
  מינהל המכס מאת    - של רכב לישראל  ייבוא אישימדריך 
  מתוך אתר של רשות המיסים 

  
  

אנשי  מרבית בתיאוריה מינהל המכס צריך לתת לנו אזרחי המדינה שירות. בפועל 
במקרה הרע  ו , שפוגע להם במנוחה  מטרד במקרה הטוב המכס רואים באזרח הקטן 

  לציין שיש צדיקים גמורים.  . פושע שקרן וגנב
  
  

אתר רשות המיסים והוא כלי טוב להבין את תהליך היבוא  מופיע בהמדריך הזה מתוך 
. כל האמור כאן לקחתי מילה במילה מאתר רשות המיסים  הזווית של המכס האישי מ
  )   17/12/2020(באתר כתוב עודכן לאחרונה   1/10/2021בתאריך 

  
ה למול עיניהם והמדריך  ל, במכס יושבים אנשים שטובת האזרח הקטן אינלצערי, וכרגי

אולי למי שכתב אותו, אבל לא לאזרח מן השורה, ואפילו לא לי שבקיא  מובן הזה 
ולא    כמו שאני אומר בפה מלא מינהל המכס רואה באזרח הקטן מטרדצור במושגים. בקי

     בין שתפקיד לשרת אותו ולא להתעלל בו. מ
  
  

 מילון מושגים      1

 .עליכם את הקריאה במדריך קצועיים והמשפטיים, כדי להקלריכזנו עבורכם את המושגים המ
  .בדצמבר 31-בינואר ועד ל 1-שנה קלנדרית מה  - ״שנה״

עלות הייבוא היא המחיר המצויין בחשבון המכר בתוספת דמי הובלה, דמי   - "עלות ייבוא "
בגין  ביטוח, אגרת רישוי והוצאות נוספות, כמו גם מסים המוטלים בישראל בניכוי הפחתות 

), ובניכוי הפחתות מסים 5סעיף  87בכללים לפרק  ,כסצו תעריף המבאבזרי בטיחות (כאמור 
 .(6סעיף   87על פי דרגת זיהום האוויר (כאמור בצו תעריף המכס ומס קניה, בכללים לפרק 

מחיר הרכב שהיבואן הצהיר עליו ברשימון (מחיר הרכב בתוספת הוצאות  - ״ערך מוצהר״
  .וביטוח) כמו: הובלה

  .רכב חדשים בישראל כפי שאושרה על ידי המנהל רשימת מחירי כלי - ״מחירון הרכב״

מחיר הרכב במחירון הרכב, המחושב לאחר הוספת תוספות אופציונאליות,   - ״ערך מחירון״
  .אם נעשה ברכב שימוש לאחר רכישתו ולפני ייבואו מחוץ לארץ)ובניכוי פחת שימוש (

  .ימוש עצמי ק״ג, או אופנוע לש 3,500רכב נוסעים מנועי שמשקלו עד  - ״רכב״

, בעל מצבר 100בלבד, בציון ירוק עד  2או  1רכב בדרגות זיהום   - PLUG IN "רכב היברדי"
 .קור חשמל חיצוני לרכבהמשמש להנעת הרכב הנטען ממ KWH 3בקיבולת העולה על 

 .ממונה יחידת ייבוא אישי בבית המכס המשחרר - ״ממונה״

  



  נהלים ותנאים ליבוא רכב לישראל     2

 תושבי ישראל  

 :כל תושבי ישראל רשאים לייבא רכב העונה לתנאים אלה

 הרכב אושר לייבוא על ידי משרד התחבורה.  
   ייצורוחודשים ממועד    24הרכב חדש או משומש, וטרם חלפו. 
 קיים רישיון נהיגה התקף במדינת ישראל לסוג הרכב המיובא. 

