צור קשר |

פורטל התשלומים והשרותים |

יחידות וקבלת קהל |

רשימות תפוצה |

פייסבוק

רשות המסים < מכס < מדריך ליבוא אישי של רכב

מדריך ליבוא אישי של רכב
כללי

הגדרות

יבוא רכב  -נהלים ותנאים

הערכת רכב ,חישוב המסים ,ושחרור הרכב

יבוא רכב לתקופת ביקור )ללא תשלום המסים(

קבלת מידע

כללי
 .1מדריך זה אינו בא לשנות כל דין או הוראה רשמית.
 .2הסתמכות על המדריך  -אין בה בלבד כדי להוכיח זכאות ,גם אם לא חלו שינויים בדינים בין מועד פרסום
המדריך למועד השימוש בו.
 .3מדריך זה כולל מידע כללי בלבד ,לשם בירור פרטים נוספים* ,עליך לפנות למחלקת יבוא אישי בבית
המכס.
 .4מדריך זה כולל אך ורק את התנאים וההגבלות הנקבעים ע״י רשות המסים ובהתאם לדין .אין במידע זה
כדי להוות אסמכתא או אישור לגבי תנאים והגבלות על היבוא ,הנקבעים ע״י רשויות המדינה השונות
 .5בכל פנייה לבית המכס ,יש להציג אך ורק את המסמכים הרלוונטיים המקוריים.
 .6כל מקום בו האמור מצויין בלשון זכר ,כולל כמובן לשון נקבה.

הגדרות
להלן ההגדרות הרלוונטיות למדריך זה:
״שנה״  -שנה קלנדרית מה  1 -בינואר ועד ל  31 -בדצמבר.
"עלות יבוא" -המחיר המצוין בחשבון המכר ,בתוספת דמי הובלה ,דמי ביטוח ,אגרת רישוי והוצאות נוספות,
מסים המוטלים בישראל בניכוי הפחתות בגין אבזרי בטיחות )כאמור בצו תעריף המכס ,בכללים לפרק  87סעיף
 ,(5ובניכוי הפחתות מסים על פי דרגת זיהום האוויר )כאמור בצו תעריף המכס ומס קניה ,בכללים לפרק  87סעיף
.(6
״ערך מוצהר״  -מחיר הרכב שהיבואן הצהיר עליו ברשימון )מחיר הרכב בתוספת הוצאות הובהלה ,ביטוח
וכיו״ב(.
״מחירון הרכב״  -רשימת מחירי כלי רכב חדשים בישראל כפי שאושרה ע״י המנהל.
״ערך מחירון״  -מחיר הרכב במחירון הרכב המחושב לאחר הוספת תוספות אופציונאליות ,ובניכוי פחת שימוש
)אם נעשה ברכב שימוש בחו״ל(.
״רכב״ -רכב נוסעים מנועי שמשקלו עד  3.500ק״ג ,או אופנוע  -לשימוש עצמי.
"רכב היברדי  - "PLUG INרכב בדרגות זיהום  1או  2בלבד ,בציון ירוק עד  100בעל מצבר בקיבולת העולה על
 KWH 3המשמש להנעת הרכב הנטען ממקור חשמל חיצוני לרכב.
״ממונה״  -ממונה יחידת יבוא אישי בבית המכס המשחרר.

יבוא רכב  -נהלים ותנאים
יבוא רכב ע״י תושב ישראל:
יחיד רשאי לייבא רכב ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים:
הרכב אושר ליבוא ע״י משרד התחבורה) .לבירורים  -יש לפנות למחלקת התקינה במשרד התחבורה (.
הערה  -ניתן לשחרר רכב ,רק לאחר שנתקבל אישור בכתב/רישיון יבוא ממחלקת התקינה במשרד
התחבורה.
הרכב הוא חדש או משומש ,וטרם חלפו  24חודשים ממועד ייצורו.
היבואן רשאי לייבא כלי רכב אחד בפרק זמן של  12חודשים.
היבואן הוא בעל רישיון נהיגה תקף במדינת ישראל לסוג הרכב המיובא.
יבוא רכב ע״י תושב חוזר/סטודנט חוזר-
תושב חוזר ,ששהה בחו״ל שנתיים או יותר/סטודנט חוזר ששהה בחו״ל  18חודש )להלן  -הנכנס( ,רשאים לייבא
רכב ,בכפוף לכל התנאים הבאים:
עמידה בתנאים המצויינים לעיל בסעיפים  3א ) (1ו .(4) -
טרם חלפו  48חודשים ממועד ייצור הרכב .
הרכב יובא לישראל לא יאוחר מתום  9חודשים מיום כניסתו של הנכנס לישראל.
הנכנס בן  17שנים לפחות ,ביום כניסתו.

