
התש"ן1990* ,(10 מס' (תיקון ושירותים) (טובין קניה מס חוק

1 סעיף העיקרי),תיקון החוק  1(להלן התשי"ב1952 ושירותים), (טובין קניה מס לחוק 1 בסעיף . 1
יבוא: לצרכן" ו"מחיר בסיטונות" "מכירה הגדרות במקום

ייצור; מעסקו חלק או שעסקו מי  ""יצרן"
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שאינם למי גם או בלבד, לצרכנים זולתו מתוצרת טובין מכירת הוא שעסקו מי  "קמעונאי"
באקראי נעשות שהן או ניכר בלתי הוא צרכנים שאינם למי המכירות שהיקף ובלבד צרכנים

בלבד;

צרכן; שאינו למי זולתו מתוצרת טובין מכירת מעסקו חלק או שעסקו מי  "סיטונאי"

לא כי בצו לגביו שנקבע מי למעט ייצור, או מכירה למטרת שלא טובין שרוכש מי  "צרכן"
כצרכן; יראוהו

בכמויות לצרכן טובין מכירת וכן לקבלן, או ליצרן לקמעונאי, טובין מכירת  בסיטונות" "מכירה
גדולות;

קמעונאי; בידי טובין מכירת  בקמעונות'י "מכירה

:2 התשל"ו1975 מוסף, ערך מס חוק  מע"מ" "חוק

בינואר; ב1 שתחילתה רצופים חדשים עשר שנים של תקופה  מס" "שנת

". 6א סעיף לפי אישור שבידו מי  בהסדר" "יבואן

יבוא: העיקרי לחוק 4 סעיף במקום . 24 סעיף החלפת

המחיר "חישוב
הסיטוני

בסיטונות במכירה המשתלם המחיר יהיה טובין של הסיטוני המחיר (א) .4
לפי במס החיוב במועד הענין, לפי סוג, מאותו טובין בעד או טובין אותם בעד

 לרבות (ב), או 5(א) סעיף

המכירה, על המוטלים אחר חובה ותשלום אגרה היטל, מס, כל (1)
מע"מ; חוק ולפי זה חוק לפי מס למעט

עמלה, לרבות לשלמו, הקונה על הסכם פי שעל תשלום כל (2)
בעד ותשלום נדחה, תשלום או לשיעורין תשלום בשל ריבית

ואחריות. העברה הובלה, אריזה,

מהמועד ימים מ60 יותר עברו לא אם (א), קטן בסעיף האמור אף על (ב)

(ב), או 5(א) סעיף לפי במס החיוב מועד ועד הטובין מכירת על הוסכם שבו
שבו במועד (א) קטן בסעיף כאמור המחיר הטובין של הסיטוני המחיר יהיה
רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, שר מכירתם; על הוסכם

האמורה. הימים 60 תקופת במקום אחרת תקופה לקבוע

לגהי בצו לקבוע האוצר שר רשאי (א)(2), קטן בסעיף האמור אף על (ג)
ריבית כי נדחה, בתשלום או לשיעורין בתשלומים הנמכרים טובין סוגי

הטובין". של הסיטוני במחיר כלולה תהא לא חלקה, או כולה ששולמה,

יבוא: ולפניו 4ו יסומן העיקרי לחוק 4א סעיף . סעיפים3 הוספת

הסיטוני "המחיר
מיוחדים במקרים

.4 בסעיף האמור אף על יחולו זה סעיף הוראות (א) 4א.

יהיה בסיטונות בישראל נמכר שאינו מסוג טובין במכירת (1) (ב)
שר רשאי ואולם ליצרן, בעדם המשתלם המחיר הסיטוני מחירם
יהיה הסיטוני שמחירם כאמור טובין סוגי לגבי לקבוע האוצר
שיעור בניכוי בקמעונות במכירה בעדם להשיג שניתן המחיר

לסוגי שונים ניכוי שיעורי לקבוע הוא ורשאי זה, לענין שקבע
טובין.
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ההפרש פי על ייקבעו (1) בפסקה הנזכרים הניכוי שיעורי (2)

ובין בסיטונות במכירה מחירם בין טובין, סוג אותו לגבי המקובל
בקמעונות. במכירה בעדם להשיג שניתן המחיר

המש המחיר הסיטוני מחירם יהיר. לסיטונאי טובין במכירת (1) (ג)
האוצר שר רשאי ואולם בסיטונות, במכירה הטובין בעד תלם

המחיר יהיה הסיטוני שמחירם כאמור טובין סוגי לגבי לקבוע

ורשאי זה, לענין שקבע שיעור בתוספת סיטונאי, בעדם שמשלם
טובין. לסוגי שונים תוספת שיעורי לקבוע הוא

ההפרש פי על ייקבעו (1) בפסקה הנזכרים התוספת שיעורי (2)

מחירם לבין לסיטונאי מחירם בין טובין, סוג אותו לגבי המקובל
לקמעונאי.

