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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק לתיקון פקודת המכס )מס' 27(, התשע"ז-2017

בפקודתהמכס1)להלן-הפקודה(,בסעיף1-1עתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"הישבון"יבוא: )1(

""הצהרתייבוא"-כמשמעותהבסעיף62;

"הצהרתייצוא"-כמשמעותהבסעיף103;

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

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-ע3197;

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

ההגדרה"ימים"-תימחק; )2(

לאחסנה "שהותרו יבוא להחסנה" "רשומים במקום רשוי", "מחסן בהגדרה )3(
כמשמעותםבפרקחמישי";

במקוםההגדרה"מנהל"יבוא: )4(

""המנהל"-כהגדרתובפקודתמסהכנסהע;";

היא המוצע החוק של המרכזית תכליתו  כללי
הטמעתהשלמערכתסחרחוץחדשהבמינהל 
המכסעהמערכתהחדשהמיועדתלהחליףאתהמערכות
התפעוליותהמשמשותכיוםאתמינהלהמכסולשרתאת
כללהגורמיםהמעורביםבתהליכיסחרהחוץשלמדינת
ישראל,ובכללזהיבואנים,יצואנים,סוכנימכס,משלחים
בין–לאומיים,נמליים,נמליתעופה,מעבריםיבשתיים,
מחסנים תובלה, חברות ספנות, חברות תעופה, חברות
רשויים,רשויותמוסמכות)משרדיממשלה(ועובדירשות

המסיםע

תפקידהשלהמערכתהואניהולהכנסתםשלטובין
ותקינה דינים אכיפת לצורך ממנה, והוצאתם לישראל
בתחומיםשונים,כגוןביטחון,תחבורה,בריאותובטיחות

ולצורךגבייתמסיהיבואע

למערכתהחדשהיכולותרבותעהיאמאפשרתתהליכי
עבודהבלאניירבאמצעותממשקיםנוחיםלמשתמשים,
מקילהעלהליכיהסחרומפשטתאותםעמאגרהנתונים
טובין על מאפשרת שהיא האפקטיבית והבקרה שלה
המיובאיםלישראלומיוצאיםממנה,ישבהםכדילשפר

אתיכולתהאכיפהשלהרשויותע

לשםהטמעתהמערכתהמתוארתלעילמוצעלהוסיף
לחוקהוראותלענייןדיווחאלקטרוני,קריהגשהמקוונת

בסעיף המוצע, א' עשר ארבעה פרק )ראו מסמכים של
שונים הסדרים לכך בהתאם ולתקן החוק(, להצעת 6ע
בפקודתהמכס)להלן-הפקודה(הנוגעיםלהגשתהצהרות

ומסמכיםהנוגעיםלייבואולייצואשלטוביןע

כמוכןמוצעלקבועלראשונהעיצומיםכספייםבשל
הפרתהוראותבפקודה,זאתלצורךייעולאכיפתהוראות

אלהע

לבסוף,מוצעלתקןהוראותשונותבפקודהשחלףזמן
רבמאזנחקקואותוקנו,ואשרדורשותעדכוןעכךלמשל,
מוצעלהחליףאתהמונח"רשמון"המשמשהיוםבפקודה
לייצוא, או לייבוא טובין להתרת הנוגעות בהוראות
במונחים"הצהרתייבוא"ו"הצהרתייצוא",ולקבועהסדר

מפורטיותרבענייןהגשתןותוכנןשלהצהרותאלהע

מוצעלמחוק,להוסיףולתקןכמההגדרותבסעיף1  סעיף 1
לפקודה,בהתאםלתיקוניםהמוצעיםבהצעת 

חוקזו,וביןהשאראתההגדרותכמפורטלהלןע

למחיקת ההגדרה "ימים" -המונח"ימים"מוגדרהיום
בפקודהכך:

""ימים"-למעטיוםשבתוכליוםאחרשהממשלה
הכריזהעליובצוכחגציבורילענייןפקודהזו;"עמוצעלבטל
אתההגדרהמאחרשאיןהצדקהשלמונחזותהיהפרשנות

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39ע 1

ס"חהתשס"א,עמ'210ע 2

ס"חהתשל"ו,עמ'2עע 3

ס"חהתשכ"ה,עמ'16ע 4

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע ע
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אחריההגדרה"מסייבוא"יבוא: )ע(

""מסמכיהעדפה"-מסמכיםהמונפקיםבהתאםלהסכםסחרשישראלצדלו
המעניקביןהשארהעדפהבשיעורימכס,אשרכולליםהצהרותבדבר
מקורםשלהטוביןועמידתםבתנאיםלקבלתהעדפהבשיעורימכסלפי

אותוהסכם;לענייןהגדרהזו,"העדפה"-לרבותהפחתהאופטור;

"מסראלקטרוני"-כהגדרתובחוקחתימהאלקטרונית;

"מצהר"-כמשמעותובסעיף3ע;";

במקוםההגדרה"נמל"יבוא: )6(

""נמל"-כלאחדמאלה:

התשל"א-61971, חדש[, ]נוסח הנמלים בפקודת כהגדרתו נמל )1(
שהמנהלאישרלענייןפקודהזו;

שדהתעופהכהגדרתובחוקרשותשדותהתעופה,התשל"ז-71977, )2(
שהמנהלאישרלענייןפקודהזו;

מסופימעברכהגדרתםבחוקרשותשדותהתעופה)הוראתשעה(, )3(
התש"ם-81980,שהמנהלאישרלענייןפקודהזו;

מקוםאחרששרהאוצרקבע,בצו; )4(

"סוכןמכס"-כהגדרתובחוקסוכניהמכס;";

אחריההגדרה"רשות־המכס"יבוא: )7(

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

הובלהאחר,באותונמלאובנמלאחר,וביןאםלאנפרקובישראל;"ע

אחריההגדרה"מסייבוא"יבוא: )ע(

""מסמכיהעדפה"-מסמכיםהמונפקיםבהתאםלהסכםסחרשישראלצדלו
המעניקביןהשארהעדפהבשיעורימכס,אשרכולליםהצהרותבדבר
מקורםשלהטוביןועמידתםבתנאיםלקבלתהעדפהבשיעורימכסלפי

אותוהסכם;לענייןהגדרהזו,"העדפה"-לרבותהפחתהאופטור;

"מסראלקטרוני"-כהגדרתובחוקחתימהאלקטרונית;

"מצהר"-כמשמעותובסעיף3ע;";

במקוםההגדרה"נמל"יבוא: )6(

""נמל"-כלאחדמאלה:

התשל"א-61971, חדש[, ]נוסח הנמלים בפקודת כהגדרתו נמל )1(
שהמנהלאישרלענייןפקודהזו;

שדהתעופהכהגדרתובחוקרשותשדותהתעופה,התשל"ז-71977, )2(
שהמנהלאישרלענייןפקודהזו;

מסופימעברכהגדרתםבחוקרשותשדותהתעופה)הוראתשעה(, )3(
התש"ם-81980,שהמנהלאישרלענייןפקודהזו;

מקוםאחרששרהאוצרקבע,בצו; )4(

"סוכןמכס"-כהגדרתובחוקסוכניהמכס;";

אחריההגדרה"רשות־המכס"יבוא: )7(

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

הובלהאחר,באותונמלאובנמלאחר,וביןאםלאנפרקובישראל;"ע

מיוחדתלענייןפקודתהמכס,בהשוואהלמשמעותוכיום
בדיןהכלליובפקודתהפרשנותע

הוא בפקודה כהגדרתו המנהל - "המנהל"  להגדרה 
המכסע ענייני ניהול על לפקודה 3 סעיף לפי הממונה
ההגדרההקיימתהיוםל"מנהל")"מנהלאגףהמכסוהבלו"(
מבוססתעלההפרדההניהוליתביןאגפירשותהמסים
ששררהטרםאיחודהאגפיםהשוניםתחתמטההנהלה
אחדעמוצעעלכןלקבועשהמנהליהיההמנהלכהגדרתו

בפקודתמסהכנסה,קרי,מנהלרשותהמסיםאוסגנוע

להגדרה "מסמכי העדפה" -מוצעלהגדיר"מסמכיהעדפה"
-כמסמכיםאשרמונפקיםבהתאםלהסכםסחרשישראלצד
לוהמעניקביןהשארהעדפהבשיעורימכס,ואשרכוללים
הצהרותבדברמקורהטוביןועמידתםבתנאיםלקבלתהעדפה
בשיעורימכסעעלפיהמוצע,יידרשויבואניםויצואניםאשר
להצהרת לצרפם כאלה, מסמכים על להסתמך מבקשים
הייבואאולהצהרתהייצואשהםמגישים)ראודבריההסבר
לסעיף62לפקודהכנוסחוהמוצעבסעיף20להצעתהחוק(ע

למונח חדשה הגדרה לקבוע מוצע "נמל" - להגדרה 
"נמל",אשרתכלולאתכלסוגיהנמליםשדרכםמובלים
ההגדרה חלף זאת וביבשהע באוויר בים, לישראל: טובין
הקיימתכיום,אשרמפנהלפקודתהנמלים]נוסחחדש[,
הסדרת כי יצוין בלבדע ים נמלי וכוללת התשל"א-1971,
טובין לישראל נכנסים שמהם המקומות של מעמדם
דיני החלת לצורך היבשה, ודרך האוויר דרך המובלים
חקיקת במסגרת פרטני באופן היום עד נעשתה המכס,
משנהעכעתמוצעלהסדירבמאוחד,לענייןדיניהמכס,את
כלסוגיהנמליםומעבריהטובין,ובהתאםכוללתההגדרה
המוצעתל"נמל"אתכלסוגיהנמליםוהמעבריםכאמורע

להגדרה "שטעון" -המונח"שטעון"עניינובטוביןמיובאים
המכס מפיקוח שיצאו בלי לישראל, מחוץ אל שיוצאו
מרגעהייבואעדרגעהיצואעבהתאם,תוגשלגביפעולה
כנוסחוהמוצע 103 זוהצהרתייצואלפיהוראותסעיף

בסעיף32להצעתהחוקע

דינימדינתישראל,נוסחחדש20,עמ'443ע 6

ס"חהתשל"ז,עמ'182ע 7

ס"חהתש"ם,עמ'104ע 8
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בסעיף6לפקודה-2עתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)א(,פסקה)3(-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(,המילה"נמלים"-תימחקע )2(

ביטולסעיפים
11ו־12

סעיפים11ו־12לפקודה-בטליםע3ע

תיקוןכותרת
פרקשלישי

בכותרתפרקשלישילפקודה,במקום"רישום"יבוא"הצהרות"ע4ע

לאורהוספתההגדרה"נמל"לסעיף1לפקודה,  סעיף 2
מוצעלבטלאתההסמכההקבועההיוםבסעיף 
בצו לקבוע רשאית הממשלה שלפיה לפקודה, 6)א()3(

נמליםותחומיהםע

הוראות קובעים לפקודה ו–12 11 סעיפים  סעיף 3
המסדירותאתיחסיהעבודהביןעובדימינהל 
המכסלרשותהמכסעמדוברבענייניםשלאמקובלהיום
לעגןבחקיקה,ובהתאם,סעיפיםאלהאינםמיושמיםכיום

ומוצעעלכןלבטלםעוזהנוסחם:

"שכר שעות נוספות

הותרהעבודהבימימנוחהאופגרהאומחוץלשעות 11ע
העבודההרשמיות,ייגבהבעדשירותםשלפקידי–המכס

שכרשעותנוספותבשיעורשנקבעע

סבלים ואגרות סבלות

של העסקתם בדבר תקנות להתקין רשאי המנהל 12ע
הנתון מקום בכל או המכס במחסני העובדים סבלים
לפיקוחרשות–המכס,והוארשאילקבועאתהשכרשייגבה

בעדשירותיםאלהע"

סעיפים 4, 7 עד 11, 47, 49 עד 52, 53)1( ו–64

הליכיהייבואוהייצואשלטוביןנעשיםכיום  כללי
יבואנים בידי רשמונים הגשת באמצעות 
עלפרטיהטוביןע ויצואנים,שבמסגרתםמוגשתהצהרה
הרשמוניםמוגשיםכיוםלמכסבאופןממוכןוכןבעותק
מקוריחתום,וההוראותהמסדירותאתפרטיהם,מועדי
הגשתם,אופןהגשתםוהמסמכיםשישלצרףלהםקבועות
המכס בפקודת חלקי, באופן לעתים שונים, במקומות

ובתקנותשנקבעומכוחהע

לצורךהבהרתהנדרשבענייןזהמיבואניםויצואנים
וכןלצורךהסדרהאחידהוברורהשלתהליכיהתרתטובין
הנוגעות ההוראות את להחליף מוצע ולייצוא, לייבוא
לרשמוניםבהוראותחדשותומפורטותיותרעבתוךכךמוצע
"הצהרת במונחים "רשמון" המונח את להחליף כאמור
ייבוא"ו"הצהרתייצוא",לפיהענייןעבהוראותהחדשות
של תוכנן ייקבע ייצוא והצהרת ייבוא הצהרת לעניין
הצהרותאלה,מועדהגשתן,אופןהגשתןואופןהפעלת
או לייבוא בהם הכלולים הטובין את להתיר הסמכות
לייצוא,לפיהעניין)ראוגםדבריההסברלסעיפים27,20

ו–32להצעתהחוק(ע

סעיף24לפקודהקובעכי"כלטוביןהנתוניםלפיקוח
רשותהמכס,חוץמטוביןשייּבואםאסור,ניתןלהגישעליהם
רשמוןולקבלעליוהתרה,בדרךשתיקבעבתקנות,באישור
לפקודה 29 עד 26 סעיפים הכנסת"ע של הכספים ועדת
קובעיםהוראותלענייןהגשתרשמוןמיוחד,חובתמגיש
רשמוןלהשיבעלשאלותוהטיפולבטוביןבהתאםלרשמוןע

היום הקיים ההסדר את להחליף מוצע כאמור
בפקודהבהסדרחדשועדכנילענייןאופןהגשתןותוכנן
שלהצהרותייבואוהצהרותייצוא,והדרךלהתרתהטובין
הכלוליםבהןלייבואאולייצוא,לפיהענייןעההסדרהחדש
ייקבעעלפיהמוצעבסימןה'בפרקרביעילפקודה)ייבוא(
ובסימןב'בפרקשישילפקודה)ייצוא(,ומוצעלרכזבואת

כלההוראותהנוגעותלענייניםאלהע

לפקודה 24 סעיף את להחליף מוצע לכך בהתאם
בסעיףכלליהקובעאתהחובהלהגישלגביטוביןמיובאים
אוטוביןמיוצאיםהצהרתייבואאוהצהרתייצוא,לפי

העניין,ולבטלאתסעיפים26עד29לפקודהעוזהנוסחם:

"רשות להגיש רשמון מיוחד

רשאיהמנהללהרשותרישומםשלטוביןבכלצורה 26ע
ואופןובכלתנאישיראהלהורותע

חובת מגיש רשמון להשיב על שאלות

המגישרשמוןחייבלהשיבעלכלשאלהבנוגעלטובין 27ע
הנקוביםבו,אםנדרשלכךעלידיגובההמכסאופקיד־

מכסאחרע

התרת הרשמון

משהותררשמוןיראואתהטוביןכרשומים,והרשמון 28ע
שהותרישמשהרשאהלנהוגבטוביןכרשוםבוע

יש לטפל בטובין לפי הרשמון

טוביןשהוגשעליהםרשמוןוהותר,ישלטפלבהםמיד 29ע
בהתאםלטיבושלהרשמוןע"

התרת הרשמון

משהותררשמוןיראואתהטוביןכרשומים,והרשמון 28ע
שהותרישמשהרשאהלנהוגבטוביןכרשוםבוע

יש לטפל בטובין לפי הרשמון

טוביןשהוגשעליהםרשמוןוהותר,ישלטפלבהםמיד 29ע
בהתאםלטיבושלהרשמוןע"

החלפתהמונח"רשמון"במונחים כמוכן,בעקבות
"הצהרתייבוא"ו"הצהרתייצוא"מוצעלתקןבהתאםלכך
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בסעיף14לפקודה-עעתיקוןסעיף14

פסקה)2(-תימחק; )1(

בפסקה)3(,המילים"ויצואםכפוףלקיוםתנאיאוהגבלהלפיכלחיקוק"-יימחקו, )2(
ואחרי"שנקבעוליצוא"יבוא"אומשעהשהוגשהלגביהםהצהרתייצואלפיהוראות

סימןב'לפרקשישי,לפיהמוקדם"ע

ע1לפקודה,בכלמקום,במקום"שיט"יבוא"הובלה"ובמקום"השיט"יבוא6עתיקוןסעיףע1 בסעיף
"ההובלה"ע

במקוםסעיף24לפקודהיבוא:7עהחלפתסעיף24

טוביןמיובאיםאוטוביןשנועדוליצוא,תוגשלגביהםלרשות24ע"הצהרות
המכסהצהרתייבואלפיהוראותסימןה'לפרקרביעיאו
הצהרתייצואלפיהוראותסימןב'לפרקשישי,לפיהענייןע"

ביטולסעיפים
26עד29

סעיפים26עד29לפקודה-בטליםע8ע

בסעיף30לפקודה,לפני"טוביןשהם"יבוא"עלאףהאמורבסעיף24"ובמקום"רשמון"9עתיקוןסעיף30
יבוא"הצהרתייבואאוהצהרתייצוא,לפיהעניין"ע

בסעיף31)א(לפקודה,במקום"אולהתרתהרשמוןשלהם"יבוא"אולמתןהתרהלגביהם10עתיקוןסעיף31
לפיהוראותסעיףע6לרבותכפישהוחלבסעיף103)ו("ע

בסעיף39)א(לפקודה,לפני"בטוביןשיובאו"יבוא"עלאףהאמורבסעיף24",במקום11עתיקוןסעיף39
"ההצהרהבטופסאובתווית"יבוא"ההצהרהשבטופסאושבתווית"ובמקום"הרשמון

הנדרשלפיפקודה"יבוא"הצהרתהייבואהנדרשתלפיסימןה'לפרקרביעי"ע

סעיף39אלפקודה-בטלע12עביטולסעיף39א

בסעיף44לפקודה-13עתיקוןסעיף44

תיקוןסעיף14בסעיף14לפקודה-עע

פסקה)2(-תימחק; )1(

בפסקה)3(,המילים"ויצואםכפוףלקיוםתנאיאוהגבלהלפיכלחיקוק"-יימחקו, )2(
ואחרי"שנקבעוליצוא"יבוא"אומשעהשהוגשהלגביהםהצהרתייצואלפיהוראות

סימןב'לפרקשישי,לפיהמוקדם"ע

ע1לפקודה,בכלמקום,במקום"שיט"יבוא"הובלה"ובמקום"השיט"יבוא6ע בסעיף
"ההובלה"ע

תיקוןסעיףע1

החלפתסעיף24במקוםסעיף24לפקודהיבוא:7ע

טוביןמיובאיםאוטוביןשנועדוליצוא,תוגשלגביהםלרשות24ע"הצהרות
המכסהצהרתייבואלפיהוראותסימןה'לפרקרביעיאו
הצהרתייצואלפיהוראותסימןב'לפרקשישי,לפיהענייןע"

