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דון:        . + מתן מידעפרטי אישי  רכב ביבואבהוצאת רישיון יבוא ת מחיר לטיפול הצע  ה
 

ות מתוך  רכב לעבודה ההתמחות שלי זה יבוא אישי של .1 תיים האחרו לי רכב שטיפלתי כ 100אבל בש
יוכלי רכב עבור מורי דרך אשכול  50 –היו יבוא אישי כרכב פרטי ו  50ביבוא אישי שלהם  י . תומו א

 ר שמות ממליצים שעשו איתי יבוא אישי. יכול למסו
 

והל הקודם רכב ביבוא אישי בש, וזאת לאחר זכותי התאפשר יבוא אישי של רכב עם ריקול פתוחרק ב .2
ועה אוהב תקן בחו"ל ורכב ביבוא ע"י יבואן התירו לו לתקן בארץ. היה צריך ל כ"ל ת ר פלור סמ מר אב

י הרכב.  הג כגיס חמישי לטובת יבוא ים והוא עושה אפליה ופוגע ביבוא האישי ומת  את היבוא
 

י ועדת הכלכלים השתתפימים שלמשל כל רכב, יבוא אישי לעוסק רק בזכותי התאפשר  .3 ה של תי בדיו
סת עד שהגיעו לסעיף  ר פלור דרש יבוא רק רכב 25/1/2016מתאריך   144פרוטוקול  33הכ , מר אב

ו  מוסכים אין חלקי חילוף ואין אין אחריות אין מצומצם מספר  –המשמעות מיובא ע"י יבואן, שאי
י ריקו טרס , אבל עי במשרד התחבורהל, וזה משרת הציבור שאמור להיות הכי מקצותיקו בוגד באי

י הרכבהציבורי ומשמש כגיס חמישי לטו  .בת יבוא
 

  . 7006/07  בג"ץעתרתי ש רק בזכותי התאפשר יבוא אישי של רכבי אשכול למורי דרך ולאחר .4
 

ואר  .5 דרוברי יבוא אישי לעצמי עשית  2017בי ה, כרכב אשכול מפואר 4דיסקברי  ל ת סופית עלוב בן ש
ה (הטבת מס מור . ₪אלף  400  בדיוק כפול חדש  בכר, היבואן בארץ דרש על + מע"מ ₪אלף  200 של 
ית)  אשכולרכב  דרך  זהה למו

 
תי מכיסי את כל ההוצאות המשפטיות .6 י מימ כירים במשרד התחבורה היו הפקידים הכי ב ילמוו א

ר פלור  הל אגף הרכב היום בעיקר מר אב כ"לאז מ ועורכי דין של איגוד פרקליטות כי דין מהעור, סמ
י הרכב שצ    .ורף לעתירה ע"פ בקשת משרד התחבורהיבוא

 
 .שיים הבירוקרטייםת הקלאחרים לצלוח אלעזור קשה ומסובך ולכן החלטתי  בוא אישי היהתהליך הי .7

סתי לעסקי ייבוא רכב וקיבלתי רישי   ון מתווך ביבוא אישי שמאפשר לי באופן חוקי לטפל בכך. כ
 

ו הליך לא פשבי .8 וך לכך שהתהליך להיות ערכרוך בהרבה בירוקרטיה.  עליך וט ווא אישי של רכב הי
יתן לחסוך כסף רב.   לוקח זמן והרבה מאוד בירוקרטיה, אבל בסיום התהליך 

  
 .  10%רכב ביבוא אישי רשום ברישיון הרכב "יבוא אישי משומש" גורם לירידת ערך בסך  .9

  
ה. מדובר רק על רכב חדש ביבוא אישי משומש עיר ואז לא רשום רכב שרי יבוא ע"י יבואן זאפ . 10 עד בן ש

 + מע"מ.  ₪ 7,500תוספת עלות 
  

 + מע"מ  7,500 שלי העמלה  – (ללא משרד הרישוי)  השטהוכולל איתור אם אתה רוצה טיפול  . 11
  

