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 עמוד
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 נזתפרסמח בזה הצעת חוק נזםעם הממשלה:

 חרק סוכני המכם, תשכ״ד-1964

 פרק ראשון: פרשנות
 בחוק זד. -

ו בפקודת המכס י, אלא ש״בעל״ לענין  (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש ל
 טובין - לרבות אדם הפועל כסוכנו׳ אך למעט סוכן מכס שאין לו טובת הנאה

 בטובין:
 (2) ״פעולת מכסי׳ - כל פעולה וכל מגע עם רשות המכס בקשר ליבוא,

 ליצוא או למעבד טובין׳ ששר האוצר קבע אותם בצו כפעולות מכס:
 (3) ״סוכן מכס״ — אדם העושה פעולת מכם בשביל זולתו, דרך שירות לכל,

 והוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה.

 הגדרות 1,

 פדל, שני: רישום סוכני מכס

 2, (א) מנהל המכס והבלו(להלן - המנהל) ימנה ועדה מייעצת לענין חוק זה (להלן -
 הועדה).

 (ב) יושב ראש הועדה יהיה המנהל או פקיד מכם שנתמנה על ידיו.
 (ג) מספר חברי הועדה ייקבע על ידי המנהל, ובלבד שלפחות שליש מהם יהיו
 סוכני מכס שהוצעו על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של סוכני מכם, ואחד

 מחבריה יתמנה על ידי שר התחבורה.

 3, (א) לא יפעל אדם כסוכן מכם, לא יפרסם ולא יציג עצמו ולא יתחזה כסוכן מכם,
 אלא אם הוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה׳ ולא יעסוק בסוכנות מכם אלא בהתאם

 לאמור ברישום.
 (ב) הוראות סעיף זה אינן באות לפגוע בזכותו —

 (1) של עורך־דין לעסוק בכל פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 20 לחוק
 לשכת עודכי־הדין, תשכ״א-31961;

 (2) של בעל רשיון למחסן רשוי כללי כמשמעותו בסעיף 69 לפקודת המכס -
 לטפל בהחסנת טובין:

 (3) של אדם שעיסוקו ניהול משא ומתן עם רשות המכס בקשר עם כניסתן
 והפלגתן של אניות - לנהל משא ומתן כאמור.

 (א) יחיד יהא כשיר לרישום כסוכן מכס אפ נתקיימו בו כל אלה:
 (1) הוא תושב ישראל;

 (2) מלאו לו 23 שנה!

.4 

 ועדה מייעצת

 אסור לפעול
 ללא רישום

 כשירות יתיד
 להירשם בפנקס

 1 דיני מדינת ישראל׳ נוסח הדש 3׳ תשי׳יז׳ עמ׳ 39.
 2 ס״ח 347׳ תשכ״א, עמ׳ 8ל1.
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 כשירות תאגיד
 להירשם בפנקס

 פנקס סוכני המכס

 סמכות המנהל.
 לרשום

 בקשה לרישום

 פרסום-

 רישום ואגרת
 רישום

 (3) עמד בבחינות שנקבעו על ידי המנהל בהתייעצות. עם הועדה;--
 (4) התמחה בפעולות מכם לפחות שנתיים, .אלא שהמנהל .רשאי,. במקרים

 הנראים לו, לוותר על קיום תנאי זה, בולו או מקצתו.

 (ב) לא יירשם יחיד כסוכן מכס אם נתקיים בו אחד מאלה:
 (1) בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישום היה פקיד מכס, או עובד
 מדינה מהסוגים שקבע לענין זה נציב שירות המדינה, &ו שוטר מהסוגים שקבע
 לענין זה המפקח הכללי של המשטרה, או עובד רשות הנמלים מהסוגים שקבע

 לענין זה המנהל הכללי של רשות הנמלים!
 >2) תוך עשר שנים שקדמו להגשת הבקשה לרישום הורשע או נשא עונש

 מאסר על עבירה שיש עמה קלוץ:
 (3) נפסל לשירות המדינה על פי החלטת בית דין למשמעת של עובדי המדינה,
 או גורש מן המשטרה על פי פסק דין של בית דין למשמעת של המשטרה, או

 גורש' מצבא־הגנה לישראל על פי פסק דין של בית דין מוסמך.

 5. תאגיד יהא כשיר לרישום כסוכן מכס אם נתקיימו בו כל אלה:
 (1) הוא רשום בישראל:

 (2) הוא רשאי׳ במסגרת הפעולות או המטרות שנקבעו לו, לבצע פעולות מכם:
 (3) יש בו לפחות מנהל פעיל אחד או פקיד אחראי אחד או שותף אחד, לפי

 המקרה, שהוא סובן מכפ.

 6. המנהל יקיים פנקס לרישום סוכני מכס (להלן - הפנקס) ויוציא לנרשמים בו תעודות
 רישום.

 7. המנהל רשאי׳ לאחר התייעצות עם הועדה׳ לרשום בפנקס אדם כסוכן מכס כללי׳ או
 כסוכן מכם מוגבל לסוגי עסקאות פלונים או למקומות פלונים.