ביטולסעיפיםסעיפים26עד29לפקודה-בטליםע8ע
26עד29

בסעיף30לפקודה,לפני"טוביןשהם"יבוא"עלאףהאמורבסעיף24"ובמקום"רשמון"9ע
יבוא"הצהרתייבואאוהצהרתייצוא,לפיהעניין"ע

תיקוןסעיף30

בסעיף31)א(לפקודה,במקום"אולהתרתהרשמוןשלהם"יבוא"אולמתןהתרהלגביהם10ע
לפיהוראותסעיףע6לרבותכפישהוחלבסעיף103)ו("ע

תיקוןסעיף31

בסעיף39)א(לפקודה,לפני"בטוביןשיובאו"יבוא"עלאףהאמורבסעיף24",במקום11ע
"ההצהרהבטופסאובתווית"יבוא"ההצהרהשבטופסאושבתווית"ובמקום"הרשמון

הנדרשלפיפקודה"יבוא"הצהרתהייבואהנדרשתלפיסימןה'לפרקרביעי"ע

תיקוןסעיף39

ביטולסעיף39אסעיף39אלפקודה-בטלע12ע

תיקוןסעיף44בסעיף44לפקודה-13ע

הוראותשונותבפקודההנוקטותהיוםאתהמונח"רשמון"
ובלשון"רישוםלייבוא"או"רישוםלייצוא"ע

סעיף14לפקודהקובעמתיטוביןנתוניםלפיקוח  סעיף 5
רשותהמכס)ביןהשאר,מוסמכתרשותהמכס 
לבדוקטוביןהנתוניםלפיקוחה(עלפיפסקה)2(שלהסעיף
האמור,הפיקוחעלטוביןשמכווניםלתבועעליהםהישבון
ביצואםלפיהפרקהתשיעייהיה"משעהשהוגשלרשות
לכך בדומה ייצואם"ע ועד ייצואם על הרשימון המכס
נקבעהבפסקה)3(הוראהייחודיתבענייןהפיקוחעלטובין

שייצואםכפוףלתנאיאוהגבלהע

מאחרשמופעלפיקוחאחידעלכללהטוביןהמיוצאים,
איןמקוםלקבועבענייניםאלההוראותייחודיות,ומוצע
עלכןלמחוקאתפסקה)2(שלסעיף14לפקודהולתקןאת
פסקה)3(שלאותוסעיף,כךשהפיקוחעלטוביןשנועדו
לייצואיחולמשעתהבאתםשלהטוביןלאחדהמקומות
שנקבעולייצוא,אומשעתהגשתהצהרתהייצואלגביהם,

לפיהמוקדם,עדייצואםע

סעיףע1לפקודהקובעכיטוביןהנמצאיםבכלי  סעיף 6
הם אף נתונים יהיו לארץ מחוץ הבא שיט 
לפיקוחרשותהמכסכלעודכליהשיטנמצאבתחומינמל

בישראלאומשמשבסחרהחוץשלישראלעבדומהלתיקון
המוצעשלההגדרה"נמל",בסעיף1להצעתהחוק,מוצע
זוכךשתחולעלטוביןהנמצאיםבכלכלי לתקןהוראה
הובלהכהגדרתובפקודה)"כלישיט,כלירכב,כליטיסאו
בעלחייםהמשמשיםלהובלתטובין"(,שכןמתקיימתבעניין
זהאותהתכליתהעומדתביסודושלפיקוחהמכסעלכלל

הטוביןהמובליםלישראלע

סעיף39אלפקודתהמכסקובעכך: סעיף 12

"תשלום מכס על ידי אדם אחר

אדם רשאי לו, ובתנאיםהנראים בהסכמתהמנהל 39אע
לקבלעלעצמואתתשלוםהמכסעלטובין,כולואומקצתו,
גםאםלאהואשייבאאותם,ובמקרהזה,דינומיוםמתן

הסכמתהמנהל,כדיןמישייבאאתהטוביןע"

לחייב הנוגעות ההוראות את לרכז שמוצע מאחר
לפקודה ו–123ב 123א בסעיפים המכס ולתשלום במכס
לבטל מוצע החוק, להצעת 37 בסעיף המוצע כנוסחם

הוראהזוע

בדומהלתיקוןהמוצעבסעיף6להצעתהחוק,  סעיף 13
מוצעלתקןאתסעיף44לפקודהשעניינוטובין 
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האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"באניהשסרה"יבוא"בכליהובלההמגיע" )1(
ובמקום"האניה"יבוא"כליההובלה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

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

בסעיףע4)2(לפקודה,במקום"תסקיר"יבוא"מצהר"ע14עתיקוןסעיףע4

אחריסעיף2עלפקודהיבוא:ע1עהוספתסעיף2עא

"חובהלהשיבעל
שאלותולהגיש
מסמכיםבעניין

אנייה

אחראי2עאע אנייה עובד לישראל, המגיעה אנייה של קברניט
שהקברניטהסמיכולענייןזהאובעלהאנייהחייב-

להשיבלפקידמכסעלשאלותבענייןהאנייה,מטענה, )1(
צוותעובדיה,נוסעיה,צידתהומסעה;

להגישלפקידמכסכלתעודהאומסמךאחרשידרוש )2(
בענייןהאנייהומטענהע"

תיקוןכותרתסימןג'
בפרקרביעי

בכותרתסימןג'בפרקרביעילפקודה,במקום"תסקיר"יבוא"מצהר"ע16ע

שייבואםאסורומיועדיםלמקוםמחוץלישראל,כךשיחול
לגביטוביןהמגיעיםבכלכליהובלהולארקבאנייהעבנוסף
מוצעלהבהיר,בסעיףקטן)ב(המוצע,כיהחרגתדיניאיסור
הייבואלגביטוביןכאמורלאתחולבמקרהשקיים,לפי
דיןאולפיהתחייבותבין–לאומיתשלישראל,איסורעל

שטעונםאועלהסחרבהםע

סעיפים 14 עד 18, 21, 39, 41 ו–53)2(

מצהרהואמסרהמשודרלמכס,שבאמצעותומעבירים
מובילימטעניםהמיובאיםלישראלנתוניםשוניםעלאודות
הטוביןהמובליםעשידורהמצהריםמהווהחלקמשמעותי
ממערךהאכיפהשלהמכסעבמצבהקייםהיוםרקאחוז
המכס, מפיקוח השחרור לפני נבדק המשלוחים מן קטן
בהתאםלמערכתניהולסיכוניםשמפעילהמכסעהצלבת
נתוניםממוחשבתביןנתונימצהרלביןנתונירשמוןהייבוא
לביצוע ניסיונות במהירות לאתר היכולת את משפרת
עבירותמכסבטוביןמיובאים,לרבותבמשלוחיםאשרלא
נבדקיםלפנישחרורםמפיקוחהמכסעלאורההתפתחויות
בתחוםהסחרהבין–לאומיובמטרהלייעלאתמערךהבקרה
עלמטעניםולשפרו,מוצעלקבועבפקודההוראותעדכניות

להסדרתנושאהגשתהמצהריםע

נעשית הים מטעןהמובלבדרך מצהרלגבי הגשת
ואולםבהסדר 3עו–4עלפקודהע בהתאםלסעיפים כיום
של תוכנו בדבר הוראות חסרות אלה בסעיפים הקבוע
מצהר,אופןהגשתוואופןתיקונובמקרהשלטעותשנפלה
בועמוצעעלכןלהחליףאתההסדרהקייםבנושאהגשת

המצהריםבהסדרמפורטיותרע

4עאהמוצעים, 3עעד בהסדרזה,הקבועבסעיפים
מטען לגבי מצהר הגשת חובת לראשונה לקבוע מוצע
המועברבדרךהאווירולגבימטעןהמועברבדרךהיבשה
-נושאיםהמוסדריםהיוםבאופןחלקיבסעיף67לפקודהע

יצויןכיכיום,חלקמהנתוניםעלאודותמטעניםהמובלים
במטוסיםמועברבפועללפניהגשתהרשמון,אךמדובר
בנתוניםחלקייםבלבד,בלאשקייםלענייןזההסדרממצה

בפקודהע

האוויר בדרך מטעןהמועבר לגבי כי מוצעלקבוע
לפני שעות ארבע התעופה חברת ידי על מצהר יוגש
הנחיתהבישראלאובעתההמראהלישראל,לפיהמאוחר
)סעיף3ע)א()2(המוצע(,ולגבימטעןהמועברבדרךהיבשה
יוגשמצהרעלידיסוכןהמכסאוהמשלחהבין–לאומי,
3ע)א()3(המוצע(ע יוםלפניהגעתהמטעןלישראל)סעיף
לגבימטעןהמובלבדרךהיםיוגשהמצהרלאיאוחרמיום
אחדלפניהגעתהאנייהלישראל,אובעתיציאתהאנייה
לישראל,לפיהמאוחר)סעיף3ע)א()1()א(המוצע(,ובמקרה
שמדוברבמטעןשנועדלהיפרקמחוץלישראל-במועדים
משתניםבהתאםלאורךההפלגההצפויהלישראל)סעיף
כפי יהיו ומבנהו המצהר המוצע(ע )2( או 3ע)א()1()ב()1(

שיקבעהמנהלע

לפיסעיף4עאהמוצע,מצהריוגשבאמצעותמסר
אלקטרוניכהגדרתובחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-2001
)להלן-חוקחתימהאלקטרונית,מסראלקטרוני(,בהתאם
להוראותלפיפרקארבעהעשרא'אשרמסדירותדרךהגשה

זו)ראודבריההסברלסעיף6עלהצעתהחוק(ע

על להשיב לישראל המגיעה אנייה קברניט חובת
שאלותולהגישתעודות,מוסדרתכיוםבסעיף3עלפקודהע
כנוסחו לפקודה 3ע בסעיף לרכז מוצע שכאמור מאחר
מטענים לגבי מצהר, להגשת הנוגעות הוראות המוצע
זו הוראה להעביר מוצע ההובלה, דרכי בכל המובלים
לענייןקברניטאנייהלסעיףנפרד)ראוסעיף2עאלפקודה

כנוסחוהמוצעבסעיףע1להצעתהחוק(ע
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החלפתסעיפים
3עו־4עוהוספת

סעיף4עא

במקוםסעיפים3עו־4עלפקודהיבוא:17ע

הובלוטוביןלישראלדרךהים,האוויראוהיבשה,תחול3עע"הגשתמצהר )א(
חובהלהגישלרשותהמכספרטיםעלכליההובלהוכןפירוט
שלכללהטוביןבמטעןהמובלבכליההובלה,ובכללזהמטען
אשריעדוהסופיאינובישראל,ומאפייניהם,וכןפירוטשל
המכולותהריקות)בחוקזה-מצהר(,בהתאםלמפורטלהלן,

לפיהעניין:

לענייןמטעןשהובללישראלדרךהים- )1(

לצורךפריקתובישראל,יגישסוכןהאנייה )א(
ובאיןסוכןאנייה-קברניטהאנייהאתהמצהרלא
יאוחרמ־24שעותלפניהגעתהאנייהלישראל,או
בעתיציאתהאנייהלישראלמהנמלהאחרוןשבו

הוטעןמטעןהמובללישראל,לפיהמאוחר;

לצורךפריקתומחוץלישראל,תגישחברת )ב(
הספנותובאיןחברתספנות-יגישהקברניט,את

המצהר,במועדיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:

שצפויה בישראל לנמל בהפלגה )1(
להימשךשישהימיםאויותרממועדיציאת
האנייהמהנמלהאחרוןשבוביקרה)בסעיף
זה-נמלפקידה(-לאיאוחרמשישהימים

לפניהגעתהאנייהלנמלבישראל;

שצפויה בישראל לנמל בהפלגה )2(
ממועד ימים משישה פחות להימשך
יציאתהאנייהמנמלהפקידההאחרון-
בעתיציאתהאנייהמכלנמלשבוהוטען

מטעןהמובללישראל;

לענייןמטעןשהובללישראלדרךהאוויר-תגיש )2(
חברתהתעופההמובילהאתהמצהרלאיאוחרמארבע
שעותלפנינחיתתהמטוסבישראל,אובעתהמראתו

לישראל,לפיהמאוחר;

לענייןמטעןשהובללישראלדרךהיבשה-יגיש )3(
לפני אחד יום המצהר את היבואן של המכס סוכן

הגעתולישראל,לכלהמאוחרע

החלפתסעיפיםבמקוםסעיפים3עו־4עלפקודהיבוא:17ע
3עו־4עוהוספת

סעיף4עא הובלוטוביןלישראלדרךהים,האוויראוהיבשה,תחול3עע"הגשתמצהר )א(
חובהלהגישלרשותהמכספרטיםעלכליההובלהוכןפירוט
שלכללהטוביןבמטעןהמובלבכליההובלה,ובכללזהמטען
אשריעדוהסופיאינובישראל,ומאפייניהם,וכןפירוטשל
המכולותהריקות)בחוקזה-מצהר(,בהתאםלמפורטלהלן,

לפיהעניין:

לענייןמטעןשהובללישראלדרךהים- )1(

לצורךפריקתובישראל,יגישסוכןהאנייה )א(
ובאיןסוכןאנייה-קברניטהאנייהאתהמצהרלא
יאוחרמ־24שעותלפניהגעתהאנייהלישראל,או
בעתיציאתהאנייהלישראלמהנמלהאחרוןשבו

הוטעןמטעןהמובללישראל,לפיהמאוחר;

לצורךפריקתומחוץלישראל,תגישחברת )ב(
הספנותובאיןחברתספנות-יגישהקברניט,את

המצהר,במועדיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:

שצפויה בישראל לנמל בהפלגה )1(
להימשךשישהימיםאויותרממועדיציאת
האנייהמהנמלהאחרוןשבוביקרה)בסעיף
זה-נמלפקידה(-לאיאוחרמשישהימים

לפניהגעתהאנייהלנמלבישראל;

שצפויה בישראל לנמל בהפלגה )2(
ממועד ימים משישה פחות להימשך
יציאתהאנייהמנמלהפקידההאחרון-
בעתיציאתהאנייהמכלנמלשבוהוטען

מטעןהמובללישראל;

לענייןמטעןשהובללישראלדרךהאוויר-תגיש )2(
חברתהתעופההמובילהאתהמצהרלאיאוחרמארבע
שעותלפנינחיתתהמטוסבישראל,אובעתהמראתו

לישראל,לפיהמאוחר;

לענייןמטעןשהובללישראלדרךהיבשה-יגיש )3(
לפני אחד יום המצהר את היבואן של המכס סוכן

הגעתולישראל,לכלהמאוחרע

מוצעכיאםהתגלתהטעותבגופושלמצהרששידר
בכפוף מתוקן, מצהר המוביל ישדר למכס, מטען מוביל
4ע סעיף )ראו בתקנות ייקבע שסכומה אגרה לתשלום

לפקודהכנוסחוהמוצע(ע

כמוכןמוצעלתקן,בסעיף21להצעתהחוק,אתסעיף
טובין על הצהרה חובת השאר בין הקובע לפקודה, 67
המובליםשלאבדרךהיםעהוראהזולענייןחובתההצהרה
אינהנדרשתעודשכןסעיף3עהמוצעמסדיראתהחובה
להגישמצהרגםבנוגעלטוביןהמיובאיםבדרךהאוויר

אוהיבשהע

המוצעים לתיקונים דומים תיקונים כי יצוין
גביית להעמקת חוק בהצעת נכללו מצהרים בנושא
)ייעולאמצעיהגבייהודיווח(, המסיםוהגברתהאכיפה

התשע"ג-2013)הצעותחוקהממשלההתשע"ג,עמ'882(
)להלן-הצעתהחוקלהעמקתהגבייה(,אשרעברהקריאה
ראשונהבכנסתה–19ביוםי"אבתמוזהתשע"ג)19ביוני

2013(,אךהליכיחקיקתהלאהושלמוע

לבסוף,מוצעלתקןהוראותשונותבפקודההנוגעות
למצהרים,וביןהשאר,להחליףאתהמונח"תסקיר"המשמש

כיוםבחלקמההוראותהאמורות,במונח"מצהר"ע
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המצהר תוכן לעניין הוראות לקבוע רשאי המנהל )ב(
ומבנהוע

תיקוןטעות
במצהר

התגלתהטעותבמצהרשהוגש,רשאיהמנהללהתירהגשת4עע
מצהרמתוקן;עלהגשתמצהרמתוקןתשולםאגרהבסכום

שיקבעשרהאוצרבתקנותע

הגשתמצהר
באמצעותמסר

אלקטרוני

אלקטרוני,4עאע מסר באמצעות יוגשו שלו, תיקון וכל מצהר,
בהתאםלהוראותלפיפרקארבעהעשרא'ע"

בסעיףעעלפקודה-18עתיקוןסעיףעע

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

במקום"תסקיר"יבוא"פרטים"ע )2(

בסעיף6עלפקודה,במקום"שהרשמוןעליהםהותר"יבוא"שניתנהלגביהםהתרהלפי19עתיקוןסעיף6ע
הוראותסעיףע6"ע

החלפתסימןה'
בפרקרביעי

במקוםסימןה'בפרקרביעילפקודהיבוא:20ע

"סימן ה': הצהרת ייבוא

כאמור62עהצהרתייבוא טובין למעט לישראל, המיובאים טובין בעל )א(
המיובאיםלמטרתשטעון,יגישעליהםלמנהלהצהרתייבוא

לאחתמהמטרותהאלה)בחוקזה-הצהרתייבוא(:

סעיפים 19, 20, 26, 35, 36, 40, 42 עד 44, 46 ו–60

הוראותסימןה'בפרקרביעי)סעיפים62עדע6(  כללי
של רישומם תהליכי את מסדירות לפקודה 
הוראות את להחליף מוצע לישראלע המיובאים טובין

סימןה'האמורבהוראותחדשותהמסדירותיחדאתהגשת
ההצהרותעלטוביןמיובאים-הצהרותשמוגשותלמטרות
צריכה,והצהרותשמוגשותלמטרותאחסנה,הכולכמפורט

להלןע

לסעיפים 62 עד 65ג המוצעים - כללי

סימןה'לפרקרביעילפקודהכוללהוראותהמסדירות
הגשתרשמוניםעלטוביןמיובאים,כדלקמן:

"סימן ה': רשמונות

סוגי הרשמונות

לאחת שנקבע, בטופס יירשמו, שיוּבאו טובין כל 62ע
המטרותשלהלן:

צריכהבארץ; )1(

החסנה; )2(

שִטעּון; )3(

מעברע )4(

רשמון ארעי

פרטיםמלאים מיד לספק הבעל אםאיןבידי )א( 63ע
להגשתהרשמון,והואמצהירעלכךלפניגובההמכס,
רשאיהואלהגישרשמוןארעיולהפקידכלסכוםשיקבע