 .חודשים  12היבואנים רשאים לייבא כלי רכב אחד בפרק זמן של 
ניתן לשחרר רכב, רק לאחר שנתקבל אישור בכתב או רישיון ייבוא   :לתשומת לבכם

 .ממחלקת התקינה במשרד התחבורה
 

 .ה במשרד התחבורהלבירורים נוספים יש לפנות למחלקת התקינ

 תושבים וסטודנטים חוזרים

תושבים חוזרים ששהו בחוץ לארץ שנתיים או יותר, או סטודנטים חוזרים ששהו  
 :דשים, רשאים לייבא רכב בכפוף לכל התנאים הבאיםחו  18בחוץ לארץ לפחות 

 הרכב אושר לייבוא על ידי משרד התחבורה. 
   המיובארישיון נהיגה התקף במדינת ישראל לסוג הרכב. 
   חודשים ממועד ייצור הרכב  48טרם חלפו. 
  חודשים מיום הכניסה לישראל 9הרכב יובא לישראל בתוך. 
   סתם לישראלשנים לפחות ביום כני 17גיל היבואנים. 

  



 המכסמינהל  –סים ימ, חישוב ביבוא אישי  רכבהערכת       3

o  פי פקודת המכס ותקנות המכס התשס״ז  הצהרה על ערך הרכב: לצורך חישוב המיסים, ערך הרכב נקבע על
ובין שיובאו לשימוש עצמי) וערך הרכב לצורך חישוב המיסים ייקבע על בסיס  (חישוב ערכם של ט  2006 –

לבד שהוכח שהערך  הערך המוצהר, בתוספת עלויות נוספות הקשורות ביבוא הרכב, כגון: הובלה וביטוח, וב
 .בחשבון המכר) סביר ואמיתי  המוצהר (המבוסס, בין היתר, על המחיר הנקוב

  
o   החלטת מעריך כי ערך הרכב לא סביר: אם המעריך החליט שהמחיר המוצהר אינו סביר ואמיתי, עליו

ערך   להודיע בכתב ליבואנים כי הוא מתכוון לפסול את הערך המוצהר, לפרט את הסיבות לכך ולציין את
 .הרכב שהוא שוקל לקבוע בהתאם למחירון הרכב

 .יום  30תב תוך ם להשיב בכעל היבואני
  

o   החלטת המעריך: לאחר קבלת הסברים בכתב של היבואנים, יבחן אותם הממונה, יחליט אם לקבלם או לא
 :וינהג כך

 .חשבון המכרא. אם הממונה שוכנע באמיתות הערך המוצהר, ערך הרכב יקבע על פי המחיר המצויין ב
ר, ישלח הממונה ליבואן הודעה מנומקת בכתב על  ב. אם לא שוכנע הממונה בדבר אמיתות הערך המוצה

 .סילת הערך המוצהר, יקבע לרכב ערך ויחשב את המיסים על פיופ
  

o היבואנים רשאים לשחרר את הרכב מפיקוח המכס מהמועד שבו נשלחה ההודעה על הכוונה  שחרור הרכב :
 :, אםלפסילת הערך

 .מעריך המכס א) היבואנים ישלמו את מלוא המיסים כפי שנקבעו על ידי
ב) היבואנים ישלמו את מלוא המיסים על פי ערך הרכב המוצהר, ויפקידו ערבות בנקאית או פיקדון בגובה  

 .ההפרש שבין סכום המיסים על הערך המוצהר לבין סכום המיסים על הערך שנקבע על ידי המעריך
  

o המסמכים   וגש בצירוףרשאים להגיש ערר בכתב לוועדת הערר באמצעות הממונה. הערר י היבואנים
 .הודעה על פסילת הערך המוצהר יום מהמועד בו נשלחה  30הרלוונטיים תוך 

 .החלטת ועדת הערר תישלח ליבואנים באמצעות הממונה 

  

 
  

  

  

  

  .שיעור המס בטבלה כולל את מס הקניה, המכס (אם נדרש) והמע״מ (מס ערך מוסף)

 :2021ן טבלה המפרטת את סכומי התקרה בשנת להל

  2021 
 10,000 130ון ירוק רכב היברידי עד צי

 45,000 100אין עד ציון  -רכב פלאג
 75,000 רכב חשמלי 

 

  

 מדינות אחרות מדינות ההסכם סוג הרכב 
 129%-כ 114%-כ רכב נוסעים/אופנוע/רכב שטח 

 115%-כ 101%-כ רכב אספנות
 *88%-כ *76%-כ בלבד  2-1וויר דרגת זיהום הארכב היברידי מ 

 *63%-כ *52%-כ PLUG IN רכב היברידי
 *38%-כ *29%-כ רכב חשמלי 



על מנת להקל על תהליך החישוב, ניתן לקבוע מראש את טווחי הסכומים של מחיר היבוא, עליהם יחול   
  .המחיר הקובע בטבלה שלהלן הינו מחיר הקניה של הרכב + מכס אם חל   .שיעור מס כזה או אחר

בניכוי ההפחתות ותקרת ההטבה ובתוספת    83%ממחיר זה, ימוסה לפי שיעור בסיסי רו גבוה רכב שמחי 
ימוסה לפי השיעור המופחת בניכוי ההפחתה של   רכב שמחירו נמוך ממחיר זה  מס יוקרה (אם יחול)

 .אביזרי בטיחות בלבד ובתוספת מס יוקרה (אם יחול)

 קובע המחיר ה תקרת ההטבה  מס מופחת  סוג רכב 
 80,394 10,000 50% 130ידי עד ציון ירוק ברהי

 116,094 45,000 30% 100היברידי נטען עד ציון ירוק 
 125,384 75,000 10% חשמלי מלא

עשה אותו הכי מסובך שיכול להיות.   ל הבין ומי שכתב את הנוהשקשה ל אחד הנושאים    מיסוי רכבי יוקרה

חישוב רגיל, ועל  דהיינו עושים ב לאחר תוספת המיסים. הרכ מחירל  20%ע"פ הבנתי מדובר על תוספת מס של 
  מס  20%יש לשלם עוד  ₪  300,000מה שיוצא מעל 

 
ובהתאם לצו תעריף המכס, הפטורים ומס קניה על טובין   31.12.19ועד ליום  01/09/13החל מיום 

מעבר לשיעור ₪ יתווסף שעור מס  300,000) על כל רכב שמחירו לצרכן עולה על 5(הוראת שעה מס׳ 
 .המס הרגיל המצוין בטבלה

 :שיעור המס שיתווסף יחושב על פי הנוסחה הבאה
 .לחלק למחיר הרכב לצרכן X 20% ב לצרכןמחיר הרכ - 300.000

(המכס לא טורח להסביר מה זה מחיר   סקההמחיר לצרכן בייבוא אישי יחושב על בסיס ערך הע
  .שחל על הרכב מיום עלייתו לכביש בתוספת המיסים, רווח היבואן ופחת השימוש עסקה! ) 

 .₪ תופעל הנוסחה המחשבת את אחוז המס  300,000-במקרים בהם תוצאת החישוב תהיה גבוהה מ

 .וי ירוק והתקנת אבזרי בטיחות הפחתת מיסים בגין מיס

 מיסוי ירוק 
₪ (שקלים חדשים) כמפורט בטבלה שלפניכם, -ם במסכום מס הקנייה שנקבע לגבי רכב, יופחתו סכומי 

 טבלת מסוי ירוק     :בהתאם לדרגת זיהום האוויר של הרכב, כפי שנקבעה על ידי משרד התחבורה

 סכום ההפחתה בשקלים חדשים ציון ירוק  דרגת זיהום האויר 
1 0-50 16,530 
2 51-130 16,530 
3 131-150 15,153 
4 151-170 13,224 
5 171-175 11,572 
6 176-180 10,193 
7 181-185 9,093 
8 186-190 7,989 
9 191-195 7,163 

10 196-200 6,063 
11 201-205 5,510 
12 206-210 4,409 
13 211-220 3,581 
14 221-250 2,204 
15 251-400 0 



וכן רכב חשמלי   PLUG IN , רכב היברידי מסוג2או  1לגבי רכב היברידי מדרגת זיהום אוויר  -הערה 
 .המשלמים מס מופחת, לא ינוכו הפחתות מיסים בגין דרגת זיהום

