן ה': הצהרת ייבוא

כאמור62רהצהרתייבוא טובין למעט לישראל, המיובאים טובין בעל )א(
המיובאיםלמטרתשטעון,יגישעליהםלמנהלהצהרתייבוא

לאחתמהמטרותהאלה)בחוקזה-הצהרתייבוא(:

צריכהבארץ; )1(

אחסנהר )2(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(וחוקסוכניהמכס,המנהל )ב(
רשאילקבוע,לענייןייבואלשימושעצמיכהגדרתובסעיף
129,תנאיםאונסיבותשבהתקיימםרשאיאדםשאינובעל

הטוביןלהגישהצהרתייבואבעבורבעלהטוביןר

לענייןמטעןשהובללישראלדרךהאוויר-תגיש ) (
חברתהתעופההמובילהאתהמצהרלאיאוחרמארבע
שעותלפנינחיתתהמטוסבישראלאובעתהמראתו

לישראל,לפיהמאוחר;

לענייןמטעןשהובללישראלדרךהיבשה-יגיש )4(
לפני אחד יום המצהר את היבואן של המכס סוכן

הגעתולישראל,לכלהמאוחרר

המצהר תוכן לעניין הוראות לקבוע רשאי המנהל )ב(
ומבנהור

תיקוןטעות
במצהר

התגלתהטעותבמצהרשהוגש,רשאיהמנהללהתירהגשת54ר
מצהרמתוקן;עלהגשתמצהרמתוקןתשולםאגרהבסכום

שיקבעשרהאוצרבתקנותר

הגשתמצהר
באמצעותמסר

אלקטרוני

מצהר,וכלתיקוןשלו,יוגשובאמצעותמסראלקטרוני,בהתאם54אר
להוראותלפיפרקארבעהעשרא'ר"

תיקוןסעיף55בסעיף55לפקודה-17ר

בכותרתהשוליים,במקום"בתסקיר"יבוא"בהגשתפרטים"; )1(

במקום"תסקיר"יבוא"פרטים"ר )2(

הוספתסעיף55אאחריסעיף55לפקודהיבוא:18ר

"חובהלסייע
לפקידהמכס

במילויתפקידו

המגישמצהרחייבלהקלעלפקידהמכסהמוסמךלכך55אר )א(
אתהכניסהאלכליההובלה,להשיבעלכלשאלהולהגיש

כלמסמךותעודהבנוגעלכליההובלהומטענור

אחר אדם כל או תעופה חברת אנייה, של קברניט )ב(
שהוסמכו עובדיהם הובלה, בכלי לישראל טובין המכניס
לכךעלידם,ובעליםשלכליההובלהחייביםלהשיבלפקיד
מכסגםעלשאלותבענייןכליההובלה,צוותעובדיו,נוסעיו,

צידתוומסעור"

בסעיף56לפקודה,במקום"שהרשמוןעליהםהותר"יבוא"שניתנהלגביהםהתרהלפי19ר
הוראותסעיף65"ר

תיקוןסעיף56

החלפתסימןה'במקוםסימןה'בפרקרביעילפקודהיבוא:20ר
בפרקרביעי

"סימן ה': הצהרת ייבוא

כאמור62רהצהרתייבוא טובין למעט לישראל, המיובאים טובין בעל )א(
המיובאיםלמטרתשטעון,יגישעליהםלמנהלהצהרתייבוא

לאחתמהמטרותהאלה)בחוקזה-הצהרתייבוא(:

צריכהבארץ; )1(

אחסנהר )2(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(וחוקסוכניהמכס,המנהל )ב(
רשאילקבוע,לענייןייבואלשימושעצמיכהגדרתובסעיף
129,תנאיםאונסיבותשבהתקיימםרשאיאדםשאינובעל

הטוביןלהגישהצהרתייבואבעבורבעלהטוביןר
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הצהרתהייבואתהיהערוכהבמבנהולפיפרטיםשקבע )ג(
המנהלבכללים,דרךכללאולסוגימקרים,ויצורפולהכל
המסמכיםהמפורטיםלהלןשיכללוכלפרטשקבעהמנהל,

כשהםשלמיםוניתניםלקריאה:

המטען, שטרי הביטוח, שטרי המכר, חשבונות )1(
אחרים ומסמכים החבילות שטרי האריזות, מפרט
קנייתם, ערכםבמקום ומלמדיםעל הנוגעיםלטובין
התשלומים ושאר הביטוח ההובלה, דמי לרבות

ששולמובשלהם;

אםייבואהטוביןחייבבהיתרייבוא,רישיוןייבוא )2(
אואישורייבוא-היתר,רישיוןאואישורכאמור;

מסמכיהעדפה; ) (

מסמךהעברתבעלותלפניהגשתהצהרתהייבוא; )4(

כלמסמךאחרשקבעהמנהלבכלליםר )5(

עלאףהוראותסעיףקטן)ג()1(- )ד(

מסמכים לצרף מהחובה לפטור רשאי המנהל )1(
בהתקיים חלקם, או כולם קטן, סעיף באותו כאמור

תנאיםאונסיבותשקבע;

כאמור מסמכים לעניין להורות, רשאי המנהל )2(
באותוסעיףקטןשיורה,ובהתקייםתנאיםשיורה,כי
הםיומצאולרשותהמכסלאחרהגשתהצהרתהייבואר

הגשתהצהרתייבואלפיהוראותסעיףזהיכולשתיעשה )ה(
בידיסוכןמכסכאמורבסעיף168ובחוקסוכניהמכסר

המועדלהגשת
הצהרתייבוא

הצהרתייבואתוגשלאחרהגשתהמצהר,למעטבסוגי 6ר )א(
משלושה יאוחר לא אך בכללים, המנהל שקבע מקרים
חודשיםממועדהייבוא,ולענייןטוביןשיובאודרךהאוויר-

לאיאוחרמ־45ימיםממועדהייבואר

לאהוגשההצהרתייבואבמועדכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
רשאיגובההמכסלמכוראתהטוביןאולהשמידםר

הגשתהצהרת
ייבואבאמצעות

מסראלקטרוני

הצהרתייבוא,בצירוףהמסמכיםשישלצרףלהלפיהוראות64ר
סעיף62)ג(,תוגשבאמצעותמסראלקטרוניבהתאםלהוראות

לפיפרקארבעהעשרא'ר

התרהלגביטובין
הכלוליםבהצהרת

ייבוא

הוגשההצהרתייבוא,רשאיהמנהללתת,באופןמקוון,65ר )א(
התרהלגביהטוביןהכלוליםבהר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לאייתןהמנהלהתרה )ב(
כאמורבאותוסעיףקטןאםמתקייםאחדמאלה:

דין לפיכל הוראה קוימה לא כי מצא המנהל )1(
בקשרלייבואהטובין,ובכללזהמצאכימתקייםאחד

מאלה:

ההצהרהכוללתפרטיםלאנכונים; )א(
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ההצהרהאינהכוללתפרטיםשישלכלול )ב(
בהלפיהוראותסעיף62)ג(;

להצהרהלאצורפומסמכיםשישלצרףלה )ג(
לפיהוראותסעיף62)ג(,אושצורפולהמסמכים
כאמורשאינםשלמיםאושאינםניתניםלקריאה;

לאשולמומסיייבואכדין; )ד(

לאשולמההוצאהשהתחייבבהאדםעל )ה(
פיפקודהזובקשרלטוביןהמיובאים;

לאניתנהערובהלקיוםהוראותפקודהזושדרש )2(
המנהלר

נתןהמנהלהתרהלגביטוביןהכלוליםבהצהרתייבוא, )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,ינהגובטוביןהאמוריםעלפיההצהרהר

החליטהמנהל,כאמורבסעיףקטן)ב(,שלאלתתהתרה, )ד(
יודיעעלכךלמגישההצהרהר

)ג(,נתןהמנהלהתרהלגבי עלאףהוראותסעיףקטן )ה(
טוביןהכלוליםבהצהרתייבוא,כאמורבסעיףקטן)א(,והיהלו
יסודסבירלהניח,טרםמסירתםשלהטוביןלצריכהבארץ,כי
מתקייםלגביהצהרתהייבואשהםנכללובההאמורבסעיף

קטן)ב(,רשאיהואלהתלותאתההתרהאולבטלהר

הוגשההצהרתייבוא,ישמורבעלהטוביןאתההצהרהוכל65ארשמירתמסמכים
מסמךשצורףאליהלפיסעיף62)ג(,בהתאםלכלליםשיקבע

המנהלר

חובהלהשיב
עלשאלות

מישמגישהצהרתייבואחייבלהשיבעלכלשאלהבנוגע65בר
לטוביןהכלוליםבהצהרהבלבד,אםנדרשלכךבידיפקידמכסר

הגשתמסמךאחר
במקוםהצהרת

ייבוא

עלאףהוראותסעיף62)א(,המנהלרשאילהתיר,דרךכללאו65גר
בסוגימקריםשקבע,הגשתמסמךאחרבמקוםהצהרתייבוא;
התירכאמור,יראומסמךכאמור,לענייןכלדין,כהצהרתייבואר"

סעיף67לפקודה-בטלר21רביטולסעיף67

במקוםסעיף68לפקודהיבוא:22רהחלפתסעיף68

בעלמחסןלאיאחסןבוטוביןהנתוניםלפיקוחרשות68ר"רישיוןמחסן )א(
מכסאלאאםכןניתןלורישיוןלכךמאתהמנהלובהתאם
לתנאיםשקבעהמנהלברישיון)בפרקזה-רישיוןמחסן(;
המנהלרשאילקבועברישיוןאתסוגיהטוביןשניתןלאחסן

כאמורבמחסןר

בעלרישיוןמחסןיאחסןבמחסןבהתאםלהוראותלפי )ב(
סעיףקטן)א(רקטוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייבואלשם
אחסנה,כאמורבסעיף62)א()2(,וניתנהלגביהםהתרה)בפרק
זה-טוביןשהותרולאחסנה(;ואולםהמנהלרשאי,מטעמים
מיוחדיםאובסוגימקריםשיקבע,להורותעלאחסנתטובין

שלאהוגשהלגביהםהצהרהכאמורר

ההצהרהאינהכוללתפרטיםשישלכלול )ב(
בהלפיהוראותסעיף62)ג(;

להצהרהלאצורפומסמכיםשישלצרףלה )ג(
לפיהוראותסעיף62)ג(,אושצורפולהמסמכים
כאמורשאינםשלמיםאושאינםניתניםלקריאה;