גובההמכסכערוּבהלתשלוםהמכסע

רשמוןארעייוגשוערובהתופקדלפיהוראות )ב(
גובההמכסע

רשמון ארעי

פרטיםמלאים מיד לספק הבעל אםאיןבידי )א( 63ע
הרשמון,והואמצהירעלכךלפניגובההמכס, להגשת
רשאיהואלהגישרשמוןארעיולהפקידכלסכוםשיקבע

גובההמכסכערוּבהלתשלוםהמכסע

רשמוןארעייוגשוערובהתופקדלפיהוראות )ב(
גובההמכסע

רשמון מוגמר

בעלטוביןהכלוליםברשמוןארעיחייבלהגיש )א( 64ע
רשמוןמוגמרתוךחודשמיוםהתרתהרשמוןהארעיאו
בזמןמאוחרמזה,אםראהגובההמכסלהתירתוספתזמן,

וככלשהתיר;לאהגישרשמוןמוגמר-יחולטהערבוןע

רשמוןמוגמרשלהטוביןהכלוליםברשמוןארעי )ב(
יּוגשכאילולאהוגשהרשמוןהארעיע

התרת הרשמון

רשמונושלכלהמטעןאוהמשגֹור,שנפרקאו )א( ע6ע
שעומדלפריקה,יוגשלאחרהגשתהתסקירשלהאניהאו
לאחרבואהמשגור,תוךהזמןשקבעלכךאותוךזמןנוסף

עליושראהגובההמכסלהתירע

טוביןמתוךמטעןאומשגורכאמורשלאהוגש )ב(
עליהםרשמוןתוךהזמןשנקבע,רשאיגובההמכסלהורות

עלסילוקםלכלמחסןמכסשהוקצהלכךע
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צריכהבארץ; )1(

אחסנהע )2(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(וחוקסוכניהמכס,רשאי )ב(
המנהללקבוע,לענייןייבואלצורךשימושעצמיכהגדרתו
בסעיף129,תנאיםאונסיבותשבהתקיימםרשאיאדםשאינו

בעלהטובין,להגישהצהרתייבואבעבורבעלהטוביןע

הצהרתהייבואתהיהערוכהבמבנהולפיפרטיםשקבע )ג(
המנהלבכללים,דרךכללאולסוגימקרים,ויצורפולהכל
המסמכיםהמפורטיםלהלן,כשהםשלמיםוניתניםלקריאה:

חשבונותהמכר,שטריהביטוח,שטריהמטען,מפרט )1(
האריזות,שטריהחבילותומסמכיםאחריםהנוגעים
לטוביןומלמדיםעלערכםבמקוםקנייתם,לרבותדמי

ההובלה,הביטוחושארהתשלומיםששולמובשלהם;

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

מסמכיהעדפה; )3(

כלמסמךאחרשקבעשרהאוצרע )4(

)ג(יכללוכלפרטשקבע מסמכיםכאמורבסעיףקטן )ד(
המנהלע

עלאףהוראותסעיףקטן)ג()1(- )ה(

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

תנאיםאונסיבותשקבע;

צריכהבארץ; )1(

אחסנהע )2(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(וחוקסוכניהמכס,רשאי )ב(
המנהללקבוע,לענייןייבואלצורךשימושעצמיכהגדרתו
בסעיף129,תנאיםאונסיבותשבהתקיימםרשאיאדםשאינו

בעלהטובין,להגישהצהרתייבואבעבורבעלהטוביןע

הצהרתהייבואתהיהערוכהבמבנהולפיפרטיםשקבע )ג(
המנהלבכללים,דרךכללאולסוגימקרים,ויצורפולהכל
המסמכיםהמפורטיםלהלן,כשהםשלמיםוניתניםלקריאה:

חשבונותהמכר,שטריהביטוח,שטריהמטען,מפרט )1(
האריזות,שטריהחבילותומסמכיםאחריםהנוגעים
לטוביןומלמדיםעלערכםבמקוםקנייתם,לרבותדמי

ההובלה,הביטוחושארהתשלומיםששולמובשלהם;

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

מסמכיהעדפה; )3(

כלמסמךאחרשקבעשרהאוצרע )4(

)ג(יכללוכלפרטשקבע מסמכיםכאמורבסעיףקטן )ד(
המנהלע

עלאףהוראותסעיףקטן)ג()1(- )ה(

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

תנאיםאונסיבותשקבע;

עברושלושהחדשיםמיוםשיוּבאואותםטובין )ג(
אוע4ימיםמיוםשיובאוטוביןלנמלתעופהולאנתבעו
ולאהותררשמונם,רשאיגובההמכסלמכרם;אולםטובין
שהםדברהָאבֵד,מותרלמכרםבכלעתשיראהגובההמכס,

ביןלפנישסולקולמחסןוביןלאחרמכןע"

ומלאים עדכניים הסדרים לקבוע מוצע כאמור,
חלקי, באופן בפקודה כיום המוסדרים אלה בנושאים
והסמכויות התהליכים כלל את במסגרתם ולהסדיר
הנדרשותבקשרלהגשתהצהרתייבואוהטיפולבהובטובין
הכלוליםבהעבתוךכךמוצעלקבועהוראותלענייןתוכן
הצהרתהייבוא,מועדהגשתה,אופןהגשתהואופןהפעלת
הסמכותלהתיראתהטוביןהכלוליםבהלצריכהבארץ
טובין לעניין להחליף לאחסנהעכמוכןמוצעכאמור או
מיובאיםאתהמונח"רשמון"במונח"הצהרתייבוא",הכול

כמפורטלהלןע

לסעיף 62 המוצע

עלפיהמוצעהצהרתהייבואיכולשתוגשלמטרת
צריכהבישראלאולמטרתאחסנה)אחסנהבמחסןרשוי
22 68לפקודהכנוסחוהמוצעבסעיף לפיהוראותסעיף
להצעתהחוק(עלגביטוביןאשרמיובאיםלמטרתשטעון

שכן ייצוא, הצהרת תוגש ,1 בסעיף המוצעת כהגדרתו
מדוברבטוביןשנועדומלכתחילהלייצואע

מוצעלקבוע,בדומהלדיןהקייםערבתחילתושל
הטוביןע בעל יגיש הייבוא הצהרת שאת המוצע, החוק
כי המוצע, )ו( קטן בסעיף במפורש, לציין כןמוצע כמו
בעלהטוביןיוכללפעולבענייןזהבאמצעותסוכןמכס,
168לפקודהובהתאםלחוקסוכניהמכס, כאמורבסעיף
מאחר זאת המכס(, סוכני חוק - )להלן התשכ"ה-1964
ההוראות הפרת בשל מינהלית לסנקציה חשוף שהוא
א' עשר שלושה לפרק ההסבר דברי גם )ראו זה בעניין
כ"אדם המכס, סוכני בחוק מוגדר מכס" "סוכן המוצע(ע
העושהפעולתמכסבשבילזולתודרךשירותלכול,והוא
רשוםבפנקססוכניהמכסלפיחוקזה")להלן-סוכןמכס(ע

עודמוצעלהסמיךאתהמנהללקבוע,לענייןייבוא
לצורךשימושעצמיכהגדרתובסעיף129לפקודה)שימוש
בטוביןשייבאיחידלצרכיואולצורכיבניביתואונתינה
במתנהשלטוביןשייבאיחיד,לצרכיואולצורכיבניביתו
שליחידאחר(,תנאיםשבהתקיימםיוכלאדםשאינובעל
ייבוא הצהרת להגיש מטעמו(, מכס סוכן )ואינו הטובין

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

הגשתהצהרתייבואלפיהוראותסעיףזהיכולשתיעשה )ו(
בידיסוכןמכסכאמורבסעיף168ובחוקסוכניהמכסע

המועדלהגשת
הצהרתייבוא

הצהרתייבואתוגשלאחרהגשתהמצהר,למעטבסוגי63ע )א(
משלושה יאוחר לא אך בכללים, המנהל שקבע מקרים
חודשיםממועדהייבוא,ולענייןטוביןשיובאודרךהאוויר

-לאיאוחרמ־ע4ימיםממועדהייבואע

לאהוגשההצהרתייבואבמועדכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
רשאיגובההמכסלמכוראתהטוביןאולהשמידםע

הגשתהצהרת
ייבואבאמצעות

מסראלקטרוני

הצהרתייבוא,בצירוףהמסמכיםשישלצרףלהלפיהוראות64ע
סעיף62)ג(,תוגשבאמצעותמסראלקטרוניבהתאםלהוראות

לפיפרקארבעהעשרא'ע

מוצעכיההצהרהתהיהערוכהבמבנהולפיפרטים
שקבעהמנהלבכלליםויצורפולהחשבונותהמכר,שטרי
המטעןומסמכיםנוספיםאשרהוראותבדברהחובהלצרפם
קבועותכיוםבסעיפים146ו–147לפקודהעכמוכןמוצע
לעגןבסעיףזהחובהלצרףלהצהרתהייבואמסמכיהעדפה
זו דרישה החוקע להצעת 1 בסעיף המוצעת, כהגדרתם
קבועהכיוםבהוראותצותעריף-שיעורימק"ח,התשע"ז,

עמ'41(ע

לאורקביעתהוראותאלהבסעיף62המוצע,מוצע,
42להצעתהחוק,לבטלאתהסעיפיםהאמוריםע בסעיף

וזהנוסחם:

"מסירת חשבון מכר עם הרשמון

כל את להגיש יש הטובין על הרשמון עם )א( 146ע
שטרי המטען, שטרי הביטוח, שטרי המכס, חשבונות
החבילות,המכתביםוהתעודותהאחרותהנוגעיםלמשלוח
דמי ואת קנייתם, במקום ערכם את והמראים הטובין

ההובלה,הביטוחושארהתשלומיםשעליהםע

בטוביןשייּבואםאוייצואםטעוןהיתראורשיון )ב(
ישלהגישעםהרשמוןגםאתההיתראוהרשיוןע

הממכר חשבון שעם לדרוש המנהל רשאי )ג(
המקורייוגשלוהעתקחתוםבידיהנשגראובידיבעל
הטוביןאובחותמתם;במקרהזהתעכברשות־המכסבידיה
אתחשבוןהמכסהמקורי,ותחזיראתההעתקלבעליולאחר

שנפדוהטוביןע

זה בסעיף המפורטים והתעודות המסמכים )ד(
יוגשובדרךשתיקבעבתקנותע

פרטים שהם חובה בחשבונות מכר

חשבונותהמכרותעודותהלואישלהםבנוגעלטובין 147ע
שיובאויכללואתהפרטיםשנקבעו,והמנהלרשאילסרב

לקבלחשבוןאותעודהשאיןבהםפרטיםאלהע"

יובהרכיאיןבעצםחובתהדיווחאוצירוףהמסמכים
להצהרתהייבואעלפיהמוצעבהצעתחוקזו,כדילשנות

מהמצבהמשפטיהקייםערבתחילתושלהחוקהמוצעע

לבסוף,מוצעלקבועכיהמנהלרשאילפטורמהחובה
לצרףמסמכים,כולםאוחלקם,בהתקייםתנאיםאונסיבות
שקבע,וכןלהתירלמגישלהמציאחלקמהמסמכיםלאחר

הגשתהצהרתהייבואבהתקייםתנאיםשיקבעע

לסעיף 63 המוצע

לפקודה, ע6 בסעיף היום הקיימת להוראה בדומה
מוצעלקבועכיהצהרתייבואתוגשלאחרהגשתהמצהר,
למעטבסוגימקריםשקבעהמנהלבכללים,ובכלמקרה
לאיאוחרמשלושהחודשיםממועדהייבוא,ולענייןטובין
שיובאודרךהאוויר-לאיאוחרמארבעיםוחמישהימים
ממועדהייבואעמשמעותהאיחורבהגשתהצהרתכאמור
קבועהעלפיהמוצעבסעיףקטן)ב(,שלפיוגובההמכס
יוכללמכוראולהשמידטוביןשהצהרתהייבואלגביהם

לאהוגשהבמועדהרלוונטילגביהםע

לסעיף 64 המוצע

וכחלק ההסבר, דברי של הכללי בחלק כאמור
מהטמעתמערכתשערעולמיהנזכרתלעיל,מוצעלקבוע
כיההגשהשלהצהרתהייבוא,עלהמסמכיםשישלצרף
לה,תיעשהבאופןמקווןבהתאםלהוראותלפיפרקשלושה
עשרא'לפקודה,כנוסחוהמוצעבסעיף6עלהצעתהחוקע
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התרהלגביטובין
הכלוליםבהצהרת

ייבוא

הוגשההצהרתייבוא,רשאיהמנהללתת,באופןמקוון,ע6ע )א(
התרהלגביהטוביןהכלוליםבהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לאייתןהמנהלהתרה )ב(
כאמורבאותוסעיףקטןאםמתקייםאחדמאלה:

המנהלמצאכילאקוימההוראהלפיכלדיןבקשר )1(
לייבואהטובין,ובכללזהמצאכימתקייםאחדמאלה:

ההצהרהכוללתפרטיםלאנכונים; )א(

ההצהרהאינהכוללתפרטיםשישלכלול )ב(
בהלפיהוראותסעיף62)ג(;

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

לאשולמומסיייבואכדין; )ד(

לאשולמההוצאהשהתחייבבהאדםעל )ה(
פיפקודהזובקשרלטוביןהמיובאים;

לאניתנהערובהלקיוםהוראותפקודהזושדרש )2(
המנהלע

נתןהמנהלהתרהלגביטוביןהכלוליםבהצהרתייבוא, )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,ינהגובטוביןהאמוריםעלפיההצהרהע

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

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(,נתןהמנהלהתרהלגבי )ה(
טוביןהכלוליםבהצהרתייבוא,כאמורבסעיףקטן)א(,והיה
לויסודסבירלהניח,טרםמסירתםשלהטוביןלצריכהבארץ,
האמור בה נכללו שהם הייבוא הצהרת לגבי מתקיים כי

בסעיףקטן)ב(,רשאיהואלהתלותאתההתרהאולבטלהע

הוגשההצהרתייבוא,ישמורבעלהטוביןאתההצהרהוכלע6אעשמירתמסמכים
מסמךשצורףאליהלפיסעיף62)ג(,בהתאםלכלליםשיקבע

המנהלע

התרהלגביטובין
הכלוליםבהצהרת

ייבוא

הוגשההצהרתייבוא,רשאיהמנהללתת,באופןמקוון,ע6ע )א(
התרהלגביהטוביןהכלוליםבהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לאייתןהמנהלהתרה )ב(
כאמורבאותוסעיףקטןאםמתקייםאחדמאלה:

המנהלמצאכילאקוימההוראהלפיכלדיןבקשר )1(
לייבואהטובין,ובכללזהמצאכימתקייםאחדמאלה:

ההצהרהכוללתפרטיםלאנכונים; )א(

ההצהרהאינהכוללתפרטיםשישלכלול )ב(
בהלפיהוראותסעיף62)ג(;

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

לאשולמומסיייבואכדין; )ד(

לאשולמההוצאהשהתחייבבהאדםעל )ה(
פיפקודהזובקשרלטוביןהמיובאים;

לאניתנהערובהלקיוםהוראותפקודהזושדרש )2(
המנהלע

נתןהמנהלהתרהלגביטוביןהכלוליםבהצהרתייבוא, )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,ינהגובטוביןהאמוריםעלפיההצהרהע

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

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(,נתןהמנהלהתרהלגבי )ה(
טוביןהכלוליםבהצהרתייבוא,כאמורבסעיףקטן)א(,והיה
לויסודסבירלהניח,טרםמסירתםשלהטוביןלצריכהבארץ,
האמור בה נכללו שהם הייבוא הצהרת לגבי מתקיים כי

בסעיףקטן)ב(,רשאיהואלהתלותאתההתרהאולבטלהע

הוגשההצהרתייבוא,ישמורבעלהטוביןאתההצהרהוכלע6אעשמירתמסמכים
מסמךשצורףאליהלפיסעיף62)ג(,בהתאםלכלליםשיקבע

המנהלע

לסעיף 65 המוצע

ייבואםוייצואםשלטובין,לישראלוממנה,נעשיםכיום
באמצעותהתרתרשמוןבידיהמכס,לגביהטוביןהכלולים
ברשמון)ראוסעיף24לפקודה(עלאחרקליטתהרשמוןמבצע
המכסהליךשלעיבודנתוניםשלפיונקבעאםתינתןהתרה
אושהרשמוןוהטוביןהכלוליםבוינותבולבדיקותנוספותע

מוצעלהסדיראתהליךהתרתהטוביןבצורהמפורטת
ולקבועכימשהתקבלההצהרתהייבוא,מוסמךהמנהל
הטוביןהכלוליםבהעואולםאםמצא התרהלגבי לתת
המנהלכיבוצעוהפרותשונותלגביהטוביןהמיובאים,
ובכללזההפרותהנוגעותלמסמכיםשלאצורפולהצהרה,
מסיםשלאשולמווהוראותאחרותשהופרו,הכולכמפורט

בסעיףע6)ב(המוצע,הואלאייתןהתרהכאמורע

טוביןהכלולים התרהלגבי יובהרכיאיןבאי–מתן
בהצהרתייבוא,בשלהפרהמסוימת,כדילמנוע,במקרים
האמורהע ההפרה תיקון לאחר התרה מתן המתאימים,
במקריםאחרים,ובהתאםלמצבהחוקיהקייםערבתחילתו
שלהחוקהמוצע,עשויהמכסלהפעילסמכויותנוספות

הנתונותלולגביהטוביןהאמוריםע

לסעיף 65א המוצע

כתוצאהמהמעברלחובתדיווחמקווןכאמורבפרק
ארבעהעשרא'לפקודהכנוסחוהמוצעבסעיף6עלהצעת
באופן המסמכים בצירוף ההצהרה הגשת )חלף זו חוק
פיזי(,נוצרצורךבשמירתההצהרה,ובמקריםמסוימים
אףשמירתחלקמהמסמכיםהמקורייםאשרנסרקווצורפו
להצהרהשנשלחהבאופןמקוון,זאתלצורךביצועבקרה
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חובהלהשיבעל
שאלות

מישמגישהצהרתייבואחייבלהשיבעלכלשאלהבנוגעע6בע
לטוביןהכלוליםבהצהרה,אםנדרשלכךבידיפקידמכסע

הגשתמסמךאחר
במקוםהצהרת

ייבוא

עלאףהוראותסעיף62)א(,רשאיהמנהללהתיר,דרךכללאוע6גע
בסוגימקריםשקבע,הגשתמסמךאחר,במקוםהצהרתייבוא;
התירכאמור,יראומסמךכאמור,לענייןכלדין,כהצהרת

ייבואע"

בסעיף67לפקודה-21עתיקוןסעיף67

במקוםכותרתהשולייםיבוא"כניסהלכליהובלההמובילטוביןבייבואשלא )1(
בדרךהים";