המשתלם המחיר הסיטוני מחירם יהיה בקמעונות טובין במכירת (ד)

סוגי לגבי לקבוע האוצר שר רשאי ואולם בסיטונות, במכירה הטובין בעד

בניכוי בקמעונות בעדם שמשתלם המחיר יהיה הסיטוני שמחירם כאמור טובין

טובין; לסוגי שונים ניכוי שיעורי לקבוע הוא ורשאי האוצר, שר שקבע שיעור
זה. קטן סעיף שלפי הניכוי שיעורי על אף יחולו (ב)(2) קטן סעיף הוראות

לקונה, המוכר בין מיוחדים מיחסים מושפע שמחירם טובין במכירת (ה)
אינה מקצתה, או כולה בשלהם, שהתמורה או מחירם, על הוסכם שלא או
עלות  כזה מחיר ובהעדר ,4 בסעיף כאמור המחיר הסיטוני מחירם יהיה בכסף,

ענף. באותו כמקובל ריווח בתוספת הטובין

המחיר יהיה הסיטוני שמחירם טובין סוגי לקבוע רשאי האוצר שר (ו)

ליצרן. בעדם המשתלם

הסיטוני המחיר
ביבוא

טובין של הסיטוני המחיר יהיה ו4א, 4 בסעיפים האמור אף על (א) 4ב.
על החלים המיסים בתוספת המכס3 לפקודת 130 בסעיף כאמור ערכם ביבוא,

האוצר. שר שקבע שיעור ובתוספת יבואם

סוגי לגבי לקבוע האוצר שר רשאי (א) קטן בסעיף האמור אף על (ב)
במכירה בעדם להשיג שניתן המחיר יהיה הסיטוני שמחירם ביבוא טובין
שונים ניכוי שיעורי לקבוע הוא ורשאי שיקבע, שיעור בניכוי בקמעונות,

טובין. לסוגי

של הסיטוני המחיר יהיה ו(ב) (א) קטנים בסעיפים האמור אף על (ג)

המחיר בסיטונות, אותם מוכר שהוא בהסדר, יבואן בידי המיובאים טובין

סעיף הוראות לפי במס החיוב חל היה שבו במועד 4א או 4 בסעיפים כאמור
הטובין. מכירת לגבי חלים היו 4א או 4 סעיפים אילו (ב) או 5(א)

יבואן בידי ביבוא שמחירם טובין סוגי לקבוע רשאי האוצר שר (ד)
החלים המסים בתוספת המכס, לפקודת 130 בסעיף כאמור ערכם יהא בהסדר

(ג). קטן בסעיף כאמור שיהא או יבואם, על

על דיווח
הסיטוני המחיר
המנהל ושומת

פי על הסיטוני המחיר את יחשב כהסדר, יבואן לרבות עוסק, (א) 4ג.
למנהל כך על וידווח זה, לענין שהותקנו והתקנות 4א או 4 סעיפים הוראות
שהמחיר להאמין יסוד לו היה אם המנהל, רשאי ואולם בתקנות; שנקבעה בדרך
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את שפיטתו, מיטב לפי לשום, הטובין, של הנכון הסיטוני המחיר אינו לו שדווח

על ולהודיע האמורים, הסעיפים הוראות לפי טובין אותם של הסיטוני המחיר

בהסדר. ליבואן או לעוסק כך

5ז עד 5ה 5ג, סעיפים הוראות יחולו (א) קטן סעיף לפי שומה על (ב)
ו5ח(א).

חוק תחולת
ובלו מכס מסי
תעריף) (שינוי

לפי שיעורים או טובין סוגי הקובע צו על וכן 4(ג) סעיף לפי צו על 4ד.