לאשולמומסיייבואכדין; )ד(

לאשולמההוצאהשהתחייבבהאדםעל )ה(
פיפקודהזובקשרלטוביןהמיובאים;

לאניתנהערובהלקיוםהוראותפקודהזושדרש )2(
המנהלר

נתןהמנהלהתרהלגביטוביןהכלוליםבהצהרתייבוא, )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,ינהגובטוביןהאמוריםעלפיההצהרהר

החליטהמנהל,כאמורבסעיףקטן)ב(,שלאלתתהתרה, )ד(
יודיעעלכךלמגישההצהרהר

)ג(,נתןהמנהלהתרהלגבי עלאףהוראותסעיףקטן )ה(
טוביןהכלוליםבהצהרתייבוא,כאמורבסעיףקטן)א(,והיהלו
יסודסבירלהניח,טרםמסירתםשלהטוביןלצריכהבארץ,כי
מתקייםלגביהצהרתהייבואשהםנכללובההאמורבסעיף

קטן)ב(,רשאיהואלהתלותאתההתרהאולבטלהר

הוגשההצהרתייבוא,ישמורבעלהטוביןאתההצהרהוכל65ארשמירתמסמכים
מסמךשצורףאליהלפיסעיף62)ג(,בהתאםלכלליםשיקבע

המנהלר

חובהלהשיב
עלשאלות

מישמגישהצהרתייבואחייבלהשיבעלכלשאלהבנוגע65בר
לטוביןהכלוליםבהצהרהבלבד,אםנדרשלכךבידיפקידמכסר

הגשתמסמךאחר
במקוםהצהרת

ייבוא

עלאףהוראותסעיף62)א(,המנהלרשאילהתיר,דרךכללאו65גר
בסוגימקריםשקבע,הגשתמסמךאחרבמקוםהצהרתייבוא;
התירכאמור,יראומסמךכאמור,לענייןכלדין,כהצהרתייבואר"

ביטולסעיף67סעיף67לפקודה-בטלר21ר

החלפתסעיף68במקוםסעיף68לפקודהיבוא:22ר

בעלמחסןלאיאחסןבוטוביןהנתוניםלפיקוחרשות68ר"רישיוןמחסן )א(
מכסאלאאםכןניתןלורישיוןלכךמאתהמנהלובהתאם
לתנאיםשקבעהמנהלברישיון)בפרקזה-רישיוןמחסן(;
המנהלרשאילקבועברישיוןאתסוגיהטוביןשניתןלאחסן

כאמורבמחסןר

בעלרישיוןמחסןיאחסןבמחסןבהתאםלהוראותלפי )ב(
סעיףקטן)א(רקטוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייבואלשם
אחסנה,כאמורבסעיף62)א()2(,וניתנהלגביהםהתרה)בפרק
זה-טוביןשהותרולאחסנה(;ואולםהמנהלרשאי,מטעמים
מיוחדיםאובסוגימקריםשיקבע,להורותעלאחסנתטובין

שלאהוגשהלגביהםהצהרהכאמורר
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שרהאוצריקבעאילוסוגיטוביןניתןלאחסןבמחסן )ג(
רשוימכלסוג,ותנאיםלאחסנתטוביןכאמורר"

בסעיף74לפקודה- 2רתיקוןסעיף74

בכותרתהשוליים,במקום"ההחסנה"יבוא"האחסנה"; )1(

במקום"שנרשמולהחסנה"יבוא"שהותרולאחסנה"ובמקום"ההחסנההוגמרה" )2(
יבוא"האחסנההסתיימה"ר

בסעיף75לפקודה,במקום"שנרשמולהחסנהולאהוחסנו"יבוא"שהותרולאחסנה24רתיקוןסעיף75
ולאאוחסנו"ר

בסעיף76לפקודה,במקום"שנרשמולהחסנה"יבוא"שהותרולאחסנה"ובמקום"עריכת25רתיקוןסעיף76
הרשימה"יבוא"הגשתהצהרתהייבואלגביהם"ר

בסעיף86לפקודה,במקום"רשמון"יבוא"הגשתהצהרתייבוא"ר26רתיקוןסעיף86

במקוםסעיף91לפקודהיבוא:27רהחלפתסעיף91

"הצהרהעלטובין
מוחסניםוהתרתם

בעלטוביןמוחסניםהמבקשלהוציאטוביןכאמור,כולם91ר )א(
אוחלקם,ממחסןרשוי,יגישעליהםלמנהלהצהרהשהיא

אחתמאלה:

הצהרתייבואלשםצריכהבארץ; )1(

הצהרתייצוא; )2(

הצהרתייבואלשםאחסנהבמחסןרשויאחרר ) (

לענייןהגשתהצהרהכאמורבסעיףקטן)א(ולענייןמתן )ב(
התרהלגביהטוביןהכלוליםבהיחולו,בשינוייםהמחויבים,

הוראותהסעיפיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:

לענייןהצהרתייבואכאמורבסעיףקטן)א()1(או )1(
) (-סעיפים62)ב(עד)ה(ו־ 6עד65ג;

לענייןהצהרתייצואכאמורבסעיףקטן)א()2(- )2(
סעיפים 10)ב(עד)ו(ו־104ר"

מן28רתיקוןסעיף92 למסירה או להחסנה שנרשמו או שהוחסנו "טובין במקום לפקודה, 92 בסעיף
המחסן"יבוא"טוביןשאוחסנו,טוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייבואלשםאחסנהאו
טוביןמוחסניםשהוגשהלגביהםהצהרהכאמורבסעיף91)א("ובמקום"סילוקם"יבוא

"העברתם"ר

בסעיף 9לפקודה,במקוםהרישהעדהמילים"אולשםייצוא"יבוא"טוביןמוחסנים29רתיקוןסעיף 9
שהוגשהלגביהםהצהרהכאמורבסעיף91)א()2(או) (,וניתנהלגביהםהתרה"ר

במקוםסעיף94לפקודהיבוא:0 רהחלפתסעיף94

לגביהם94ר"אחסנהלהלכה שהוגשה טובין לרבות לאחסנה, שהותרו טובין
ההצהרה - זה )בסעיף 91)א() ( בסעיף כאמור הצהרה
שאוחסנוהוגשה ולפני התרה, הראשונה(וניתנהלגביהם
) (,יראואותם לגביהםהצהרהכאמורבסעיף91)א()1(עד

כטוביןשאוחסנובהתאםלהצהרההראשונהר"

בסעיף98לפקודה,במקום"שנרשמוברשמוןשנקבע,להפקדה"יבוא"שהותרולאחסנה"1 רתיקוןסעיף98
ובמקום"מיוםשהופקדו"יבוא"מיוםשאוחסנו"ר
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החלפתסעיפים
 10ו־104

במקוםסעיפים 10ו־104לפקודהיבוא:2 ר

בעלטוביןהמבקשלייצאםמישראל,יגישעליהםלמנהל 10ר"הצהרתייצוא )א(
הצהרתייצואר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(וחוקסוכניהמכס,רשאי )ב(
המנהללקבועתנאיםאונסיבותשבהתקיימםרשאיאדם
שאינובעלהטוביןלהגישהצהרתייצואבעבורבעלהטוביןר

הצהרתהייצואתהיהערוכהבמבנהולפיפרטיםשקבע )ג(
המנהלבכללים,דרךכללאולסוגימקרים,ויצורפולהכל

המסמכיםהמפורטיםלהלן,כשהםשלמיםוניתניםלקריאה:

חשבונותהמכר,שטרהמטעןומפרטאריזות; )1(

אםייצואהטוביןחייבבהיתרייצוא,רישיוןייצוא )2(
אואישורייצוא-היתר,רישיוןאואישורכאמור;

מסמכיהעדפהאוחשבוניתהצהרהכמשמעותה ) (
Qualified( תעשייהמוכר בדברהקמתאזור בהסכם

IndustrialZone-QIZ(,לפיהעניין;

כלמסמךאחרשקבעהמנהלבכלליםר )4(

לפטור רשאי המנהל )ג(, קטן סעיף הוראות אף על )ד(
מהחובהלצרףמסמכיםכאמורבאותוסעיףקטן,כולםאו

חלקם,בהתקייםתנאיםאונסיבותשקבער

הצהרתייצואתוגשבטרםיוצאוהטוביןמישראל,ואולם )ה(
המנהלרשאילקבועפרטיםאומסמכיםשיהיהניתןלהגיש
אולצרףלהצהרהעדתוםחמישהימיעסקיםממועדייצוא

הטוביןר

הגשתהצהרתייצואלפיהוראותסעיףזהיכולשתיעשה )ו(
בידיסוכןמכסכאמורבסעיף168ובחוקסוכניהמכסר

הוראותסעיפים64עד65גיחולולענייןהצהרתייצוא, )ז(
בשינוייםהמחויביםובשינויזה:עלאףהאמורבסעיף65)ב(,
המנהללאייתןהתרהאםמצאכילאקוימההוראתדיןבקשר
לייצואהטוביןאואםהטוביןלאהובאולאתרבפיקוחהמכסר

טוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייצואוניתנהלגביהם104רטוביןשלאיוצאו )א(
התרה,אוטוביןשהיותחתפיקוחהמכסלשםייצואם,ולא
יוצאומישראל,רשאיבעלהטוביןלהגישבקשהלשחרורם
ההתרה מתן מיום חודשים שלושה בתוך המכס, מפיקוח
לגביהםאומיוםשהובאולמקוםשנקבעלייצוא,לפיהעניין,
ולענייןטוביןהמיוצאיםדרךהאוויר-בתוך45ימיםמהמועד

כאמורר

ולא מישראל )א( קטן בסעיף כאמור טובין יוצאו לא )ב(
התקופה תום עד קטן סעיף באותו כאמור בקשה הוגשה
כאמורבו,רשאיגובההמכסלמכוראתהטוביןאולהשמידםר

בקשהכאמורבסעיףקטן)א(תוגשבדרךשיקבעהמנהלר" )ג(

החלפתסעיפיםבמקוםסעיפים 10ו־104לפקודהיבוא:2 ר
 10ו־104

בעלטוביןהמבקשלייצאםמישראל,יגישעליהםלמנהל 10ר"הצהרתייצוא )א(
הצהרתייצואר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(וחוקסוכניהמכס,רשאי )ב(
שבהתקיימםרשאיאדם המנהללקבועתנאיםאונסיבות
שאינובעלהטוביןלהגישהצהרתייצואבעבורבעלהטוביןר