הקטעהחלבמילים"מידלאחרשהגיעו"עדהמילים"וחייבהוא"-יימחקע )2(

במקוםסעיף68לפקודהיבוא:22עהחלפתסעיף68

בעלמחסןלאיאחסןבוטוביןהנתוניםלפיקוחרשות68ע"רישיוןמחסן )א(
מכסאלאאםכןניתןלורישיוןלכךמאתהמנהלובהתאם
לתנאיםשקבעהמנהלברישיון)בפרקזה-רישיוןמחסן(;
המנהלרשאילקבועברישיוןאתסוגיהטוביןשניתןלאחסן

כאמורבמחסןע

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

שלאהוגשהלגביהםהצהרהכאמורע

ובדיקתאימותעלאורהאמור,מוצעלקבועחובתשמירת
מסמכיםכאמורעלפיכלליםשיקבעהמנהללענייןזהע

לסעיף 65ב המוצע

ההוראההמוצעתבסעיףזהקבועהכיוםבסעיף27
לפקודהומוצע,במסגרתריכוזההוראותבענייןהצהרת
ייבואבסימןה'לפרקרביעילפקודה,לקבועאותהבסעיף
ע6בהמוצעעגםבהוראהזואיןמשוםשינויהמצבהמשפטי

הקייםערבתחילתושלהחוקהמוצעע

לסעיף 65ג המוצע

מוצעלהסמיךאתהמנהללהתיר,דרךכלל,אובסוגי
מקריםשיקבע,הגשתמסמךאחרבמקוםהצהרתייבואע
ההסדרנדרשמאחרשלעתיםמתעוררצורךבהגשתמסמך
שאינוהצהרתייבוא,למשלבשלהתחייבויותבין–לאומיותע
יודגשכימשאישרהמנהלהגשתמסמךאחרכאמור,ייחשב
הוראה כךשכל דין, כל לעניין ייבוא להצהרת המסמך
הנוגעתלהצהרתייבוא,בפקודהאובכלדיןאחר,תחול

גםלענייןמסמךכאמורע

שונים בסעיפים התאמות לערוך מוצע לבסוף,
בפקודההמתייחסיםלרשמוניייבואולרישוםטוביןלייבוא

ולהתאימםלמינוחהחדשהמוצעכאמורע

לסעיף 68 המוצע סעיפים

האכיפה אמצעי פרק של הוספתו בעקבות  22 עד 25 
המינהלייםהחל,ביןהשאר,עלהפרותשבוצעו 
לפקודה 68 בסעיף לרכז מוצע מחסן, רישיון בעל בידי
כנוסחוהמוצעהוראותעדכניותלענייןהחובותהחלות

עלבעלרישיוןמחסןע

עלפיהמוצע,שרהאוצריהיהמוסמךלקבועבתקנות
סוגיםשלמחסניםרשוייםואילוטוביןניתןלאחסןבמחסן
רשוימכלסוג)לדוגמהטוביןמסוגמסוים,טוביןשמיובאים
בידייבואןמסוגמסויםוכדומה(,וכןלקבועתנאיםלאחסנת

טוביןבמחסניםכאמורע

כמוכןמוצעלקבועכיככלל,בעלרישיוןמחסןיאחסן
במחסןבהתאםלהוראותהנזכרותלעילרקטוביןשהותרו
לשם ייבוא הצהרת לגביהם שהוגשה )טובין לאחסנה
אחסנה,וניתנהלגביהםהתרה(עעםזאת,מוצעלהסמיך
אתהמנהללאפשראחסנהבמחסןרשוישלטוביןשלא
הוגשהלגביהםהצהרהכאמור,וזאתבסוגימקריםשיקבע
לענייןזהבכללים)כגוןאחסנהבמחסןמסוףמטענים(או

מטעמיםמיוחדיםע

הנתונים טובין לאחסנת רישיון לקבלת זו דרישה
לפיקוחרשותהמכסמעוגנתכיוםבהגדרה"מחסןרשוי"
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שרהאוצריקבעאילוטוביןניתןלאחסןבמחסןרשוי )ג(
מכלסוג,ותנאיםלאחסנתטוביןכאמורע"

בסעיף74לפקודה-23עתיקוןסעיף74

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

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

בסעיףע7לפקודה,במקום"שנרשמולהחסנהולאהוחסנו"יבוא"שהותרולאחסנה24עתיקוןסעיףע7
ולאאוחסנו"ע

בסעיף76לפקודה,במקום"שנרשמולהחסנה"יבוא"שהותרולאחסנה"ובמקום"עריכתע2עתיקוןסעיף76
הרשימה"יבוא"הגשתהצהרתהייבואלגביהם"ע

בסעיף86לפקודה,במקום"רשמון"יבוא"הגשתהצהרתייבוא"ע26עתיקוןסעיף86

במקוםסעיף91לפקודהיבוא:27עהחלפתסעיף91

"הצהרהעלטובין
מוחסניםוהתרתם

בעלטוביןמוחסניםהמבקשלהוציאטוביןכאמור,כולם91ע )א(
אוחלקם,ממחסןרשוי,יגישעליהםלמנהלהצהרהשהיא

אחתמאלה:

הצהרתייבואלשםצריכהבארץ; )1(

הצהרתייצוא; )2(

הצהרתייבואלשםאחסנהבמחסןרשויאחרע )3(

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

הוראותהסעיפיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:

לענייןהצהרהכאמורבסעיףקטן)א()1(או)3(- )1(
סעיפים62)ב(עד)ה(ו־63עדע6ג;

לענייןהצהרהכאמורבסעיףקטן)א()2(-סעיפים )2(
103)ב(עד)ו(ו־104ע"

בסעיף92לפקודה,במקום"טוביןשהוחסנואושנרשמולהחסנהאולמסירהמןהמחסן"28עתיקוןסעיף92
יבוא"טוביןשאוחסנו,טוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייבואלשםאחסנהאוטוביןמוחסנים

שהוגשהלגביהםהצהרהכאמורבסעיף91)א("ובמקום"סילוקם"יבוא"העברתם"ע

שרהאוצריקבעאילוטוביןניתןלאחסןבמחסןרשוי )ג(
מכלסוג,ותנאיםלאחסנתטוביןכאמורע"

תיקוןסעיף74בסעיף74לפקודה-23ע

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

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

בסעיףע7לפקודה,במקום"שנרשמולהחסנהולאהוחסנו"יבוא"שהותרולאחסנה24ע
ולאאוחסנו"ע

תיקוןסעיףע7

בסעיף76לפקודה,במקום"שנרשמולהחסנה"יבוא"שהותרולאחסנה"ובמקום"עריכתע2ע
הרשימה"יבוא"הגשתהצהרתהייבואלגביהם"ע

תיקוןסעיף76

תיקוןסעיף86בסעיף86לפקודה,במקום"רשמון"יבוא"הגשתהצהרתייבוא"ע26ע

החלפתסעיף91במקוםסעיף91לפקודהיבוא:27ע

"הצהרהעלטובין
מוחסניםוהתרתם

בעלטוביןמוחסניםהמבקשלהוציאטוביןכאמור,כולם91ע )א(
אוחלקם,ממחסןרשוי,יגישעליהםלמנהלהצהרהשהיא

אחתמאלה:

הצהרתייבואלשםצריכהבארץ; )1(

הצהרתייצוא; )2(

הצהרתייבואלשםאחסנהבמחסןרשויאחרע )3(

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

הוראותהסעיפיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:

לענייןהצהרהכאמורבסעיףקטן)א()1(או)3(- )1(
סעיפים62)ב(עד)ה(ו־63עדע6ג;

לענייןהצהרהכאמורבסעיףקטן)א()2(-סעיפים )2(
103)ב(עד)ו(ו־104ע"

בסעיף92לפקודה,במקום"טוביןשהוחסנואושנרשמולהחסנהאולמסירהמןהמחסן"28ע
יבוא"טוביןשאוחסנו,טוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייבואלשםאחסנהאוטוביןמוחסנים

שהוגשהלגביהםהצהרהכאמורבסעיף91)א("ובמקום"סילוקם"יבוא"העברתם"ע

תיקוןסעיף92

שבסעיף1לפקודהוכןבהוראותסעיף68לפקודהוהתיקון
המוצעלעילאינומשנהאתהמצבהמשפטילענייןזהע

בסעיפים23עדע2להצעתהחוקמוצעלתקןהוראות
שונותבסימןא'בפרקחמישילפקודההנוגעותלמחסנים
רשויים,בהתאםלנוסחוהמוצעלעילשלסעיף68לפקודהע

לסעיף 91 המוצע סעיפים

הגשת לעניין הוראות קובע לפקודה 91 סעיף  27 עד 31 
רשמוןעלטוביןמוחסנים,כדלקמן: 

"רשמון על טובין מוחסנים

טוביןמוחסניםמותרלרשמם- 91ע

לצריכהבארץ; )1(

לייצוא; )2(

לסילוקאלמקוםאחרלשםהחסנהע" )3(

מוצעלהחליףהוראהזובהוראהמעודכנתבהתאם
ייבוא הצהרת בנושא ולהלן לעיל המוצעים לשינויים
המאוחסנים טובין בעל המוצע, פי על ייצואע והצהרת
)"טוביןמוחסנים",בלשוןהפקודה(המבקש במחסןרשוי
הצהרת שהיא הצהרה עליהם יגיש מהמחסן להוציאם
ייבואלשםצריכהבישראל,הצהרתייצואאוהצהרתייבוא

לשםאחסנהבמחסןרשויאחרע

כמוכןמוצעלהחיללענייןהגשתהצהרהכאמור,
ולענייןמתןהתרהלגביהטוביןהכלוליםבה,אתההוראות
הרלוונטיותלהצהרתייבואאולהצהרתייצוא,לפיהענייןע
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בסעיף93לפקודה,במקוםהרישהעדהמילים"אולשםייצוא"יבוא"טוביןמוחסנים29עתיקוןסעיף93
שהוגשהלגביההםהצהרהכאמורבסעיף91)א()2(או)3(,וניתנהלגביהםהתרה"ע

במקוםסעיף94לפקודהיבוא:30עהחלפתסעיף94

לגביהם94ע"אחסנהלהלכה שהוגשה טובין לרבות לאחסנה, שהותרו טובין
ההצהרה - זה )בסעיף 91)א()3( בסעיף כאמור הצהרה
הראשונה(וניתנהלגביהםהתרה,ולפנישאוחסנוהוגשה
)3(,יראו לגביהםהצהרתייבואכאמורבסעיף91)א()1(או

אותםכטוביןשאוחסנובהתאםלהצהרההראשונהע"

בסעיף98לפקודה,במקום"שנרשמוברשמוןשנקבע,להפקדה"יבוא"שהותרולאחסנה"31עתיקוןסעיף98
ובמקום"מיוםשהופקדו"יבוא"מיוםשאוחסנו"ע

החלפתסעיפים
103ו־104

במקוםסעיפים103ו־104לפקודהיבוא:32ע

עליהם103ע"הצהרתייצוא יגיש מישראל, לייצאם המבקש טובין בעל )א(
למנהלהצהרתייצואע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(וחוקסוכניהמכס,רשאי )ב(
המנהללקבועתנאיםאונסיבותשבהתקיימןרשאיאדם
שאינובעלהטוביןלהגישהצהרתייצואבעבורבעלהטוביןע

פרטים ולפי במבנה ערוכה תהיה הייצוא הצהרת )ג(
שקבעהמנהלבכללים,דרךכללאולסוגימקרים,ויצורפו
להכלהמסמכיםהמפורטיםלהלן,כשהםשלמיםוניתנים

לקריאה:

חשבונותהמכר,שטרהמטעןומפרטאריזות; )1(

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

מסמכיהעדפהאוחשבוניתהצהרהכמשמעותה )3(
Qualified(בהסכםבדברהקמתאזורתעשייהמוכר

IndustrialZone-QIZ(,לפיהעניין;

בסעיפים29,28ו–31להצעתהחוקמוצעותהתאמות
הנדרשותלאורנוסחוהמוצעשלסעיף91לפקודה,ובין

השארמוצעלהחליףאתסעיף94לפקודהעוזהנוסחו:

"החסנה להלכה

94עטוביןשנרשמולהחסנה,ביןלאחרייבואםוביןלאחר
לצריכה לרשמם באו למעשה שהוחסנו ולפני סילוקם,
בארץ,לייצואאולסילוק,ישלראותםכמוחסניםלהלכה,
ומותרלמסרםלצריכהבארץ,לייצואאולסילוקכאילוהיו

מוחסניםלמעשהע"

הוראות קובע לפקודה שישי בפרק ב' סימן  סעיפים
לענייןסדריייצואעבדומהלהסדריםהמוצעים 32עד34
ע6ג עד 62 בסעיפים ייבוא, הצהרת לגבי  כללי
החוק, להצעת 20 בסעיף המוצע כנוסחם 
לפקודה ו–104 103 סעיפים הוראות את להחליף מוצע

בהוראותמעודכנותע

לסעיף 103 המוצע

לגבי הנדרשת ההסדרה את לרכז מוצע זה בסעיף
הצהרתייצוא,ובכללזההגורמיםהמורשיםלהגישאת
ההצהרה,מועדהגשתה,מבנהההצהרהוהמסמכיםשיש
לצרףאליהעכמוכןמוצעלהחיללענייןהצהרתהייצואאת
ההוראותשעניינןהגשהבאמצעותמסראלקטרוני,התרה,
שמירתמסמכים,חובהלהשיבעלשאלותוהגשתמסמך
אחרחלףהצהרה)ראוסעיפים64עדע6גלפקודה,כנוסחם
המוצע(,וזאתבשינוייםהמחויביםוכןבשינוילענייןהעילה
לאי–מתןהתרהעבענייןזהמוצעלקבועכיהמנהללאייתן
התרהאםמצאכילאקוימההוראתדיןבקשרלייצוא

הטובין,אואםהטוביןלאהובאולאתרבפיקוחהמכסע

לציין מוצע ייבוא, הצהרת לעניין למוצע בדומה
במפורש,כיבעלהטוביןיוכללפעולבענייןהגשתהצהרת
הייצואבאמצעותסוכןמכס,כאמורבסעיף168לפקודה

ובהתאםלחוקסוכניהמכסע
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כלמסמךאחרשקבעשרהאוצרע )4(

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

חלקם,בהתקייםתנאיםאונסיבותשקבעע

מישראל, הטובין יוצאו בטרם תוגש ייצוא הצהרת )ה(
ואולםרשאיהמנהללקבועפרטיםאומסמכיםשיהיהניתן
להגישאולצרףלהצהרהעדתוםחמישהימיעסקיםממועד

ייצואהטוביןע

יכול זה סעיף הוראות לפי ייצוא הצהרת הגשת )ו(
168ובחוקסוכני בסעיף מכסכאמור שתיעשהבידיסוכן

המכסע

הוראותסעיפים64עדע6דיחולולענייןהצהרתייצוא, )ז(
בשינוייםהמחויביםובשינויזה:עלאףהאמורבסעיףע6)ב(,
המנהללאייתןהתרהאםמצאכילאקוימההוראתדין
בקשרלייצואהטובין,אואםהטוביןלאהובאולאתרבפיקוח

המכסע

טוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייצואוניתנהלגביהם104עטוביןשלאיוצאו )א(
התרה,אוטוביןשהיותחתפיקוחהמכסלצורךיצואם,ולא
שלושה בתוך להגיש, הטובין בעל מישראל,רשאי יוצאו
חודשיםמיוםמתןההתרהלגביהםאומיוםשהובאולמקום
שנקבעלייצוא,לפיהעניין,ולענייןטוביןהמיוצאיםדרך
האוויר-בתוךע4ימיםמהמועדכאמור,בקשהלשחרורם

מפיקוחהמכסע

לאיוצאוטוביןכאמורבסעיףקטן)א(מישראלולא )ב(
התקופה תום עד סעיףקטן בקשהכאמורבאותו הוגשה
כאמורבו,רשאיגובההמכסלמכוראתהטוביןאולהשמידםע

שיקבע בדרך תוגש )א( קטן בסעיף כאמור בקשה )ג(
המנהלע"

כלמסמךאחרשקבעשרהאוצרע )4(

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

חלקם,בהתקייםתנאיםאונסיבותשקבעע

מישראל, הטובין יוצאו בטרם תוגש ייצוא הצהרת )ה(
ואולםרשאיהמנהללקבועפרטיםאומסמכיםשיהיהניתן
להגישאולצרףלהצהרהעדתוםחמישהימיעסקיםממועד

ייצואהטוביןע

יכול זה סעיף הוראות לפי ייצוא הצהרת הגשת )ו(
168ובחוקסוכני בסעיף מכסכאמור שתיעשהבידיסוכן

המכסע

הוראותסעיפים64עדע6דיחולולענייןהצהרתייצוא, )ז(
בשינוייםהמחויביםובשינויזה:עלאףהאמורבסעיףע6)ב(,
המנהללאייתןהתרהאםמצאכילאקוימההוראתדין
בקשרלייצואהטובין,אואםהטוביןלאהובאולאתרבפיקוח

המכסע

טוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייצואוניתנהלגביהם104עטוביןשלאיוצאו )א(
התרה,אוטוביןשהיותחתפיקוחהמכסלצורךיצואם,ולא
שלושה בתוך להגיש, הטובין בעל יוצאומישראל,רשאי
חודשיםמיוםמתןההתרהלגביהםאומיוםשהובאולמקום
שנקבעלייצוא,לפיהעניין,ולענייןטוביןהמיוצאיםדרך
האוויר-בתוךע4ימיםמהמועדכאמור,בקשהלשחרורם

מפיקוחהמכסע

לאיוצאוטוביןכאמורבסעיףקטן)א(מישראלולא )ב(
התקופה תום עד בקשהכאמורבאותוסעיףקטן הוגשה
כאמורבו,רשאיגובההמכסלמכוראתהטוביןאולהשמידםע

שיקבע בדרך תוגש )א( קטן בסעיף כאמור בקשה )ג(
המנהלע"

צירוף חובת או הדיווח חובת בעצם אין כי יובהר
מסמכיםלהצהרה,עלפיהמוצעבסעיףזה,כדילשנות

מהמצבהמשפטיהקייםערבתחילתושלהחוקהמוצעע

לסעיף 104 המוצע

סעיף104לפקודהקובעהסדרכללילטיפולבטובין
שנרשמולייצואולאיוצאועלפיהוראהזו,במקריםשבהם
לאיוצאוטוביןכאמור,עלבעלהטוביןלהודיעעלכךמיד
לפקידהמכסולתקןאתהרשמון,ואםמדוברבטוביןחבי

מכס-להחסינםמידבמחסןאולרשמםשניתלייצואע

מוצעלהחליףהוראהזובהוראההמבהירהכיטובין
שהוגשהלגביהםהצהרתייצואוניתנהלגביהםהתרה,ולא
יוצאו,רשאיבעלהטוביןלהגישבקשהלשחררםמפיקוח