 8* המבקש. להירשם בסוכן מכס יגיש בקשה לכך בטופס שיורה עליו המנהל.

 9, הוגשה בקשה לפי סעיף 8׳ יפרסם המנהל או מי שהוסמך על ידיו לענין זה הודעה
 על כך ולא יחליט בה לפני תום 60 יום מיום הפרסום.

 10. (א) מצא המנהל כי נתמלאו הוראות הסעיפים 4 (א) או 5 ושולמה אגרת הרישום
 שנקבעה, ירשום את המבקש בפנקס ויתן לו תעודת רישום׳ ומי שנרשם כאמור יהיה רשאי

 לשמש כסוכן מכס עד יום 31 בדצמבר של השנה בה נרשם.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), רשאי המנהל לדחות בקשת אדם לרשמו בפנקס
 אף אם נתמלאו בו התנאים המפורטים בסעיפים 4 (א) או 5, ביחיד—אם לדעת המנהל אין
 המבקש ראוי לעסוק כסוכן מכם׳ ובתאגיד - אם לדעתו אחד השותפים בו או אהד ממנהליו

 הפעילים או אחד מפקידיו האחראים אינו ראוי לעסוק כסוכן מכס.

ת רישום ואמצעי משמעת ק י ח : ־ מ  פרק שלישי

 11. (א) רישומו של סוכן מכס יימחק אם - מחיקת רישום
 (1) חדל להיות תושב ישראל:

 (2) חדל לקיים אחד התנאים המנויים בסעיף 5, אלא שבגלל אי קיום תנאי(3)
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 שבסעיף 5 לא יימחק רישומו של תאגיד כסוכן מכם אם חזר וקיים את התנאי
 תוך 60 יום מיום שחדל לקיימו;

 (3) הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 (ב) המנהל רשאי׳ לאחר התייעצות עמ הועדה׳ למחוק רישומו של סוכן מכס׳ אם
 היה לו יסוד סביר להניח שנתקיימה בו אחת מאלה:

 (1) שנתיים רצופות׳ ובלי סיבה סבירה לבך׳ לא עסק כסוכן מכם ולא עבד
 בתאגיד הרשום לפי חוק זה:

 (3) אינו ראוי לשמש כסוכן מכם;
 (3) הפר הוראה מהוראות חוק זה.

 גג) מחיקת רישומו של סוכן מכס מן הפנקס׳ יכול שתהא לצמיתות, או לתקופה
 מםויימת שבסופה יהא האדם רשאי לבקש חידוש רישומו׳ או לתקופה מסויימת שבסופה

 יחודש רישומו מאליו.

 (ד) נמחק רישומו של סוכן מבס׳ יפורסם הדבר בדרך שנקבעה.

 *מזרת ונזיפה 12. (א) היה למנהל יסוד סביר להניח שסוכן מכם הפר הוראה מהוראות חוק זה׳ רשאי
 הוא׳ במקום למחוק רישומו, להזהירו או לנזוף בו.

 >ב) רשאי המנהל לפרסם אזהרה או נזיפה כאמור בסעיף קטן(א), אך לא יעשה כן
 כל עוד לא חלפה תקופת הערר שנקבעה בחוק זה, ואם הוגש הערר - כל עוד לא נסתיים

 הדיון בו: הפרסום לא יכיל שמו של האדם שניתנה לו האזהרה או הנזיפה.

 13. היה למנהל יסוד םכיר להניח כי נתקיימו נסיבות המחייבות או מרשות מחיקת רישומו
 של אדם מן הפנקס, רשאי הוא לאסור עליו לפעול כסוכן מבס עד שיתברר קיומן של
 הנסיבות׳ ובלבד שאיסור כאמור לא יארך משלושה חדשים, ואם התחילה חקירת משטרה

 בענין זה — עד גמר החקירה וההליכים המשפטיים שבעקבותיה.

 14. (א) לא ישתמש המנהל בסמכות מן הסמכויות שהוענקו לו כפרק זה אלא לאחר שנתן
 לסוכן המכס הזדמנות נאותה להשמיע בפניו טענותיו.

 (ב) הוגשה תביעה פלילית נגד סוכן מכם׳ לא ישתמש המנהל בסמכותו למחוק
 רישומו או ליתן לו אזהרה או נזיפה בשל העבידה שהואשם בה, לפני גמר ההליכים

 המשפטיים.

 ח»גידשדישדמו 15. תאגיד שנמחק רישומו כסוכן מכס חייב, תוך שלושה חדשים מיום שנמחק, לשמת
 נמחק שמו באופן שלא יכיל עוד את המלים ״סוכן מכם״, ״עמיל מכס״ או מלים אחרות שיש בהן

 לרמז שהוא עושה פעולות מכס.