חפש

הערכת רכב ,חישוב המסים ,ושחרור הרכב
 .1הערכת רכב
הערך לצורך חישוב המסים ביבוא אישי נקבע על-פי פקודת המכס ותקנות המכס )חישוב ערכם של טובין
שיובאו לשימוש עצמי( ,התשס״ז .2006 -
ערך הרכב לצורך חישוב המסים ייקבע על בסיס הערך המוצהר בתוספת עלויות נוספות הקשורות ביבוא
הרכב ,כגון :הובלה וביטוח ,ובלבד שהוכח שהערך המוצהר )המבוסס ,בין היתר ,על המחיר הנקוב
בחשבון המכר( ,סביר ואמתי.
החליט המעריך ,כי המחיר המוצהר אינו סביר ואמתי ,יודיע בכתב ליבואן כי הוא מתכוון לפסול את הערך
המוצהר ,יפרט את הסיבות לכך ויציין את ערך הרכב שהוא שוקל לקבוע בהתאם למחירון הרכב.
היבואן ישיב בכתב תוך  30יום.
היבואן רשאי לשחרר את הרכב מפיקוח המכס מהמועד שבו נשלחה ההודעה על הכוונה לפסילת הערך,
אם יתקיים אחד מהתנאים הבאים:
א( היבואן ישלם את מלוא המסים כפי שנקבעו ע״י מעריך המכס.
ב( היבואן ישלם את מלוא המסים עפ״י ערך הרכב המוצהר ,ויפקיד ערבות בנקאית או פיקדון בגובה
ההפרש שבין סכום המסים על הערך המוצהר לבין סכום המסים על הערך שנקבע ע״י המעריך;
לאחר קבלת הסבריו בכתב של היבואן ,יבחן אותם הממונה ,יחליט אם לקבלם או לא ,וינהג כלהלן:
א( שוכנע הממונה באמיתות הערך המוצהר ,יקבע את ערך הרכב על פי המחיר המצויין בחשבון המכר.
ב( לא שוכנע הממונה בדבר אמיתות הערך המוצהר ,ישלח ליבואן הודעה מנומקת בכתב על פסילת הערך
המוצהר ,יקבע לרכב ערך ויחשב את המסים על פיו.
היבואן רשאי להגיש ערר בכתב לוועדת הערר ,באמצעות הממונה .הערר יוגש בצירוף המסמכים
הרלוונטיים ,תוך  30יום מהמועד בו נשלחה הודעה על פסילת הערך המוצהר.
החלטת ועדת הערר תישלח ליבואן ,באמצעות הממונה.
 .2חישוב המסים
המסים מחושבים על בסיס :ערכו של הרכב ,שיעורי המסים החלים ,ושער המטבע  -שבתוקף ביום התשלום.
מסי היבוא החלים על הרכב הם :מכס ,מס קניה ,מע״מ.
 .(1שיעורי המסים על רכב
א( .מדינת ישראל חתמה על הסכמי סחר חופשי עם מדינות/קבוצת מדינות שונות.
ביבוא רכב ממדינות שיש להן הסכם סחר עם מדינת ישראל יחולו מסי היבוא בשיעורים המפורטים בטור ב׳
בטבלה שלהלן ,ובלבד שמתקיימים התנאים המפורטים בהסכמי הסחר ,שהעיקריים בהם הינם:
הרכב יוצר באחת מהמדינות המפורטות בהסכם.
הרכב יובא במישרין ממדינת הייצור או ממדינה אחרת שהיא צד לאותו הסכם סחר.
ב( .לגבי כל רכב אחר )שלא פורט לעיל( המיובא לישראל  -יחולו מסי היבוא כמפורט בזה בטור ג׳.
סוג הרכב