המכס,אךאםלאעשהכןבתוךשלושהחודשים,אובתוך
ע4ימיםבמקרהשמדוברבטוביןהמיוצאיםדרךהאוויר,
יוכלגובההמכסלמכוראתהטוביןאולהשמידםעהוראה
זותחולעלפיהמוצעגםלענייןטוביןשהיותחתפיקוח
המכסלצורךייצואםבלישהוגשהלגביהםהצהרתייצואע
שבו מהיום בקשה להגשת הזמן יימנהפרק זה במקרה
הובאוהטוביןלמקוםשנקבעלייצואכאמורבסעיף14)3(

לפקודהע

שלא מיובאים טובין לגבי כיום חל דומה מתווה
ע6)ג(לפקודהכנוסחו הותרלגביהםהרשמון)ראוסעיף
ערבתיקונובחוקהמוצע(,ומוצעכאמורלעגנובסעיף63

לפקודהכנוסחוהמוצעבסעיף20להצעתהחוקע
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בסעיףע10לפקודה-33עתיקוןסעיףע10

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

במקום"תעודותלטוביןשנרשמוליצוא"יבוא"כלתעודהאומסמךהנוגעים )2(
לטוביןשהוגשהלגביהםהצהרתייצוא"ובמקום"במקוםשנרשמולו"יבוא"במקום

האמורבהצהרה"ע

בסעיף119לפקודה,במקום"לרשמוןהיצוא"יבוא"להצהרתהייצוא"ע34עתיקוןסעיף119

בסעיף120לפקודה,במקום"נרשמהלצריכהבארץ"יבוא"הוגשהלגביההצהרתייבואע3עתיקוןסעיף120
לשםצריכהבארץוניתנהלגביההתרה"ע

בסעיף123לפקודה,במקום"לרשמםכדרךשרושמיםסחורהאולהחסינם"יבוא"להגיש36עתיקוןסעיף123
לגביהםהצהרתייבואאולאחסנם"ע

הוספתסעיפים
123או־123ב

תחתכותרתפרקשמינילפקודהיבוא:37ע

החייבבתשלוםמכסעלטוביןהואבעלהטוביןע123אע"החייבבמכס )א(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיאדםשאינובעל )ב(
הטובין,בהסכמתהמנהלובתנאיםשיורה,לקבלעלעצמואת
תשלוםהמכסעלטוביןמסוימים,כולואומקצתו,ויראוהו

מעתהסכמתהמנהלכאמורכחייבבמכסעלאותםטוביןע

המכסעלטוביןמיובאיםשחלהחובהלהגישלגביהם123בעתשלוםהמכס )א(
הצהרתייבואלפיהוראותסימןה'בפרקרביעי,ישולםבעת

הגשתהצהרתהייבואע

בסעיפים33ו–34להצעתהחוקמוצעלערוךהתאמות
בסעיפיםע10ו–119לפקודהלאורנוסחםהמוצעלעילשל
סעיפים103ו–104לפקודה,הנוקטכאמורלשוןשלהצהרת
חלף בהצהרה, הכלולים טובין לגבי התרה ומתן ייצוא

רישוםטוביןלייצוא,רשמוןייצואוהתרתרשמוןייצואע

לפקודהשמוצע ו–104 103 וזהנוסחםשלסעיפים
כאמורלהחליפם:

"רישום ליצוא

כלי או רכבת, קרון אניה, אל טובין שמעלים לפני 103ע
בדרך יצוא לשם לרשמם יש יצוא לשם אחר הובלה

שנקבעהלכךע

טובין שנעצרו ממשלוח

טוביןשהיורשומיםליצואולאנשלחובאניה,ברכבת 104ע
אובכליהובלהאחרכאמורברשמון,יודיעבעלהטוביןעל
כךמידלפקידהמכסויתקןאתהרשמון;ואםהיוהטובין
חבימכסישלהחסינםמידבמחסןאולרשמםשניתלשם

יצואםלאחרמכןע"

בפקודהאיןכיוםהוראותהמתייחסותבמפורש  סעיפים
למועדתשלוםהמסולזהותהחייבבמסעזאת 37ו–38

מיסוי המסדירים אחרים מחיקוקים בשונה 
דוגמתחוקמסערךמוסף,התשל"ו-ע197)להלן-חוקמס
ערךמוסף(,וחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-2ע19

)להלן-חוקמסקנייה(,אשרכולליםהוראותלענייןזהות
החייב)ראוסעיף16לחוקמסערךמוסףוסעיף9לחוקמס
קנייה(,מועדתשלוםהמסומועדהחיובבמס)ראוסעיף
10לחוקמסקנייהופרקו'לחוקמסערךמוסף,ובו,לעניין

ייבואטובין-סעיף89(ע

מאחרשבפועלמדוברבתהליכיםדומים,מוצעלעגן
בפקודההוראותלענייןזהותהחייבבמס,מועדהתשלום

ושיעורהמסשישולם,הכולכמפורטלהלןע

לסעיף 123א המוצע

מוצעלקבועבמפורשכיהחייבבתשלוםהמכסעל
טוביןהואבעלהטובין,אךלצדזאתלאפשרלאדםאחר
לקבלעלעצמואתתשלוםהמכסעהוראהזואיןבהכדי
לשנותאתהמצבהקיים)ראוסעיף39אלפקודהשמוצע

כאמורלבטלו(אלאלהבהירוע

לסעיף 123ב המוצע 

מוצעלהבהירכיהמכסישולםבעתהגשתהצהרת
הייבוא,ולענייןטוביןשיובאובדוארבלאשהוגשההצהרת
ייבוא-בעתקבלתהטוביןבסניףהדוארעבמקביל,מוצע
לתקןבהתאמהאתסעיף89לחוקמסערךמוסףואתסעיף
10לחוקמסקנייה)בסעיפים67ו–68להצעתהחוק(,כך
הצהרת הגשת בעת ישולם מיובאים טובין על שהמס

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

בסניףהדוארע

בדרך ייעשה זה סעיף הוראות לפי המכס תשלום )ג(
שיקבעהמנהלע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיף81ע" )ד(

במקוםסעיף124לפקודהיבוא:38עהחלפתסעיף124

"המועדהקובע
לענייןשיעור

המכס

מכסישולםלפיהשיעורהחלבמועדהתשלוםע124ע )א(

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

לפיהשיעורהחלבמועדעשייתהשומהעליהםע

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

ואםמועדייבואםאינוידוע-בעתעשייתהשומהעליהםע

עלאףהוראותסעיף123ב)א(,שוחררוטוביןמפיקוח )ד(
רשותהמכסבפטורמותנה,והוכחלהנחתדעתושלהמנהל
כיחדללהתקייםלגביהםתנאימהתנאיםלמתןפטור,תחול
החובהלשלםאתהמכסבעדאותםטוביןבמועדשבוחדל
להתקייםהתנאיכאמור,ואםהמועדהאמוראינוידוע-
במועד במועדהגשתהצהרתהייבוא,ולפיהשיעורהחל
כאמור;לענייןזה,"פטורמותנה"-פטוראוהקלהמשיעור
בהתקייםתנאיהנוגע המכסהחליםלגביטוביןמיובאים
לשימושבטובין,למעטפטוראוהקלההחליםבכניסהזמנית,

שקבעשרהאוצרבצולפיפקודתתעריףהמכסוהפטורים9ע

שוחררוטוביןמפיקוחרשותהמכסבפטורממכסלפי )ה(
המנהלשלאהתקיים 162,והוכחלהנחתדעתושל סעיף
לגביהםתנאימהתנאיםלפיאותוסעיףלמתןפטור,יחולו
לענייןהחובהלשלםאתהמכסבעדאותםטובין,ולעניין
שיעורהמכסשיחול,הוראותסעיף123ב)א(והוראותסעיף

קטן)א(,בהתאמהע

לפי מההוראות לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ו(
סעיפים140ו־160בע"

בסעיף140לפקודה-39עתיקוןסעיף140

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

בסניףהדוארע

בדרך ייעשה זה סעיף הוראות לפי המכס תשלום )ג(
שיקבעהמנהלע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיף81ע" )ד(

החלפתסעיף124במקוםסעיף124לפקודהיבוא:38ע

"המועדהקובע
לענייןשיעור

המכס

מכסישולםלפיהשיעורהחלבמועדהתשלוםע124ע )א(

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

לפיהשיעורהחלבמועדעשייתהשומהעליהםע

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

ואםמועדייבואםאינוידוע-בעתעשייתהשומהעליהםע

עלאףהוראותסעיף123ב)א(,שוחררוטוביןמפיקוח )ד(
רשותהמכסבפטורמותנה,והוכחלהנחתדעתושלהמנהל
כיחדללהתקייםלגביהםתנאימהתנאיםלמתןפטור,תחול
החובהלשלםאתהמכסבעדאותםטוביןבמועדשבוחדל
להתקייםהתנאיכאמור,ואםהמועדהאמוראינוידוע-
במועד במועדהגשתהצהרתהייבוא,ולפיהשיעורהחל
כאמור;לענייןזה,"פטורמותנה"-פטוראוהקלהמשיעור
בהתקייםתנאיהנוגע המכסהחליםלגביטוביןמיובאים
לשימושבטובין,למעטפטוראוהקלההחליםבכניסהזמנית,

שקבעשרהאוצרבצולפיפקודתתעריףהמכסוהפטורים9ע

שוחררוטוביןמפיקוחרשותהמכסבפטורממכסלפי )ה(
המנהלשלאהתקיים 162,והוכחלהנחתדעתושל סעיף
לגביהםתנאימהתנאיםלפיאותוסעיףלמתןפטור,יחולו
לענייןהחובהלשלםאתהמכסבעדאותםטובין,ולעניין
שיעורהמכסשיחול,הוראותסעיף123ב)א(והוראותסעיף

קטן)א(,בהתאמהע

לפי מההוראות לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ו(
סעיפים140ו־160בע"

תיקוןסעיף140בסעיף140לפקודה-39ע

לסעיף 124 המוצע

את חלקי באופן היום מסדיר לפקודה 124 סעיף
המועדהקובעלענייןשיעורהמכסעמוצעלהחליףהוראה
זובהוראהמעודכנתהקובעתהסדרמפורטיותרלעניין
הזמןהקובעלגבישיעורהמכס,ובכללזהלקבועהוראות
מיוחדותלמצבשבושוחררוטוביןמפיקוחהמכסבפטור

שחדל מכן לאחר והתברר המוצעת כהגדרתו מותנה
להתקייםלגביהםתנאימהתנאיםלמתןפטור,וכןלמצב
לפקודה 162 סעיף לפי ממכס בפטור טובין שוחררו שבו
)כניסהזמנית,בתנאיםהקבועיםבסעיף(והתבררלאחר
מכןשחדללהתקייםלגביהםתנאימהתנאיםלמתןפטור

כאמורע

ע"ר714,תוס'1,עמ')ע(183,)א(ע21ע 9
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בכותרתהשוליים,במקום"בתסקיר"יבוא"במצהר"; )1(

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

בסעיף143לפקודה,במקום"ולפנישנרשמוהטוביןלצריכהבארץ"יבוא"ולפנישהוגשה40עתיקוןסעיף143
לגביהטוביןהצהרתייבואלשםצריכהבארץ,כאמורבסעיף62)א()1("ע

בסעיף144לפקודה,במקום"תסקירעלהאניה"יבוא"מצהרעלהאנייהומטענה"ע41עתיקוןסעיף144

ביטולסעיפים
146ו־147

סעיפים146ו־147לפקודה-בטליםע42ע

בסעיף3ע1לפקודה-43עתיקוןסעיף3ע1

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 )3(
"שהוגשהלגביהםהצהרתהייבואלאחרשהוחזרולישראל",במקום"שנרשמוכאמור"
יבוא"שהוגשהלגביהםההצהרהכאמור"ובמקום"ורישומםלראשונה"יבוא"והגשת

הצהרתהייבואלגביהםלראשונה"ע

בסעיף4ע1)ג(לפקודה,במקום"ברשמוןהטובין"יבוא"בהצהרתהייבוא"ע44עתיקוןסעיף4ע1

בסעיף6ע1לפקודה-ע4עתיקוןסעיף6ע1

בסעיףקטן)א(,במקום"תשעיםאחוזמסכוםהמכסששולםעליהם"יבוא"סכום )1(
המכסששולםעליהם,כולואומקצתו";

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

סעיףקטן)ג(-בטלע )3(

סעיף6ע1)א(לפקודהקובעכיטוביןשיובאווהם  סעיף 45
סילוקם מיום חודשים שישה בתוך מיוצאים 
מפיקוחרשותהמכס,יינתןעליהםהישבוןשל90%מסכום
המכסששולםעליהם,זאתבשלהעדרשימושבהםבישראל
וייצואםאלמחוץלישראלעעודנקבעבסעיףקטן)ב(שלסעיף
6ע1האמורכיהמנהלרשאילהאריךאתהתקופהלייצוא
הטוביןכאמורבסעיףקטן)א(עדלשנהמיוםסילוקםמפיקוח

רשותהמכס,ובאישורשרהאוצר-לתקופהנוספתע

עלפיהניסיוןהנצברבענייןזהמעתלעת,ישמקרים
כן, כמו שנהע על העולה לתקופה אישור נדרש שבהם

במקריםרביםאיןהצדקהשלאלאפשרהישבוןמלאע

לאורהאמור,מוצעלקבועכייהיהניתןלהשיבאת
סכוםהמכסששולםבעדהטוביןהאמוריםאםהתקיימו

כלהתנאיםהמפורטיםבסעיףעכמוכןמוצעלהאריךאת
התקופההנוספתהמרביתשרשאיהמנהללאשר,לשלוש
לבסוף, המכסע מפיקוח הטובין של סילוקם מיום שנים
להארכת האוצר שר לאישור הדרישה את לבטל מוצע
ההישבון מנגנון את לפשט במטרה כאמור התקופה
שיש פרטניים אישורים לתת שהסמכות תפיסה ומתוך
להפעלה מתאימה אינה נישומים על מס השלכות להם

בידישרע

מטעמיםדומים,ובמטרהלפשטאתהסדריההישבון,
מוצעלבטלאתסעיףקטן)ג(שלסעיף6ע1לפקודהשלפיו
"רשאיהמנהל,באישורשרהאוצר,להתירבמקריםמיוחדים
אובסוגמיוחדשלמקרים,הישבוןשליותרמתשעיםאחוז

מסכוםהמכסששולםעלטוביןכאמורבסעיףקטן)א("ע
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בסעיף162אלפקודה-46עתיקוןסעיף162א

במקוםכותרתהשולייםיבוא"אי־מתןהתרהלגביטוביןהכלוליםבהצהרתייבוא"; )1(

במקום"כאמורבסעיף160"יבוא"כאמורבסעיףקטן)א()2(שלסעיף160ב",אחרי )2(
)ב(ו–)ג(שלהסעיףהאמור"ובמקום "שקבעהמנהל"יבוא"כאמורבסעיפיםקטנים
הסיפההחלבמילים"רשאיגובההמכס"יבוא"רשאיהמנהלשלאלתתהתרהלגבי

טוביןשלהחייבשנכללובהצהרתייבואאחרתשהגישעדלתשלוםהמכסוהריבית"ע

בסעיף167)ב(לפקודה,במקום"רשמונות"יבוא"הצהרות"ע47עתיקוןסעיף167

במקוםסעיף168לפקודהיבוא:48עהחלפתסעיף168

בעלטוביןרשאילקייםהוראהמההוראותלפיפקודה168ע"סוכןמכס )א(
זובאמצעותסוכןמכסע

סוכןמכסלאיפעלבעבורבעלטובין,כאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,אלאאםכןהגישלרשותהמכסכתבהרשאהחתום
שקבע; ובאופן המנהל שקבע בטופס הטובין, בעל מאת
חתימתושלבעלהטוביןעלכתבההרשאהכאמורתאומת

בדרךשיקבעהמנהלע

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

הטובין,לאיידרשאימותחתימתוכאמורבסעיףקטן)ב(ע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאינוסעלהסמיךכל )ד(
אדםלפדותבעבורוטוביןשהםמטען־לואישלהנוסעע"

בסעיף196לפקודה,במקום"שנרשמושלאכדין"יבוא"שהוגשהלגביהםהצהרתייבוא49עתיקוןסעיף196
אוהצהרתייצואשלאכדין"ע

בסעיף197לפקודה,במקום"רשמון"יבוא"הצהרהלפיפקודהזו"ע0עעתיקוןסעיף197

בסעיף198לפקודה-1עעתיקוןסעיף198

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

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

כלרשמוןעליהם"יבוא"לתתהתרהלגביהטוביןהכלוליםבהצהרהכאמור"ע

תיקוןסעיף162אבסעיף162אלפקודה-46ע

במקוםכותרתהשולייםיבוא"אי־מתןהתרהלגביטוביןהכלוליםבהצהרתייבוא"; )1(

במקום"כאמורבסעיף160"יבוא"כאמורבסעיףקטן)א()2(שלסעיף160ב",אחרי )2(
)ב(ו–)ג(שלהסעיףהאמור"ובמקום "שקבעהמנהל"יבוא"כאמורבסעיפיםקטנים
הסיפההחלבמילים"רשאיגובההמכס"יבוא"רשאיהמנהלשלאלתתהתרהלגבי

טוביןשלהחייבשנכללובהצהרתייבואאחרתשהגישעדלתשלוםהמכסוהריבית"ע

תיקוןסעיף167בסעיף167)ב(לפקודה,במקום"רשמונות"יבוא"הצהרות"ע47ע

החלפתסעיף168במקוםסעיף168לפקודהיבוא:48ע

בעלטוביןרשאילקייםהוראהמההוראותלפיפקודה168ע"סוכןמכס )א(
זובאמצעותסוכןמכסע

סוכןמכסלאיפעלבעבורבעלטובין,כאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,אלאאםכןהגישלרשותהמכסכתבהרשאהחתום
שקבע; ובאופן המנהל שקבע בטופס הטובין, בעל מאת
חתימתושלבעלהטוביןעלכתבההרשאהכאמורתאומת

בדרךשיקבעהמנהלע

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

הטובין,לאיידרשאימותחתימתוכאמורבסעיףקטן)ב(ע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאינוסעלהסמיךכל )ד(
אדםלפדותבעבורוטוביןשהםמטען־לואישלהנוסעע"

בסעיף196לפקודה,במקום"שנרשמושלאכדין"יבוא"שהוגשהלגביהםהצהרתייבוא49ע
אוהצהרתייצואשלאכדין"ע