הצהרתהייצואתהיהערוכהבמבנהולפיפרטיםשקבע )ג(
המנהלבכללים,דרךכללאולסוגימקרים,ויצורפולהכל

המסמכיםהמפורטיםלהלן,כשהםשלמיםוניתניםלקריאה:

חשבונותהמכר,שטרהמטעןומפרטאריזות; )1(

אםייצואהטוביןחייבבהיתרייצוא,רישיוןייצוא )2(
אואישורייצוא-היתר,רישיוןאואישורכאמור;

מסמכיהעדפהאוחשבוניתהצהרהכמשמעותה ) (
Qualified( תעשייהמוכר בהסכםבדברהקמתאזור

IndustrialZone-QIZ(,לפיהעניין;

כלמסמךאחרשקבעהמנהלבכלליםר )4(

לפטור רשאי המנהל )ג(, קטן סעיף הוראות אף על )ד(
מהחובהלצרףמסמכיםכאמורבאותוסעיףקטן,כולםאו

חלקם,בהתקייםתנאיםאונסיבותשקבער

הצהרתייצואתוגשבטרםיוצאוהטוביןמישראל,ואולם )ה(
המנהלרשאילקבועפרטיםאומסמכיםשיהיהניתןלהגיש
אולצרףלהצהרהעדתוםחמישהימיעסקיםממועדייצוא

הטוביןר

הגשתהצהרתייצואלפיהוראותסעיףזהיכולשתיעשה )ו(
בידיסוכןמכסכאמורבסעיף168ובחוקסוכניהמכסר

הוראותסעיפים64עד65גיחולולענייןהצהרתייצוא, )ז(
בשינוייםהמחויביםובשינויזה:עלאףהאמורבסעיף65)ב(,
המנהללאייתןהתרהאםמצאכילאקוימההוראתדיןבקשר
לייצואהטוביןאואםהטוביןלאהובאולאתרבפיקוחהמכסר

טוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייצואוניתנהלגביהם104רטוביןשלאיוצאו )א(
התרה,אוטוביןשהיותחתפיקוחהמכסלשםייצואם,ולא
יוצאומישראל,רשאיבעלהטוביןלהגישבקשהלשחרורם
ההתרה מתן מיום חודשים שלושה בתוך המכס, מפיקוח
לגביהםאומיוםשהובאולמקוםשנקבעלייצוא,לפיהעניין,
ולענייןטוביןהמיוצאיםדרךהאוויר-בתוך45ימיםמהמועד

כאמורר

ולא מישראל )א( קטן בסעיף כאמור טובין יוצאו לא )ב(
התקופה תום עד קטן סעיף באותו כאמור בקשה הוגשה
כאמורבו,רשאיגובההמכסלמכוראתהטוביןאולהשמידםר

בקשהכאמורבסעיףקטן)א(תוגשבדרךשיקבעהמנהלר" )ג(

ספרהחוקים2702,כ"הבאדרהתשע"ח,2018ר ר12



ספרהחוקים2702,כ"הבאדרהתשע"ח,2018ר ר12 264

בסעיף105לפקודה-  רתיקוןסעיף105

בכותרתהשוליים,במקום"תעודות"יבוא"מסמכים"; )1(

במקום"תעודותלטוביןשנרשמוליצוא"יבוא"כלתעודהאומסמךהנוגעים )2(
לטוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייצוא"ובמקום"שנרשמולו"יבוא"האמורבהצהרה"ר

בסעיף119לפקודה,במקום"לרשמוןהיצוא"יבוא"להצהרתהייצוא"ר4 רתיקוןסעיף119

בסעיף120לפקודה,במקום"נרשמהלצריכהבארץ"יבוא"הוגשהלגביההצהרתייבוא5 רתיקוןסעיף120
לשםצריכהבארץוניתנהלגביההתרה"ר

בסעיף 12לפקודה,במקום"לרשמםכדרךשרושמיםסחורהאולהחסינם"יבוא"להגיש6 רתיקוןסעיף 12
לגביהםהצהרתייבואאולאחסנם"ר

הוספתסעיפים
 12או־ 12ב

אחריכותרתפרקשמינילפקודהיבוא:7 ר

החייבבתשלוםמכסעלטוביןהואבעלהטוביןר 12אר"החייבבמכס )א(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,אדםשאינובעלהטובין )ב(
רשאי,בהסכמתהמנהלובתנאיםשיורה,לקבלעלעצמואת
תשלוםהמכסעלטוביןמסוימים,כולואוחלקו,ויראוהומעת

הסכמתהמנהלכאמורכחייבבמכסעלאותםטוביןר

המכסעלטוביןמיובאיםשחלהחובהלהגישלגביהם 12ברתשלוםהמכס )א(
הצהרתייבואלפיהוראותסימןה'בפרקרביעי,ישולםבעת

הגשתהצהרתהייבואר

הגשת בעת ישולם בדואר שיובאו טובין על המכס )ב(
הצהרתהייבוא,ואםלאהוגשההצהרתייבוא-בעתקבלתם

בסניףהדוארר

תשלוםהמכסלפיהוראותסעיףזהייעשהבדרךשיקבע )ג(
המנהלר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיף81ר" )ד(

במקוםסעיף124לפקודהיבוא:8 רהחלפתסעיף124

"המועדהקובע
לענייןשיעור

המכס

מכסישולםלפיהשיעורהחלבמועדהתשלוםר124ר )א(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,המכסעלטוביןשיובאו )ב(
באמצעותהדוארולאהוגשהלגביהםהצהרתייבוא,ישולם

לפיהשיעורהחלבמועדעשייתהשומהעליהםר

המכסעלטוביןמיובאיםשחלהחובהלהגישלגביהם )ג(
הצהרתייבואלפיהוראותסימןה'בפרקרביעי,ולאהוגשה
לגביהםהצהרהכאמור,ישולםלפיהשיעורהחלבעתייבואם,

ואםמועדייבואםאינוידוע-בעתעשייתהשומהעליהםר

טוביןמפיקוח שוחררו עלאףהוראותסעיף 12ב)א(, )ד(
רשותהמכסבפטורמותנה,והוכחלהנחתדעתושלהמנהל
כיחדללהתקייםלגביהםתנאימהתנאיםלמתןפטור,תחול
החובהלשלםאתהמכסבעדאותםטוביןבמועדשבוחדל
ידוע- אינו האמור ואםהמועד כאמור, התנאי להתקיים
במועד החל השיעור ולפי הייבוא, הצהרת הגשת במועד
כאמור;לענייןזה,"פטורמותנה"-פטוראוהקלהמשיעור
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הנוגע תנאי בהתקיים מיובאים טובין לגבי החלים המכס
לשימושבטובין,למעטפטוראוהקלההחליםבכניסהזמנית,

שקבעשרהאוצרבצולפיפקודתתעריףהמכסוהפטורים11ר

שוחררוטוביןמפיקוחרשותהמכסבפטורממכסלפי )ה(
התקיים שלא המנהל של דעתו להנחת והוכח ,162 סעיף
לגביהםתנאימהתנאיםלפיאותוסעיףלמתןפטור,יחולו
טובין,ולעניין אותם לענייןהחובהלשלםאתהמכסבעד
שיעורהמכסשיחול,הוראותסעיף 12ב)א(והוראותסעיף

קטן)א(,בהתאמהר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמההוראותלפיסעיפים )ו(
140ו־160בר"

בסעיף140לפקודה-9 רתיקוןסעיף140

בכותרתהשוליים,במקום"בתסקיר"יבוא"במצהר"; )1(

במקום"בתסקירשלכליהובלה"יבוא"במצהר"ובמקום"התסקירעלהטובין" )2(
יבוא"המצהרשהטוביןנכלליםבו"ר

בסעיף 14לפקודה,במקום"ולפנישנרשמוהטוביןלצריכהבארץ"יבוא"ולפנישהוגשה40רתיקוןסעיף 14
לגביהטוביןהצהרתייבואלשםצריכהבארץ,כאמורבסעיף62)א()1("ר

בסעיף144לפקודה,במקום"תסקירעלהאניה"יבוא"מצהרעלהאנייהומטענה"ר41רתיקוןסעיף144

ביטולסעיפים
146ו־147

סעיפים146ו־147לפקודה-בטליםר42ר

בסעיף 15לפקודה- 4רתיקוןסעיף 15

ברישה,במקום"ונרשמולשימושבה"יבוא"והוגשהלגביהםהצהרתייבואלשם )1(
צריכהבארץ";

יבוא אליה" שהוחזרו לאחר בישראל לשימוש "רישומם במקום ,)1( בפסקה )2(
"הגשתהצהרתהייבואלגביהםלאחרשהוחזרולישראל",במקום"שנרשמוכאמור"
יבוא"שהוגשהלגביהםההצהרהכאמור",במקום"ורישומםלראשונה"יבוא"והגשת
הצהרתהייבואלגביהםלראשונה"ובמקום"הרישוםלשימושבישראלאחרישהוחזרו

אליה"יבוא"הגשתהצהרתהייבואלגביהםלאחרשהוחזרולישראל";

יבוא אליה" שהוחזרו לאחר בישראל לשימוש "שנרשמו במקום ,)2( בפסקה ) (
"שהוגשהלגביהםהצהרתהייבואלאחרשהוחזרולישראל",במקום"שנרשמוכאמור"
יבוא"שהוגשהלגביהםההצהרהכאמור"ובמקום"ורישומםלראשונה"יבוא"והגשת

הצהרתהייבואלגביהםלראשונה"ר

בסעיף154)ג(לפקודה,במקום"ברשמוןהטובין"יבוא"בהצהרתהייבוא"ר44רתיקוןסעיף154

בסעיף156לפקודה-45רתיקוןסעיף156

בסעיףקטן)א(,במקום"הישבוןשלתשעיםאחוזמסכום"יבוא"הישבוןבגובה )1(
מלואהסכום";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לשנה"יבוא"לשלוששנים"והסיפההחלבמילים"ובאישור )2(
שרהאוצר"-תימחק;

סעיףקטן)ג(-בטלר ) (

הנוגע תנאי בהתקיים מיובאים טובין לגבי החלים המכס
לשימושבטובין,למעטפטוראוהקלההחליםבכניסהזמנית,