מדינות ההסכם

מדינות אחרות

רכב נוסעים/אופנוע/רכב שטח

כ114% -

כ129% -

רכב אספנות

כ101% -

כ115% -

רכב היברידי מדרגת זיהום האוויר  2-1בלבד

כ52%-

כ63%-

רכב היברידי PLUG IN

כ40%-

כ50%-

רכב חשמלי

כ29%-

כ38%-

• שיעור המס בטבלה כולל את מס הקניה ,המכס )אם נדרש( והמע״מ.
דוגמאות לשימוש בטבלה:
רכב המיוצר בגרמניה ומיובא מצרפת )שתיהן מדינות שהן צד להסכם עם השוק האירופאי(  -יחולו לגביו
שיעורי מסי היבוא כמפורט בטור ב׳ בטבלה.
רכב המיוצר בקנדה ומיובא מארה״ב )שתיהן מדינות שהן צד להסכמים שונים(  -יחולו לגביו שיעורי מסי
היבוא כמפורט בטור ג׳ בטבלה.
רכב המיוצר ביפן )מדינה שאינה צד להסכם( ומיובא מגרמניה )מדינה שהיא צד להסכם( ,או להיפך  -יחולו
לגביו שיעורי מסי היבוא כמפורט בטור ג׳ בטבלה.
מיסוי רכבי יוקרה
החל מיום  01/09/13ועד ליום  31.12.19ובהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )הוראת שעה
מס׳  (5על כל רכב שמחירו לצרכן עולה על  ₪ 300,000יתווסף שעור מס מעבר לשיעור המס הרגיל ,המצוין
בטבלה.
שיעור המס שיתווסף יחושב על פי הנוסחה הבאה:
 - 300.000מחיר הרכב לצרכן  X 20%לחלק למחיר הרכב לצרכן.
המחיר לצרכן ביבוא אישי יחושב על בסיס ערך העסקה בתוספת המסים ,רווח היבואן ,ופחת השימוש שחל על
הרכב מיום עלייתו לכביש.
במקרים בהם תוצאת החישוב תהיה גבוהה מ  ₪ 300,000 -תופעל הנוסחה המחשבת את אחוז המס.
הפחתת מסים בגין מיסוי ירוק ,והתקנת אבזרי בטיחות.
מיסוי ירוק
מסכום מס הקניה שנקבע לגבי רכב ,יופחתו סכומים בש״ח כמפורט בטבלה שלהלן בהתאם לדרגת זיהום האוויר
של הרכב ,כפי שנקבע ע״י משרד התחבורה- :
דרגת זיהום האויר

ציון ירוק

סכום ההפחתה בש"ח

1

0-50

16,383

2

51-130

16,383

3

131-150

15,018

4

151-170

13,106

5

171-175

11,469

6

176-180

10,102

7

181-185

9,011

8

186-190

7,918

9

191-195

7,099

10

196-200

6,009

11

201-205

5,461

12

206-210

4,370

13

211-220

3,549

14

221-250

2,184

15

251-400

0

הערה  -לגבי רכב היברידי מדרגת זיהום אוויר  1או  ,2רכב היברידי מסוג  PLUG INוכן רכב חשמלי ,לא ינוכו
הפחתות מסים בגין דרגת זיהום.
אבזרי בטיחות
החל מ ,1.8.13-תיקבע לכל רכב רמת איבזור בהתאם לאביזרי הבטיחות המותקנים בו בעת ביצוע רישום
לתנועה בדרכים במשרד הרישוי.
עפ״י רמת האבזור שתיקבע לרכב תינתן גם הפחתה במס עפ״י הטבלה שלהלן:
דרישות לקביעת רמת האבזור הבטיחותי
האבזור ניקוד
רמת
נדרש
הבטיחותי

כמות נדרשת של כריות כמות נדרשת של כריות סכום הזיכוי
קנייה ,ש"ח
אויר במסחרי
אויר בפרטי

0

-

0

0

-

1

-

6

4

250

2

2.0

6

4

600

3

3.0

6

4

1,000

4

4.0

6

4

1,600

5

5.0

6

4

1,850

6

6.0

6

4

2,050

7

8.0

6

4

2,250

8

10.0

6

4

2,400

ממס

* לאחר רישום הרכב לתנועה בדרכים ניתן לפנות לבית המכס בו שוחרר הרכב בצירוף רישיון הרכב בו מצויינת
רמת האיבזור של הרכב שנקבעה על ידי משרד הרישוי ,לקבלת החזר הפרש המסים. .
לגבי קטנועים ואופנועים המצוידים במערכת למניעת גלגלים ) (ABSיופחתו הסכומים בש״ח המפורטים בטבלה
משיעור המס כמפורט בטבלה שלהלן:
שיעור המס

