
התשנ"ה1995 ,(12 (מס' המכס פקודת לתיקון חוק

 הפקודה)  (להלן המכסי לפקודת 1 בסעיף . 1

מפיקוח לשחרורם "עד יבוא מכס" תשלום "ללא במקום רשוי", "מחסן בהגדרת 0)
;";14 בסעיף כאמור המכס רשות

ו סעיף תיקון

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביולי1995); התשנ''ה(11 בתמוז י'ג ביום בכנסת נתקבל *
.480 עמ' ו), 995 במאי 31) התשנ''ה בסיון ב' מיום ,2404

275. ועמ' 36 עמ' התשמ''ו, ס'ח ;39 עמ' ,3 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני י



יבוא: "תעודות'' הגדרת במקום (2)

האגור מידע כל וכן מחשב פלטי פנקסים, לרבות סוג, מכל מסמכים  ""תעודות"
מידע;". במאגרי או במחשב

9 סעיף בטל.ביטול  לפקודה 9 סעיף .2

24 סעיף שלתיקון הכספים ועדת באישור בתקנות, שתיקבע "בדרך יבוא בסופו לפקודה, 24 בסעיף .3
הכנסת".

25 סעיף בטל.ביטול  לפקודה 25 סעיף .4

26 סעיף תימחק.תיקון  להתאימו'' "כדי במלים החל הסיפה לפקודה, 16 בסעיף .5

28 סעיף יבוא:החלפת לפקודה 28 סעיף במקום .6

הרשמון ישמש"התרת שהותר והרשמון כרשומים, הטובין את יראו רשמון משהותר .28

בו." כרשום בטובין לנהוג הרשאה

30א סעיף יבוא:החלפת לפקודה 30א סעיף במקום .7

מתן "חובת
הצהרה

לענין הצהרה ליתן אדם על חובה לקבוע רשאי האוצר שר (א) 30א.

אחרת. דרך בכל או בהתנהגות פה, בעל בכתב, המכס דיני

של לסוגים או כללית להיות יכולה (א) קטן סעיף לפי קביעה (ב)
מקומות." לסוגי או טובין לסוגי או טובין בעלי

31 סעיף יבוא:תיקון ואחריו (א) יסומן לפקודה 31 בסעיף האמור .8

המכס. גובה שיקבע ובאופן בתנאים ותאושר תינתן הערובה "(ב)

ולחוד, ביחד נותניה, את תחייב (ב), קטן בסעיף כאמור ואושרה שניתנה ערובה (ג)
במלואו." הערובה סכום לתשלום

32 סעיף בטל.ביטול  לפקודה 32 סעיף .9

53 סעיף תיקון לפקודה 53 בסעיף . 10

וארבע עשרים תוך "להגיש במקום (ו), בפסקה ובו (א), יסומן בסעיף האמור (ו)
עשרים ועד לנמל אניה של בואה לפני "להגיש יבוא נמל" אל בואה לאחר שעות

בואה"; לאחר שעות וארבע

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

בתקנות." שתיקבע בדרך יימסר כניסה מצהר "(ב)

63 סעיף יבוא:תיקון ואחריו (א) יסומן לפקודה 63 בסעיף האמור . 11

המכס.'' גובה הוראות לפי תופקד וערובה יוגש ארעי רשמון "(ב)

65 סעיף לנמלתיקון טובין שיובאו מיום ימים 45 "או יבוא טובין" "אותם אחרי לפקודה, 65(ג) בסעיף . 12
תעופה".

68 סעיף יימחקו.תיקון  "חבימכס" המלים לפקודה, 68(א) בסעיף . 13



יבוא הטובין'' קבלת על בחתימתו המכס פקיד ''יאשר במקום לפקודה, 74 בסעיף . 14
בתקנות''. שתיקבע בדרך המכס, פקיד "יאשר

74 סעיף תיקון

יבוא: בסופו לפקודה, 77 בסעיף . 15

בתקנות.'' שתיקבע בדרך במחסן, הטובין מצאי של רישום ינהל (5)"

77 סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 124 סעיף במקום . ו16 24 סעיף החלפת

הקובע 'הזמן
שיעור לגבי

המכס

התשלום; בשעת תוקף בר שהוא תעריף לפי ישולם מכס (א) .124

בתקנות. שתיקבע בדרך ייעשה התשלום

בדואר טובין יבוא על המכס (א), קטן בסעיף האמור אף על (ב)
שהורה כפי המכס שומת בשעת תוקף בר שהוא תעריף לפי ישולם חבילות,

הדואר. בבית המוסמך המכס פקיד

או 140 סעיפים הוראות על להוסיף באות זה סעיף הוראות (ג)
160ב."

בטל.  לפקודה 128 סעיף . 17128 סעיף ביטול

יבוא: בסופו לפקודה 146 בסעיף . 18

בתקנות.'' שתיקבע בדרך יוגשו זה בסעיף המפורטים והתעודות המסמכים ''(ד)

סעיף146 תיקון

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום לפקודה, 157 בסעיף ו. 9
התייר בידי הצהרה במסירת מותנית (א) קטן בסעיף כאמור הישבון התרת "(ב)

הכנסת.'' של הכספים ועדת באישור בתקנות שייקבע כפי הכל היבוא, בשעת

סעיף157 תיקון

תעודה''. או "מצג יבוא מצג" "או במקום ,(9) בפסקה לפקודה, 204 בסעיף .20204 סעיף תיקון

135 08ו(ב), ,100 וא(א), "סעיפים יבוא 1א(א)" "סעיף במקום לפקודה, 231א בסעיף .21
ו142".

231א סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 239 סעיף אחרי סעיפים22. הוספת
239א239ב

הראיה המכס'חובת את ששילם הטוען עליהם, חל לא 229 שסעיף בהליכים 239א.
הראיה. עליו כדין, טובין שהותרו או כדין רשמון שהגיש או המגיע

מחתימה אופטור ששמו זה, חוק פי על המוצאים מסמך וכל תעודה רשמון, (א) 239ב.
ידו. חתימת טעונים אינם בהם, מצוינים המוציא של תוארו

אשר ומסמכים תעודות רשמונים, סוגי לקבוע רשאי האוצר שר (ב)
עליהם." יחול לא (א) קטן סעיף

יבוא ו231ג'' במקום 29ג, בסעיף ,2 התשי"ב1952 ושירותים), (טובין קניה מס בחוק .23
ו239ב". 239א "231ג,

חוק תיקון
 קניה מס

12 מס'

רבין יצחק
הממשלה ראש

ויצמן עזר
המדינה נשיא

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

.15 עמ' התשנ'ג, ;344 עמ' התשי'ב, ס'ח 2


