מדריך מכס לעולה ולתושב חוץ
כללי
א .מדריך זה דן בזכויות עולים ותושבי-חוץ כמוגדר בהמשך ,אך אינו דן בזכויותיהם של עולים שקיבלו או
מקבלים מענק כספי (מענק מכס).
ב .מדריך זה אינו בא לשנות כל דין או הוראה רשמית.
ג .מדריך זה כולל מידע כללי בלבד; לשם קבלת מידע ספציפי ,עליך לפנות לבית המכס ומע"מ הקרוב למקום
מגוריך.
ד .מדריך זה כולל אך ורק את התנאים וההגבלות הנקבעים ע"י רשות המסים בישראל ,ואינו מהווה אסמכתא
או אישור לגבי תנאים והגבלות על היבוא ,שנקבעים ע"י רשויות המדינה השונות.
ה .כל מקום בו האמור מצויין בלשון זכר ,כולל לשון נקבה.
ו .אין להסתמך על המידע המופיע במדריך זה בלבד ,אלא יש להתעדכן בהוראות החוק כפי שהן משתנות
מעת לעת.

 .1חובת דיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל וממנה
א .כללי
החל מיום  ,17.02.02חלה חובת דיווח על הכנסת/הוצאת כספים לישראל ,כמפורט בזה:
"כספים"  -כסף מזומן ,המחאות בנקאיות ,המחאות נוסעים.
 )1הסכום החייב בדיווח הינו  90,000ש"ח ויותר (סך כל שווי הכספים שבידי המדווח ,בין אם הוא נכנס
ובין אם הוא יוצא).
 )2לעולה חדש ,בכניסתו הראשונה לישראל ,הסכום החייב בדיווח הינו
 1,125,000ש"ח ויותר (סך כל שווי הכספים שבידי המדווח).
ב .אופן הדיווח
 )1הדיווח יבוצע בטופס מכס " 84דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים".
את הטופס ניתן לקבל בכל אחד מבתי-המכס ,ביחידות המכס שבמעברי הגבול ,וכן במאגר הטפסים.
כמו כן יישלחו הטפסים באמצעות הדואר או הפקס לכל דורש שיפנה למוקד הארצי בטלפון02- :
.6511911
 )2כאשר הכסף מוכנס/מוצא כמטען-נלווה:
בעת היציאה מישראל  -על הנוסע למלא את טופס הדיווח ולהגישו לפקיד המכס באולם היוצאים.
במקומות היציאה ,שבהם אין עמדת מכס  -על הנוסע למלא את הטופס ולהגישו לפקיד המכס הנמצא
בעמדת הכניסה לישראל.
בעת הכניסה לישראל  -במקומות הכניסה ,שבהם נהוגה השיטה הדו-מסלולית "אדום ירוק"  -על הנוסע
לפנות לפקיד המכס במסלול האדום ,למלא ולהגיש את טופס הדיווח.
במקומות כניסה אחרים  -על הנוסע למלא את הטופס ולהגישו לפקיד המכס במקום.
במקומות הבאים ,יוגש הטופס לפקיד ביקורת הגבולות :שדה התעופה שדה-דב ,המרינה
באשקלון ,המרינה בהרצליה ,והמרינה בת"א.

 )3כאשר הכסף מוצא/מוכנס בדואר או בכל דרך אחרת של משלוח:
הטופס יוגש לפקיד המכס העובד במקום הקבלה/השיגור של המשלוח/הדואר.
כאשר אין פקיד מכס במקום ,הטופס ימולא ויישלח בדואר רשום (עם אישור מסירה) ,למוקד הארצי
להלבנת הון של המכס ,כלהלן:
בעת הוצאת הכספים מישראל  -הטופס יישלח לפני מועד הוצאת הכספים מרשות השולח.
בעת הכנסת הכספים לישראל  -הטופס יישלח תוך  72שעות ,משעת קבלת המשלוח.
כתובת המוקד :המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון,
הנהלת רשות המסים בישראל,
רח' כנפי נשרים  ,24ירושלים .91012
מס' טלפון.02-6511911 :