 לציין לטובה שהמכס משלם מיידית. מי שעושה בעיות זה משרד התחבורע   -  אביזרי בטיחות
לכל רכב נקבעת רמת איבזור בהתאם לאביזרי הבטיחות המותקנים בו בעת ביצוע רישום לתנועה בדרכים 

 .רישויבמשרד ה

 :פי רמת האבזור שתיקבע לרכב תינתן גם הפחתה במס על פי הטבלאות שלהלן על

  :אבזרי הבטיחות הנדרשים לקביעת רמת האבזור הבטיחותי
  

 1.1.21-ניקוד מ מערכת 
 2 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 2 בלימה אוטומטית בעת חירום 
 0.5   מערכת בקרת שיוט אדפטיבית

 1 רגל מערכת זיהוי הולכי 
 0.5 גלגלי (אופניים ואופנועים/קטנועים) -זיהוי רכב דו

 1  "מערכת זיהוי בשטח "מת 
 0.5 מצלמות רוורס 

 0.5 חיישני חגירת חגורות במושבים קדמיים+ אחוריים
 0.5  שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 0.5 זיהוי תמרורי תנועה 
 0.5 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 0.5 ל עייפות או הסחת דעת התרעה במצב ש
 0.5 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

 10.5 סה"כ נקודות אפשריות 
 :להלן לוח החלוקה לרמות הבטיחות

רמת האבזור  
 הבטיחותי

ניקוד  
 נדרש 

כמות נדרשת של  
 כריות אויר בפרטי 

כמות נדרשת של  
 כריות אויר במסחרי 

סכום הזיכוי ממס קנייה  
 בשקלים חדשים 

0 - 0 0 - 
1 1.0 6 4 250 
2 2.0 6 4 600 
3 3.0 6 4 1,000 
4 4.0 6 4 1,600 
5 5.0 6 4 1,850 
6 6.0 6 4 2,050 
7 8.0 6 4 2,250 
8 10.0 6 4 2,400 

לאחר רישום הרכב לתנועה בדרכים, ניתן לפנות לבית המכס בו שוחרר הרכב בצירוף רישיון הרכב בו *
 .בעה על ידי משרד הרישוי, לקבלת החזר של הפרש המסים מצויינת רמת האיבזור של הרכב שנק

ים  יופחתו הסכומים המפורט ,ABS ,לגבי קטנועים ואופנועים המצוידים במערכת למניעת נעילת גלגלים
 :בטבלה משיעור המס כמפורט בטבלה שלהלן

 סכום ההפחתה בשקלים חדשים שיעור המס 
25% 350 
40% 610 



 סכום ההפחתה בשקלים חדשים שיעור המס 
50% 1,000 
60% 1,400 
70% 1,700 

 ג. שחרור רכב 
 :לצורך הפקת רשימון ייבוא, ניתן לפנות לסוכן מכס או לאחת מלשכות השירות שלהלן

 .2בבית המכס, (בנין הפורום) רחוב הבנאים  -אשדוד  
 .53בדרך העצמאות  -חיפה  
 .84ליד לשכת המסחר, רחוב החשמונאים  -תל אביב  

 :המסמכים הנדרשים בעת שחרור הרכב

  אישי צהרת יבואן רכב ביבואה 21טופס 
 חשבון מכר מקורי 
 רישיון רכב מקורי כולל אימות המכס במדינת היצוא: 

o לרכב המיובא מארה"ב – TITLE +  צילום גב ה-TITLE 
o לרכב המיובא מאירופה – BRIF + COC +  טסט 

  רישיון יבוא 
  רישיון נהיגה תקף 
 שטר מטען - BILL OF LANDING 
  חשבון הובלה וביטוח 
 טענים חשבון מ 
 צילום תווית ייצור לרכב המיובא מארה"ב 
 CARFAX לרכב המיובא מארה"ב 
 DATA CARD לרכב המיובא מאירופה 
 כתב הרשאה לסוכן 
  (לעולה חדש) רישיון נהיגה זר 
 העברות מטבע חוץ (מט״ח) לחו״ל 
  ממולא וחתום על ידי היבואן כולל אסמכתאות לרכישה 139טופס  