 איסור פעולות
 לשעה

 סייגים

: רישוי פקידים  פרק רביעי

 16. (א) סוכן מכם וכן בעל טובין רשאים׳ באישור גובה המכס, למנות בכתב פקיד
 לעשיית פעולות מכם מטעמם (להלן - פקיד רשוי).

 (ב) לא יפעל אדם כפקיד רשוי, לא יפרסם ולא יציג עצמו ולא יתחזה כפקיד רשוי׳
 אלא אם נתמנה לכך ואושר כאמור בסעיף קטן(א)׳ ולא יעשה פעולות מכס מטעם אדם

 זולת ממנהו.

 פקיד רשוי
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 17. (א) אדם יהא כשיר להתמנות פקיד רשוי אם נתקיימו בו כל אלה: כשירות של פקיר
 (1) הואי תושב ישראל: דשוי

 (2) מלאו לו 18 שנה:
 (3) עמד בבחינה שנקבעה על ידי המנהל בהתייעצות עם הועדה.

 . (ב) לא יתמנה אדם פקיד רשוי אם דתקיימה בו אחת מאלה:
 (1< בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישורו היה פקיד מכם׳ או עובד
 מדינה מהסוגים שקבע לענין זה נציב שירות המדינה׳ או שוטר מהסוגים שקבע
 לענין זה המפקח הכללי של המשטרה, או עובד רשות הנמלים מהסוגים שקבע

 לענין זה המנהל הכללי של רשות הנמלים;
 (2) תוך ע#ר השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישורו הורשע או •נשא עונש

 . מאסר על עבירה שיש עמה קלון;.
 (3) נפסל לשירות המדינה על פי החלטת בית דין למשמעת של עובדי המדינה,
ו  או גורש מן המשטרה על פי פסק דין של בית דין למשמעת של,המשטרה׳ א

 גודש מצבא־הגנה לישראל על פי פסק דין של בית דץ מוסמך.

 18. (א) מצא גובה המכס כי נתמלאו הוראות סעיף 17 (א) ושולמה אגרת הרישום אישור ואגרה
 שנקבעה, יאשר את המועמד, ומי שאושר כאמור יהא רשאי לשמש פקיד לשד עד יום

 31 בדצמבר של השנה בה אושר.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאי גובה המהם לסרב לאשר מינויו של אדם
 כפקיד רשמי אף אם נתמלאו בו התנאים המפורטים בסעיף 17, אם לדעת גובה המכס אין

 המועמד ראוי לשמש כפקיד רשוי.

 19. גובה המכס רשאי לאשר מינויו של אדם כפקיד רשוי לשעה אף אמ עדיין לא עמד אישור מינוי
ר בלי בחינה ן ן ן א א י 1 ע ? ק פ ן י פ ק ת א ש ל ה א כ ר א ה ן ל ת י ר נ ו מ א ר כ ו ש י ! >א)(3); א  בבחינה כאמור בסעיף 7

 מתום שנתיים לאחר שניתן לראשונה.

 20. (א) פקיד רשוי שחדל להיות תושב ישראל יבוטל אישורו. ביטול אישורו
 . , , . . של פהיד רשוי

 (ב) רשאי גובה המכס לבטל אישורו של פקיד רשוי אם היה לו יסוד מביר להניח
 שנתקיים בו אחד מאלה:

 (1) חדל לעבוד כפקיד רשוי;
 (2) הורשע בעבירה שיש עמה ׳קלון:

 (3) :אינו ראוי להיות פקיד רשוי;
 (4) הפד הוראה מהוראות חוק זה.

 פרק חמישי: חובותיו של סוכן מכש

 21. סוכן מכם יפעל בפעולות מכס במהימנות, בנאמנות וביושר הן כלפי רשות המכס והן מהימנות
י ש י '  כלפי לקוחותיו, וכן ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח התנהגותם המהימנה, הנאמנה ו

 והישרה של פקידיו הרשויים, או של תאגיד־םוכךמכס שבהנהלתו או שהוא פקיד אחראי
 או שותף בו, כדי לסייע לרשות המכס במילוי תפקידיה על פי כל דין.
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 ניהול רשומוא 22. סוכן מכס ינהל רשומות ־ופנקסים, כפי שנקבעו בתקנות, לעבין פעולות •מכם וישמור
 אותם עד תום שבע שנים לפחות מיום שנסתיים טיפולו באותה פעולה.

 ייצוג תאגיד 23. תאגיד־סוכךמכס לא יעשה פעולת מכם אלא על ידי יחיד שהוא סוכן מכס או פקיד
 רשוי מטעמו.

ים : עדי  פרק ששי

 עיי 24. הרואה את עצמו נפגע בהחלטת המנהל לפי הסעיפים ד, 10 (ב), 11, 12 (א) ו־13 או
3 דשאי לעדור עליה לפני ועדת ערר תוך ־  בהחלטת גובה המכס לפי הסעיפים 18,16 (ב) ו

 שלושים יום מהיום בו נמסרה לו הודעה על אותה );חלטה.