.2הגדרות  -יבוא אישי
להלן ההגדרות הרלוונטיות למדריך זה:
"אזרח עולה"
מי שנולד בחוץ לארץ להורים ,שלפחות אחד מהם היה אזרח ישראלי בעת לידתו,
ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
א) שהה ברציפות מחוץ לישראל מיום לידתו ועד יום כניסתו (ביקורים בארץ של עד  4חודשים בשנה
אינם מפסיקים את הרציפות).
ב) נכנס לישראל על מנת להתיישב בה בהיותו בן  17שנה ,לפחות.
ג) התייצב לשירות סדיר-חובה בצה"ל תוך שנה מיום כניסתו ,או הוכיח כי הוא פטור מהתייצבות על פי
דין.
"זכאי לפטור"
אחד מסוגי הנכנסים המפורטים להלן בסעיף "הזכאים לפטור" ,שממלא אחר התנאים הדרושים ,ושאינו
מקבל מענק כספי ('מענק מכס') מהמשרד לקליטת העלייה.
"זכויות"
פטור מתשלום מסים ,או תשלום מסים מופחתים  -בעת שחרורם של טובין מיובאים מפיקוח המכס או
ברכישתם בישראל ,כפי שנקבע ע"י רשות המסים בישראל.
"טובין"
חפצים אישיים ,חפצי-בית ,כלי עבודה ,וכיו"ב.
"כניסה קובעת"
אותה כניסה ,שעל-פיה נקבע מעמדו של הנכנס כזכאי ,אלא אם כן צויין אחרת.
"עולה"
נכנס לישראל על פי אשרת עולה ,לפי חוק השבות.
"עולה-קטין חוזר"
מי שעזב את ישראל לפני היותו בן  14שנים בלוויית הורה ,או הצטרף להורה שהתגורר מחוץ
לישראל ,ומתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
א) אף אחד מהוריו לא הועסק במשך  5שנים שקדמו לכניסתו הקובעת מטעם מדינת ישראל או רשות
מרשויותיה ,ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה ,או מטעם כל תאגיד הרשום
בישראל או המתנהל בישראל על פי דין.
ב) הוא שב לישראל על מנת להשתקע בה בהיותו בן  17שנה ,לפחות.
ג) הוא התייצב לשירות סדיר-חובה בצה"ל תוך שנה מיום כניסתו הקובעת ,או הוכיח כי הוא פטור

מהתייצבות על פי דין.
ד) הוא והוריו שהו לפחות  4שנים ברציפות מחוץ לישראל (ביקורים בארץ של עד
 4חודשים בשנה אינם מפסיקים את הרציפות).
"מטען נלווה"
מטען המיובא עם הנכנס בכניסתו הקובעת לישראל.
"משלוח"
א) מטען של חפצי-בית המגיע באנייה או במטוס.
ב) חפצי-בית הנשלחים בחבילת דואר ,בתנאי שנשלחו לפני הכניסה הקובעת לישראל.
ג) חפצי-בית המיובאים עם הזכאי ,אך לא בכניסתו הקובעת..
(הזכאי רשאי לייבא בסה"כ עד  3משלוחים).
"קטין"
קטין הוא מי שגילו ,בעת כניסתו לישראל ,פחות מ  18 -שנים.
"תקופת הזכאות"
משך הזמן שהזכאי יכול לממש בו את זכויותיו.
התקופה מחושבת החל מיום הכניסה הקובעת ,כאמור לעיל.

.3הזכאים לפטור
הזכאים לפטור על פי מדריך זה ,הינם עולים ותושבי-חוץ ,כלהלן:
א .עולה עפ"י חוק השבות יכול להיות במעמד של אחד מאלה:
 )1עולה  -ראה פיסקאות  )1ו )2 -בהערות.
 )2קטין-עולה  -ראה פיסקאות  )3ו )4 -בהערות.
 )3עולה-קטין חוזר  -ראה לעיל הגדרה כאמור ,ראה לעיל הגדרה כאמור.
 )4אזרח-עולה  -ראה פיסקה  )6בהערות.
הערות:
 )1עולה ,שלפני תום תקופת זכויותיו נתבטלה אזרחותו הישראלית או הצהיר על אי רצונו לקבלה ,יצא
מישראל ונכנס אליה שנית  -נחשב כעולה הגורר את תקופת זכויותיו ,זאת רק אם הוא עולה כמפורט
בפסקאות ראשונה ושניה בהגדרות עולה בחוק השבות (דהיינו עולה ,או תושב ארעי במעמד א.)1/
 )2עולה ,שלאחר תום תקופת זכאותו נתבטלה אזרחותו הישראלית ,או הצהיר על אי רצונו לקבלה ,יצא
מישראל ונכנס אליה שנית  -האמור במדריך זה אינו חל עליו (ראה מדריך-מכס לתושב-חוזר).
 )3קטין-עולה  -תאושר לו זכאות לפטור ממסים אם ביום כניסתו היה ב ן 17לפחות ,אם התייצב לשירות
סדיר-חובה בצה"ל תוך שנה מיום כניסתו הקובעת  ,או שהחל תוך  18חודשים בלימודים סדירים
כתלמיד מן המניין במוסד להשכלה גבוהה ,ולמד לפחות שנתיים רצופות.
 )4לקטין-עולה אחר (שנכנס בגפו בהיותו מתחת לגיל  - )18ניתן פטור על טובין המיובאים עמו או בסמוך
לכניסתו הקובעת ,לפי קביעת גובה-המכס ,בכל מקרה לגופו של עניין.
 )5אזרח עולה  -אם קיבל דרכון ישראלי או תעודת זהות בטרם עלייתו לישראל ,יידרש להציג הוכחות על
ביקורים קודמים בישראל.
ב .תושב-חוץ יכול להיות במעמד של אחד מאלה:
 )1תושב קבע ,דהיינו נכנס עפ"י אשרה ,ורשיון לישיבת קבע.
 )2תושב ארעי (במעמד א - )3/איש דת.
 )3תושב ארעי (במעמד א - )2/תלמיד ,שזכויותיו מוגבלות (ראה גם מדריך-מכס לתייר).
 )4תייר ,במעמד ב )1/שקיבל רשיון עבודה .הערות:
 )1האמור לעיל אינו חל על תושב שטחים שבאחריות הרשות הפלשתינאית או על אזרח ארץ אויב.
 )2תושב-חוץ שאינו תושב קבע ,זכאי לפטור על רכב מנועי בתנאי תייר (ראה מדריך מכס לתייר).
 )3תושב-חוץ (במעמד ב 1/ו -א )3/יוכל לקבל פטור על חפצי-בית ,רק לאחר הפקדת ערבות על-

ידי הגוף או המוסד שהזמין אותו לישראל.
הערבות תוחזר לאחר הוכחת ייצוא הטובין.
 )4תושב-חוץ (במעמד א ,2/א ,3/או ב )1/יהא זכאי לפטור בשנית ,בתנאי שהוכיח שכל הטובין
ששחרר בעבר יוצאו מישראל ,או שנמכרו ושולמו עליהם המסים המגיעים.

.4נהלים ותנאים לקביעת הזכאות
א .כללי
הזכויות נקבעות על פי דיני יבוא אישי ,לפי המעמד ,הגיל והמצב המשפחתי של הנכנס ביום הכניסה
הקובעת לישראל בפעם הראשונה ,בהתאם לרשום במסמך הכניסה שבידיו ,או במקרים אחרים בעת
שינוי המעמד לעולה (כמו שינוי ממעמד תייר לעולה).
אישור הזכויות מותנה בקיום התנאים הבאים (לפי העניין):
 )1יבוא על שם הזכאי  -מסמכי יבוא הטובין לישראל יהיו על שם הזכאי.
 )2הפקדת ערבויות  -גובה-המכס רשאי להתנות שחרור חפצים בזכויות ,בהפקדת ערבויות או
מזומנים ,להבטחת קיום תנאי הפטור.
 )3שימוש עצמי  -הטובין ,שזכאי מייבא או רוכש בזכויותיו ,יהיו לשימושו העצמי בישראל לתקופה
של  6שנים לפחות מיום שחרורם/רכישתם.
לגבי רכב  -לתקופה של  5שנים לשימוש עצמי בישראל.
אין להעביר את הטובין לשימושם של אחרים לפני תום התקופה ,זמנית או דרך קבע ,בתמורה או
ללא תמורה.
אי-קיום תנאי זה מהווה הפרה של תנאי הפטור.
הוכחת שימוש עצמי בטובין ששוחררו בפטור ממסים ,נדרשת גם אם שוחררו ללא ערבויות..
 )4ניהול משק-בית  -לצורך הוכחת תנאי זה ,על הזכאי להציג חוזה רכישת/שכירת יחידת
דיור,לתקופה של שנה לפחות.
 )5כמות סבירה  -הכמות הסבירה של הטובין המשוחררים בפטור ממסים ,נקבעת בעת השחרור או
הרכישה; אך לגבי מכשירים חשמליים בסיסיים ,כגון :מקרר ,טלוויזיה וכד'  -הכמות היא יחידה
אחת לכל סוג; לגבי שטיחים  -עד  25%משטח הדירה של הזכאי בישראל ,הכל בכפוף לקיום
התנאים של שימוש עצמי וניהול משק בית.
 )6שחרור-טובין  -שחרור-הטובין יבוצע ע"י הזכאי עצמו ,או ע"י סוכן-מכס שקיבל ייפוי כח כדין
מהזכאי.
ב .הצגת מסמכים
להלן מפורטים המסמכים העיקריים ,שהצגתם הכרחית לשם אישור הזכאות לפטור ,לפי העניין:








דרכון בו מוטבעת חותמת מעמד הנכנס שנקבע ע"י משרד הפנים ,או אשרת עולה שניתנה ע"י
נציגות ישראל בחוץ לארץ.
דרכון נוכחי ודרכונים קודמים (מיום כניסתו הקובעת לישראל).
דרכון בן הזוג.
לעולה-קטין חוזר  -גם דרכוני הורים ותצהיר ההורים (לגבי פסקאות א)+ב) בהגדרת "עולה-
קטין חוזר").
תעודת עולה ,או תעודת טיפול.
אישור מצה"ל על התייצבות לשירות סדיר-חובה (תחילה וסיום) ,או אישור על פטור משירות
סדיר-חובה.
חוזה דירה (בעלות או שכירות) להוכחת ניהול משק-בית עצמאי.