תיקוןסעיף196

תיקוןסעיף197בסעיף197לפקודה,במקום"רשמון"יבוא"הצהרהלפיפקודהזו"ע0עע

תיקוןסעיף198בסעיף198לפקודה-1עע

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

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

כלרשמוןעליהם"יבוא"לתתהתרהלגביהטוביןהכלוליםבהצהרהכאמור"ע

רשאי טובין בעל כי קובע לפקודה 168 סעיף  סעיף 48
זועלידיסוכןמורשה הוראותפקודה לקיים 
כדיןעמוצעלהחליףהוראהזובהוראהעדכניתהמתייחסת
לחוקסוכניהמכסוקובעתבמפורשכיבעלטוביןרשאי
לקייםאתהוראותהפקודהבאמצעותסוכןמכסכהגדרתו
בחוקהאמורעכמוכן,מוצעלקבועבמפורשאתהאיסור
החלעלסוכןמכסלפעולבעבורבעלטוביןבלישקיבל
ממנוכתבהרשאהלכךבתנאיםהקבועיםבסעיףעעלפי
המוצעיוגשכתבההרשאהבאמצעותמסראלקטרונילפי
הוראותפרקארבעהעשרא'המוצעעיצויןבהקשרזהכי
לפיחוקסוכניהמכס,סוכןמכסובעלטוביןרשאים)באישור
המכס(למנותבכתבפקידרשוי)שהואאדםהמועסקעל

ידיהםבלבד(לעשותפעולותמכסכהגדרתןבאותוחוק,
מטעמם,הכולבכפוףלהוראותהחוקהאמורע

כמוכןמוצעלהותירעלכנהאתההוראההקבועה
היוםבסעיף168)ב(סיפהבענייןפדייתטוביןשהםמטען

לוואישלנוסעע

כאמור שמוצע לפקודה 168 סעיף של נוסחו וזה
להחליפו:

"סוכנים מורשים

כלבעלטוביןרשאילקייםהוראותפקודהזועל 168ע)א(
ידיסוכןמורשהכדיןע
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בסעיף204לפקודה-2עעתיקוןסעיף204

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

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

בסופויבוא"בסעיףזה,"טוביןחבימכס"-לרבותטוביןשחליםעליהםמסיייבוא )3(
אחרים"ע

בסעיף212לפקודה,בסעיףקטן)א(-3עעתיקוןסעיף212

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

בפסקה)12(,במקום"בתסקירשלהאניה"יבוא"במצהר"ע )2(

הוספתפרק
שלושהעשרא'

אחריסעיף223לפקודהיבוא:4עע

"פרק שלושה עשר א': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הגדרות

בפרקזה-223אעהגדרות

"יבואן"-בעלטוביןהמיובאיםלישראלשהואאחדמאלה:

מישמייבאטוביןלצורכיעסקכהגדרתובחוקמס )1(
ערךמוסף;

מלכ"ראומוסדכספי,כהגדרתםבחוקמסערך )2(
מוסף,המייבאטוביןלצורךפעילותו;

מישמייבאטוביןלשימושעצמיכהגדרתובסעיף )3(
האוצר, שר שקבע תנאים לגביו שמתקיימים ,129

בהסכמתשרהמשפטים;

סוכןמורשהכאמור,יכולשיהיהאדםהמועסק )ב(
עלידיבעלהטוביןבלבדאועמילמכסבעלרשיוןכשרלפי
פקודתעמיליהמכס;ואולםמטעןלואישלנוסעיםרשאי

לפדותכלמישהופקדעליהםע"

סעיפים 54, 55, 57 ו–66  

211 בסעיפים היום הקבועים הסדריהאכיפה  כללי 
עדע21לפקודתהמכס,מצוייםבמישורהפלילי 
בודדותמוטלקנסמינהלילפיחוקהעבירות הפרות )על
המינהליות,התשמ"ו-ע198(עמוצעלהוסיףלפקודה,בפרק
לצורך הוראותחדשות כנוסחוהמוצע, שלושהעשרא'
הטלתעיצוםכספיעלהפרותשונותשלמגישיהצהרת
ייבואוהצהרתייצוא,סוכנימכס,מובילימטעניםובעלי

רישיוןמחסןע

העיצוםהכספינועדלשמשאמצעיאכיפהיעילומהיר
שיחזיראתהמפוקחיםשהוזכרולמשטרציותעיתרונהשל
האכיפההמינהלית,לעומתהאכיפההפלילית,טמוןביעילות
הפעלתה,המאפשרתתגובהמהירהלהפרהעבנוסף,הטלת
הסנקציההמינהלית-העיצוםהכספי-שונהמהסנקציה

הפליליתבכךשאינהמלווהבקלוןהחברתיהמלווההרשעה
בפליליםואינהגוררתאחריהרישוםפליליע

הטלתעיצוםכספינעשיתבידירשויותאכיפהשונות,
ובשניםהאחרונותניכרתמגמהברורהשלהוספתעיצומים
מאותם זאת שונים, בחוקים האכיפה למערך כספיים

טעמיםאשרפורטולעילע

 לסעיפים 223א ו–223ב המוצעים

יחידים על יוטלו לא המוצעים העיצומים ככלל,
המייבאיםאומייצאיםטוביןלצורךשימושעצמיכהגדרתו
המייבאים עוסקים על אלא המכס, לפקודת 129 בסעיף
אחרים מוסדות על או לצורךעסקם טובין אומייצאים
)ראו פעילותם לצורך טובין מייצאים או המייבאים
ההגדרותהמוצעותל"יבואן"ו"יצואן"בסעיף223אהמוצע(ע
עםזאת,העיצומיםיוטלועליחידשמייבאאומייצאטובין
לשימושעצמיכאמור,ושמתקיימיםלגביותנאיםשקבעשר

האוצר,בהסכמתשרהמשפטיםע

223בהמוצע, להלןההפרותשמוצעלקבועבסעיף
לגבימפריםכמפורטבו,והסנקציהעליהן:
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"יצואן"-בעלטוביןהמבקשלייצאםמישראל,שהואאחד
מאלה:

מישמייצאטוביןלצורכיעסקכהגדרתובחוקמס )1(
ערךמוסף;

מלכ"ראומוסדכספי,כהגדרתםבחוקמסערך )2(
מוסף,המייצאטוביןלצורךפעילותו;

כהגדרתו עצמי לשימוש טובין שמייצא מי )3(
בסעיף129,שמתקיימיםלגביותנאיםשקבעשרהאוצר,

בהסכמתשרהמשפטיםע

סימן ב': עיצום כספי

בניגוד223בעעיצוםכספי נכונים, לא פרטים הכולל מצהר שהגיש מי )א(
להוראותסעיף3ע)א(,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותסימןזהבסכוםשל00ע,2שקליםחדשיםע

זו,כמפורט מישהפרהוראהמההוראותלפיפקודה )ב(
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראות
כהגדרתובחוקמסים מהחסר 10% של סימןזה,בשיעור
עקיפים)מסששולםביתראובחסר(,התשכ"ח-101968,או

000,עשקליםחדשים,לפיהגבוה:

יבואןשהגיש,בעצמואובאמצעותסוכןמכס, )1(
צירף שלא או נכון, לא פרט הכוללת ייבוא הצהרת
עליו שהיה מסמך כאמור שהגיש הייבוא להצהרת

לצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף62;

"יצואן"-בעלטוביןהמבקשלייצאםמישראל,שהואאחד
מאלה:

מישמייצאטוביןלצורכיעסקכהגדרתובחוקמס )1(
ערךמוסף;

מלכ"ראומוסדכספי,כהגדרתםבחוקמסערך )2(
מוסף,המייצאטוביןלצורךפעילותו;

כהגדרתו עצמי לשימוש טובין שמייצא מי )3(
בסעיף129,שמתקיימיםלגביותנאיםשקבעשרהאוצר,

בהסכמתשרהמשפטיםע

סימן ב': עיצום כספי

בניגוד223בעעיצוםכספי נכונים, לא פרטים הכולל מצהר שהגיש מי )א(
להוראותסעיף3ע)א(,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותסימןזהבסכוםשל00ע,2שקליםחדשיםע

זו,כמפורט מישהפרהוראהמההוראותלפיפקודה )ב(
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראות
כהגדרתובחוקמסים מהחסר 10% של בשיעור סימןזה,
עקיפים)מסששולםביתראובחסר(,התשכ"ח-101968,או

000,עשקליםחדשים,לפיהגבוה:

יבואןשהגיש,בעצמואובאמצעותסוכןמכס, )1(
צירף שלא או נכון, לא פרט הכוללת ייבוא הצהרת
עליו שהיה מסמך כאמור שהגיש הייבוא להצהרת

לצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף62;

נכונים, לא פרטים הכולל מצהר שהגיש מי אע
רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספיבסכוםשל00ע,2

שקליםחדשים)סעיףקטן)א((ע

יבואןשהגיש,בעצמואובאמצעותסוכןמכס בע
)אופקידרשוימטעמו(,הצהרתייבואהכוללתפרטלא
נכון,ובכללזהמסמךהכוללפרטיםלאנכונים)להלן-
פרטלאנכון(,אולאצירףמסמךשהיהעליולצרףלה,
בניגודלהוראותסעיף62המוצע,רשאיהמנהללהטילעליו
עיצוםכספיבשיעורשל10%מהחסרשנגרם,אםנגרםחסר,
או000,עשקליםחדשים,לפיהגבוהמביניהם)סעיףקטן
)ב()1((עיובהרכיעיצוםכספייוטלבמקריםאלהרקאם
ההפרהנגרמהבידיהיבואן,ולאבמקרהשההפרהנגרמה

בידיסוכןהמכסע

סוכןמכסשהגישהצהרתייבואהכוללתפרט גע
לאנכון,אושלאצירףמסמךכנדרש,בניגודלהוראותסעיף
62המוצע,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספיבשיעור
של10%מהחסרשנגרם,אםנגרםחסר,או000,עשקלים
חדשים,לפיהגבוהמביניהם)סעיףקטן)ב()2((עיובהרכי
עיצוםכספייוטלרקבמקרהשההפרהנגרמהבידיסוכן

המכסולאבמקריםשבהםההפרהנגרמהבידיהיבואןע

יצואןשהגיש,בעצמואובאמצעותסוכןמכס, דע
הצהרתייצואהכוללתפרטלאנכון,אושלאצירףלה
מסמךשהיהעליולצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף
103המוצע,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספיבסכום
של000,עשקליםחדשים)סעיףקטן)ב()3((עיובהרכיעיצום
כספייוטלרקבמקריםשבהםההפרהנגרמהבידיהיצואן

ולאבמקרהשההפרהנגרמהבידיסוכןהמכסע

סוכןמכסשהגישהצהרתייצואהכוללתפרט הע
לאנכון,אושלאצירףמסמךשהיהעליולצרףלה,בניגוד
להוראותסעיף103המוצע,רשאיהמנהלרשאילהטילעליו
עיצוםכספיבסכוםשל000,עשקליםחדשים)סעיףקטן

אם רק יוטלבמקריםאלו כיעיצוםכספי )ב()4((עיובהר
שההפרה במקרה ולא המכס סוכן בידי נגרמה ההפרה

נגרמהבידיהיצואןע

סוכןמכסשפעלבעבורבעלהטוביןבלאשהגיש וע
הרשאה,בניגודלהוראותלפיסעיף לרשותהמכסכתב
כספי עיצום עליו להטיל המנהל רשאי המוצע, 168)ב(
מביניהם הגבוה לפי חדשים, שקלים 000,ע של בסכום

)סעיףקטן)ב()ע((ע

ס"חהתשכ"ח,עמ'6ע1ע 10
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סוכןמכסשהגישהצהרתייבואהכוללתפרטלא )2(
צירףלהצהרתהייבואשהגיש,מסמך נכון,אושלא

שהיהעליולצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף62;

יצואןשהגיש,בעצמואובאמצעותסוכןמכס, )3(
צירף שלא או נכון, לא הצהרתייצואהכוללתפרט
עליו שהיה מסמך כאמור שהגיש הייצוא להצהרת

לצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף103;

סוכןמכסשהגישהצהרתייצואהכוללתפרטלא )4(
נכון,אושלאצירףלהצהרתהייצואשהגיש,מסמך

שהיהעליולצרףלה,בניגודלהוראותלפיסעיף103;

סוכןמכסשפעלבעבורבעלטוביןבלאשהגיש )ע(
לרשותהמכסכתבהרשאה,בניגודלהוראותלפיסעיף

168)ב(;

בסעיףקטןזה,"מסמך"-למעטמסמךכאמורבסעיף62)ג()2(
או103)ג()2(,לפיהעניין,שנדרשלפיפקודתהיבואוהיצוא
הייבוא פקודת - )להלן התשל"ט-111979 חדש[, ]נוסח

והייצוא(ע

זו,כמפורט מישהפרהוראהמההוראותלפיפקודה )ג(
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראות

סימןזה,בסכוםשל000,ע2שקליםחדשים:

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

סוכןאנייה,קברניטאנייהאוחברתהספנות )א(
-בניגודלהוראותסעיף3ע)א()1(;

חברתתעופהמובילה-בניגודלהוראות )ב(
סעיף3ע)א()2(;

מישלאהגישמצהרבמועדיםהקבועיםלגביו זע
בסעיף3עהמוצע)ראוסעיףקטן)ג()1((,רשאיהמנהללהטיל
עלהמפרעיצוםכספיבסכוםשל000,ע2שקליםחדשים

)סעיףקטן)ג()1((ע

בהפרותשבוצעובידיבעלימחסניםרשויים, חע
המפורטותבסעיףקטן)ג()2(ו–)3(,יוכלהמנהללהטילעל
בעלרישיוןהמחסןעיצוםכספיבסכוםשל000,ע2שקלים
חדשיםעהפרהאחתנוגעתלבעלרישיוןמחסןשפעלבניגוד
המוצע, 68)א( סעיף להוראות בניגוד הרישיון, לתנאי
והשנייהנוגעתלבעלרישיוןמחסןשאחסןבמחסןטובין
בלאשניתנהלגביהםהתרהמתאימה,בניגודלהוראות

סעיף68)ב(המוצעע

המנויה הוראה שהפר מחסן רישיון בעל טע
בתוספתלפקודה,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספי
232א סעיף הוראות )לפי בתוספת לצדה הנקוב בסכום
כנוסחוהמוצעבסעיף8עלהצעתהחוק,סכוםזהלאיעלה

על0,000עשקליםחדשים(עבתוספתמוצעלקבוערשימה
שלהוראותמתקנותהמכס,התשכ"ו-ע196)להלן-תקנות

המכס(,הנוגעותלחובותהחלותעלבעלרישיוןמחסןע

מדיניות את שיבטא נוהל תפרסם המסים רשות
האכיפה אמצעי יופעלו האכיפהשלהואתהאופןשבו
השונים)כגוןסמכויותתפיסהוחילוט)ראולמשלסעיפים
188עד192ו–204לפקודה(והסמכותלהטילעיצוםכספי
לתכלית לב בשים המוצע(, א' עשר שלושה פרק לפי

העומדתביסודכלאחדמהםע

לצרף שיש למסמכים הנוגעות ההפרות כי יצוין
להצהרתהייבואאולהצהרתהייצואלאיחולועלמסמכים
מכוח הנדרשים אישורים היתרים, רישיונות, שעניינם
פקודתהייבואוהייצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-1979)ראו
ההגדרה"מסמך"בסעיףקטן)ב(סיפה(,שכןלענייןזהנקבע

מנגנוןאכיפהבפקודההאמורהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'ע62ע 11
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להוראות בניגוד - יבואן של מכס סוכן )ג(
סעיף3ע)א()3(;

בעלרישיוןמחסןשפעלבניגודלתנאיהרישיון, )2(
בניגודלהוראותסעיף68)א(;

בלא טובין במחסן שאחסן מחסן רישיון בעל )3(
שניתנהלגביהםהתרה,בניגודלהוראותסעיף68)ב(ע

בעלרישיוןמחסןשהפרהוראהמההוראותלפיסעיף )ד(
232,כמפורטבטורא'בתוספת,רשאיהמנהללהטילעליו

עיצוםכספיבסכוםהקבועבטורב'לצדהע

הודעהעלכוונת
חיוב

הוראה223גע הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
מההוראותלפיפקודהזו,כאמורבסעיף223ב)בפרקזה-
המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,
ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי

)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

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

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהל )3(
לפיהוראותסעיף223ד;

להוראות בניגוד - יבואן של מכס סוכן )ג(
סעיף3ע)א()3(;

בעלרישיוןמחסןשפעלבניגודלתנאיהרישיון, )2(
בניגודלהוראותסעיף68)א(;

בלא טובין במחסן שאחסן מחסן רישיון בעל )3(
שניתנהלגביהםהתרה,בניגודלהוראותסעיף68)ב(ע

בעלרישיוןמחסןשהפרהוראהמההוראותלפיסעיף )ד(
232,כמפורטבטורא'בתוספת,רשאיהמנהללהטילעליו

עיצוםכספיבסכוםהקבועבטורב'לצדהע

הודעהעלכוונת
חיוב

הוראה223גע הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
מההוראותלפיפקודהזו,כאמורבסעיף223ב)בפרקזה-
המפר(,ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותוסעיף,
ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי

)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

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

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהל )3(
לפיהוראותסעיף223ד;

סעיפים 223ג עד 223יח המוצעים

עיצום להטיל הסמכות הפעלת אופן את לקבוע מוצע
כספיעההוראותהמוצעותהןההוראותהמקובלותבהסדרי
החקיקהשבהםקבועההיוםהסמכותלהטילעיצוםכספיע
של קיומו את להבטיח נועדו אלה מפורטות הוראות
הליךמינהליאחידוהפעלהשוויוניתשלהסמכותביחס
חוזרת הפרה לעניין הוראות נקבעו זה, בכלל למפריםע
והפרהנמשכת,הסמכותלקבועמקרים,נסיבותושיקולים
להפחתתסכוםהעיצוםהכספי,הוראותלענייןעדכוןסכום
העיצוםהכספי,המועדלתשלומו,הפרשיהצמדהוריבית,

הליכיגבייה,מנגנוןערעור,חובתפרסוםועודע

מוצע 223יד( עד 223יב )סעיפים המוצע ג' בסימן
לקבועמנגנוןשלהתראהמינהליתעהתראהמינהליתהיא
כליאכיפההמקלעםהמפר,ומחליף,במקריםמסוימים,
מאפשרת המינהלית ההתראה כספיע עיצום של הטלה
למפרהזדמנותלתקןאתההפרה,בלאתשלוםהעיצום
המנהל שלפני העובדתית שהתשתית אף זאת, הכספיע

מעידהעלכךשהייתההפרהע

יודגשכיהטלתהעיצוםהכספיוכןהמצאתהתראה
המכס, רשות בידי כספי, עיצום הטלת חלף מינהלית

יוסדרובנוהלהפעלהאשריביאבחשבון,ביןהשאר,כלים
מינהלייםנוספיםהעומדיםלרשותהמכסע

לבסוףמוצע,בסעיף7עלהצעתהחוק,לתקןאתסעיף
להחיל שניתן הכופר הסדר כי ולקבוע לפקודה 231)ד(
פסקאות לפי עבירות יחולעל לא פליליות, עלעבירות
)4(ו–)6(שלסעיף212)א(לפקודה,שיסודןבהפרותשניתן
להטילעליהןעיצוםכספילפיהוראותפרקשלושהעשר
א'כנוסחוהמוצע,זאתמתוךתפיסהשלאניתןלאפשר
שנימנגנוניםמקביליםשלאכיפהמינהלית,בשלאותה