 ועדת עיר 25. (א) שר המשפטים ימנה ועדת ערר של שלושה שבראשה ישב שופט בית משפט
 מהוזי; יתר חבריה ימונו בהתייעצות עם שד האוצר, ובלבד שאחד מהם לפחות יהא מי

 שאינו עובד מדינה.

 (כ) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטות המנהל או גובה המכס, לבטלן או להחליט
 בדרך אחרת.

 (0 החלטת ועדת הערר תהיה סופית.

 (ד) לועדת הערר יהיו כל הסמכויות שניתן להעניק לועדת חקירה על פי סעיף 5
 לפקודת ועדות חקירה 3.

 (ה) " שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בועדת הערר ולענין
 תשלום שכר חבריה.

נות : שו י ע י ג  פרק ש

 26, (א) המנהל או מי שהוסמך לכך על ידיו בכתב רשאי לדרוש מסוכן מכס או מאדם
 העובד בשירותו או מפקיד רשוי או מבעל הטובין שהרשה את סוכן המכס או את הפקיד,
 כי ימסור לו או לשליחיו ידיעות, דוגמאות, רשומות, פנקסים ושאר מסמכים שיש בהם,

 לדעתו, כדי להקל על רשות המכס בביצוע תפקידיה על פי כל דין.

 >ב) נמסרו דוגמאות שיש להן ערך מסחרי או מסמכים מקוריים, יוחזרו למי שמסרם,
 לפי בקשתו, אם לא התחילו, תוך שלושה חדשים ממועד מסירתם, הליכים משפטיים שמס

 מכים או דוגמאות אלה דרושים בהם לראיה.

 00 מסמכים שנמסרו לפי סעיף זה, רשאי מוסרם לעשות העתקים מהם.

 27. לענין חוק זה יהיו למנהל כל הסמכויות שניתן להעניק לועדת חקירה על פי סעיף 5
 לפקודת ועדות חקירה, למעט הסמכויות לפי הפסקאות (ז) ו־(ח).

 מסירת ידיעות
 ומסמכים

 ממכות חקירה

 28. (א) המשיג במרמה רישום בפנקס כסוכן מכם או אישור כפקיד רשוי, דינו - מאסר
 שלוש שנים או קנס 10,000 לירות.

 (ב) המוסר מסמך או ידיעה לענין חוק זה או תקנה על פיו, והוא יודע שהמסמך או
 הידיעה אינם נכונים, דינו - מאסר שנתיים או קנם 7,500 לירות.

 עכירות ועונשין

 3 חוקי א״י, כרך אי׳ פרק ב״א, עמ׳ 152.
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 אחריותם של
 מנהלים
 ופקידים

 אחריותם של
 סוכני מכס

 למעשי
 פקידיהם

 הוראות שמורות

 אגרה שנתית.

 תקנוה

 הוראות מענד

 ניטול

-מאםר ו נ  (ג) העובר על הוראות סעיפים 16,3 (כ) או על איסור לפי סעיף 13, די
 שנה או קנס 5,000 לירות.

 גד) הנמנע - בלי סיבה מספקת - ממסירת ידיעה, מסמך או דבר שהוא חייב
 במסירתם לפי חוק זה או שנדרש למסרם, דינו - קנס 3,000 לירות.

 (ה) העובר על הוראה מהוראות חוק זה, או הוראה שניתנה על פיו ושלא נקבע לה
 עוגש אחר, דינו - קנם 2,500 לירות.

 29. _ נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי תאגיד, יאשם בה גם בל מנהל, שותף, מנהל חשבו־
 נדת.או פקיד אחראי אחר של אותו תאגיד, אלא אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו

 או שנקט כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה.

 30. נעברה עבירה על ידי פקיד רשוי ייאשם בה גם מי שמינהו כפקיד רשוי, אלא אם
 הוכיח שהוא נקט אמצעים םב־רים כדי להבטיח קיום הוראות חוק זה, והפקיד עשה את

 המעשה שלא ברשותו או שלא בידיעתו.

 '31, הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות חיקוקים אחרים ולא לגרוע מהן.

 32. הרוצה לפעול כסוכן מכם או כפקיד רשוי בשנה שלאחר השנה שבה נרשם או אושר,
 ישלם בחודש יגואר של אותה שנה אגרה שנתית בפי שנקבעה; לא שילם את האגרה בחודש

 ינואר, לא יהיה רשאי לפעול כאמור כל עוד לא שילם כפל האגרה השנתית.

 33. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו, ובין השאר -

 (1) סדרי ניהול רשומות ופנקסים על ידי סוכני מכס;
 (2) הבחינות, סדריהן ומועדיהן;

 .>3< המועדים להגשת בקשות רישום בפנקס והמועדים לרישומם של סוכני
 מכם חדשים!

 (4) אגדות שיש לשלמן לפי חוק זהז
 (5) אופן המינוי והאישור של פקיד רשוי;

 (6) אישור חצריו של סוכן מכם;
 (7) מתן כרטיסי זיהוי, נשיאתם, הצגתם וביטולם:

 (8) מתן תעודות רישום, הצגתן וביטולן;
 (9) המצאת הודעות או מסמכים לפי חוק זה.

 34, (א) המחזיק ערב תחילתו של חוק זה ברשיון בר־תוקף שניתן לפי פקודת מוכני
 בתי המכס*, יירשם בפנקס הרישום, ורואים אותו כאילו נרשם על פי סעיף 10 ביום תחילתו

 של חוק 1ה, ואת הרשיון שבידו רואים כתעודת רישום שהוצאה לפי חוק זה.
 (ב) מי שהיה פקיד רשוי ערב תחילתו של חוק זה יאושר מינויו ורואים אותו כאילו
 אושר לפי סעיף 16, ביום תחילתו של חוק זה, אלא שאם היה פקיד רשוי כאמור פחות מחמש
 שנים מתוך שבע שנים. שקדמו לתחילתו של חוק זה, יהא חייב לעמוד תוך שנתיים בבחינות

 לפקיד רשוי לפי חוק זה.
 (ג) תאגיד שנרשם כאמור בסעיף קטן(א), ימחוק המנהל את רישומו כתום ששה
 חדשים מיום פרסום חוק זה אם לא נתקיימו בו כל תנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק זה.

 35, פקודת סוכני בתי המכס - בטלה.

 4 חוקי א־י, כרך א׳׳ פרק ס-א, עמי 4ל3.
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 סדרי שחרור טובין מפיקוח רשות המכס ותשלום המבם עליהם, מחייבים ידע דבסיון
 רב, והציבור נזקק בשטח זה לעזרת סוכני מכס. היחסים בין רשויות המכס לבין סוכני
 המכס מוסדרים זה למעלה משלושים שנה על פי פקודת סוכני בתי המכס ופרק אחד־עשר

 לפקודת המכס (ראה נספחים א׳ ו־ב׳).
 פקודת סוכני בתי המכס נתיישנה, לוקה בחסר ואין בה כדי לענות על כל הבעיות

 המתעוררות כיום אגב ביצוע דיני המכס; על כן מוצע להחליף את הפקודה בחוק חדש,
 ואלה הוראות החוק המוצע:

י מכס נ כ ו ם ס ו ש י  ר

 1. . אדם יהא רשאי לפעול כסוכן מכס דק אם הוא רשום בפנקס סוכני המכס ושילם את
 האגרה השנתית (סעיפים 3 (א), 32).

 2. התנאים לרישום בפנקס ותשלום האגרה לא יחולו על עורכי דין לגבי הפעולות י
 המנויות בסעיף 20 לחוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א-1961, שזו לשונו:

 ״ייחוד פעולות 20. הפעולות המנויות להלן׳ לא יעשה אותן דרך עיסוק׳ או בתמורה אף שלא דרך עיסוק׳ אלא
 המקצוע עורך ־דין; ואלה הפעולות:

 (1) ייצוג אדם אחר וכל טיעון ופעולת אחרת בשמו לפני בתי משפט׳ בתי דין׳
 בוררים וגופים ואנשים בעלי סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית;

 (2) ייצוג אדם אחר וכל פעולה אחרת בשמו לפני —
 משרד ההוצאה לפועל;

 לשכת רישום הקרקעות;
 הפקיד המוסמך לענין חוק בתים משותפים׳ תשי״ג—1952;

 רשם החברות;
 רשם השותפויות;

 רשפ האגודות השיתופיות;
 רשם הפטנטים;

 רשם סימני המסחר;
 פקיד השומה וגציג מס ההכנסה לענין פקודת מס הכנסה;

 המנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין׳ תש״ט—1949;
 מנהל מס עזבון לענין חוק מם עזבזן׳ תש״ט—1349;

 (3) עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר׳ לרצות ייצוג אדם אחר
 במשא ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך בזה;

 (4) ייעוץ דחיווי דעת משפטיים.״ (סעיף 3 (ב)(1)).

 3. בעל רשיון למחסן רשוי כללי כמשמעותו בסעיף 69 לפקודת המכס וכן אדם שעיסוקו
 ניהול משא ומתן עם רשות המכס בקשר עם כניסתן והפלגתן של אניות, אף הם לא יהיו חייבים
 ברישום בפנקס סוכני המכס לצורך הפעולות הדרושות לביצוע עסקיהם(סעיף 3 (ב)(2) (3)).

 להלן סעיף 69 לפקודת המכס:
 ״מחסנים 69. מחסנים רשמים יבול שיהיו משני סוגים:

 לסוגיהם (1) מחסנים כלליים המשמשים להחסנה טובין בכלל;
 (2) מחסנים פרטיים המשמשים להחסנת טובין של בעל הרשיון בלבד.״

 4. פנקס סוכני המכס ינוהל ע״י מנהל המכס וברישום סוכני מכם יתייעץ המנהל בועדה
 מייעצת שהוא ימנה לצורך זה. הועדה תישא אופי ציבורי, ולפחות שליש מחבריה יהיו

 סוכני מכס (סעיף 2).