 .מעאכר + מע"מ , ע"י ₪ 4,000משרד רישוי  . 12
  



י את השירותים הבא . 13 י מציע לך לקבל ממ  ים : א
 
  פרטי מסוג   לרכבאישי יבוא  ןוצאת רישיטיפול בהו  .א

 
 .שלבים 4 -ב ל היבוא אישי כולל רישום הרכבכל התהליך שב מתן מידע  .ב
 

 . להשיט את הרכב ללא רישיון יבואאסור  –ון יבוא הוצאת רישי )1
 השטת הרכב לישראל  )2
 שחרור מהמכס. )3
 רישום במשרד הרישוי.  )4

 
ק -ברטי ולפקודת מ  ₪ 2,340ם סך של תשלו לאחר המשך התהליךפרטים לגבי  . 14 ט ס ב יף דיסקו ס

 כולל  : ום התשל      96672חשבון  510מבשרת ציון 
 1,500            ס - עמלה עבור מוטי בר  .א
   500          שלי הוצאות+  ואיבתשלום אגרת   .ב
 340                מע"מ   .ג

קא  יש לעשות העברה סה"כ  . 15      ,3402          סך ית בב
 

וסף שלא פ לכם לא כולל לושת . 16 ודתיווך רכב, עבור ורט לעיל ולא כולל תשלום   איתור ורכישת  היי
מל עמילות מכס  ,+ מע"ממיסים  ,יטוחימי + ב יבשתי + שילוחתצהיר,  ,הרכב , רישום הרכב הוצאות 
ות, הערכת שווי לוי יצחקמשרד הרישוי,  בארץ ת בדיקת תקי יטראיתורן/ , התק . ועוד , ביטוח רכבפו

וספתלומים האלה אתה משלם ישירוכל התש י לא לוקח כל עמלה   .ת וא
  

לגבי רכב שמיובא ע"י היבואן  .ארץרן באמצעות יבואן הרכב הרשמי ברכב ביבוא אישי מקבל אחריות יצ . 17
  .אחריות מלאה ללא תשלום

 
יף - מוטי ברלפקודת  ₪ 2,925 העברה כספית בסך לאחר הסכמתך ו . 18 ט ס ק דיסקו  510ציון מבשרת ס ב

ת את הצעת המחיררק לאחר שקראת ו  96672חשבון  י , והב ריכים לתת למשרד כין הסכם שצאא
וספים שאתה צריך לחתום ולהכין דרישה להתחבורה   תרשים זרימההמשך ואשלח לך מסמכים 
  

 
והל מתאיםחידוש א להודיע לי אם היה לך רכב אשכול בעבר וזה  . 19     . משק או רכב ראשון ואשלח 

               
          
        
  , לשירותך בכל עת         

  ס - מוטי בר
  

    שוסטר אילן  תלקוחו תיק  102העתק: 
  
  
  

   15/1/2020רשות המיסים מתאריך חישוב מיסים ע"פ פרסום 
  
ו כולל עלות חי .1 שוב המיסים הוא על ערך הרכב + כל ההוצאות שהיו עד הגעת הרכב לישראל דהיי

 ביטוח ועוד.  עלות, ההובלה היבשתית והימית
ות אחרות. ויש תוסהבדלים בין יבוא מיש  .2 ות שוק או מארה"ב למדי פת אם מייבאים רכב לא מדי

 לעשות רק עמיל מכס. מארץ הייצור. מחיר סופי של המיסים יכול 
וע .3 וע/ רכב שטח / קרוואן עם מ וסעים / אופ   129% -  114%     רכב 
ות .4   115%-101%            רכב אספ
 82%- 70%  ₪ 20,000ועד הטבה בסך  1-2מדרגת זיהום  רכב היברידי .5
  57%- 47%    ₪ 60,000ועד הטבה של   PLUG INרכב היברידי  .6
  38%- 29%        ₪ 75,000רכב חשמלי ועד הטבה  .7
  ₪ 300,000מס יוקרה לרכב שעלותו כולל מיסים מעל  .8

