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 ו מכוניות ביבוא אישישכממשיך להוציא הודעות חיוב לבעלי כלי רכב שרהמכס 
  ורו"ח ד"עו ,דהןיעקב 

 

 

 אנשים למאותשולחת הודעות חיוב , באמצעות בתי המכס יםמזה חודשים רבים, רשות המס

 הם במסגרתן, חיוב הודעות, ל"מחו אישי ביבוא מכוניות האחרונות בשנים ייבאו אשר, פרטיים

 .יבוא מיסי תוספת שקלים אלפי מאות אף ולעיתים, עשרות לשלם נדרשים

 

 ובימים אלה, עדיין נשלחות הודעות חיוב רבות!

 

 היבוא רשימון במסגרת הוצהר אשר הרכב מחיר כי המכס רשויות של טענה היא, החיוב עילת

 במקרים, זאת. היבוא בעת הרכב של האמיתי מהמחיר נמוך שהוצהר המחיר ולמעשה, נכון אינו

 .בתחום עסקו אשר שונים וסוכנים מכס ועמילי יבואנים של חקירה על בהסתמך, רבים

 

 יינקטו כי היבואנים מוזהרים, תשלום ובהיעדר, וקנסות ריבית, הצמדה כוללות חיובה הודעות

 .גבייה הליכי כנגדם

 

בשונה מחוקי מס אחרים כגון מס הכנסה ומס ערך "( הפקודה)להלן: " [חדש נוסח]פקודת המכס 

 אינה מאפשרת עיכוב הליכי הגבייה בעת הגשת ערעור.מוסף, 

 

 :קובע)א( לפקודה 451יתרה מזאת, סעיף 

 

 טובין על המשתלם המכס לשיעור או המכס לסכום בנוגע סכסוך התגלע (א)

 לשלם הטובין בעל רשאי, המכס דיני לפי במכס הטובין לחבות בנוגע או, ימיםמסו

 ייחשב זו בדרך ששולם וסכום, המכס גובה ידי על הנדרש הסכום את מחאה אגב

 ניתנה לא עוד כל, הטובין על המשתלם הנכון המכס כשיעור הטובין בעל לגבי

 .זה סעיף לפי שהוגשה בתובענה אחרת החלטה
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רוצה לומר, במצב דברים זה, על פניו, כדי לערער על החלטת המכס, תחילה יש לשלם את חבות 

יעה בלהגיש תחודשים,  3, כתשלום תחת מחאה, ולאחר מכן, תוך על ידי המכס קבעהנהמס כפי ש

 בגין קביעה זו.

 

למרות האמור לעיל, בפרקטיקה ישנן דרכים נוספות להתמודדות עם הליכי הגביה, כגון: הגשת 

בקשה לבית המשפט להקפאת הליכי גבייה, חלף ערבות בנקאית ו/או שעבוד הרכב, לחילופין, 

 יש בו במקום שגם המכס רשויותרדנו מול רשויות המכס, הובהר לבעקבות דיונים שניהל מש

 אויר ומשכך, הרכב את ייבא אשר הפרטי האדם של מחדל או במעשה אינו מקורו, שומתי הפרש

הגיע פעול במטרה לבמקרים מסוימים, ניתן ל. כך שלכך הראויה ההתחשבות תהיה שגם

 08% -לפיהן, יועמדו ערבויות בנקאיות על כ, המכסלהסכמות עוד בטרם הגשת כתב תביעה כנגד 

 מסך הודעת החיוב.

 

, כי בהכרעת הסוגיה בדבר הקפאת הליכי הגביה, יש לבחון את 1הבמקרים דומים, נקבע בפסיק

 : הנוחות מאזן הוא, העיקרי השיקול

 

 אילולא .ברור הוא המס לגביית דיתהמי הפעולה ביכולת המדינה של עניינה"

 טובין בעל עם, משמעותי זמן עוד עצמה למצוא המדינה עלולה, זו פעולה יכולת

 לא, זאת. לשלמה דרך כל לו שאין במס חבות ועם, בידיו אינם מזמן כבר שהטובין

 בעסקיו דרכו תצלח לא אפילו אלא, פסול באופן נכסיו את יבריח דווקא אם רק

 של במקרה לה לצמוח היתה שיכולה המדינה לקופת הכנסה והנה, השנים ברבות

 .כולו בציבור כמובן הפוגע באופן, מידיה תחמוק" אמת זמן"ב המס גביית

 

 כתוצאה לקרוס שלא הטובין בעל של האינטרס מונח האחר העבר מן, זאת עם

 כי – אולי – יימצא המשפטי הבירור בתום רק כאשר, דיהמי התשלום מביצוע

 על להורות ניתן המתאימים במקרים, לפיכך. מלכתחילה במס חב לא למעשה

 קודם התשלום בביצוע הטובין בעל את לחייב במקום, הגבייה הליכי עיכוב

 ."להשגתו

 

קשר זה יצוין, כי כחלק מהתמודדות עם טענות המכס, התאגדו מס' בעלי רכב אשר ייבאו בה

 חוקתיות על הן התובעים חולקים הבמסגרת, המכס כנגד תביעה הגשתרכבים בייבוא אישי ל

 .השומה גובה על והן החיוב

 

 

                                                 

 
1

 .בנבו פורסם, מ"והמע המכס אגף ישראל מדינת' נ מ"בע.( מ.י.צ) מרקט ליקר 41440-41-43( א"ת) תא
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לאור העובדה כי המכס נכון להיום עדיין פועל להוצאת הודעות חיוב רבות לבעלי רכבים , לסיכום

מבקשים לחלוק על הודעות חיוב אלו, יכולים לעשות כן, ה יבואניםשייבאו את רכבם ביבוא אישי, 

 פקודתלרשותו מתוקף אולם יש לזכור, כי המכס רשאי להפעיל אמצעי גבייה דרקוניים העומדים 

הקפאת הליכי הגביה עד ידי  לע, ועל כן, יש להיערך להתמודדות גם באפיק זה (גביה) המסים

 לקבלת הכרעה בתביעה כנגד המכס.

 

 

 

 

 
 

 

 – דהן יעקבורו"ח או לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