לצורך שחרור-הטובין ,על הזכאי או סוכן-המכס מטעמו להציג את כל המסמכים כמפורט לעיל ,וכן
פקודת מסירה(מסמך הנמסר ע"י נציג חברת ההובלה לזכאי שבידיו שטר מטען על שמו); כמו-כן עליו
למלא ולהגיש טופס הכולל את פירוט הטובין והצהרה (טופס מכס .)130
ג .המועדים למימוש הזכויות

הטובין

המועד למימוש

חפצים אישיים (כמוגדר בסעיף /5ב שלהלן)

 ביום הכניסה הקובעתבלבד.

הלבשה והנעלה

 ביום הכניסה ,או 30לפניה ,או עד  3חודשים
אחריה.

חפצי-בית ,כלי עבודה ,מכשירים ומכונות לעסק

 -עד  3שנים.

רכב

 -עד  3שנים.

חפצי-בית מתוצרת הארץ ,ברכישה בישראל (לפי
הרשימה בסעיף 5ד*)2

 -עד  3שנים.

 5מוצרים מתוצרת הארץ (מקרר ,מכונת כביסה,
תנור בישול ואפייה או כיריים לבישול ,מקלט
טלוויזיה ותנור חימום) (ראה מדריך לרכישה
מקומית)

 ניתן לממש גם בשנההרביעית ,עפ"י קביעתו
של גובה-המכס.

* נכון לתאריך פרסום מדריך זה ,קיימים יצרנים מורשים למוצרים הבאים בלבד :מזגן ,מקרר ,שטיחים
ותנור בישול.
ד .גרירת תקופת הזכאות עקב שהות ממושכת בחו"ל
(האמור להלן לא חל על עולה סטודנט ,ולא על מי שהורד מישראל לפני גיל .)14
עולה ,שבמהלך תקופת הזכאות הרגילה שלו ( 3שנים) יצא לחו"ל לתקופה רצופה העולה על  6חודשים
 לא תחושב תקופת שהותו בחו"ל כתקופת זכאות ,ובשובו לארץ תיגרר התקופה שנותרה לו ערביציאתו לחו"ל ,ויוכל לממש את זכויותיו לחפצי-בית ולרכב ,בתנאים אלה:
א) העולה לא מימש בעבר זכויות לגביהם.
ב) החפצים שקיבל עליהם פטור בעבר ,אכן נמצאים ברשותו.
הערה:
תקופת ביקורים בישראל ,לאחר היעדרות רצופה של  6חודשים מישראל ,תופחת מתקופת הזכאות
שנותרה.
ה .הארכת תקופת הזכאות
רק במקרים הבאים המפורטים בטבלה תוארך תקופת הזכאות:
 )1המקרה

ההארכה

א) העולה התייצב לשירות סדיר-חובה בצה"ל א) תקופת הזכאות מחושבת מיום
הכניסה הקובעת או קבלת
במהלך תקופת הזכאות -
המעמד ,בהפחתת תקופת
השירות (לא כולל שירות
בקבע).
ב) תושב-חוץ (במעמד ב ,)1/ששינה את
מעמדו לעולה -

ב) תקופת הזכאות תחל מיום
שינוי מעמדו.

ג) תקופת הזכאות תוארך בשנה
ג) עולה ,שהחל תוך  18חודש מכניסתו
מיום תום הלימודים .תקופה זו
ללמוד כתלמיד מן המניין ב"מוסד להשכלה
אינה מוקפאת ואינה נגררת ,גם
גבוהה" ,ותקופת לימודיו היתה רצופה ולא
אם הסטודנט יוצא לחו"ל מייד
עלתה על  5שנים (במקצועות רפואה
ומשפטים תיתכן תקופת לימודים ארוכה יותר) לאחר לימודיו.
-

 )2שביתה שפגעה בשחרור-הטובין מהמכס
תקופת השביתה לא תובא במנין תקופת הזכאות ,אם יוכח לגובה המכס כי נבצר מהזכאי לממש את
זכויותיו במועד מחמת השביתה.

.5הטובין שניתן לייבא ,ו/או לרכוש מתוצרת הארץ  -בפטור ממסים
א .כללי
אישור הזכאות מאפשר לייבא/לרכוש מתוצרת הארץ בפטור מתשלום מסים טובין כגון :חפצים אישיים,
חפצי-בית ,כלי עבודה ניידים ,מכשירים ומכונות לעסק ,רכב מנועי (פטור חלקי).
הפטור מתשלום מסים יינתן רק אם ולאחר שהזכאי יוכיח קיומם של תנאים המפורטים לעיל בסעיף - .4
"נהלים ותנאים לקביעת הזכאות".
ב .חפצים אישיים
פטור כאמור יינתן רק לגבי החפצים שיובאו עם הנכנס באותו כלי הסעה.
במקומות הכניסה לישראל ,שבהם מופעלת השיטה הדו-מסלולית "אדום  -ירוק" ,רשאי הנכנס לעבור
דרך המסלול הירוק ,אם ברשותו רק חפצים אישיים ,כלהלן:
 )1הלבשה ,הנעלה וצורכי טואלט אישיים  -מהסוגים ובכמויות שנהוג להביאם כמטען-יד של נוסע.
 )2יינות ומשקאות ,משקה חריף עד  1ליטר ויין עד  2ליטר  -לכל נכנס מגיל .18
 )3תמרוקים כוהליים ,עד ¼ ליטר  -לכל נכנס.
 )4טבק על כל צורותיו ,במשקל שאינו עולה על  250גרם  -לכל נכנס מגיל .18
 )5חפצים אחרים שלא פורטו לעיל ,שהבאת אתך בכניסתך לשימושך העצמי או כמתנה לאדם אחר,
שערכם אינו עולה על ( $200ארה"ב)  -לכל נכנס מגיל שנתיים ומעלה.
במסגרת סכום זה ניתן להביא סוגי מזון ,שמשקלם הכולל הוא עד  3ק"ג ,בתנאי שמשקלו של כל
סוג מזון לא יעלה על  1ק"ג.
(בעניין פריטים ,שייבואם אסור  -ראה להלן סעיף 6ב).
הפטור הוא אישי לכל נכנס ,ולכן אין לצרף זכויות של מספר נכנסים ולקבל פטור לגבי חפץ ,שערכו
מעל .$200
אם ערכו של חפץ מיובא עולה על  ,$200לא ניתן לקבל פטור על  $200ולשלם מסים על ההפרש,
אלא הנכנס יחוייב בתשלום המסים על ערכו המלא של חפץ כאמור.
ג .הלבשה והנעלה
הלבשה והנעלה בלבד ,שלא הובאו עם הנכנס  -ניתן לייבאם בפטור ממסים גם תוך  30יום לפני
הכניסה ,ו/או עד  3חודשים לאחר יום הכניסה הקובעת  -בדואר חבילות או במשלוח אחד של חפצי-
בית.
ד .חפצי-בית
 )1יבוא חפצי-בית




חפצי-בית הם באופן כללי ,טובין מהסוג המשמש כרגיל בדירת מגורים.
חפצי-בית אינם כוללים ציוד להתקנת קבע ,כגון :מיתקן למיזוג אויר ,טובין לאינסטלציה,
חומרים לבנייה ,לריצוף או לכיסוי קירות (טפטים ,אריחים ,שיש ,וכו').
תקופת הזכאות ליבוא חפצי-בית היא  3שנים מיום הכניסה הקובעת או מיום שינוי המעמד.
בתקופה זו ניתן לשחרר עד  3משלוחים בלבד של חפצי-בית ,וכן מטען נלווה שיובא עם
הנכנס בכניסתו הקובעת במעבר במסלול האדום.

חפצי-בית המיובאים בדואר חבילות ,יחויבו בתשלום המסים החלים .אך אם החבילה נשלחה

לפני כניסת הזכאי לישראל ,ניתן לאשר עליה פטור במסגרת שלושת המשלוחים ,כאמור.
זכויות בני-זוג






בני-זוג רשאים לממש זכויות לגבי חפצי-בית עפ"י זכויותיו של אחד מבני-הזוג ,בין אם
שניהם באותו מעמד ובין אם הם במעמד שונה .בכל מקרה ,לא יאושר הפטור לאחד מבני-
הזוג ללא בדיקת דרכונו של בן-הזוג השני.
לא יינתן פטור בשנית לגבי אותם טובין ,ששוחררו בעבר בפטור ממסים בזכויות כלשהן
ע"י הזכאי או בן-זוגו .אולם עולה ,שבן-זוגו מימש פטור על טובין מאותו סוג וחלפו שש
שנים מהיום ששוחררו הטובין ,יהיה זכאי לפטור לגבי טובין כאמור ,בשנית.
בני-זוג פרודים או נמצאים בתהליך גירושין  -ינהגו בהם כמו בבני-זוג שלא התגרשו.

זכויות בני-זוג גרושים
בני-זוג שהתגרשו בתקופת הזכאות ,לא יוכלו להמשיך לממש זכויות לאחר שהתגרשו ,אלא
בהסכמה.
אולם לגבי חמשת החפצים מתוצרת הארץ שיפורטו להלן ,יינתן הפטור לשני בני-הזוג שהתגרשו:
מקרר ,מכונת כביסה ,טלוויזיה ,תנור בישול ואפייה ,ותנור חימום (זאת אם קיים יצרן-מורשה
בישראל לאותו מוצר.
נכון ליום פרסום מדריך זה קיימים יצרנים מורשים למוצרים הבאים בלבד:מקרר,מזגן ותנור
בישול).
הערה :בני-זוג שהתגרשו ,יציגו תעודות טיפול שניתנו להם במשרד לקליטת העלייה.
 )2רכישת חפצי-בית מתוצרת הארץ אצל יצרן-מורשה ,בישראל
(למידע מפורט בנושא  -אנא עיין במדריך מכס לרכישת חפצי בית מתוצרת הארץ ,בישראל)
עולה/תושב-חוץ רשאי לרכוש בישראל חפצי-בית בפטור ממסים ,אם הם מיוצרים בישראל ,ובתנאי
שנרכשו לאחר קבלת אישור הזכאות מהמכס ,וזאת בתוך תקופת הזכאות.
הפטור ממסים יינתן ,אם הזכאי לא ייבא מהמוצרים המפורטים להלן ,ובתנאי שנרכשו אצל יצרן-
מורשה ,שאושר לכך על ידי המנהל (ניתן לעיין ברשימת היצרנים-המורשים ביחידות יבוא-אישי
שבמשרדי המכס ומע"מ).
לצורך אישור הפטור על רכישת מוצר מתוצרת ישראל ,על הזכאי לפנות למשרד המכס שבאזור
מגוריו בתוך תקופת הזכאות ,לאחר שבחר קודם לכן במוצר מסויים (מתוך הרשימה המפורטת
להלן) בחנות מורשית למכירה לזכאים  ,שם יקבל חשבון פרופורמה ,שאותו יציג במשרד המכס
בתוך תקופת הזכאות ,כאמור לעיל.
לאחר שתאושר זכאותו ,יינתן לזכאי האישור בטופס ,שאותו ימסור לחנות לשם קבלת המוצר
שרכש.
להלן רשימת המוצרים:











מאוורר.
מדיח כלים.
מקלט טלוויזיה.
מקפיא עמוק.
מזגן אויר.
מייבש שיער.
מכונת כביסה.
מכשיר חשמלי לבישול קפה (אספרסו לפתיחת בית עסק  -ראה להלן פיסקה ו - .מכשירים
ומכונות לעסק).
מסחטת מיץ חשמלית.
מערבל מזון.













מצנן אויר.
מקרר.
פסנתר.
קולט אדים וריחות.
קונווקטור להסקה.
שואב אבק.
שטיח (עד  25%משטח הדירה בישראל).
תנור בישול ואפייה או כיריים לבישול.
תנור הסקה.
תנור חימום.
תנור מצלה.

לתשומת לבכם:




ציון המוצר ברשימה אינו מעיד על כך שהמוצר אכן מיוצר בישראל; לכן לפני קבלת ההחלטה
אם לייבא או לרכוש בארץ ,כדאי לוודא ,שאכן המוצר מיוצר בישראל .נכון לתאריך פרסום
מדריך זה קיימים יצרנים מורשים למוצרים הבאים בלבד :מזגן ,מקרר שטיחים ותנור בישול.
החל מ 1.1.05-בוטל הפטור מתשלום מע"מ לגבי רכישת רהיטים מתוצרת הארץ.

רכישה לאחר תום תקופת הזכאות הרגילה " -השנה הרביעית"
בסמכותו של גובה-המכס לאשר לעולה ולתושב-חוץ (בנסיבות הנראות לו מוצדקות) רכישה בפטור
ממסים לשנה נוספת (השנה הרביעית) ,רק לגבי המוצרים מתוצרת הארץ האלה :מקרר ,מכונת כביסה,
תנור בישול ואפייה או כיריים לבישול ,מקלט טלוויזיה ,ותנור חימום.
ה .כלי עבודה הנישאים ביד
זכאי רשאי לייבא כלי עבודה מקצועיים שיוצרו ונמכרים ככלים מהסוג לנשיאה ביד ,שערכם ,לפי
קביעת גובה-המכס בעת שחרורם מהמכס ,אינו יותר
מ .$1,650.-
הפטור מתשלום המסים יינתן רק על כלים כאמור ,המיובאים בשלמותם כשהם מתאימים להפעלה
מלאה.
ו .מכשירים ומכונות לעסק
מכונות ,מכשירים וכלים המיועדים להקמת עסקו של עולה כמוגדר ,והם מהסוג המשמש בתעשייה,
מלאכה ,חקלאות או מטרה מאושרת אחרת  -פטורים ממסים.
מתן פטור זה כפוף לקיום התנאים הבאים:
 )1ערך כל הציוד לא יעלה על  $36,000פו"ב ( ,)FOBכשבסכום זה כלולים כלי עבודה מיטלטלים
שערכם אינו עולה על ( $1,650ראה לעיל פיסקה ה' - .כלי עבודה הנישאים ביד').
 )2הציוד ישמש במפעלו של העולה (בית מלאכה ,משק ,עסק) ,ויוחזק בשטח המפעל.
 )3אם הזכאי אינו הבעלים היחיד של המפעל ,אלא שותף או מחזיק במניות של המפעל ,עליו להוכיח כי
בידיו השליטה של  50%לפחות מן המפעל האמור וכי הוא עצמו עובד פעיל במפעל .במקרה זה רשאי
הזכאי להשכיר למפעל את הטובין שיובאו ושוחררו בזכויות פטור ,ובלבד שעובדה זו תצויין במפורש
בחוזה ההתקשרות בין הזכאי למפעל ,וכן כי השותפות או החברה רשאית להשתמש בטובין כל עוד
הזכאי הוא שותף או מחזיק במניות ,וכל עוד הוא בעצמו עובד פעיל במפעל.
 )4במקרה של פירוק השותפות במפעל ,לפני תום התקופה של  5שנים מיום שחרור הטובין ,הם יישארו
בבעלותו של הזכאי ,ולא יועברו להחזקתו או לשימושו של אחר ,אלא באישור מוקדם מרשות המסים
בישראל ,ולאחר תשלום המסים החלים.
ז .רכב מנועי
רכב מנועי כולל :אופנוע ,מכונית נוסעים ,ומשאית שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על  4,500ק"ג.
האמור כאן מתייחס רק לעולה ולתושב-קבע
לגבי תושב ארעי (במעמד א ,2/א 3/ו -ב - )1/זכויותיו לרכב הן כזכויות של תייר (ראה מדריך-מכס
לתייר).

עולה המייבא רכב לישראל על שמו או רוכש אותו בארץ ממחסן-רשוי של יבואני הרכב ,פטור
מתשלום מס-קניה ,אך חייב בתשלום מכס בשיעור הנקוב להלן ,וכן בתשלום מע"מ  -זאת
בתקופת הזכאות ,ובתנאי שיציג בפני גובה-המכס:



שני רשיונות נהיגה בתוקף:
 )1מארץ המגורים האחרונה לפני כניסת העולה לישראל (רשיון נהיגה זר שהוצא בחו"ל לאחר כניסת
העולה לישראל ,לא יהיה קביל לצורכי הפטור).
 )2רשיון ישראלי.
 רשיון נהיגה בינלאומי יוכר כרשיון נהיגה זר ,רק אם הוצא בארץ המגורים האחרונה של הזכאי.(לעניין פסקה זו "ארץ מגורים אחרונה"  -הארץ שבה שהה הזכאי ערב כניסתו הקובעת ,לפחות
שנה).
 קטין-עולה ,המחזיק ברשיון נהיגה ,שמצויין בו תנאי הקובע ,שהרשיון ייכנס לתוקף כשימלאולקטין  18שנה  -ימציא לעובד המכס את האישור על המרת הרשיון ממשרד הרישוי ,תוך  60יום
מיום כניסתו לארץ.






זכויות בני-זוג:
בני-זוג ,אף אם שניהם עולים  ,זכאים לשחרר רכב אחד בלבד ,בתשלום מסים מופחתים,
ואין לאף אחד מלבדם הזכות לנהוג בו.
בני-זוג עולים שהתגרשו בתקופת הזכויות  -רשאי כל אחד מהם לשחרר רכב בזכויות
לאחר הגירושין ,בתנאי שלא שוחרר רכב בעבר על שמו ,שהרכב ישוחרר בתוך תקופת
הזכויות וכן שמתקיימים לגביו כל יתר התנאים הנדרשים.
העברת בעלות על רכב מעולה לאדם שאינו זכאי לפטור ממסים ,לפני תום תקופת ההגבלה
של  4שנים ,ניתנת להיעשות בתשלום יתרת המסים החלים ,וזאת רק לאחר שחלפה שנה
מיום שחרור הרכב.
אם ההעברה נעשית לעולה אחר ,הזכאי לפטור ממסים על רכב ,תירשם לו תקופת ההגבלה
של  4שנים מיום ההעברה.
עולה ששחרר אופנוע בזכויות ,יכול לשחרר רכב בתשלום מסים מופחתים ,אם מתקיימים
התנאים הבאים:

 )1תקופת הזכאות טרם הסתיימה.
 )2העולה שילם את יתרת המסים בעבור האופנוע.
 )3חלפה שנה מיום שהאופנוע שוחרר מהמכס.
מסים על רכב חדש
הערך לצורך חישוב המסים ביבוא אישי נקבע על פי מחירון יבוא אישי לרכב ,המופק בהנהלת רשות
המסים בישראל ,לפי תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי ,התשס"ו.)2006-
שיעור המס המוטל על רכב הינו  + 50%מע"מ.
מסים על רכב משומש
ערכו של רכב משומש מחושב בניכוי פחת קבוע מערכו כרכב חדש מאותו דגם ,ומשנת הייצור
האחרונה .הפחת משתנה בהתאם לתקופת השימוש ,דהיינו מהיום שהרכב נרשם לתנועה בדרכים בחו"ל
ועד ליום שחרור הרכב בישראל.
הואיל והמסים מחושבים באחוזים מהערך ,יש לכך השפעה על סכום המסים.
להלן טבלת פחת שימוש:

מחודש

עד

אחוז פחת חודשי

אחוז פחת שנתי

1

36

1

12

37

60

0.75

9

61

120

0.4166

4.9992

121

240

0.083

0.996

הערות נוספות:
א) הרכב המיובא יהיה מהסוג המורשה לתנועה בדרכים בישראל (רשימת הדגמים מפורסמת ע"י משרד
התחבורה).
ב) מוצע לבטח את הרכב והחפצים בערכם המלא בשוק הישראלי ,כולל המסים ,על מנת להבטיח את
כיסוי תשלום המסים ,במקרה שנגרם נזק חלקי או מלא לרכב או לחפצים ,או במקרה של גניבה
ושריפה.
ג) אדם אחר רשאי לנהוג ברכב של זכאי ,רק אם הזכאי נמצא ברכב.

.6מידע נוסף
א .פריטים ,שייבואם מותנה באישור הרשות המוסמכת
ישנם פריטים רבים ,שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים הנקבעים מעת לעת ע"י הרשויות
המוסמכות ,במשרדי ממשלה שונים.
לדוגמה:
טלפון נייד  -משרד התקשורת.
קורקינט ממונע  -משרד התחבורה.
לעתים יידרש גם אישור/רשיון יבוא פרטני.
לפני היבוא ,מומלץ לבדוק עם הרשות המוסמכת הרלוונטית את הקריטריונים התקפים וכן אם נדרש
אישור/רשיון יבוא.
ב .פריטים ,שייבואם אסור
להלן דוגמאות לפריטים ,שייבואם אסור לחלוטין:
 .1טובין שהם פרוצים או מגונים.
 .2זיופים וחיקויים של מטבעות ושל מסמכים.
 .3כרטיסים ודברי פרסומת להגרלה או להימור ,שלא ניתן מראש היתר לעריכתם.
 .4זיופים או חיקויים של טופס של חשבון מכר ,מסמך העדפה ,או תעודת מקור.
 .5שקים משומשים ששימשו לאריזת חומר צמחי.
 .6סכין ,למעט אולר ולמעט סכין שנועדה לשמש במקצוע ,במלאכה ,בעסק ,לצורכי בית ,או
למטרה כשרה אחרת.
 .7משבש מד מהירות לייזר.
 .8כלי ירייה דמוי עט ,או דמוי אקדח הזנקה ,או המופעל בגז ,וכדומה.
 .9מכל גז מדמיע ,שצורתו צורת כלי יריה.
 .10משחקים אסורים.
 .11חומרי נפץ וחומרים מתלקחים ,יצורים חיים כגון :נחשי צפע ,וטובין מסוכנים דומים.
 .12ציוד משומש לגידול דבורים.
 .13טובין ,שהם כלים מן הסוג המשמש להכנת סם מסוכן או לצריכתו.
 .14טובין ,שיש בהם כדי להסית לאלימות ,לטרור או לגזענות.
 .15טובין ,שיש בהם גילוי של הזדהות עם ארגון טרור או אהדה כלפיו.
ג .קבלת מידע
לקבלת מידע בישראל  -ניתן לפנות למשרד מכס הקרוב לאזור המגורים.
לפונים מחוץ לארץ  -ניתן לפנות בכתב לבתי-המכס כמפורט בזה:

פניות מארה"ב  -לבית-המכס חיפה.
פניות מארצות אירופה  -לבית-המכס אשדוד.
פניות מהארצות האחרות  -לבית-המכס מרכז.
פניות לגבי מטען נלווה (כגון מצלמות)  -לבית-המכס נתב"ג ,לוד.
כמו-כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת.yishi@customs.mof.gov.il :
ד .רשימת משרדי המכס ומע"מ (שפועלות בהם יח' יבוא אישי)
מס' טלפון ,יבוא-
אישי

העיר

כתובת המשרד

אילת

בית-המכס ומע"מ ,נמל אילת ,ת"ד 08-6383834 88101 ,131

אשדוד

בית-המכס ,רח' האורגים ( 2בנין הפורום),ת"ד
77102 ,241

08-8510501

באר-
שבע

משרד המכס ומע"מ ,רח' שז"ר 84212 ,31

08-6293348

חיפה

בית-המכס ,שער הנמל  ,3ת"ד 31002 ,245

04-8354861

מרכז

בית-המכס מרכז,רח' ישראל גלילי 3א ת.ד.
 4242ראשל"צ 75142

03-9421666

ירושלים בית-המכס ומע"מ ,רח' כנפי נשרים ,66ת"ד
91340 ,34014

02-6545607

לוד

בית-המכס ,בנין ממ"ן ,נתב"ג ,ת"ד 70100 ,9

03-9751220/1