 20%    יוקרה  סתוספת מ  ₪ 300,000על ההפרש מעל 
   



   להלן ראה  –רכב פרטי שים זרימה יבוא אישי של רת  -שלב א'      -מידע 
   אסור להשיט ללא רישיון יבוא                     -  הרכב השטת   -  שלב ב 
י בחזרה.   - שלב ג'    השטת הרכב וקבלת מע"מ גרמ

טררישום הרכב במשרד הרישוי   - דשלב  ות , יצחק לוי , פוי   , בדיקת תקי
  
  

 . ל איתור רכב בחו" .1
 !!!ון יבואמצב אסור להשיט את הרכב לארץ ללא רישי בשום .2
   Performa  Invoice  -כל הפרטים מס' שלדה ומס' ק"מ מהספק כולל  הצעת מחיר קבלת  .3
 (בלי המסמכים אין על מה לדבר)   ת רישיון יבואהכצורך ק למהספוספים מכים מס .4

ה אירופאי -     C.O.C  .א    אישור תקי
 צור ל הרכב והכי חשוב תאריך ייפרטים ע -    DATA CARD  .ב
 או מכתב מהספק המאשר כי הרכב חדש  רישיון רכב   CAR LICENSE  -  BRIEF  .ג
 

ת רדרשים וספים המסמכים  .5  ישיון יבואלהכ
 

 . היגה בתוקףיון ריש  .א
י  -  ם ע"י עורך דין / מזכיר בית משפטר חתוצהית  .ב מטפל. במזכירות ן לך את הטופס ואתה מכיא

 שקלים.  60 -ה עולה כבית משפט ז
ייר לבן  חתימה כחולה שלך  .ג  שיון .משרד התחבורה לריבאיכות טובה. דרישה של  –על דף 
י שולח  - + ייפוי כוח  הסכם    .ד    . זו דרישה של משרד התחבורה. לךא
רשם רכב ביבוא אישי ₪ 8,000ע"י יבואן זעיר תוספת אפשרי יבוא   .ה  . וברישיון הרכב לא 

 
מידה ויש בהחזר מע"מ בהסכם , לא לשכוח להוסיף על הסכם הספק לחתום איתו  אתה תתבקש ע"י .6

יה   כזו.תוספת ש ד  צרפת   19%גרמ   .  21% / הול
 

ה רזרבי  מפתחאיפה שם + וג אוויר מתאים לארץ, גלגל רזרבי לבדוק מיז .7  . שישלח תמו
 

ם העברת תשלואח"כ  ן יבוא ורקיתן לייבא את הרכב, רצוי עד לקבלת רישיואתה צריך להיות בטוח ש .8
י. ור שווי הרכב עבלספק   עבור המכס. ולהציג את מסמכי העברת כסף חייבים לשמור  ללא מע"מ גרמ

  
י א .9 פרדת ם יש מע"מ גרמ מללאחר שה ימים כממקבלים החזר , תשלום בהעברה   . הרכב מגיע ל

 
י מכין רישיון יבוא לוקח שבוע  . 10   ימים  10עד חודש, בד"כ  –א

 
 תחבורה. יון יבוא ממשרד הקבלת ריש . 11

 
 ההסכם איתו ע"פ  /תשלום מלא לספק  . 12

  
ית מקורית או אחר לא בדואר!!!    FEDEXבשליחות לא לשכוח להודיע לספק לשלוח  . 13 + רשיון חשבו

  ו אליכם. רצוי לשלוח לכתובת של עמיל מכס א  FEDEX מקורי ב COCרכב מקורי + 
  

 יטוחם ב, ממליץ מאוד לעשות גי + ימישתהכולל שילוח יבלמשלח  /  לעמיל מכס התקשרות ישירה שלך . 14
 .  

  
  


