חוק המיסוי על יבוא ויצוא )סיוע למדינות חוץ( ,התשנ"ב*1992
.1

בחוק

זה 

הגדרות

סכם סיוע"  הסכם בין ישראל לבין מדינת חוץ שעניינו סיוע;
י'מסי יבוא ויצוא"  מכס ,מס ערך מוסף ,מס קניה וכןמסים אחריםהמוטלים לפי כל דיןבישראל
או במדינת חוץ על יבוא ויצוא;
''סיוע" 
) (1סיוע מינהלי ומסירת מידע ,בין כללי ובין לענין פלוני ,בעניני מסי יבוא ויצוא;
) (2פעולות למניעת עבירות ,ניהול מעקב אחר אנשים וטובין וכן חקירות ,והכל בענין
חשד לעבירות על דינים של מסי יבוא ויצוא;
"רשות מס" ,בישראל  מנהל המכס ומס ערך מוסף או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה; ובמדינת
חוץ  רשות מס האחראית להנהלתם של מסי יבוא ויצוא.
בפברואר
נתקבל כיוס ז' באדר א'התשנ"ב );(1992 11
בשבט התשנ"ב ) 6בינואר ,(1992בעמ' .143

הנעת החוק ודברי הסכר פורסמו בהצעות חוק,2098מיום א'

נעשה הסכם סיוע ,יפרסם על כך שי האוצר הודעה ברשומות.

הודעה על הסכם
סיוע

.2

סיוע למדינות
חוץ

.ביקשה רשות מס של מדינת חוץ מרשית מס בישראל ,על פי הסכם סיוע בין אותה מדינה
3
לבין מדינת ישראל ,סיוע לצורך אכיפת דינים של מסי יבוא ויצוא של אותה מדינה ,רשאית רשות
המס בישראל להיעתר לבקשה ולפעול כאילו היא פועלת לאכיפת דינים של מסי יבוא ויצוא
בישראל ,בכפוף לסייגים שבהסכם ובהתאם להוראות חוק זה.

העברת מידע

רשות מס בישראל לא תמסור מידע על פי הסכם סיוע ,אלא אם כן נקבע בו כי רשות המס
.4
של מדינת החוץ תחיל לגבי המידע את הוראות הסודיות החלות באותה מדינה לגבי מידע שבידי
רשויות מס ,וכי המידע ישמש אך ורק למטרה שלשמה נמסר.

הימנעות מפעולה

לא תיעשה כעולה מכוח חוק זה אם היא עלולה ,לדעת היועץ המשפטי לממשלה ,לפגוע
.5
בריבונות מדינת ישראל ,בבטחונה ,בתקנת הציבור או בענין חיוני אחר של מדינת ישראל.

סייגים לסיוע

)א( לא יופעלו סמכויות על פי חוק זה אלא אם כן הן קיימות בדין באשר לעבירה ע
.6
דיני ישראל ,ובכפוף לתנאים ,להגבלות ולאיסורים הקבועים בדין לענין הפעלת אותן סמכויות.
)ב( לא ייעשו פעולות של חקירות בענין חשד לעבירות לפי פסקה ) (2להגדרת "סיוע"
שבסעיף ! ,אלא אפ כן הוכח להנחת דעתה של רשות הסס כישראל כי קיימות ראיות לכאורה
לקיומו של חשד סביר.

ביצוע ותקנות

שר האוצר ממינה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,בהסכמת שר המשפטים ,להתקין תקנות
.7
בכלענין הנוגע לביצועו.
יצחק

יצחק שמיר
יאש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה
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