תעריף), (שינוי ובלו מכס מסי חוק הוראות יחולו 4ב, או 4א סעיפים
האמור. לחוק 1 סעיף לפי קביעה הצו היה כאילו התש"ט41949,

6א סעיף הוספת

ולפימיסים זה חוק לפי מס הסיטוני המחיר יכלול לא 4ג, עד 4 סעיפים לענין 4ה.
". מע"מ חוק

יבוא: העיקרי לחוק 6 סעיף אחרי . 4

יבואן "אישור
בהסדר

בו שנתקיימו המנהל דעת להנחת שהוכיח יבואן בקשת לפי (א) 6א.
התנאים: ואלה בהסדר; יבואן הוא כי המנהל יאשר הבאים, התנאים

דו"חות במועד מגיש מע"מ, בחוק כמשמעותו עוסק הוא (1)

הוראות לפי הכל ופנקסים, מסמכים רישומים, ומנהל ונכונים מלאים
מע"מ; חוק ולפי זה חוק

לאישורו הבקשה את הגיש שבה לשנה שקדמה המס בשנת (2)
דולר 500, 000 לפחות הוא פו"ב שערכם טובין ייבא בהסדר, כיבואן
רשאי המנהל האוצר; שר שקבע אחר סכום או הברית ארצות של

חוץ; במטבע הנקוב הטובין מחיר לחישוב כללים לקבוע

לאישורו הבקשה את הגיש שבו למועד שקדמו השנים בחמש (3)

או כסף כופר עליו הוטל ולא מס בעבירת הורשע לא בהסדר, כיבואן
לפי עבירה  מס" "עבירת זה, לענין כאמור; עבירה על מינהלי קנס

(מס עקיפים מיסים בחוק כהגדרתו עקיף מס על החלים החיקוקים

מע"מ חוק לפי עבירה התשכ"ח51968, בחסר), או ביתר ששולם
מטעמים המנהל, רשאי ;ואולם הכנסה6 מס פקודת לפי עבירה או

מינהלי, קנס עליה שהוטל בעבירה לראות לא שיירשמו, מיוחדים
מס. עבירת

תנאים לקבוע הכנסת, של הכספים ועדת באישור רשאי, האוצר שר (ב)
בהסדר. יבואן לאישור נוספים

של אישור ביטול
בהסדר יבואן

מאלה: אחד נתקיים אם בהסדר יבואן של האישור את יבטל המנהל (א) 6ב.

הוטל או 6א(א)(3) בסעיף כמשמעותה מס בעבירת הורשע הוא (1)
כאמור; עבירה על מינהלי קנס או כסף כופר עליו

הוצאה 4ג סעיף לפי לו שהוצאה ששומה סופית בהחלטה נקבע (2)

השגה עליה הוגשו שלא שומה  סופית" "החלטה זה, לענין כדין;
נדחו. עליה שהוגשו ערעור או שהשגה או ערעור או
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או ההרשעה מיום שנים לחמש יהיה (א) קטן סעיף לפי אישור ביטול (ב)

הענין. לפי הסופית, ההחלטה או המינהלי הקנס או הכסף כופר הטלת

האישור ביטול לבקש רשאי כהסדר כיבואן אישור שקיבל יבואן (ג)
האישור. את קיבל שבו מהיום שנה לפחות שחלפה ובלבד

לקבל זכאי יהא לא (ג) קטן בסעיף כאמור בוטל שאישורו יבואן (ד)
שבוטל מיום שנה לפחות שחלפה לאחר אלא בהסדר יבואן להיות אישור

הקודם. האישור

בהסדר יבואן דין
תאגיד שהוא

לא 6ב(א), סעיף לפי בוטל ואישורו בהסדר כיבואן אישור שקיבל תאגיד 6ג.
חברים שבו אחר תאגיד שהגיש בהסדר יבואן אישור בקשת המנהל יאשר
הוגשה הבקשה אם חברים, מאותם חלק או בוטל שאישורו התאגיד חברי אותם

". האישור שבוטל מיום שנים חמש תוך

31 סעיף יבוא:תיקון (9) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 31 בסעיף . 5

וטפסים רישומים חשבונות, פנקסי ניהול בדבר בהסדר יבואן לגבי כללים (10)"

". בהסדר יבואן של סיטוני מחיר בענין וכללים בהסדר הקשורים

1991).תחילה בינואר 1) התשנ"א בטבת ט"ו ביום זה חוק של תחילתו .6

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

מודעי יצחק
האוצר שר