שקבעשרהאוצרבצולפיפקודתתעריףהמכסוהפטורים11ר

שוחררוטוביןמפיקוחרשותהמכסבפטורממכסלפי )ה(
התקיים שלא המנהל של דעתו להנחת והוכח ,162 סעיף
לגביהםתנאימהתנאיםלפיאותוסעיףלמתןפטור,יחולו
טובין,ולעניין אותם לשלםאתהמכסבעד לענייןהחובה
שיעורהמכסשיחול,הוראותסעיף 12ב)א(והוראותסעיף

קטן)א(,בהתאמהר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמההוראותלפיסעיפים )ו(
140ו־160בר"

תיקוןסעיף140בסעיף140לפקודה-9 ר

בכותרתהשוליים,במקום"בתסקיר"יבוא"במצהר"; )1(

במקום"בתסקירשלכליהובלה"יבוא"במצהר"ובמקום"התסקירעלהטובין" )2(
יבוא"המצהרשהטוביןנכלליםבו"ר

בסעיף 14לפקודה,במקום"ולפנישנרשמוהטוביןלצריכהבארץ"יבוא"ולפנישהוגשה40ר
לגביהטוביןהצהרתייבואלשםצריכהבארץ,כאמורבסעיף62)א()1("ר

תיקוןסעיף 14

תיקוןסעיף144בסעיף144לפקודה,במקום"תסקירעלהאניה"יבוא"מצהרעלהאנייהומטענה"ר41ר

ביטולסעיפיםסעיפים146ו־147לפקודה-בטליםר42ר
146ו־147

תיקוןסעיף 15בסעיף 15לפקודה- 4ר

ברישה,במקום"ונרשמולשימושבה"יבוא"והוגשהלגביהםהצהרתייבואלשם )1(
צריכהבארץ";

יבוא אליה" שהוחזרו לאחר בישראל לשימוש "רישומם במקום ,)1( בפסקה )2(
"הגשתהצהרתהייבואלגביהםלאחרשהוחזרולישראל",במקום"שנרשמוכאמור"
יבוא"שהוגשהלגביהםההצהרהכאמור",במקום"ורישומםלראשונה"יבוא"והגשת
הצהרתהייבואלגביהםלראשונה"ובמקום"הרישוםלשימושבישראלאחרישהוחזרו

אליה"יבוא"הגשתהצהרתהייבואלגביהםלאחרשהוחזרולישראל";

יבוא אליה" שהוחזרו לאחר בישראל לשימוש "שנרשמו במקום ,)2( בפסקה ) (
"שהוגשהלגביהםהצהרתהייבואלאחרשהוחזרולישראל",במקום"שנרשמוכאמור"
יבוא"שהוגשהלגביהםההצהרהכאמור"ובמקום"ורישומםלראשונה"יבוא"והגשת

הצהרתהייבואלגביהםלראשונה"ר

תיקוןסעיף154בסעיף154)ג(לפקודה,במקום"ברשמוןהטובין"יבוא"בהצהרתהייבוא"ר44ר

תיקוןסעיף156בסעיף156לפקודה-45ר

בסעיףקטן)א(,במקום"הישבוןשלתשעיםאחוזמסכום"יבוא"הישבוןבגובה )1(
מלואהסכום";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לשנה"יבוא"לשלוששנים"והסיפההחלבמילים"ובאישור )2(
שרהאוצר"-תימחק;

סעיףקטן)ג(-בטלר ) (

ע"ר7 19,תוס'1,עמ')ע( 18,)א(215ר 11
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בסעיף162אלפקודה-46רתיקוןסעיף162א

במקוםכותרתהשולייםיבוא"אי־מתןהתרהלגביטוביןהכלוליםבהצהרתייבוא"; )1(

במקום"כאמורבסעיף160"יבוא"כאמורבסעיףקטן)א()2(שלסעיף160ב",ובמקום )2(
הסיפההחלבמילים"רשאיגובההמכס"יבוא"כאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(של
הסעיףהאמור,רשאיהמנהלשלאלתתהתרהלגביטוביןשלהחייבשנכללובהצהרת

ייבואאחרתשהגישעדלתשלוםהמכסוהריבית"ר

בסעיף167)ב(לפקודה,במקום"רשמונות"יבוא"הצהרות"ר47רתיקוןסעיף167

במקוםסעיף168לפקודהיבוא:48רהחלפתסעיף168

בעלטוביןרשאילקייםהוראהמההוראותלפיפקודה168ר"סוכןמכס )א(
זובאמצעותסוכןמכסר

בסעיף טובין,כאמור סוכןמכסלאיפעלבעבורבעל )ב(
קטן)א(,אלאאםכןהגישלרשותהמכסכתבהרשאהחתום
שקבע; ובאופן המנהל שקבע בטופס הטובין, בעל מאת
חתימתושלבעלהטוביןעלכתבההרשאהכאמורתאומת

בדרךשיקבעהמנהל,לרבותבדרךשלאימותידניר

למנהל יוגש )ב( קטן בסעיף כאמור הרשאה כתב )ג(
באמצעותמסראלקטרונילפיהוראותפרקארבעהעשרא';
בהגשתכתבהרשאהלפיהוראותסעיףקטןזה,בידיבעל

הטובין,לאיידרשאימותחתימתוכאמורבסעיףקטן)ב(ר

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,נוסערשאילהסמיךכל )ד(
אדםלפדותבעבורוטוביןשהםמטען־לוואישלהנוסער"

בסעיף196לפקודה,במקום"שנרשמושלאכדין"יבוא"שהוגשהלגביהםהצהרתייבוא49רתיקוןסעיף196
אוהצהרתייצואשלאכדין"ר

בסעיף197לפקודה,במקום"רשמון"יבוא"הצהרהלפיפקודהזו"ר50רתיקוןסעיף197

בסעיף198לפקודה-51רתיקוןסעיף198

בכותרתהשוליים,במקום"רשמוןנכון"יבוא"הצהרהנכונה"; )1(

במקום"אורישומםלשםתשלוםמכסאולמטרותשבגללןנתבעפטורממכס"יבוא )2(
"אוהפרטיםשנכללולגביהםבהצהרתהייבואאובהצהרתהייצוא"ובמקום"להתיר

כלרשמוןעליהם"יבוא"לתתהתרהלגביהטוביןהכלוליםבהצהרהכאמור"ר

בסעיף204לפקודה-52רתיקוןסעיף204

בפסקה)9(,במקום"רשמון,"יבוא"הצהרתייבוא,הצהרתייצוא,"; )1(

בפסקה)14(,במקום"ברשמון"יבוא"בהצהרתייבואאובהצהרתייצוא"; )2(

בסופויבוא"בסעיףזה,"טוביןחבימכס"-לרבותטוביןשחליםעליהםמסיייבוא ) (
אחרים"ר

בסעיף212לפקודה,בסעיףקטן)א(- 5רתיקוןסעיף212

בפסקה)4(,במקום"רשמוןכוזבאולאנכון"יבוא"הצהרתייבואאוהצהרתייצוא )1(
כוזבתאולאנכונה";

בפסקה)12(,במקום"בתסקירשלהאניה"יבוא"במצהר"ר )2(
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הוספתפרק
שלושהעשרא'

אחריסעיף 22לפקודהיבוא:54ר

"פרק שלושה עשר א': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הגדרות

הגדרות-פרק
שלושהעשרא'

בפרקזה- 22אר

"יבואן"-בעלטוביןהמיובאיםלישראלשהואאחדמאלה:

מישמייבאטוביןלצורכיעסק; )1(

לצורך טובין המייבא כספי, מוסד או מלכ"ר )2(
פעילותו;

שמתקיימים עצמי, לשימוש טובין שמייבא מי ) (
לגביותנאיםשקבעשרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים;

"יצואן"-בעלטוביןהמבקשלייצאםמישראל,שהואאחד
מאלה:

מישמייצאטוביןלצורכיעסק; )1(

לצורך טובין המייצא כספי, מוסד או מלכ"ר )2(
פעילותו;

שמתקיימים עצמי, טוביןלשימוש שמייצא מי ) (
לגביותנאיםשקבעשרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים;

"מלכ"ר","מוסדכספי"ו"עסק"-כהגדרתםבחוקמסערך
מוסף;

"שימושעצמי"-כהגדרתובסעיף129ר

סימן ב': עיצום כספי

בניגוד 22ברעיצוםכספי נכונים, לא פרטים הכולל מצהר שהגיש מי )א(
או 5)א()4(, סעיף 5)א()1()א(, 5)א()2(, 5)א() ( להוראות
רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותסימןזה

בסכוםשל2,500שקליםחדשיםר

יבואןאויצואןשהפרהוראהמההוראותלפיפקודה )ב(
כספי עיצום עליו להטיל המנהל רשאי להלן, כמפורט זו,
לפיהוראותסימןזה,בשיעורשל10%מהפרשמסיהיבוא
שנוצר,או5,000שקליםחדשים,לפיהגבוה,אלאאםכןהוכח
להנחתדעתושלהמנהלכימסרלסוכןמכסאתכלהמסמכים

והפרטיםשנדרשלמסורלשםהגשתהצהרהבעבורו:

יבואןשהגיש,בעצמואובאמצעותסוכןמכס, )1(
צירף שלא או נכון, לא פרט הכוללת ייבוא הצהרת
עליו שהיה מסמך כאמור שהגיש הייבוא להצהרת
לצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף62,למעטמסמך
הייבוא פקודת לפי שנדרש 62)ג()2( בסעיף כאמור

והייצוא;

הוספתפרקאחריסעיף 22לפקודהיבוא:54ר
שלושהעשרא'

"פרק שלושה עשר א': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הגדרות

הגדרות-פרק
שלושהעשרא'

בפרקזה- 22אר

"יבואן"-בעלטוביןהמיובאיםלישראלשהואאחדמאלה:

מישמייבאטוביןלצורכיעסק; )1(

לצורך טובין המייבא כספי, מוסד או מלכ"ר )2(
פעילותו;

שמתקיימים עצמי, לשימוש טובין שמייבא מי ) (
לגביותנאיםשקבעשרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים;

"יצואן"-בעלטוביןהמבקשלייצאםמישראל,שהואאחד
מאלה:

מישמייצאטוביןלצורכיעסק; )1(

לצורך טובין המייצא כספי, מוסד או מלכ"ר )2(
פעילותו;

שמתקיימים עצמי, טוביןלשימוש שמייצא מי ) (
לגביותנאיםשקבעשרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים;

