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 יבוא אישי של רכבים ודרישת גירעון
 גלעד ברון, עו"ד

 ורו"ח ד"עו ב דהן,יעק

 

 אישי ביבוא מכוניות האחרונות בשנים ייבאו אשר, פרטיים אנשים למאות נשלחים אלה בימים

 שקלים אלפי מאות אף ולעיתים, עשרות לשלם נדרשים הם במסגרתן, גירעון הודעות, ל"מחו

 . יבוא מיסי תוספת

 

 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 עמילי", יועצים" של חקירה על בהסתמך, רבים

 

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

 .גבייה הליכי כנגדם

 

היבוא  עלות את המכס נפרט את הקריטריונים על פיהם קובע, וכדי להבהיר את הסוגיה, משכך

 :1של הרכב וחישוב המסים

 

 אגרת, ביטוח דמי, הובלה דמי בתוספת, המכר ןבחשבו המצוין המחיר: היבוא של הרכב עלות

 בצו כאמור)בטיחות  אבזרי בגין הפחתות בניכוי בישראל המוטלים מסים, רישוי והוצאות נוספות

 האוויר זיהום דרגת פי על מסים הפחתות ובניכוי, (5 סעיף 78לפרק  בכללים, תעריף המכס

 (.6 סעיף 78לפרק  בכללים, קניה ומס המכס תעריף כאמור בצו)

 

המטבע  ושער, החלים המסים שיעורי, הרכב של ערכו בסיס על מחושבים המסים: המסים חישוב

 .התשלום ביום שבתוקף
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עליהם  חופשי סחר בכפוף להסכמי)מ "מע, קניה מס, מכס: הם הרכב על החלים היבוא מסי

 .(שונות מדינות קבוצת/מדינות עם חתמה ישראל מדינת

 

 מודע היה לא וככל כלל הרכב את ייבא אשר האדם, במרבית המקריםכי , בנקודה זו יודגש

 או כזה גירעון לסוגיית אחראי עצמו את רואה אינו היישוב מן האדם גם ומשכך, ל"למרכיבים הנ

  .אחר

 

" יועצים"האדם אשר ייבא את הרכב הסתמך באופן מוחלט על , כי במרבית המקרים, יובהר

, של הוצאת רישיון יבוא ממשרד התחבורה, הואיל ויבוא רכב כרוך בפרוצדורה סבוכה םלמיניה

הקשורה ברישוי , ופרוצדורה נוספת בארץ, התקשרות עם חברת הובלה, ל"מציאת הרכב בחו

 .ועוד, הרכב

 

 תוספת לאור, היבוא של הכדאיות את מאיין הגירעון תשלום, הכלכלי כי במישור, לית מאן דפליג

 .הרכב למחיר שקלים אלפי מאות עד ותעשר של

 

 מוטלת, גירעון שחל וככל אם, האחריות ומשכך, הוא כן כשמו אישי יבוא, המכס רשויות לטענת

 .היבוא מסמכי על חתום מהמקרים בחלק גם ואשר הרכב את שיבא האדם של לפתחו

 

, בגין הייבוא האישי ,פלילית אחריות של סוגיה גם שעולה ייתכן מהמקרים בחלק, יתרה מכך

, מסוימים במצבים ראויה הגנה להוות עשויה מודעות כי היעדר, בנקודה זו ניתן לומר, אולם

 .זה דברים מכירות במצב רשויות המכס שגם ונדמה

 

 

 

 ההתמודדות מול דרישת הגרעון

 

 : יש לנקוט בשני צעדים באופן מקביל, כדי להתמודד מול דרישת גרעון מסוג זה

 

י "הגשת בקשה לצו מניעה זמני כנגד המכס כדי להקפיא את ההליכים הננקטים ע, ראשוןצעד 

 .המכס כנגד אותם אנשים אשר ייבאו את רכבם בייבוא אישי

 

 חוקתיות על התובעים חולקים הן במסגרתה, המכס כנגד תביעה נדרש להגיש, במקביל, צעד שני

 .השומה גובה על והן החיוב

 

 עצמו את מוצא אדם וכל הואיל, המס יחסי לרשויות יתרון יש זה מסוג יםכי בתיק, ראוי לציין

 הנדרשות המשפטיות והעלויות עמו להתמודד הצורך, שקלים אלפי עשרות כמה של חיוב מול

 .שקלים במיליוני המסתכמת המכס רשויות של כוללת דרישה מול אל, עליו לחלוק בכדי
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במרוכז  מטעמם התביעות מוגשות, רבים פרטיים אנשים של פניות בעקבות, אלה בימים

 מול ייצוגם את לאחד במטרה זאת וכל, בעלויות משמעותי חיסכון תוך, באמצעות משרדנו

 אינו מקורו, שומתי הפרש יש בו במקום שגם לכך מודעות המכס ורשויות הואיל. המס רשויות

 ההתחשבות תהיה שגם ראוי ומשכך, הרכב את ייבא אשר הפרטי האדם של מחדל או במעשה

 .לכך הראויה

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 – דהן בקיעורו"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
 .לבחון כל מקרה ומקרה לגופובלבד ויש 

  