התנהגותע

מוצעלהוסיףלפקודההוראותלהסדרתדיווח  סעיף 56
אלקטרוני,וזאתבמסגרתפרקארבעהעשרא' 

כנוסחוהמוצעע

לסעיף 230ב המוצע

עלפיהמוצע,הצהרתייבוא,הצהרתייצוא,מצהר
באמצעות המכס לרשות יוגשו חתום הרשאה וכתב
מסראלקטרוניהחתוםבידיהמגישבחתימהאלקטרונית
מאושרתכהגדרתהבחוקחתימהאלקטרונית,והמנהליוכל

לקבועבכלליםמסמכיםנוספיםשיוגשובדרךזוע
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הסמכותלהוסיףעלסכוםעיצוםהכספיבשלהפרה )4(
נמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף223ו,והמועד
שממנויראוהפרהכהפרהנמשכתלענייןהסעיףהאמורע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף223דעזכותטיעון
223גרשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהמנהל,לעניין
30 הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך
ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאת

התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי223הע )א(
סעיף223ד,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף223זע

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

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

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

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

223ד, סעיף טענותיולפיהוראות המפראת לאטען )ד(
בתוךהתקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעל
כוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

הקבוע223וע הכספי העיצום על ייווסף נמשכת בהפרה )א(
לאותההפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכת

ההפרהע

לסעיף 230ג המוצע

מסמך בהגשת שחייב מי כי לקבוע, מוצע 
באמצעותמסראלקטרוני,ישמוראתהמסמך,לרבותכל
כיום, בכלליםע המנהל שיקבע בדרך לו שצורף מסמך
לרשות המוגש לרשמון מצורפים המקוריים המסמכים
המכס)ראוסעיף146לפקודהשמוצעכאמורלבטלובסעיף

42להצעתהחוק(ע

לסעיף 230ד המוצע

אחר מסמך או דרישה הודעה, כי לקבוע, מוצע
שהמנהלאועובדשלרשותהמכסשהמנהלהסמיכולכך,
רשאיםלהמציאלפיפקודהזולנמען,יכולשייערכוכמסר

אלקטרוניויומצאולנמעןבדרךשיקבעהמנהלבכלליםע

לסעיף 230ה המוצע

מסר שלפיה לסתירה, הניתנת חזקה לקבוע מוצע
אלקטרוניהומצאלנמעןבתוםשלושהימיעסקיםממועד

בסעיף כמפורט תנאים שמתקיימים ובלבד שליחתו,
המעידיםעלכךשהתוכןשנשלחבמסרהיהזמיןלנמען
ומאפשריםלולהוכיח,אםברצונולסתוראתהחזקה,כי
נמנעממנולצפותבתוכןהאמורעאתהחזקהיוכלהנמען
לסתור,ביןהשאר,עלידיהמצאתרשומתתוכנהשלפיה

תקלהמנעהממנולהתחברלמערכתע

לסעיפים 230ו עד 230ח המוצעים

על לפקח למנהל שיאפשרו הוראות לקבוע מוצע
אמצעיהדיווחהאלקטרוניבאופןיעיל,ובכללזהלהסמיכו
לקבועכלליםלענייןהתוכנותשייעשהבהןשימושולנהל

מרשםשלתוכנותהעומדותבתנאיםכאמורע

יצויןכיכיוםמוגשיםרשמוניםלמכסבאופןמקוון
ובמקביל המכס( לתקנות 9א תקנה )ראו צרופות בלא
שלהרשמון חתומים מקוריים עותקים למכס מומצאים

והמסמכיםשישלצרףאליוע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הקבוע הכספי העיצום על ייווסף חוזרת בהפרה )ב(
לאותההפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לעניין
זה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיפקודה
זו,כאמורבסעיף223ב,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשל
או כספי עיצום המפר על הוטל שבשלה הוראה אותה

שבשלההורשעע

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך223זעסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת האוצר, שר )ב(
להטיל ניתן יהיה שבשלהם ושיקולים נסיבות מקרים,
עיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,

ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת223חע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום דרישת
על ההודעה מסירת ביום - 223ד בסעיף כאמור המנהל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף223טזועוכב
תשלומושלהעיצוםהכספיבידיהמנהלאוביתהמשפט-
יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בערעורע

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף223בובתוספת, )ב(
יתעדכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,
בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומת
המדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכום
10שקלים האמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל
חדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצום )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ע

המועדלתשלום
עיצוםכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת223טע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף223הע

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצום223יע )א(
הכספילתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עלאףהאמורבסעיף231א,הוראותסעיף100לחוקמס )ב(
ערךמוסףלאיחולולענייןהפרשיהצמדהוריביתכאמור

בסעיףקטן)א(ע

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינהועלגבייתותחולפקודת223יאעגבייה
המסים)גביה(12ע

הקבוע הכספי העיצום על ייווסף חוזרת בהפרה )ב(
לאותההפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לעניין
זה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיפקודה
זו,כאמורבסעיף223ב,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשל
או כספי עיצום המפר על הוטל שבשלה הוראה אותה

שבשלההורשעע

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך223זעסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת האוצר, שר )ב(
להטיל ניתן יהיה שבשלהם ושיקולים נסיבות מקרים,
עיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,

ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת223חע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום דרישת
על ההודעה מסירת ביום - 223ד בסעיף כאמור המנהל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף223טזועוכב
תשלומושלהעיצוםהכספיבידיהמנהלאוביתהמשפט-
יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בערעורע

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף223בובתוספת, )ב(
יתעדכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,
בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומת
המדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכום
10שקלים האמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל
חדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצום )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ע

המועדלתשלום
עיצוםכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת223טע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף223הע

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצום223יע )א(
הכספילתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עלאףהאמורבסעיף231א,הוראותסעיף100לחוקמס )ב(
ערךמוסףלאיחולולענייןהפרשיהצמדהוריביתכאמור

בסעיףקטן)א(ע

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינהועלגבייתותחולפקודת223יאעגבייה
המסים)גביה(12ע

חוקיא"י,כרךב'עמ')ע(1374,)א(1399ע 12
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סימן ג': התראה מינהלית

הוראה223יבעהתראהמינהלית הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
והתקיימו 223ב, בסעיף כאמור זו, מההוראותלפיפקודה
המשפטי היועץ באישור בנהלים, המנהל, שקבע נסיבות
לממשלה,רשאיהוא,במקוםלהמציאלוהודעהעלכוונת
חיובולהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותסימןב',להמציא
לוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,
"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטי

לממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןזהע

בהתראהמינהליתיצייןהמנהלמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכי
אםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצוםכספי
כאמור העניין, לפי חוזרת, הפרה נמשכתאו הפרה בשל
בסעיף223יד,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטול

ההתראהלפיהוראותסעיף223יגע

ביטולהתראה
מינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהליתכאמורבסעיף223יב,223יגע )א(
רשאיהואלפנותלמנהל,בכתב,בתוך30ימים,בבקשהלבטל

אתההתראהבשלאחדמהטעמיםהאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצע,המפורטבהתראה,אינומהווה )2(
הפרהע

לפי מינהלית, התראה לביטול בקשה המנהל קיבל )ב(
)א(,רשאיהואלבטלאתההתראהאו הוראותסעיףקטן
לדחותאתהבקשהולהותיראתההתראהעלכנה;החלטת

המנהלתינתןבכתבותימסרלמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן223ידע הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
זהוהמפרהמשיךלהפראתההוראהשבשלהנמסרהלו
הפרה בשל תשלום דרישת לוהממונה ימסור ההתראה,

נמשכתכאמורבסעיף223וע

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנשלחהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף223ו)ב(,והמנהל
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף223ג

בשלההפרההחוזרתע

סימן ד': שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיפקודה

זוולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי223טוע
פקודהזוהמנויותבסעיף223בושלהוראהמההוראותלפי

חוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע
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עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערער223טזעערעור )א(
לביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלום;
ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמהיוםשבונמסרהלמפר

הודעהעלההחלטהע

איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאת )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהמנהלאו

אםביתהמשפטהורהעלכךע

לפיסעיף שהוגש לקבלערעור החליטביתהמשפט )ג(
ששולםהעיצוםהכספיוהורהעלהחזרת לאחר )א(, קטן
סכוםהעיצוםהכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,
יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריבית,מיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

פרסוםעלעיצום
כספי

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר223יזע )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את המסים רשות של האינטרנט
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל ההפרהשבשלה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעורההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )ע(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף223טז,יפרסםהמנהל,בפרסום )ב(
לפיסעיףקטן)א(,גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

עלאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהמנהללפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלצורך

אזהרתהציבורע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהם )ד(
בגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(
לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-131998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על עיצוםכספישהוטל בעניין לפיסעיףזה פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

שרהאוצררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטים )ו(
האמוריםבסעיףזהע

עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערער223טזעערעור )א(
לביתמשפטהשלוםשבויושבנשיאביתמשפטהשלום;
ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמהיוםשבונמסרהלמפר

הודעהעלההחלטהע

איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאת )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהמנהלאו

אםביתהמשפטהורהעלכךע

לפיסעיף לקבלערעורשהוגש החליטביתהמשפט )ג(
לאחרששולםהעיצוםהכספיוהורהעלהחזרת )א(, קטן
סכוםהעיצוםהכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספי,
יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריבית,מיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

פרסוםעלעיצום
כספי

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר223יזע )א(
בדרך שלהלן, הפרטים את המסים רשות של האינטרנט
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל ההפרהשבשלה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעורההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )ע(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורלפיסעיף223טז,יפרסםהמנהל,בפרסום )ב(
לפיסעיףקטן)א(,גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

עלאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהמנהללפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלצורך

אזהרתהציבורע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהם )ד(
בגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(
לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-131998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על עיצוםכספישהוטל בעניין לפיסעיףזה פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

שרהאוצררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטים )ו(
האמוריםבסעיףזהע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 13
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שמירתאחריות
פלילית

מינהלית,223יחע התראה המצאת או כספי עיצום תשלום )א(
לפיפרקזה,לאיגרעומאחריותוהפליליתשלאדםבשל
הפרתהוראהמההוראותלפיפקודהזוהמנויותבסעיף223ב,

המהווהעבירהע

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

אםכןהתגלועובדותחדשות,המצדיקותזאתע

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

תשלוםהסכוםעדיוםהחזרתוע"

סעיף226לפקודה-בטלעעעעביטולסעיף226

הוספתפרק
ארבעהעשרא'

אחריסעיף230לפקודהיבוא:6עע

"פרק ארבעה עשר א': דיווח אלקטרוני

בפרקזה-230אעהגדרות

"דיווחאלקטרוני"-הגשתמסמךבאמצעותמסראלקטרוני
החתוםבחתימהאלקטרוניתמאושרתוניתןלשמירה

אלקטרוניתולהפקהכפלט;

"חתימהאלקטרוניתמאושרת"-כהגדרתהבחוקחתימה
אלקטרוניתע

חובתדיווח
אלקטרוני

הרשאה230בע וכתב מצהר ייצוא, הצהרת ייבוא, הצהרת )א(
חתוםיוגשולרשותהמכסבאמצעותמסראלקטרוניהחתום
בידיהמגישבחתימהאלקטרוניתמאושרת)בפרקזה-מסר

אלקטרונימאושר(,בהתאםלהוראותלפיפרקזהע

על נוספים מסמכים בכללים לקבוע רשאי המנהל )ב(
המסמכיםהמנוייםבסעיףקטן)א(,אשריוגשולרשותהמכס

באמצעותמסראלקטרוניכאמורבאותוסעיףקטןע

שמירתמסמך
שהוגשכמסר

אלקטרוני

מישחייבבהגשתמסמךבאמצעותמסראלקטרוני,ישמור230גע
אתהמסמך,לרבותכלמסמךשצורףלו,בדרךשיקבעהמנהל

בכלליםע

המצאתמסר
אלקטרוניבידי

רשותהמכס

הודעה,דרישהאוכלמסמךאחרשהמנהלאועובדרשות230דע
המכסשהמנהלהסמיכולכךרשאיםלהמציאלפיפקודהזו
לנמען,יכולשייערכוכמסראלקטרוניויומצאולנמעןבדרך

שיקבעהמנהלבכלליםע

לנמען230העחזקתמסירה שנשלח 230ד, בסעיף כאמור אלקטרוני מסר )א(
באמצעותמערכתממוכנתשלרשותהמכס,חזקהכיהומצא
ובלבד שליחתו, ממועד עסקים ימי שלושה בתום לנמען

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

בידיהנמען;

המערכתהקולטתמאפשרתלנמעןלהפיקרשומת )2(
תוכנה)log(המעידהעלמועדיכניסתולמערכתע

חזקהכאמורבסעיףקטן)א(ניתנתלסתירהבידיהנמען, )ב(
ביןהשאר,עלידיהמצאתרשומתתוכנהכאמורבפסקה)2(
שלאותוסעיףקטןשלפיהנמנעמהנמעןלהתחברלמערכת
בסעיף כאמור התקופה תום שלאחר בתקופה הקולטת

קטן)א(רישהבשלתקלהבאותהמערכתע

כלליםלעניין
דיווחאלקטרוני

המנהלרשאילקבועבכלליםהוראותלעניין-230וע

התנאיםוהליכיהאישורלשםחיבורלמערכתהממוכנת )1(
שלרשותהמכסלצורךדיווחאלקטרונילרשותהמכס;

אופןהדיווחהאלקטרוני; )2(

דרישותמינימוםלמערכותחומרהותוכנההמשמשות )3(
לצורךדיווחאלקטרוני;

דיווח לצורך בהם להשתמש שיש הטפסים מבנה )4(
אלקטרוניומתכונתםע

לצורךאבטחתהדיווחהאלקטרוניכאמורבפרקזהינהל230זעמרשםתוכנות )א(
הדרישות לגביהן תוכנותשמתקיימות מרשםשל המנהל
שנקבעולפיסעיף230ו)3()בסעיףזה-מרשםתוכנות(;מרשם

התוכנותיפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע

לאיעשהאדםשימושבתוכנהלצורךביצועהוראות )ב(
לפיפקודהזו,אלאאםכןהיארשומהבמרשםהתוכנותע

תקלהבמערכת
חומרהאותוכנה

היתהתקלהאוהשבתהבמערכתחומרהאותוכנההמשמשת230חע
אתרשותהמכסלקליטהאולשליחהשלמסראלקטרונילפי
הוראות בכללים לקבוע המנהל רשאי זו, הוראותפקודה
לענייןקליטהאושליחהשלאבאמצעותמסראלקטרוני,
שיחולובתנאיםשיקבעולתקופהשיקבע;הודעהעלקביעת
הוראותכאמורתפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע"

בסעיף231לפקודה,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:7עעתיקוןסעיף231

הוראותסעיףזהלאיחולועלעבירהלפיפסקאות)4(או)6(שלסעיף212)א(,אלא ")ד(
אםכןנעברהבידימישאינויבואןאויצואןכהגדרתםבסעיף223א,וכןאםנעברה
בקשרלמסמךכאמורבסעיפים62)ג()2(או103)ג()2(,לפיהעניין,שנדרשלפיפקודת

הייבואוהייצואע"

בסעיף231אלפקודה,במקום"108)ב(,ע13ו־142"יבוא"108,ע139,13ו־141"ע8עעתיקוןסעיף231א

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

בידיהנמען;

המערכתהקולטתמאפשרתלנמעןלהפיקרשומת )2(
תוכנה)log(המעידהעלמועדיכניסתולמערכתע

חזקהכאמורבסעיףקטן)א(ניתנתלסתירהבידיהנמען, )ב(
ביןהשאר,עלידיהמצאתרשומתתוכנהכאמורבפסקה)2(
שלאותוסעיףקטןשלפיהנמנעמהנמעןלהתחברלמערכת
בסעיף כאמור התקופה תום שלאחר בתקופה הקולטת

קטן)א(רישהבשלתקלהבאותהמערכתע

כלליםלעניין
דיווחאלקטרוני

המנהלרשאילקבועבכלליםהוראותלעניין-230וע

התנאיםוהליכיהאישורלשםחיבורלמערכתהממוכנת )1(
שלרשותהמכסלצורךדיווחאלקטרונילרשותהמכס;

אופןהדיווחהאלקטרוני; )2(

דרישותמינימוםלמערכותחומרהותוכנההמשמשות )3(
לצורךדיווחאלקטרוני;

דיווח לצורך בהם להשתמש שיש הטפסים מבנה )4(
אלקטרוניומתכונתםע

לצורךאבטחתהדיווחהאלקטרוניכאמורבפרקזהינהל230זעמרשםתוכנות )א(
הדרישות לגביהן תוכנותשמתקיימות המנהלמרשםשל
שנקבעולפיסעיף230ו)3()בסעיףזה-מרשםתוכנות(;מרשם

התוכנותיפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע

לאיעשהאדםשימושבתוכנהלצורךביצועהוראות )ב(
לפיפקודהזו,אלאאםכןהיארשומהבמרשםהתוכנותע

תקלהבמערכת
חומרהאותוכנה

היתהתקלהאוהשבתהבמערכתחומרהאותוכנההמשמשת230חע
אתרשותהמכסלקליטהאולשליחהשלמסראלקטרונילפי
הוראות בכללים המנהללקבוע רשאי זו, פקודה הוראות
לענייןקליטהאושליחהשלאבאמצעותמסראלקטרוני,
שיחולובתנאיםשיקבעולתקופהשיקבע;הודעהעלקביעת
הוראותכאמורתפורסםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע"

תיקוןסעיף231בסעיף231לפקודה,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:7עע

הוראותסעיףזהלאיחולועלעבירהלפיפסקאות)4(או)6(שלסעיף212)א(,אלא ")ד(
אםכןנעברהבידימישאינויבואןאויצואןכהגדרתםבסעיף223א,וכןאםנעברה
בקשרלמסמךכאמורבסעיפים62)ג()2(או103)ג()2(,לפיהעניין,שנדרשלפיפקודת

הייבואוהייצואע"

תיקוןסעיף231אבסעיף231אלפקודה,במקום"108)ב(,ע13ו־142"יבוא"108,ע139,13ו־141"ע8עע

הוראות כמה הפקודה לעניין להחיל מוצע  סעיף 58
הפיקוח הגבייה, בתחומי לסמכויות הנוגעות 
ערך מס בחוק אלה קבועותבהקשרים ואשר והתפעול,

מוסף,וזאתלצורךייעולביצועהפקודהעלשםכך,מוצע
לתקןאתסעיף231אלפקודה,המחילהוראותמחוקמס

ערךמוסף,כמפורטלהלןע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הוספתסעיף
231א2

אחריסעיף231א1לפקודהיבוא:9עע

לאיגלהאדםידיעהשהגיעהאליואגבביצועפקודה231א2ע"חובתסודיות )א(
זו,אלאבהתקייםאחדמאלה:

שרהאוצרהתירלגלותה; )1(

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

2ב)א(לפקודתהייבואוהייצוא;

זואו נדרשלגלותהבהליךמשפטילפיפקודה )3(
חוקמסיםכמשמעותובחוקלתיקוןדינימסים)חילופי

ידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-141967;

המידעהואכמפורטבסעיף384אלחוקהביטוח )4(
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-ע199ע1,אובתקנות
לפיו,ובלבדשמידעכאמוריימסרלמוסדלביטוחלאומי
סעיף, באותו האמורות לתכליות נדרש זה ושמידע

ובמידהשנדרשע

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

שצוינובולצורךמילויתפקידםכדין,ומנימוקיםשיירשמוע

הגיעהלאדםידיעהלפיהוראותסעיףקטן)א(,יראו )ג(
אותוכמישקיבלאותהאגבביצועפקודהזוע

גילהאדםידיעהשהגיעהאליואגבביצועפקודהזו, )ד(
בניגודלהוראותלפיסעיףזה,דינו-מאסרשנהאוקנס

19,300שקליםחדשיםע"

בסעיף231ד)ג()2(לפקודה,במקום"אותורשימון"יבוא"אותההצהרתייבוא"ע60עתיקוןסעיף231ד

מוצעלהחיללענייןהפקודהאתסעיף108)א(לחוק
מסערךמוסףאשרקובעכי"כדילהבטיחביצועושלחוק

זהאוהתקנותעלפיורשאיהמנהל-

)1(לדרושמכלאדםלמסורלוידיעותהנוגעותלענין
לענין הנוגעים ובדוגמאות במסמכים לעיין לו ולאפשר

ולצלמם;

)2(לדרושמהחייבבמסלמסורלופנקסים,מסמכים,
זיהוי סימני לרבות לענין, הנוגעים וידיעות דוגמאות
שנמסרולומאתהמנהלובלבדשמהשנמסרכאמוריוחזר
תוךשלושהחדשיםמתאריךקבלתואםלאהוגשהלפני

כןקובלנהעלעבירהעלחוקזהע"

עודמוצעלהחיללענייןהפקודהאתסעיףע13לחוק
מסערךמוסף,שלפיו"כלפעולהשנעשתהלפיחוקזהלא

ייגרעתקפהמחמתפגםבצורה,טעותאוהשמטהשחלו
בה,אםאיןבהםכדילפגועבעיקראולהטעות"ע

לבסוף,מוצעלהחילכאמוראתסעיף139לחוקמסערך
מוסףהקובעהוראתעיגולסכומיםהחסרהכיוםבפקודה,

ואתסעיף141לחוקהאמורשעניינוהמצאתמסמכיםע

את המכס לעניין מחיל לפקודה 231א סעיף  סעיף 59
לעניין מוסף ערך מס לחוק 142 סעיף הוראת 
231א2לפקודה בסעיף גילוימידעעמוצעלקבוע, איסור
כנוסחוהמוצע,הוראהנפרדתלענייןזה,במתכונתשל
סעיף142הנזכרלעיל,ובתוספתחריגהנובעמתפקידושל
המכסבאכיפתדיניהייבואוהייצואשלפיותותרמסירת
בתחום תפקידן ביצוע לצורך ציבוריות לרשויות מידע
חוקיותהייבואוהייצואעיובהרכיהמידעשיועברלרשויות
המוסמכותיהיהרקהמידעשנדרשלשםבדיקתחוקיות

ס"חהתשכ"ז,עמ'136ע 14
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אחריסעיף232לפקודהיבוא:61עהוספתסעיף232א

שרהאוצררשאי,בצו,בהסכמתשרהמשפטים,לתקןאת232אע"תיקוןהתוספת
בשל שייקבע הכספי העיצום שסכום ובלבד התוספת,
כמפורט ,232 סעיף לפי מההוראות הוראה של הפרה

בטורב'בתוספת,לאיעלהעל0,000עשקליםחדשיםע"

בסעיף233לפקודה,בכותרתהשוליים,במקום"בתסקיר"יבוא"במצהר"ע62עתיקוןסעיף233

אחריסעיף238לפקודהיבוא:63עהוספתסעיף238א

"הקלותבהליכי
ייבואלגורמים

מאושרים

שרשרת238אע אבטחת החוץ, סחר תהליכי על הקלה לצורך
האספקההעולמיתוחיזוקאמצעיהביטחוןבתהליכיםאלה,
רשאיהמנהללהעניקלגורמיםשיאשרהקלותבהליכיייבוא
לפיפקודהזו;המנהליורהעלסוגיההקלותכאמורשיינתנו

ועלהתנאיםשלפיהםיינתנוההקלותע"

בסעיף239אלפקודה,במקום"רשמון"יבוא"הצהרה"ובמקום"שהותרוטובין"יבוא64עתיקוןסעיף239א
"שניתנהלגביטוביןשנכללובהצהרההתרה"ע

בסעיף239בלפקודה-ע6עתיקוןסעיף239ב

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

יבוא"בו,אינוטעון";

סעיףקטן)ב(-בטלע )2(

אחריסעיף241לפקודהיבוא:66עהוספתתוספת

"תוספת

)סעיף223ב)ד((

ההוראה
סכוםהעיצוםהכספי

בשקליםחדשים

בעלרישיוןמחסןשלאניהלרישומיםבהתאםלהוראות)1(
המכס, לתקנות 23)א( תקנה להוראות בניגוד המנהל,

התשכ"ו-ע16196)בתוספתזו-תקנותהמכס(

000,ע

על)2( שנתי דוח למנהל הגיש שלא מחסן רישיון בעל
המלאיבהתאםלהוראותתקנה23אלתקנותהמכס

000,ע

הוספתסעיף232אאחריסעיף232לפקודהיבוא:61ע

שרהאוצררשאי,בצו,בהסכמתשרהמשפטים,לתקןאת232אע"תיקוןהתוספת
בשל שייקבע הכספי העיצום שסכום ובלבד התוספת,
כמפורט ,232 סעיף לפי מההוראות הוראה של הפרה

בטורב'בתוספת,לאיעלהעל0,000עשקליםחדשיםע"

תיקוןסעיף233בסעיף233לפקודה,בכותרתהשוליים,במקום"בתסקיר"יבוא"במצהר"ע62ע

הוספתסעיף238אאחריסעיף238לפקודהיבוא:63ע

"הקלותבהליכי
ייבואלגורמים

מאושרים

שרשרת238אע אבטחת החוץ, סחר תהליכי על הקלה לצורך
האספקההעולמיתוחיזוקאמצעיהביטחוןבתהליכיםאלה,
רשאיהמנהללהעניקלגורמיםשיאשרהקלותבהליכיייבוא
לפיפקודהזו;המנהליורהעלסוגיההקלותכאמורשיינתנו

ועלהתנאיםשלפיהםיינתנוההקלותע"

בסעיף239אלפקודה,במקום"רשמון"יבוא"הצהרה"ובמקום"שהותרוטובין"יבוא64ע
"שניתנהלגביטוביןשנכללובהצהרההתרה"ע

תיקוןסעיף239א

תיקוןסעיף239בבסעיף239בלפקודה-ע6ע

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

יבוא"בו,אינוטעון";

סעיףקטן)ב(-בטלע )2(

הוספתתוספתאחריסעיף241לפקודהיבוא:66ע

"תוספת

)סעיף223ב)ד((

ההוראה
סכוםהעיצוםהכספי

בשקליםחדשים

בעלרישיוןמחסןשלאניהלרישומיםבהתאםלהוראות)1(
המכס, לתקנות 23)א( תקנה להוראות בניגוד המנהל,

התשכ"ו-ע16196)בתוספתזו-תקנותהמכס(

000,ע

על)2( שנתי דוח למנהל הגיש שלא מחסן רישיון בעל
המלאיבהתאםלהוראותתקנה23אלתקנותהמכס

000,ע

הייבואוהייצואבאותומקרהספציפיעכך,למשל,לאיימסר
)1( מידעמזההעלהמייבאאובעלהטוביןמכוחפסקה
בסעיףקטן)א(המוצע,מקוםשאיןהדברנדרשלשםבדיקת

חוקיותהייבואאוהייצואבאותומקרהע

תכנית היא מאושר" כלכלי "גורם תכנית  סעיף 63
הסחרהעולמיתע וולונטריתלאבטחתשרשרת 
בישראל המכס רשויות בידי שאומצה התכנית,
SAFE–ה מסגרת מסמך על מבוססת ע200, בשנת

)SecureandFacilitateGlobalTrade(שלארגוןהמכס
לאבטחת אחידים סטנדרטים וקובעת ,)WCO( העולמי

שרשרתהאספקההבין–לאומיתעבמסגרתהתכניתניתנות
בקריטריונים שעומדות לחברות הייבוא הקלותבהליכי
שלאיתנותפיננסיתוציותלהוראותהמכס,ובקריטריונים
ביטחונייםעכדילהסדירבחוקאתהפעלתהתכניתבישראל,
מוצעלהסמיךאתהמנהללתתהקלותלגורמיםשיאשר
ולקבועתנאיםלמתןאישוריםכאמורעיצויןכיתיקוןדומה
נכללבהצעתהחוקלהעמקת זה המוצעבסעיף לתיקון

הגבייה,וכאמור,הליכיהחקיקהלאהושלמוע

סעיף239בלפקודהקובעהוראותלענייןפטור  סעיף 65
מחתימהעלמסמכיםהמוצאיםלפיהפקודהע 
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ההוראה
סכוםהעיצוםהכספי

בשקליםחדשים

להוראות)3( בניגוד מסמך, שמר שלא מחסן רישיון בעל
תקנה23בלתקנותהמכס;

000,ע

שינוישחל)4( שלאהודיעלמנהלעל מחסן רישיון בעל
בפרטשמסר,בניגודלהוראותתקנה23גלתקנותהמכס;

10,000

בעלאמצעישליטהבבעלרישיוןמחסןשהעביראמצעי)ע(
שליטהבובניגודלהוראותתקנה23ו)ד(לתקנותהמכס;

40,000

בעלרישיוןמחסןשהעביראתניהולהמחסןוהפיקוח)6(
עליולאחר,בלאאישורהמנהל,בניגודלהוראותתקנה

23ו)יז(לתקנותהמכס;

000,ע2

בניגוד)7( טובין במחסן שאחסן כללי מחסן רישיון בעל
להוראותתקנה23ו)יט(לתקנותהמכס;

000,ע2

בעלרישיוןמחסןשלאהמציאלמנהלהצהרותותעודות,)8(
בניגודלהוראותתקנה23יבלתקנותהמכסע

"10,000

תיקוןחוקמס
ערךמוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-ע67-17197ע

בסעיף1,אחריההגדרה"המס"יבוא: )1(

""הצהרתייבוא"-כמשמעותהבסימןה'לפרקרביעילפקודתהמכס;

"הצהרתייצוא"-כמשמעותהבסימןב'בפרקשישילפקודתהמכס;";

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

בסעיף30)א()1(,במקום"אםהותרלגביהםרשימוןיצואאומסמךאחרשאישר )3(
לענייןזההמנהל"יבוא"אםהוגשולגביהםהצהרתייצואאומסמךאחרשאישרלעניין

זההמנהל,וניתנהלגביהםהתרה";

בסעיף38)א(,במקום"ברשימוןיבוא"יבוא"בהצהרתייבוא",במקום"שרשימון )4(
היבוא"יבוא"שהצהרתהייבוא",במקום"נושאאתשמו"יבוא"נושאיםאתשמו"

ובמקום"הרשימון"יבוא"ההצהרה";

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

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

בסעיף69א- )7(

בסעיףקטן)א(- )א(

בסעיף לקבוע בדומה ולקבוע, הסעיף את לתקן מוצע
134לחוקמסערךמוסף,כיפטורכאמוריחולרקלעניין

מסמכיםשמוציאהרשותהמכסע

כאמורבדבריההסברלסעיפים37ו–38להצעת  סעיפים
החוק,מוצעלתקןאתחוקמסערךמוסףוחוק  67 ו–68
מסקנייהלצורךהתאמתהוראותיהםלהוראות 
לצורך וכן בייבוא, המס תשלום בנושא המוצע החוק

ס"חהתשל"ו,עמ'2ע;התשע"ז,עמ'390ע 17
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בפסקה)4(,במקום"רשימוניהייצוא"יבוא"הצהרותהייצוא"ובמקום )1(
"שהותרובתקופתהדוח"יבוא"שניתנהלגביהטוביןהכלוליםבהםהתרה

בתקופתהדוח,ושנכלליםבדוח";

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

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

בסעיף89,במקום"בעתהתרתרשימוןהיבואלצריכהבארץ"יבוא"במועדתשלום )8(
המכסעליהםלפיהוראותסעיף123בלפקודתהמכס";

בסעיףע9)א1(,במקום"רשימונייבוא"יבוא"הצהרותייבוא"ע )9(

תיקוןחוקמס
קנייה)טובין

ושירותים(

10)א()1(,במקום"בשעת68ע בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-2ע1819,בסעיף
פדייתםמפיקוחרשותהמכס"יבוא"במועדתשלוםהמכסעליהםלפיהוראותסעיף

123בלפקודתהמכס"ע

תיקוןפקודת
מסהכנסה

בפקודתמסהכנסה]נוסחחדש[19,בסעיף8ע1ב,אחריפסקה)2(יבוא:69ע

פקודתהמכס; ")2א(

חוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-2ע19; )2ב(

פקודתתעריףהמכסוהפטורים,1937;"ע )2ג(

תיקוןחוקסוכני
המכס

בחוקסוכניהמכס,התשכ"ה-201964,בסעיף3א)ב(-70ע

ברישה,במקום"רשימוניםלענייןסעיףע2לפקודתהמכס"יבוא"הצהרתייבואלפי )1(
סימןה'בפרקרביעילפקודההמכסאוהצהרתייצואלפיסימןב'בפרקשישילפקודה

האמורה)בסעיףזה-הצהרות(";

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

תיקוןחוקהיטלי
סחרואמצעיהגנה

בחוקהיטליסחרואמצעיהגנה,התשנ"א-71-211991ע

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

בהצהרה";

בפסקה)4(,במקום"רשימוניהייצוא"יבוא"הצהרותהייצוא"ובמקום )1(
"שהותרובתקופתהדוח"יבוא"שניתנהלגביהטוביןהכלוליםבהםהתרה

בתקופתהדוח,ושנכלליםבדוח";

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

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

בסעיף89,במקום"בעתהתרתרשימוןהיבואלצריכהבארץ"יבוא"במועדתשלום )8(
המכסעליהםלפיהוראותסעיף123בלפקודתהמכס";

בסעיףע9)א1(,במקום"רשימונייבוא"יבוא"הצהרותייבוא"ע )9(

10)א()1(,במקום"בשעת68ע בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-2ע1819,בסעיף
פדייתםמפיקוחרשותהמכס"יבוא"במועדתשלוםהמכסעליהםלפיהוראותסעיף

123בלפקודתהמכס"ע

תיקוןחוקמס
קנייה)טובין

ושירותים(

תיקוןפקודתבפקודתמסהכנסה]נוסחחדש[19,בסעיף8ע1ב,אחריפסקה)2(יבוא:69ע
מסהכנסה

פקודתהמכס; ")2א(

חוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-2ע19; )2ב(

פקודתתעריףהמכסוהפטורים,1937;"ע )2ג(

תיקוןחוקסוכניבחוקסוכניהמכס,התשכ"ה-201964,בסעיף3א)ב(-70ע
המכס

ברישה,במקום"רשימוניםלענייןסעיףע2לפקודתהמכס"יבוא"הצהרתייבואלפי )1(
סימןה'בפרקרביעילפקודההמכסאוהצהרתייצואלפיסימןב'בפרקשישילפקודה

האמורה)בסעיףזה-הצהרות(";

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

תיקוןחוקהיטליבחוקהיטליסחרואמצעיהגנה,התשנ"א-71-211991ע
סחרואמצעיהגנה

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

בהצהרה";

התאמתהוראותיהםלמונחיםהחדשיםהמוצעיםבהצעת
ייצוא( הצהרת או )הצהרתייבוא רשמון במקום זו חוק

ובמקוםרישוםלייבואאולייצואע

פרקשניב'בחלקט'לפקודתמסהכנסהקובע  סעיף 69
הוראותלענייןמתןהחלטותמיסוי,המוגדרות 
בסעיףזהכ"החלטהבכלהנוגעלחבותהמסשלמבקש,
לתוצאתהמסאולהשלכהעלחבותהמסשלו,בשלפעולה
שביצעעעע"עבפרקזהמוסדרתהסמכותלמתןהחלטתמיסוי,
אופןהגשתהבקשהלהחלטהכאמורוההשלכותשישנן
למתןהחלטהעפרקזהחלכיוםגםעלהחלטותמיסוילפי
חוקמסערךמוסףוחוקימסנוספיםהמפורטיםבסעיף8ע1ב

לפקודהעמאחרשהצורךבקבלתהחלטותמיסויובהוראות
המסדירותנושאזה,קייםלגביכלחוקיהמס,מוצעלתקן
אתסעיף8ע1בהאמורולקבועחוקיםנוספיםשההסדריחול
עליהם:פקודתהמכס,חוקמסקנייהופקודתתעריףהמכס

והפטורים,1937ע

חוק המכס, סוכני בחוק הוראות לתקן מוצע  סעיפים
התשנ"א-1991, הגנה, ואמצעי סחר היטלי  70 עד 72 
)מזון(, הציבור בריאות על הגנה וחוק 
ייבוא" למונחים"הצהרת להתאימן כדי התשע"ו-ע201,

ו"הצהרתייצוא"כמשמעותםבהצעתחוקזוע

ס"חהתשי"ב,עמ'344;התשע"ו,עמ'286ע 18

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'4ע9ע 18

ס"חהתשכ"ה,עמ'16;התשס"ה,עמ'ע74ע 20

ס"חהתשנ"א,עמ'38;התשע"א,עמ'190ע 21

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיף32לב)ב()1(,במקום"רשימוניםשהותרולפיפקודתהמכס"יבוא"הצהרות )2(
ייבואלצריכהשניתנהלגביהטוביןהכלוליםבהןהתרהלפיפקודתהמכס)להלן-

התרהלצריכהבארץ(";

בסעיףע4- )3(

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

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

בהצהרתייצואלפיהוראותסעיף103לפקודתהמכס"ע

תיקוןחוקהגנה
עלבריאותהציבור

)מזון(

בחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-ע22201,בסעיף100)2(,במקום"רשמון72ע
כמשמעותו"יבוא"הצהרתייבואכהגדרתה"ע

ס"חהתשע"ו,עמ'90ע 22
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