"מלכ"ר","מוסדכספי"ו"עסק"-כהגדרתםבחוקמסערך
מוסף;

"שימושעצמי"-כהגדרתובסעיף129ר

סימן ב': עיצום כספי

בניגוד 22ברעיצוםכספי נכונים, לא פרטים הכולל מצהר שהגיש מי )א(
או 5)א()4(, סעיף 5)א()1()א(, 5)א()2(, 5)א() ( להוראות
רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותסימןזה

בסכוםשל2,500שקליםחדשיםר

יבואןאויצואןשהפרהוראהמההוראותלפיפקודה )ב(
כספי עיצום עליו להטיל המנהל רשאי להלן, כמפורט זו,
לפיהוראותסימןזה,בשיעורשל10%מהפרשמסיהיבוא
שנוצר,או5,000שקליםחדשים,לפיהגבוה,אלאאםכןהוכח
להנחתדעתושלהמנהלכימסרלסוכןמכסאתכלהמסמכים

והפרטיםשנדרשלמסורלשםהגשתהצהרהבעבורו:

יבואןשהגיש,בעצמואובאמצעותסוכןמכס, )1(
צירף שלא או נכון, לא פרט הכוללת ייבוא הצהרת
עליו שהיה מסמך כאמור שהגיש הייבוא להצהרת
לצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף62,למעטמסמך
הייבוא פקודת לפי שנדרש 62)ג()2( בסעיף כאמור

והייצוא;

ספרהחוקים2702,כ"הבאדרהתשע"ח,2018ר ר12



ספרהחוקים2702,כ"הבאדרהתשע"ח,2018ר ר12 268

יצואןשהגיש,בעצמואובאמצעותסוכןמכס, )2(
צירף שלא או נכון, לא הצהרתייצואהכוללתפרט
עליו שהיה מסמך כאמור שהגיש הייצוא להצהרת
לצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף 10,למעטמסמך
הייבוא פקודת לפי שנדרש בסעיף 10)ג()2( כאמור

והייצואר

זו, פקודה לפי מההוראות הוראה שהפר מכס סוכן )ג(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי
הוראותסימןזה,בגובה1%מהפרשמסיהייבואשנוצר,אך
לאיותרמ־5,000שקליםחדשיםולאפחותמ־500שקלים
חדשים,אלאאםכןהוכחלהנחתדעתושלהמנהלכיהפרט
הלאנכוןשנכללבהצהרהנמסרלועלידיהיבואןאוהיצואן,

לפיהעניין:

ייבואהכוללתפרטלאנכון,או הגישהצהרת )1(
מסמך כאמור, שהגיש הייבוא להצהרת צירף שלא

שהיהעליולצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף62;

הצהרתייצואהכוללתפרטלאנכון,או הגיש )2(
מסמך כאמור, שהגיש הייצוא להצהרת צירף שלא

שהיהעליולצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף 10;

ואולם,לאנוצרהפרשמסיייבואבשלהפרהכאמורבסעיף
לפי כספי עיצום המפר על להטיל המנהל רשאי זה, קטן

הוראותסימןזהבגובה500שקליםחדשיםר

)ג()1(, קטן סעיף מהוראות הוראה שהפר מכס סוכן )ד(
וההפרהבוצעהבאחתהנסיבותהמפורטותלהלן,ולאנוצר
הפרשמסיייבואבשלהפרהכאמורבסכוםהעולהעל500
שקליםחדשיםלהצהרתייבואבודדת,רשאיהמנהללהטיל
עליועיצוםכספילפיהוראותסימןזה,בסכוםשל150שקלים

חדשיםבשלכלהצהרתייבוא:

סוכןהמכסהגישהצהרתייבואהכוללתפרטלא )1(
נכוןאחדאויותרמביןהפרטיםהאלה:

מספריבואן; )א(

סוגמטבע; )ב(

מקורהטובין; )ג(

מספרשטרהמטען; )ד(

סיווגהטובין; )ה(

האלה מהמסמכים אחד צירף לא המכס סוכן )2(
במקריםשבהםהיהעליולצרפם,והמסמכיםהיובידיו

בעתהגשתהצהרתהייבוא:

חשבוןמטעניםאושטרמטעןימיאושטר )א(
מטעןאווירי;
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חשבוןהובלה; )ב(

מסמךהעדפה; )ג(

חשבוןמכרר )ד(

סוכןמכסשלאאימתחתימהשלבעלהטוביןעלכתב )ה(
ההרשאהבניגודלהוראותסעיף168)ב(,רשאיהמנהללהטיל
עליועיצוםכספילפיהוראותסימןזהבגובה400שקלים

חדשיםר

סוכןמכסשהגישלרשותהמכסכתבהרשאהבניגוד )ו(
להוראותסעיף168)ב(,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותסימןזהבגובהשל5,000שקליםחדשיםר

כמפורט זו, מההוראותלפיפקודה מישהפרהוראה )ז(
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

סימןזה,בסכוםשל25,000שקליםחדשים:

להוראות בניגוד במועד, מצהר הגיש שלא מי )1(
החלותלגביו,כמפורטלהלן,לפיהעניין:

בין־ משלח אנייה, קברניט אנייה, סוכן )א(
לאומיאוחברתספנות-בניגודלהוראותסעיף

 5)א()1(או)2(;

חברתתעופהמובילה-בניגודלהוראות )ב(
סעיף 5)א() (;

להוראות בניגוד - יבואן של מכס סוכן )ג(
סעיף 5)א()4(;

בעלרישיוןמחסןשפעלבניגודלתנאיהרישיון, )2(
בניגודלהוראותסעיף68)א(;

בלא טובין במחסן שאחסן מחסן רישיון בעל ) (
שניתנהלגביהםהתרה,בניגודלהוראותסעיף68)ב(ר

בעלרישיוןמחסןשהפרהוראהמההוראותלפיסעיף )ח(
2 2,כמפורטבטורא'בתוספת,רשאיהמנהללהטילעליו

עיצוםכספיבסכוםהקבועבטורב'לצדהר

הודעהעל
כוונתחיוב

הוראה 22גר הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
זו,כאמורבסעיף 22ב)בפרקזה- מההוראותלפיפקודה
המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,
כספי עיצום עליו להטיל הכוונה על ימסורלמפרהודעה

)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

חשבוןהובלה; )ב(

מסמךהעדפה; )ג(

חשבוןמכרר )ד(

סוכןמכסשלאאימתחתימהשלבעלהטוביןעלכתב )ה(
ההרשאהבניגודלהוראותסעיף168)ב(,רשאיהמנהללהטיל
עליועיצוםכספילפיהוראותסימןזהבגובה400שקלים

חדשיםר

סוכןמכסשהגישלרשותהמכסכתבהרשאהבניגוד )ו(
להוראותסעיף168)ב(,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותסימןזהבגובהשל5,000שקליםחדשיםר

כמפורט זו, מההוראותלפיפקודה שהפרהוראה מי )ז(
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

סימןזה,בסכוםשל25,000שקליםחדשים:

להוראות בניגוד במועד, מצהר הגיש שלא מי )1(
החלותלגביו,כמפורטלהלן,לפיהעניין:

בין־ משלח אנייה, קברניט אנייה, סוכן )א(
לאומיאוחברתספנות-בניגודלהוראותסעיף

 5)א()1(או)2(;

חברתתעופהמובילה-בניגודלהוראות )ב(
סעיף 5)א() (;

להוראות בניגוד - יבואן של מכס סוכן )ג(
סעיף 5)א()4(;

בעלרישיוןמחסןשפעלבניגודלתנאיהרישיון, )2(
בניגודלהוראותסעיף68)א(;

בלא טובין במחסן שאחסן מחסן רישיון בעל ) (
שניתנהלגביהםהתרה,בניגודלהוראותסעיף68)ב(ר

בעלרישיוןמחסןשהפרהוראהמההוראותלפיסעיף )ח(
2 2,כמפורטבטורא'בתוספת,רשאיהמנהללהטילעליו

עיצוםכספיבסכוםהקבועבטורב'לצדהר

הודעהעל
כוונתחיוב

הוראה 22גר הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
זו,כאמורבסעיף 22ב)בפרקזה- מההוראותלפיפקודה
המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,
כספי עיצום עליו להטיל הכוונה על הודעה ימסורלמפר

)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(
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זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהל ) (
לפיהוראותסעיף 22ד;

בשל סכוםעיצוםהכספי על הסמכותלהוסיף )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף 22ו,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף 22דרזכותטיעון
 22גרשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהמנהל,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך0 ימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאתהתקופה

האמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל0 ימיםר

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי 22הר )א(
סעיף 22ד,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף 22זר

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבר

בדרישתתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המנהלאתנימוקיהחלטתור

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף 22ד,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה 22ור )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהר

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
זו,כאמור פקודה הפרתהוראהמההוראותלפי חוזרת"-
בסעיף 22ב,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה

שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשער

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך 22זרסכומיםמופחתים )א(
סעיף הוראות לפי אלא זה, בסימן הקבועים מהסכומים

קטן)ב(ר

רשאי המשפטים, שר עם בהתייעצות האוצר, שר )ב(
לקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטיל
עיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזהאו

בתוספת,ובשיעוריםשיקבער
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סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת 22חר )א(
דרישתהתשלוםולגבימפרשלאטעןאתטענותיולפניהמנהל
כאמורבסעיף 22ד-ביוםמסירתההודעהעלכוונתחיוב;
הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף 22טזועוכבתשלומושל
העיצוםהכספיבידיהמנהלאוביתהמשפט-יהיההעיצום

הכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבערעורר

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף 22בובתוספת, )ב(
יתעדכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,
לעומת המדדהידועביוםהעדכון לשיעורשינוי בהתאם
המדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכום
שקלים 10 של שהואמכפלה לסכוםהקרוב האמוריעוגל
חדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהר

העיצום סכומי על הודעה ברשומות יפרסם המנהל )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
עיצוםכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך0 ימיםמיוםמסירת 22טר
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף 22הר

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצום 22יר )א(
וריביתכהגדרתם הפיגור,הפרשיהצמדה הכספילתקופת
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-121961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

עלאףהאמורבסעיף1 2א,הוראותסעיף100לחוקמס )ב(
ערךמוסףלאיחולולענייןהפרשיהצמדהוריביתכאמור