 5. החוק המוצע כולל הוראות בדבר תנאי הכשירות להירשם כסוכן מכם וסמכות המנהל
 לסרב לרישום כזה כשלא נתמלאו תנאים מםויימים (סעיפים Í ו־5).
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 6. רישומו של סוכן מכס יימחק מן הפנקס אם תנאי מתנאי הכשירות חדל להתקיים בו.
 כן יהא מנהל המכס רשאי למחוק סוכן מכס מפנקס הרישום אפ חדל לעסוק כסוכן מכם זמן
 ממושך (שנתיים רצופות) או אם אינו ראוי לשמש בתפקיד זה או אם עבר על הוראה מהו
 ראות חוק סוכני המכס. מחיקה כזאת עשויה להיות לצמיתות, או לתקופה מםויימת שבסופה
 רשאי מי ששמו נמחק מהפנקס לבקש רישומו מחדש, או לתקופה מםד־ימת שבסופה יחודש

 הרישום מאליו.
 מהיקת רישומו של סוכן מכם תפורסם ברבים (סעיף 11).

 7. במקום מחיקת רישום יהא המנהל רשאי, במקרים מסויימים, להזהיר את סוכן המכס
 או לנזוף בו(סעיף 12).

 8. מנהל המכס דשא־, אם הוא סבור כי יש יסוד למחיקת שמו של סוכן מכם מהפנקס,
 לאסור עליו באופן זמני לפעול כסוכן מכס עד לבירור הענין, איסור כזה לא יארך יותר
 משלושה חדשים, או אף יותר מכך אם בינתיים התחילה חקירה משטרתית בענין זה, ואז

 יפקע האיסור רק בתום החקירה וההליכים המשפטיים שבעקבותיה.(סעיף 13).

ם י ד י ק י פ ו ש י  ר

 9. סוכן מכס או בעל טובין רשאים למנות פקיד מטעמם לעשיית פעולות מכם עבירס.
 פקיד כזה יהא רשאי לעשות פעולות מכס אס אושר על ידי גובה המכס ושילם את האגרה

 (סעיף 16).

 10. אדם יוכל לשמש כפקיד רשוי רק אם מילא את תנאי הכשירות לכך (סעיף 17).

 11. גובה המכס יהא רשאי לבטל אישורו של פקיד רשוי אם חדל לעסוק בפעולות מכס,
 או אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון, או אינו ראוי לתפקידו או הפר הוראה מהוראות

 החוק (סעיף 20).

ן מכם כ ו ו של ס י ת ו ב ו  ח

 12. סוכן מכס יפעל במהימנות, בנאמנות וביושר (סעיף 21).

 13. תאגיד הרשום כסוכן מכם יעשה פעולות מכס רק על ידי יחיד שהוא םוכן מכם או
 פקיד רשוי מטעמו(סעיף 23).

 14. סוכן מכס ינהל רשומות ופנקסים כפי שנקבע בתקנות וישמרם 7 שנים ׳(סעיף 22).

ם י ר ר  ע
 15. על החלטת המנהל בדבר רישום של סוכן מכם או מחיקתו, או בדבר מתן אזהרה או
 נזיפה בו מחמת הפרת הוראה מהוראות החוק, או הטלת איסור זמני על פעולותיו של סוכן
 מכם, ניתן לערוד בפני ועדת ערר. בפני אותה ועדה ניתן לערוד על החלטת גובה המכס
 בדבר סירוב לאשר אדם כפקיד רשוי או ביטול אישורו, אם לא מילא את תנאי הכשירות
 או אם לדעת גובה המכס אינו ראוי לשמש פקיד רשוי או אם הורשע בעבירה שיש עמה

 קלון או אם הפר הוראה מהוראות החוק (סעיף 24).
 16. ועדת הערר תהיה של שלושה ותתמנה ע״י שר המשפטים. בראש הועדה ישב שופט

 בית משפט מחוזי ובין חבריה יהא אחד לפחות שאינו עובד מדינה.
 החלטת ועדת הערר תהיה סופית (סעיף 25).
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בות  שו
 17. למנהל תהא הסמכות לדרוש ולקבל מסמכים וידיעות מסוכן מכס או מאדם העובד
 בשירותו של סוכן מכס, מפקיד רשוי וכן מבעל הטובין שיובאו, חאת כדי להקל על רשות

 המכס בביצוע תפקידיה (סעיף 26).

 18. מי שערב תחילתו של חוק זה מחזיק ברשיון בר־תוקף של סוכן מכם שניתן לו לפי
 פקודת סוכני בתי המכס, יראוהו כאילו נרשם בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה, ביום תחילתו.
 הוא הדין לגבי פקיד רשוי, ובלבד שפקיד רשוי העוסק בכך פחות מ־5 שנים מתוך 7 השנים
 שקדמו לתחילתו של חוק זה, יהא חייב לעמוד בבחינות לפקיד רשוי תוך שנתיים מיום

 תחילת חוק זה (סעיף 34).

ח א׳ פ ס  נ
י המכס ת  פקודת סוכני ב

 פקודה הקובעת הוראות בדבר מתן רשיונות לסוכני בתי המכס
 השם הקצר 1. פקודה זו תיקרא פקודת סוכני בתי המכס.

 יכול מנהל המכס 2. יכול מנהל המכס והבלו(שייקרא לקמן ״המנהל״) לקבוע ולהכריז׳ בצו׳ איזה הם המקומות
 והבלו לקבוע מקומות שבהם יש חובה לקבלת רשיון לאנשים המשתמשים כסוכנים לשם משא ומתן עם רשויות המכס
 שבהם ישמשו סוכנים בקשר עם כניסתן או הפלגתן של אניות או הכנסתן או הוצאתן של סחורות או חפצי נוסעים מן

 בעלי רשיון המכס או בכל פעולה המחיחסת לכך.

 מתן רשיונות 3. (1) (א) יכול המנהל ליתן רשיונות הערוכים בטופס א׳ שבתוספת לפקודה זו לאותם
 לשוכנים אנשים שייעדו בעיניו, כדי שישמשו סוכנים להנהלת משא ומתן סם רשויות בית
 המכס בקשר עם כניסתן או יציאתן של בל אניה או סחורה או מלתהות באחד המקומות

 שנקבעו לכך.
 (ב) כיוצא בזה יכול המנהל ליתן לכל סותר׳ אימסורטר או אקםפורטר׳ או מקבל
 סחורות׳ רשיון בטופס ב׳ שבתוספת לפקודה זי׳ המתימר למנות׳ בהתחשב עם הוראות
 סעיף 6, את בל אותם פקידים ;מעובדים אצלו בקביעות ושרק הוא בלבדו מעסיק אותם׳
 לצורך הנהלת כל משא ומתן כזה בשמו הוא בלבד׳ בכל אחד המקומות שנקבעו לפן/.
 (2) יכול המנהל לבטל׳ בצו׳ בל רשיון כזה׳ אם נהג בעליו ברמאות או שלא כשורה;
 והעתק מצו זה המבאר את סיבת הביטול יימסר לבעל הרשיון או לפקידו במקום מגוריו הרגיל או

 במקוש עסקיו הרגיל.
 (3) כל רשיון יוצג במקום בולט במשרד הסוכן.

 4. בטרם יתן המגהל רשיון יכול הוא לדרוש מאת האדם אשר ביתן לו הרשיון לתת שטר
 ערבות בשני ערבים שונים בסך מאה לירות או לתת בטחון אתר שיאושר ע׳׳י המגהל׳ להתנהגותו
 הנאמנה והישרה של אותו אדם ושל פקידיו המשמשים בשמו׳ הן כלפי רשויות המכה והן כלפי

 נותני העבודה שלו.

 5. (1) כוחו של רשיון יפה שנה אחיו. אך אפשר לחדשו. בקשה לחידוש תוגש ביום ראשון
 בינואר שבכל שנה קודם לכן.

 (2) שר האוצר יכול לקבוע בצו את המם השנתי שישולם -
 (א) בעד רשיונות הניתנים עפ״י סעיף 3 (1) (א)׳ בתנאי שיכול שר האוצר לקבוע

 מסים שונים לרשיונות אלה׳ הכל לפי טיבו של כל רשיון ורשיון; או
 (ב) ע״י כל סוחר׳ אימפורטר׳ אקספורטר או מקבל כל סחורה שניתן לו רשיון

 עפ״י סעיף 3(1) (ב).
 (3) יכול המנהל לבטל כל רשיון שלא נפרע כעדו המס השנתי שלושים יום אחדי הגיע

 יום פרעונו.
 פקידים של סובניס 6. (1) בל שקיבל רשיון כאמור, יוכל באישורו של גובה המכס או הפקיד הממונה על המכס
 בעלי רשיון במקום׳ למנות פקיד או משרת שיטפל במשא ומתן כזה בשמו; ומשנתמנה הפקיד.או המשרת
 ירשמו על גב רשיונו של אותו אדם את שמו׳ מקום מגוריו זתארלך התמנותו׳ והוא יחתום עליו

 בפני נובה המכס או הפקיד הממונה על המכס במקום שלמענו ניתן הרשיון.
 (2) כל המינויים מסוג זה יירשמו ג!£נקס שיתנחל במשרד המנהל לצורך זה.

 (3) לא ישמש אדם כפקיד או כמשרת אלא אם כן נתמנה לבך ומינויו נרשם מל גב הרשיון
 ובפנקס׳ ואסור לו לשמש מטעם שום אדם אחר זולת ממנהו׳ ויכול המנהל לבטל בכל עת מינוי

 בזה בצו.