 יבוא רכב אספנות 

)  1961 -לתקנות התעבורה, התשכ״ה 1רכבי אספנות בשנה (כהגדרתו בתקנה  5עד  לייבא כל אדם רשאי
 :לשימושו העצמי אם מתקיימים כל התנאים הבאים

 .שנה ממועד ייצורו של הרכב 30חלפו  .1

 .היבואן יציג רישיון יבוא שהופק על ידי משרד התחבורה  .2

   1שיעור המיסים יחול כמפורט בטבלה שבסעיף ב. .3
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 רכב לתקופת ביקור אישי  א. תנאים לייבוא 

תושב או תושבת ישראל שנעדרו מהארץ לשנה לפחות ובאו לביקור, רשאים לייבא רכב   .1
 .מנועי לשימוש עצמי בתקופת הביקור

 :יש להציג
o תוקף בישראל-רישיון נהיגה בר. 
o אחת או יותר ח כי שהה מחוץ לישראל שנהתוקף המוכי-דרכון בר. 
o הפקדת ערבות בנקאית בגובה המיסים החלים עד לייצוא הרכב. 
o  לייצא את הרכב ביציאה מישראל, 161חתימה על טופס התחייבות (מכס (

 .התאריך המוקדם מהשניים –חודשים מיום הכניסה  4או בתום 
ושבת נשארו כאמור, יש לייצא את הרכב במועד, גם אם התושב או הת

 בארץ לאחר מועד זה (ארבעה חודשים) 
 חישוב תקופת הביקור  .2

o ל שנה משנות השהייה בחו״ל, לא יעלה  ביקור או מספר ביקורים בארץ בכ
 .החודשים מתחיל כל שנה מחדש 4חודשים. חישוב  4על 

 .חישוב השנה מתחיל יום לאחר מועד היציאה
o דמים, לא הגיש בקשה בעת ביקורו הנוכחי בארץ או באחד מביקוריו הקו

 .לאישור מעמדו כתושב חוזר 

 ב. ביטוח רכב הכולל את המיסים החלים

יובא לתקופת ביקור בהתאם למחירו בישראל כולל כל המיסים, כדי להבטיח את תשלום יש לבטח רכב ש
 .המיסים על ידי חברת הביטוח למינהל המכס במקרה של גניבה או נזק לרכב
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בית 
 המכס

 מייל מספר טלפון  הכתובת 

, תיבת  3שער הנמל   חיפה
 31002, חיפה 245דואר 

074-7612731  

מענה טלפוני בין השעות 
13:00-15:00 

Matan_MeidaYe@taxes.gov.il 

א', 3רח׳ ישראל גלילי   מרכז 
,  4242תיבת דואר  
 75142ראשון לציון 

 yim@taxes.gov.il אישייבוא  074-7611666
   rehev_merkazun@taxes.gov.ilרכב

(בנין   2רחוב הבנאים  אשדוד
 77102, אשדוד הפורום)

074-7611989/7/5/8 
074-7611990 

YIA@taxes.gov.il 

,  66רחוב כנפי נשרים   ירושלים 
,  34014תיבת דואר  

 91340ירושלים 

 מח' דיפלומטים 074-7612251/2/3/4/5/6
rusalem@taxes.gov.ildiplomatje : 

 מח' ערבויות
arvuyotjerusalem@taxes.gov.il : 

 מח' רכב
.gov.ilvehiclejerusalem@taxes : 

בית המכס נמל   נתב"ג 
 התעופה בן גוריון, לוד

074-7611720/1/2/3/4   

נמל אילת, תיבת דואר   אילת
 , אילת 131

074-7611535 GabiSh@taxes.gov.il 

 

  

  

  ו לא לספק לכם מידע  פו ליותר מידי מידע, מינהל המכס יעשה כל שביכולת אל תצ

  

אבל  נדבו לכם מידע, ימררו לכם את החיים לפני שיעית רשות המיסים וצ מקלשכה 
    . ניתן לנסות

  

sivanle@taxes.gov.il ,  

050-6210476      02-6668211  

 

 

 

  