בסעיףקטן)א(ר

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינהועלגבייתותחולפקודת 22יארגבייה
המסים)גבייה( 1ר

סימן ג': התראה מינהלית

הוראה 22יברהתראהמינהלית הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
והתקיימו בסעיף 22ב, כאמור זו, פקודה לפי מההוראות
המשפטי היועץ באישור בנהלים, המנהל, שקבע נסיבות
לממשלה,רשאיהוא,במקוםלהמציאלוהודעהעלכוונת
חיובולהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותסימןב',להמציא
לוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,
"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטי

לממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןזהר

בהתראהמינהליתיצייןהמנהלמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכיאם
ימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצוםכספיבשל
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף
 22יד,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראה

לפיהוראותסעיף 22יגר

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת 22חר )א(
דרישתהתשלוםולגבימפרשלאטעןאתטענותיולפניהמנהל
כאמורבסעיף 22ד-ביוםמסירתההודעהעלכוונתחיוב;
הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף 22טזועוכבתשלומושל
העיצוםהכספיבידיהמנהלאוביתהמשפט-יהיההעיצום

הכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבערעורר

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף 22בובתוספת, )ב(
יתעדכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,
לעומת המדדהידועביוםהעדכון בהתאםלשיעורשינוי
המדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכום
שקלים 10 של שהואמכפלה לסכוםהקרוב האמוריעוגל
חדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהר

העיצום סכומי על הודעה ברשומות יפרסם המנהל )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
עיצוםכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך0 ימיםמיוםמסירת 22טר
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף 22הר

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצום 22יר )א(
וריביתכהגדרתם הפיגור,הפרשיהצמדה הכספילתקופת
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-121961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

עלאףהאמורבסעיף1 2א,הוראותסעיף100לחוקמס )ב(
ערךמוסףלאיחולולענייןהפרשיהצמדהוריביתכאמור

בסעיףקטן)א(ר

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינהועלגבייתותחולפקודת 22יארגבייה
המסים)גבייה( 1ר

סימן ג': התראה מינהלית

הוראה 22יברהתראהמינהלית הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
והתקיימו בסעיף 22ב, כאמור זו, פקודה לפי מההוראות
המשפטי היועץ באישור בנהלים, המנהל, שקבע נסיבות
לממשלה,רשאיהוא,במקוםלהמציאלוהודעהעלכוונת
חיובולהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותסימןב',להמציא
לוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,
"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטי

לממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןזהר

בהתראהמינהליתיצייןהמנהלמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכיאם
ימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצוםכספיבשל
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף
 22יד,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראה

לפיהוראותסעיף 22יגר

ס"חהתשכ"א,עמ'162ר 12

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(74 1,)א(99 1ר 1 
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ביטולהתראה
מינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהליתכאמורבסעיף 22יב, 22יגר )א(
רשאיהואלפנותלמנהל,בכתב,בתוך0 ימים,בבקשהלבטל

אתההתראהבשלאחדמהטעמיםהאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצע,המפורטבהתראה,אינומהווה )2(
הפרהר

לפי מינהלית, התראה לביטול בקשה המנהל קיבל )ב(
או אתההתראה לבטל הוא רשאי )א(, קטן סעיף הוראות
לדחותאתהבקשהולהותיראתההתראהעלכנה;החלטת

המנהלתינתןבכתבותימסרלמפרבצירוףנימוקיםר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן 22ידר הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
לו נמסרה שבשלה ההוראה את להפר המשיך והמפר זה
הפרה בשל תשלום דרישת הממונה לו ימסור ההתראה,

נמשכתכאמורבסעיף 22ור

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנשלחהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף 22ו)ב(,והמנהל
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף 22ג

בשלההפרההחוזרתר

סימן ד': הוראות שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיפקודה

זוולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי 22טור
פקודהזוהמנויותבסעיף 22בושלהוראהמההוראותלפי

חוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערער 22טזרערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך0 ימיםמהיוםשבונמסרהלמפר

הודעהעלההחלטהר

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהמנהלאו

אםביתהמשפטהורהעלכךר

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(,לאחרששולםהעיצוםהכספיוהורהעלהחזרתסכום
העיצוםהכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזר
הסכוםששולםאוכלחלקממנושהופחת,בתוספתהפרשי

הצמדהוריבית,מיוםתשלומועדיוםהחזרתור

פרסוםעל
עיצוםכספי

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר 22יזר )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את המסים רשות של האינטרנט
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(
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הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; ) (

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעורההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין,למעטפרטים )5(
שישבהםכדילזהותור

הוגשערעורלפיסעיף 22טז,יפרסםהמנהל,בפרסום )ב(
לפיסעיףקטן)א(,גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיור

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהם )ג(
בגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(
הואשלא המידע,התשנ"ח-141998,וכןרשאי חופש לחוק
לפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ד(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםר

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי )ה(
לקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהר

שמירתאחריות
פלילית

מינהלית, 22יחר התראה המצאת או כספי עיצום תשלום )א(
אדםבשל לפיפרקזה,לאיגרעומאחריותוהפליליתשל
הפרתהוראהמההוראותלפיפקודהזוהמנויותבסעיף 22ב,

המהווהעבירהר

שלחהמנהללמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלו )ב(
התראהמינהלית,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיף
קטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלא

אםכןהתגלועובדותחדשות,המצדיקותזאתר

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
)א(,לאינקוטנגדוהמנהלהליכיםלפי כאמורבסעיףקטן
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי-
יוחזרלוהסכום,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלום

הסכוםעדיוםהחזרתור"

סעיף226לפקודה-בטלר55רביטולסעיף226

הוספתפרק
ארבעהעשרא'

אחריסעיף0 2לפקודהיבוא:56ר

"פרק ארבעה עשר א': דיווח אלקטרוני

הגדרות-פרק
ארבעהעשרא'

בפרקזה-0 2אר

"דיווחאלקטרוני"-הגשתמסמךבאמצעותמסראלקטרוני
החתוםבחתימהאלקטרוניתמאושרתוניתןלשמירה

אלקטרוניתולהפקהכפלט;

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; ) (

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעורההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין,למעטפרטים )5(
שישבהםכדילזהותור

הוגשערעורלפיסעיף 22טז,יפרסםהמנהל,בפרסום )ב(
לפיסעיףקטן)א(,גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיור

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהם )ג(
בגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(
הואשלא וכןרשאי המידע,התשנ"ח-141998, חופש לחוק
לפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ד(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםר

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי )ה(
לקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהר

שמירתאחריות
פלילית

מינהלית, 22יחר התראה המצאת או כספי עיצום תשלום )א(
אדםבשל הפליליתשל לפיפרקזה,לאיגרעומאחריותו
הפרתהוראהמההוראותלפיפקודהזוהמנויותבסעיף 22ב,

המהווהעבירהר

שלחהמנהללמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלו )ב(
התראהמינהלית,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיף
קטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלא

אםכןהתגלועובדותחדשות,המצדיקותזאתר

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
)א(,לאינקוטנגדוהמנהלהליכיםלפי כאמורבסעיףקטן
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי-
יוחזרלוהסכום,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלום

הסכוםעדיוםהחזרתור"

ביטולסעיף226סעיף226לפקודה-בטלר55ר

הוספתפרקאחריסעיף0 2לפקודהיבוא:56ר
ארבעהעשרא'

"פרק ארבעה עשר א': דיווח אלקטרוני

הגדרות-פרק
ארבעהעשרא'

בפרקזה-0 2אר

"דיווחאלקטרוני"-הגשתמסמךבאמצעותמסראלקטרוני
החתוםבחתימהאלקטרוניתמאושרתוניתןלשמירה

אלקטרוניתולהפקהכפלט;

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 14
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חתימה בחוק כהגדרתה - מאושרת" אלקטרונית "חתימה
אלקטרוניתר

חובתדיווח
אלקטרוני

הרשאה0 2בר וכתב מצהר ייצוא, הצהרת ייבוא, הצהרת )א(
חתוםיוגשולרשותהמכסבאמצעותמסראלקטרוניהחתום
בידיהמגישבחתימהאלקטרוניתמאושרת)בפרקזה-מסר

אלקטרונימאושר(,בהתאםלהוראותלפיפרקזהר

על נוספים מסמכים בכללים לקבוע רשאי המנהל )ב(
המכס לרשות שיוגשו )א(, קטן המנוייםבסעיף המסמכים

באמצעותמסראלקטרונימאושרר

שמירתמסמך
שהוגשכמסר

אלקטרוני

בעלטוביןשחייבבהגשתמסמךבאמצעותמסראלקטרוני,0 2גר
ישמוראתהמסמך,לרבותכלמסמךשצורףלו,בדרךשיקבע

המנהלבכלליםר

המצאתמסר
אלקטרוניבידי

רשותהמכס

הודעה,דרישהאוכלמסמךאחרשהמנהלאועובדרשות0 2דר
המכסשהמנהלהסמיכולכךרשאיםלהמציאלפיפקודהזו
לנמען,יכולשייערכוכמסראלקטרוניויומצאולנמעןבדרך

שיקבעהמנהלבכלליםר

לנמען0 2הרחזקתמסירה שנשלח 0 2ד, בסעיף כאמור אלקטרוני מסר )א(
באמצעותמערכתממוכנתשלרשותהמכס,חזקהכיהומצא
ובלבד שליחתו, ממועד עסקים ימי שלושה בתום לנמען

שמתקיימיםשניאלה:

נשלח שאליה בכלכניסהשלהנמעןלמערכת )1(
המסר)בסעיףזה-המערכתהקולטת(,יוצגבאופןבולט
חיוויעלכךשהתקבלמסראלקטרוניחדששלאנקרא

בידיהנמען;

המערכתהקולטתמאפשרתלנמעןלהפיקרשומת )2(
תוכנה)log(המעידהעלמועדיכניסתולמערכתר

חזקהכאמורבסעיףקטן)א(ניתנתלסתירהבידיהנמען, )ב(
ביןהשאר,עלידיהמצאתרשומתתוכנהכאמורבפסקה)2(
שלאותוסעיףקטןשלפיהנמנעמהנמעןלהתחברלמערכת
הקולטתבתקופהשלאחרתוםהתקופהכאמורבסעיףקטן)א(

רישהבשלתקלהבאותהמערכתר

כלליםלעניין
דיווחאלקטרוני

המנהלרשאילקבועבכלליםהוראותבענייניםאלה:0 2ור

התנאיםוהליכיהאישורלשםחיבורלמערכתהממוכנת )1(
שלרשותהמכסלשםדיווחאלקטרונילרשותהמכס;

אופןהדיווחהאלקטרוני; )2(

דרישותמזעריותלמערכותחומרהותוכנההמשמשות ) (
לשםדיווחאלקטרוני;

דיווח לשם בהם להשתמש שיש הטפסים מבנה )4(
אלקטרוניומתכונתםר
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לשםאבטחתהדיווחהאלקטרוניכאמורבפרקזהינהל0 2זרמרשםתוכנות )א(
הדרישות לגביהן שמתקיימות תוכנות של מרשם המנהל
שנקבעולפיסעיף0 2ו) ()בסעיףזה-מרשםתוכנות(;מרשם

התוכנותיפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםר

לאיעשהאדםשימושבתוכנהלשםביצועהוראותלפי )ב(
פקודהזו,אלאאםכןהיארשומהבמרשםהתוכנותר

תקלהבמערכת
חומרהאותוכנה

היתהתקלהאוהשבתהבמערכתחומרהאותוכנההמשמשת0 2חר
אתרשותהמכסלקליטהאולשליחהשלמסראלקטרונילפי
הוראות בכללים לקבוע המנהל רשאי זו, פקודה הוראות
אלקטרוני, מסר באמצעות שלא שליחה או קליטה לעניין
שיחולובתנאיםולתקופהשיקבע;הודעהעלקביעתהוראות

כאמורתפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםר"

בסעיף1 2לפקודה,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:57רתיקוןסעיף1 2

הוראותסעיףזהלאיחולועלעבירהלפיפסקאות)4(או)6(שלסעיף212)א(,אלא ")ד(
אםכןנעברהבידימישאינויבואןאויצואןכהגדרתםבסעיף 22א,וכןאםנעברה
בקשרלמסמךכאמורבסעיפים62)ג()2(או 10)ג()2(,לפיהעניין,שנדרשלפיפקודת

הייבואוהייצואר"

בסעיף1 2אלפקודה,במקום"108)ב(,5 1ו־142"יבוא"5,108 1ו־141"ר58רתיקוןסעיף1 2א

הוספתסעיף
1 2א2

אחריסעיף1 2א1לפקודהיבוא:59ר

לאיגלהאדםידיעהשהגיעהאליואגבביצועפקודה1 2א2ר"חובתסודיות )א(
זו,אלאבהתקייםאחדמאלה:

שרהאוצרהתירלגלותה; )1(

המידענדרשלרשותהמכסאולרשותמוסמכת )2(
לשםביצועפקודהזואוביצועושלחוקאחרהמסדיר
ייבואאוייצואשלטוביןאופיקוחעלטוביןמיובאים
ובמידה במקרה לפיהם, התקנות או מיוצאים, או
שנדרש;בפסקהזו,"רשותמוסמכת"-כהגדרתהבסעיף

2ב)א(לפקודתהייבואוהייצוא;

זואו נדרשלגלותהבהליךמשפטילפיפקודה ) (
חוקמסיםכמשמעותובחוקלתיקוןדינימסים)חילופי

ידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-151967;

המידעהואכמפורטבסעיף84 אלחוקהביטוח )4(
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-161995,אובתקנות
לפיו,ובלבדשמידעכאמוריימסרלמוסדלביטוחלאומי
סעיף, באותו האמורות לתכליות נדרש זה ושמידע

ובמידהשנדרשר

)א()1(,רשאישרהאוצרלתתהיתר לענייןסעיףקטן )ב(
לגילויסוגימידע,ובלבדשהיתרכאמוריינתןלבעליתפקידים

שצוינובולצורךמילויתפקידםכדין,ומנימוקיםשיירשמור

לשםאבטחתהדיווחהאלקטרוניכאמורבפרקזהינהל0 2זרמרשםתוכנות )א(
הדרישות לגביהן שמתקיימות תוכנות של מרשם המנהל
שנקבעולפיסעיף0 2ו) ()בסעיףזה-מרשםתוכנות(;מרשם

התוכנותיפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםר

לאיעשהאדםשימושבתוכנהלשםביצועהוראותלפי )ב(
פקודהזו,אלאאםכןהיארשומהבמרשםהתוכנותר

תקלהבמערכת
חומרהאותוכנה

היתהתקלהאוהשבתהבמערכתחומרהאותוכנההמשמשת0 2חר
אתרשותהמכסלקליטהאולשליחהשלמסראלקטרונילפי
הוראות בכללים לקבוע המנהל רשאי זו, פקודה הוראות
אלקטרוני, מסר באמצעות שלא שליחה או קליטה לעניין
שיחולובתנאיםולתקופהשיקבע;הודעהעלקביעתהוראות

כאמורתפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםר"

תיקוןסעיף1 2בסעיף1 2לפקודה,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:57ר

הוראותסעיףזהלאיחולועלעבירהלפיפסקאות)4(או)6(שלסעיף212)א(,אלא ")ד(
אםכןנעברהבידימישאינויבואןאויצואןכהגדרתםבסעיף 22א,וכןאםנעברה
בקשרלמסמךכאמורבסעיפים62)ג()2(או 10)ג()2(,לפיהעניין,שנדרשלפיפקודת

הייבואוהייצואר"

תיקוןסעיף1 2אבסעיף1 2אלפקודה,במקום"108)ב(,5 1ו־142"יבוא"5,108 1ו־141"ר58ר

הוספתסעיףאחריסעיף1 2א1לפקודהיבוא:59ר
1 2א2

לאיגלהאדםידיעהשהגיעהאליואגבביצועפקודה1 2א2ר"חובתסודיות )א(
זו,אלאבהתקייםאחדמאלה:

שרהאוצרהתירלגלותה; )1(

המידענדרשלרשותהמכסאולרשותמוסמכת )2(
לשםביצועפקודהזואוביצועושלחוקאחרהמסדיר
ייבואאוייצואשלטוביןאופיקוחעלטוביןמיובאים
ובמידה במקרה לפיהם, התקנות או מיוצאים, או
שנדרש;בפסקהזו,"רשותמוסמכת"-כהגדרתהבסעיף

2ב)א(לפקודתהייבואוהייצוא;

זואו נדרשלגלותהבהליךמשפטילפיפקודה ) (
חוקמסיםכמשמעותובחוקלתיקוןדינימסים)חילופי

ידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-151967;

המידעהואכמפורטבסעיף84 אלחוקהביטוח )4(
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-161995,אובתקנות
לפיו,ובלבדשמידעכאמוריימסרלמוסדלביטוחלאומי
סעיף, באותו האמורות לתכליות נדרש זה ושמידע

ובמידהשנדרשר

)א()1(,רשאישרהאוצרלתתהיתר לענייןסעיףקטן )ב(
לגילויסוגימידע,ובלבדשהיתרכאמוריינתןלבעליתפקידים

שצוינובולצורךמילויתפקידםכדין,ומנימוקיםשיירשמור

ס"חהתשכ"ז,עמ'6 1ר 15

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 16
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הגיעהלאדםידיעהלפיהוראותסעיףקטן)א(,יראוהו )ג(
כמישקיבלאותהאגבביצועפקודהזור

גילהאדםידיעהשהגיעהאליואגבביצועפקודהזו, )ד(
שנהאוקנס זה,דינו-מאסר סעיף להוראותלפי בניגוד

00 ,19שקליםחדשיםר"
בסעיף1 2ד)ג()2(לפקודה,במקום"אותורשימון"יבוא"אותההצהרתייבוא"ר60רתיקוןסעיף1 2ד

אחריסעיף2 2לפקודהיבוא:61רהוספתסעיף2 2א

שרהמשפטים,לתקןאת2 2אר"תיקוןהתוספת בצו,בהסכמת שרהאוצררשאי,
התוספת,ובלבדשסכוםהעיצוםהכספישייקבעבשלהפרה
ב' בטור כמפורט ,2 2 סעיף לפי מההוראות הוראה של

בתוספת,לאיעלהעל50,000שקליםחדשיםר"
בסעיף  2לפקודה,בכותרתהשוליים,במקום"בתסקיר"יבוא"במצהר"ר62רתיקוןסעיף  2

אחריסעיף8 2לפקודהיבוא: 6רהוספתסעיף8 2א

"הקלותבהליכי
ייבואלגורמים

מאושרים

לשםהקלהעלתהליכיסחרהחוץ,אבטחתשרשרתהאספקה8 2אר
רשאי אלה, בתהליכים הביטחון אמצעי וחיזוק העולמית
לפי ייבוא בהליכי הקלות שיאשר לגורמים לתת המנהל
פקודהזו;המנהליורהעלסוגיההקלותכאמורשיינתנוועל

התנאיםשלפיהםיינתנוההקלותר"
בסעיף9 2אלפקודה,במקום"רשמון"יבוא"הצהרה"ובמקום"שהותרוטובין"יבוא64רתיקוןסעיף9 2א

"שניתנהלגביטוביןשנכללובהצהרההתרה"ר
בסעיף9 2בלפקודה-65רתיקוןסעיף9 2ב

בסעיףקטן)א(,במקום"רשמוןתעודהוכלמסמךהמוצאיםעלפיחוקזה"יבוא )1(
"כלמסמךשמוציאהרשותהמכסלפיהוראותפקודהזו"ובמקום"בהם,אינםטעונים"

יבוא"בו,אינוטעון";

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

אחריסעיף241לפקודהיבוא:66רהוספתתוספת

"תוספת
)סעיף 22ב)ח((

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

בשקליםחדשים

בעלרישיוןמחסןשלאניהלרישומיםבהתאםלהוראות )1(
המנהל,בניגודלהוראותתקנה 2)א(לתקנותהמכס,

התשכ"ו-171965)בתוספתזו-תקנותהמכס(;

5,000

על שנתי דוח למנהל הגיש שלא מחסן רישיון בעל )2(
המלאיבהתאםלהוראותתקנה 2אלתקנותהמכס;

5,000

בעלרישיוןמחסןשלאשמרמסמך,בניגודלהוראות ) (
תקנה 2בלתקנותהמכס;

5,000

בעלרישיוןמחסןשלאהודיעלמנהלעלשינוישחל )4(
בפרטשמסר,בניגודלהוראותתקנה 2גלתקנותהמכס;