 יש לדרוש בטחון

 רשיונות ניתנים
 לשנה אחת והם
 טעונים חידוש
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 שבירות

 על הסוכן להראות 7. הגיש אדם לפקיד המכס בקשה לנהל איזה משא ומתן בשם אדם אחר יכול הפקיד לדרוש
 הרשאה אם נדרש לבך מאת המבקש להראות הרשאה בכתב מאת האדט שבשמו הגיש את הבקשה׳ ואם לא הראה הרשאה

 כזאת יכול פקיד המכס לסרב לגהל אוחו משא ומתן.

 8. (1) כל שאין לו רשיון לשמש כסוכן או שלא נתמנה כהלכת לשמש פקיד לאדם שיש לו
 רשיון בזה והוא משמש כסוכן או כפקיד של סובן במקום שיש בו חובת קבלת רשיון על אנשים
 המשמשים כסוכגים לניהול כל משא ומתן עם רשויות המכס בקשר עם הפלגתה של אניד, אל כקשר
 עם פינוי סחורות או חפצי נסיעה׳ וכל המכניס סחורה או גורם להכנסתה של סחורה והוא לא
 הורשה בהלכה לצורך זה מטעם בעלי הסחורה או מטעם מקבל הסחורה׳ ביןשיש לו רשיון באמור
 ובין שאין לו רשיון׳ או. בין שנתמנה באמור לעיל ובין שלא נתמנה/ יאשם בעבירה ויהא צפוי

 לקנס של חמישים לירות.

 (2) אין הוראות הסעיף הקטן הקודם חלות.על מי שרשאי בתוקף פקודה להכניס סחורה׳
 ואין הן חלות על סוחרים׳ אימפורטרים או מקבלי סחורה המשמשים בעצמם בקשר עם כך.

 (3) לא יעמיד אדם את עצמו ולא יציע את עצמו ולא יתן פרסום לעצמו׳ בכל צורה שהיא
 כסוכן מכס לשם הנהלת כל משא ומתן עם רשויות המכס בקשר עם כניסתה או הפלגתה של כל
 אניה׳ או בקשר עם בל סחורה או חפצי נוסעים׳ בבל אחד מהמקומות שנקבעו עפ׳׳י סעיף 2׳ אלא
 אם.בן יש ברשותו רשיון בר־תוקף שניחן ע׳׳י המנהל עפ׳׳י פקודה זו למקום כזה. כל העובר על

 הוראות סעיף קטן זה יאשם בעבירה ויהא צפוי על בל עבירה לקנס של חמישים לירות.

 9. סוכנויות בעלי רשיוגות עפ״י פקודה זו ופקידי סוכנים שנתמנו באישורו של גובה המכס
 או הפקיד הממונה על המכס׳ חייבים להחזיק ברשותם כרטיסי זהות מאושרים הנושאים את תמונתם׳

 וחייבים הם להראות אותם כרטיסי זהות לפי דרישת כל פקיד מכס.

 על הסולנים להחזיק
 אצלם כרטיסי זהות

ח ב׳ פ ס  נ
דת המכס  . פקו

 פרק אחד עשר: סוכנים

 168. (א) כל בעל טובין רשאי לקיים הוראות פקודה זו על ידי סובן מורשה כדין.
 (ב) סוכן מורשה כאמור׳ יכול שיהיה אדם המועםק על ידי בעל הסובין בלבד או עמיל
 מבס בעל רשיון כשר לפי פקודת עמילי תמכם; ואולם מטען־לוואי של נוסעים רשאי לפדות כל

 מי שחדפקד עליהם.
 169. כל פקיד מכם רשאי לדרוש.מסוכן שיראה הרשאה בכתב מן האדם שמטעמו הוא פועל׳ לפי

 דבריי׳ ואם לא הראה הרשאה כזו׳ רשאי פקיד המכס שלא להכיר בםוכנותו.

 170. כל הפועל כסוכנו של בעל טובין לבל ענין שבדיני המבט יש לראותו כבעל הטובין גופו׳
 ולפיכך ישא באחריות אישית לתשלום המכס המוטל על הטובין ויהא חייב לבצע לגבי טובין
 אלה את בל הפעולות שהן לפי דיני המכס מחובתו של בעל הטובין; אולם אין סעיף זה בא

 לפטור משום חובה אח המרשה.

 אחריותם על מרשים 171. (א) אדם המייפה כוחו של סוכן לפעול בשמו בענין טובין לכל ענין שבדיני המכס׳ יהיה
 אחראי על פעולותיו ועל הצהרותיו של סוכנו ואפשר לתבוע אותו לדין על כל עבידה שעבר
 סוכנו גענין טובין אלה׳ כאילו הוא עצמו עבר אותה עבירה; אולם אין להענישו עונש מאסר׳

 אלא אם הסבים למעשה לביצוע העבירה.
 (ב) ,שום דבר האמור בסעיף זה לא ישלול את האפשרות לתבוע אח הסוכן לדין.

 סוכנים מורשים

 יש להראות הרשאה

 אחריותם של
 סוכנים מורשים
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 המחיר 24 אגורות הודפס ע׳׳י המדהים הממשלתי, ירושלים


