הנדון :פטור ממכס ביבוא אישי והכלות נוספות
א.נ,.
אני פונה אליכם בבקשה להסביר לי על אופן העבודה של החוק החדש המתייחס ליבוא אישי של
טובין .לפני כשבוע כתבתי מאמר על יבוא אישי לפי החוק החדש באתר שלי ,ונפתח בו דיון עם
המשתמשים ,על איך עובד החישוב של כל המסים .ניסיתי להשיג את התשובה טלפונית ,אך במכס
באר-שבע ענו לי "...שמעתי משהו על החוק החדש ,אבל לא קיבלנו שום הוראות על כך."...

לפי הרשום באתר המכס בעמוד "יבוא אישי בדואר חבילות" בסעיף " :5ערך הטובין לצורכי חישוב
המס כולל ,בנוסף לטובין ,גם את עלות המשלוח לישראל (לרבות עלות הביטוח) .לדוגמא :אם
ערך הטובין  , $011ועלות המשלוח  - $01חישוב המס יעשה לפי ערך של  "$001ובסעיף :6
"ניתן לשחרר בפטור ממסים טובין ,שערכם הוא עד ( $75לא כולל טבק על כל סוגיו ומשקאות
משכרים)".
אני מבין שערך הטובין הוא סכום של העלות ומחיר המשלוח שלו .לדוגמה ,אם מחיר הפריט הוא
 $66ומחיר משלוח  ,$06אני אצטרך לשלם מע"מ ,כי העלות כוללת היא יותר מ.$75-
ככה קרה כשהזמנתי נרתיק לאייפד שלי מארצות הברית .זאת למרות שלפי ההיגיון זה אמור לכלול
רק את עלות הטובין ,לא כולל עלות המשלוח .זו השאלה הראשונה:
האם פטור ממע"מ יינתן למוצר שעלותו פחות מ $57-או לחבילה שעלותה הכוללת עלות משלוח
פחות מ?$57-
לפי המפורסם בחלק מהאתרים באינטרנט ניתן פטור ממכס וממס קניה לפריטים שעלותם פחות מ-
 .$505אך על המקרה הזה אין שום הזכרה באתר המכס בעמוד "יבוא אישי בדואר חבילות" ,זאת
למרות שהייתה הודעה על כך מתאריך  56בינואר  0600באתר רשות המיסים .בהודעה זו ישנן שני
הזכרות שונות ,אחד האומרת "...פוטר מתשלום מכס מוצרים ביבוא אישי שמחירם אינו עולה על
( $503שווה ערך לכ ...)₪ 0,011 -מעניק פטור מלא מתשלום מסי יבוא למוצרים בשווי של עד $53
(במקום  $31כיום) "...ושנייה "...מחיר העסקה אינו עולה על  ."$503הראשונה אומרת שפטור ניתן
לפי עלות המוצר ,השנייה אומרת לפי מחיר העסקה .ולפי הכתוב באתר  ynetע"י גברת רקפת ישי:
"אם ערכו של המוצר עצמו נמוך מ - $503-יחול הפטור ממכס גם אם ערכו כולל משלוח עולה על
 .$503יתר מיסי היבוא שיחויב לשלם יחושבו לפי הערך הכולל הובלה ומשלוח ".כל זה דיי מסבך את
העניין ,כי אחד אומר דבר אחד והשני משהו אחר .השאלה השנייה:
מה מזה נכון? לפי איזו מחיר מדרגים את המוצר ,הנטו שזה עלות המוצר בלבד ,או הברוטו שזה
עלות המוצר ועלות המשלוח ביחד? ומאיזה מחיר גובים את המסים? האם אפשר להסביר את
זה עם כמה דוגמאות?
והשאלה האחרונה:
מה נחשב כיבוא אישי ומה נחשב כיבוא מסחרי? אם אני מזמין כבן-אדם פרטי ,לא כחברה מוצר
לשימוש עצמי ,למה חברת המשלוחים מגדירה את היבוא כייבוא מסחרי? זה פריט אחד בלבד,
ועלותו פחות מ $505-דולר.
אשמח לתשובתכם המהירה ,שהרי אינני מבין את החוק החדש ונספחיו וברצוני להמשיך ברכישותיי
מחו"ל ולהבין מראש את גובה התשלום שיהיה ,הרי שזה חלק מההוצאות שאני צריך לחשב מראש.
בכבוד רב,
סמיון בורקביץ'
הציטוטים לעיל נלקחו מאתר המכס הממשלתי  http://ozar.mof.gov.il/customs/doar1.htmואתר
 .http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-884-18431-30156420,00.htmlההודעה מתאריך 56
בינואר http://ozar.mof.gov.il/taxes/hodaa300112.htm 0600