10,000

ק"תהתשכ"ו,עמ'274ר 17
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טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

בשקליםחדשים

בעלאמצעישליטהבבעלרישיוןמחסןשהעביראמצעי )5(
שליטהבובניגודלהוראותתקנה 2ו)ד(לתקנותהמכס;

40,000

בעלרישיוןמחסןשהעביראתניהולהמחסןוהפיקוח )6(
עליולאחר,בלאאישורהמנהל,בניגודלהוראותתקנה

 2ו)יז(לתקנותהמכס;

25,000

בניגוד רישיוןמחסןכללישאחסןבמחסןטובין בעל )7(
להוראותתקנה 2ו)יט(לתקנותהמכס;

25,000

הצהרות למנהל המציא שלא מחסן רישיון בעל )8(
ותעודות,בניגודלהוראותתקנה 2יבלתקנותהמכסר

"10,000

תיקוןחוקמס
ערךמוסף-

מס'57

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-67-181975ר

בסעיף1,אחריההגדרה"המס"יבוא: )1(

""הצהרתייבוא"-כמשמעותהבסימןה'לפרקרביעילפקודתהמכס;

"הצהרתייצוא"-כמשמעותהבסימןב'בפרקשישילפקודתהמכס;";

בסעיף11א,במקום"כשהרשימוןלצריכהבארץערוך"יבוא"כשהצהרתהייבוא )2(
ערוכה";

בסעיף0 )א()1(,במקום"אםהותרלגביהםרשימוןיצואאומסמךאחרשאישר ) (
לענייןזההמנהל"יבוא"אםהוגשולגביהםהצהרתייצואאומסמךאחרשאישרלעניין

זההמנהל,וניתנהלגביהםהתרה";

בסעיף8 )א(,במקום"ברשימוןיבוא"יבוא"בהצהרתייבוא",במקום"שרשימון )4(
היבוא"יבוא"שהצהרתהייבוא",במקום"נושאאתשמו"יבוא"נושאיםאתשמו"

ובמקום"הרשימון"יבוא"ההצהרה";

בסעיף40,במקום"ברשימונייבוא"יבוא"בהצהרותייבוא"; )5(

בסעיף40א,במקום"רשימוןהיבוא"יבוא"הצהרתהייבוא"; )6(

בסעיף69א- )7(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)4(,במקום"רשימוניהייצוא"יבוא"הצהרותהייצוא"ובמקום )1(
"שהותרובתקופתהדוחוהנכלליםבו"יבוא"שניתנהלגביהטוביןהכלולים

בהםהתרהבתקופתהדוח,ושנכלליםבדוח";

בפסקה)5(,במקום"רשימוניהייבוא"יבוא"הצהרותהייבוא"; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"רשימוןיבואורשימוןיצוא"יבוא"הצהרתייבוא )ב(
והצהרתייצוא"ובמקום"מספרם"יבוא"מספרן";

בסעיף89,במקום"בעתהתרתרשימוןהיבואלצריכהבארץ"יבוא"במועדתשלום )8(
המכסעליהםלפיהוראותסעיף 12בלפקודתהמכס";

בסעיף95)א1(,במקום"רשימונייבוא"יבוא"הצהרותייבוא"ר )9(

תיקוןחוקמס
קנייה)טובין
ושירותים(-

מס'25

10)א()1(,במקום"בשעת68ר בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-191952,בסעיף
פדייתםמפיקוחרשותהמכס"יבוא"במועדתשלוםהמכסעליהםלפיהוראותסעיף

 12בלפקודתהמכס"ר

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

בשקליםחדשים

בעלאמצעישליטהבבעלרישיוןמחסןשהעביראמצעי )5(
שליטהבובניגודלהוראותתקנה 2ו)ד(לתקנותהמכס;

40,000

בעלרישיוןמחסןשהעביראתניהולהמחסןוהפיקוח )6(
עליולאחר,בלאאישורהמנהל,בניגודלהוראותתקנה

 2ו)יז(לתקנותהמכס;

25,000

בניגוד רישיוןמחסןכללישאחסןבמחסןטובין בעל )7(
להוראותתקנה 2ו)יט(לתקנותהמכס;

25,000

הצהרות למנהל המציא שלא מחסן רישיון בעל )8(
ותעודות,בניגודלהוראותתקנה 2יבלתקנותהמכסר

"10,000

תיקוןחוקמסבחוקמסערךמוסף,התשל"ו-67-181975ר
ערךמוסף-

מס'57 בסעיף1,אחריההגדרה"המס"יבוא: )1(

""הצהרתייבוא"-כמשמעותהבסימןה'לפרקרביעילפקודתהמכס;

"הצהרתייצוא"-כמשמעותהבסימןב'בפרקשישילפקודתהמכס;";

בסעיף11א,במקום"כשהרשימוןלצריכהבארץערוך"יבוא"כשהצהרתהייבוא )2(
ערוכה";

בסעיף0 )א()1(,במקום"אםהותרלגביהםרשימוןיצואאומסמךאחרשאישר ) (
לענייןזההמנהל"יבוא"אםהוגשולגביהםהצהרתייצואאומסמךאחרשאישרלעניין

זההמנהל,וניתנהלגביהםהתרה";

בסעיף8 )א(,במקום"ברשימוןיבוא"יבוא"בהצהרתייבוא",במקום"שרשימון )4(
היבוא"יבוא"שהצהרתהייבוא",במקום"נושאאתשמו"יבוא"נושאיםאתשמו"

ובמקום"הרשימון"יבוא"ההצהרה";

בסעיף40,במקום"ברשימונייבוא"יבוא"בהצהרותייבוא"; )5(

בסעיף40א,במקום"רשימוןהיבוא"יבוא"הצהרתהייבוא"; )6(

בסעיף69א- )7(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)4(,במקום"רשימוניהייצוא"יבוא"הצהרותהייצוא"ובמקום )1(
"שהותרובתקופתהדוחוהנכלליםבו"יבוא"שניתנהלגביהטוביןהכלולים

בהםהתרהבתקופתהדוח,ושנכלליםבדוח";

בפסקה)5(,במקום"רשימוניהייבוא"יבוא"הצהרותהייבוא"; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"רשימוןיבואורשימוןיצוא"יבוא"הצהרתייבוא )ב(
והצהרתייצוא"ובמקום"מספרם"יבוא"מספרן";

בסעיף89,במקום"בעתהתרתרשימוןהיבואלצריכהבארץ"יבוא"במועדתשלום )8(
המכסעליהםלפיהוראותסעיף 12בלפקודתהמכס";

בסעיף95)א1(,במקום"רשימונייבוא"יבוא"הצהרותייבוא"ר )9(

10)א()1(,במקום"בשעת68ר בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-191952,בסעיף
פדייתםמפיקוחרשותהמכס"יבוא"במועדתשלוםהמכסעליהםלפיהוראותסעיף

 12בלפקודתהמכס"ר

תיקוןחוקמס
קנייה)טובין
ושירותים(-

מס'25

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'81ר 18

ס"חהתשי"ב,עמ'44 ;התשע"ז,עמ'1199ר 19
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תיקוןפקודת
מסהכנסה-

מס'246

בפקודתמסהכנסה20,בסעיף158ב,אחריפסקה)2(יבוא:69ר

פקודתהמכס; ")2א(

חוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-1952; )2ב(

פקודתתעריףהמכסוהפטורים,7 19;"ר )2ג(

תיקוןחוקסוכני
המכס-מס'4

בחוקסוכניהמכס,התשכ"ה-211964,בסעיף א)ב(-70ר

ברישה,במקום"רשימוניםלענייןסעיף25לפקודתהמכס"יבוא"הצהרתייבואלפי )1(
סימןה'בפרקרביעילפקודתהמכסאוהצהרתייצואלפיסימןב'בפרקשישילפקודה

האמורה)בסעיףזה-הצהרות(";

בפסקאות)1(ו–)2(,בכלמקום,במקום"רשימונים"יבוא"הצהרות"ר )2(

תיקוןחוקהיטלי
סחרואמצעיהגנה

-מס'6

בחוקהיטליסחרואמצעיהגנה,התשנ"א-71-221991ר

בסעיף1,בהגדרה"יבואן"שלטובין,במקום"שהותרלורשימוןלצריכתםשל )1(
62)א()1( בסעיף בארץכאמור ייבואלצריכה הצהרת "שהגיש יבוא בארץ" הטובין
לפקודההאמורה)להלן-הצהרתייבואלצריכה(וניתנההתרהלגביהטוביןהכלולים

בהצהרה";

פקודת 2 לב)ב()1(,במקום"הרשימוניםלצריכהבישראלשהותרולפי בסעיף )2(
המכס"יבוא"הצהרותייבואלצריכהשניתנהלגביהטוביןהכלוליםבהןהתרהלפי

פקודתהמכס)להלן-התרהלצריכהבארץ(";

בסעיף45- ) (

)1(,במקום"התרתהרשימוןלצריכהבארץ"יבוא"מתןההתרה בפסקה )א(
לצריכהבארץלגביהם";

בפסקה)2(,במקום"התרתרשימוןהיצוא"יבוא"התרתםלייצוא"ובסופה )ב(
יבוא"לענייןזה,"התרהלייצוא",שלטובין-מתןהתרהלגביטוביןהכלולים

בהצהרתייצואלפיהוראותסעיף 10לפקודתהמכס"ר

תיקוןחוקהגנה
עלבריאותהציבור

)מזון(-מס'2
תחילה

בחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015 2,בסעיף100)2(,במקום"רשמון72ר
כמשמעותו"יבוא"הצהרתייבואכהגדרתה"ר

תחילתםשלסעיפים54ו־57לחוקזהביוםכ'באבהתשע"ח)1באוגוסט2018(, 7ר )א(
ובלבדשעדאותומועדהותקנותקנותלפיסעיף 22ז)ב(לפקודהכנוסחהבחוקזה;לא
הותקנותקנותעדהמועדהאמור,תהיההתחילהשלהסעיפיםהאמוריםביוםכניסתן

לתוקףשלהתקנותר

תחילתםשלסעיפים2 ,  ו־4 לחוקזה,וכןשארהוראותהפקודהכנוסחה )ב(
בחוקזהלענייןהצהרותייצואלפיסעיף 10לפקודהכנוסחובסעיף2 לחוקזה,ביום
כ"טבתמוזהתשע"ט)1באוגוסט2019(;ואולםשרהאוצר,באישורועדתהכספיםשל
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