סכום ההפחתה בשקלים חדשים

25%

350

40%

610

50%

1,000

60%

1,400

70%

1700

ג( .שחרור רכב
לצורך הפקת רשימון יבוא ניתן לפנות לסוכן מכס או לאחת מלשכות השירות שלהלן:
באשדוד  -בבית המכס) ,בנין הפורום( רח׳ הבנאים .2
בחיפה  -בדרך העצמאות .53
בתל אביב  -ליד לשכת המסחר ,רח׳ החשמונאים .84
המסמכים הדרושים בעת שחרור הרכב:
רשימון מקורי
טופס  21הצהרת יבואן רכב ביבוא אישי
חשבון מכר מקורי
רישיון רכב מקורי כולל אימות המכס במדינת היצוא
רישיון יבוא
דו״ח ) CARFAXלרכב המיובא מארה״ב(
רישיון נהיגה תקף
שטר מטעןBILL OF LADING /

חשבון הובלה וביטוח
חשבון מטענים
צילום תווית ייצור DATA CARD
כתב הרשאה לסוכן
רישיון נהיגה זר )לעולה חדש(
העברות מט״ח לחו״ל
טופס  139ממולא וחתום על ידי היבואן כולל אסמכתאות לרכישה רכב אספנות
יחיד רשאי לייבא עד  5רכבי אספנות בשנה )כהגדרתו בתקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ״ה,(1961 -
לשימושו העצמי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 (1חלפו  30שנה ממועד ייצורו של הרכב.
 (2היבואן יציג רישיון יבוא שהופק ע״י משרד התחבורה.
 (3שיעור המסים יחול כמפורט בטבלה שבסעיף ב 1.לעיל.

יבוא רכב לתקופת ביקור )ללא תשלום המסים(
א .תנאים ליבוא רכב לתקופת ביקור
 .1תושב ישראל שנעדר מהארץ לפחות שנה אחת ובא לביקור ,רשאי לייבא רכב
מנועי לשימושו העצמי בתקופת הביקור ,בהתקיים כל התנאים הבאים:
עליו להציג רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל.
עליו להציג דרכון בר-תוקף המוכיח ,כי שהה מחוץ לישראל שנה אחת או יותר.
עליו להפקיד ערבות בנקאית בגובה המסים החלים עד לייצוא הרכב.
עליו להתחייב בחתימה ע״ג טופס )מכס  ,(161שייצא את הרכב עם צאתו מישראל ,או בתום  4חודשים
מיום כניסתו  -כל שהינו מוקדם יותר.
תושב כאמור ,חייב לייצא את הרכב במועד ,גם אם הוא עצמו נשאר בארץ לאחר מועד זה.
 .2חישוב תקופת הביקור
סה״כ התקופה לביקור אחד או למספר ביקורים בכל שנה משנות השהייה בחו״ל ,לא תעלה על  4חודשים.
מניין  4החודשים מתחיל כל שנה מחדש.
מניין השנה מתחיל למחרת היום ממועד היציאה.
בעת ביקורו הנוכחי בארץ או באחד מביקוריו הקודמים ,לא הגיש בקשה לאישור מעמדו כתושב חוזר.
ב .ביטוח רכב במחירו המלא לרבות המסים החלים
יש לבטח רכב שיובא לתקופת ביקור בהתאם למחירו בישראל כולל מלוא המסים .זאת ,כדי להבטיח את תשלום
המסים על ידי חברת הביטוח למינהל המכס ,במקרה של גניבה ו/או נזק שייגרמו לרכב בתקופת הביקור.

קבלת מידע
לקבלת מידע בעניין יבוא אישי של רכב ,הן לפונים מישראל והן לפונים מחו״ל ,יש לפנות למחלקת יבוא אישי
בבתי המכס ,כמפורט בזה:
מס' טלפון

מס' פקס

04-8354863

04-8628469

בית המכס הכתובת
מרכז

רח׳ ישראל גלילי 3א ,ת״ד  ,4242ראשל״צ 75142

03-9421666

03-9421604

אשדוד

רח׳ הבנאים רח׳ הבנאים ) 2בנין הפורום( ,אשדוד 77102

08-8510501

08-8528856

ירושלים

רח׳ כנפי נשרים  ,66ת״ד  ,34014ירושלים 91340

02-6545616 02-6545610/11/02/03

חיפה

שער הנמל  ,3ת״ד  ,245חיפה 31002

כמו כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובתyishi@customs.mof.gov.il:

