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 מיסוי על יבוא עגלי� 

 תקציר

 הונהגה בישראל רפורמה מקיפה בגידול וביבוא של בשר בקר ובמסגרתה 1999בשנת 
עידוד היבוא נעשה . הוחלט לעודד יבוא של עגלי� שמשקל� קט� ולפטמ� בישראל

כאשר לגבי עגלי� ; בהתבסס על חישוב משקל ממוצע של העגלי� המיובאי�
 .ל פטור ממכסח, שמשקל� נמו� ממשקל שנקבע

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של רשות 2010 מאי�אפריל י�בחודש
. ל"היבוא של עגלי� מחובתחו� מיסוי )  רשות המסי��להל� (בישראל המסי� 

בהנהלת חברת נמל אילת בירורי השלמה נעשו ו, נעשתה בבית המכס באילתהביקורת 
 .מ"בע

 

 עיקרי הממצאי�

ורת שעשה משרד מבקר המדינה בנמל אילת אותרה שורה של כשלי� שאפשרו בביק
 :להפחית את המכס המתחייב

רשות המסי� לא פיקחה כיאות על ספירת העגלי� המיובאי� בעת העברת�  .1
כדי לוודא שמספר העגלי� הנרש� הוא מספר� , מהאנייה למשאיות בנמל אילת

 .בפועל

 מהשקילות 27%�נמצא שכ; וטומטי וממוחשבהעגלי� צריכי� להישקל באופ� א .2
. להקטי� את משקל העגלי� הרשו�, לכאורה, המאפשר, שנבחנו נעשו ברישו� ידני

ואילו כאשר היא , כמו כ� כאשר המשאית נשקלה ריקה שהו בה הנהג ולעתי� ג� נוסע
 .היא נשקלה ללא הנהג והנוסע, נשקלה בשנית מלאה

בד עובד הנמל להימצא בחדר הבקרה של לפי הנחיות הנמל אסור לאיש מל .3
נמצא שההנחיות לא בוצעו ועקב כ� נית� היה לעקוב בזמ� אמת אחר . השקילה

לבצע מניפולציות שיביאו להקטנת המכס , ולכאורה, המשקל המצטבר של העגלי�
 .ח בשנה"המתחייב בסכו� היכול להסתכ� במיליוני ש

 

 סיכו� והמלצות

. שיטת חישוב המכס לפי המשקל הממוצע של העגלי�יש לפעול לתיקו� הליקויי� ב
 לפקח מקרוב על תהלי� � רשות המסי� ונמל אילת �על הגורמי� הנוגעי� בדבר 

מ� הראוי שרשות המסי� תעשה בדיקה , נוס* על כ�. הספירה והשקילה של העגלי�
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יסודית במטרה לברר א� הליקויי� שהועלו בביקורת אינ� תוצאה של מחדל של 
 . ת הפועלות בנמל אילתהרשויו

בנוס* לכ� רצוי לשנות את השיטה ולהשתמש במתקני� משוכללי� וממוחשבי� 
 . המיועדי� לספירה ולשקילה של בעלי חיי�

 

♦ 
 

 מבוא

 הונהגה רפורמה בגידול וביבוא של בשר בקר שנועדה להגדיל את היק� יבוא בשר 1999בשנת 
נסת� של מגדלי הבקר בישראל הוחלט לעודד יבוא כדי לשמור על פר. הבקר כדי להוזיל את מחירו

כדי לקבוע א� . וזאת בדר� של מת� פטור ממכס, של עגלי� שמשקל� קט� לש� פיטומ� בישראל
בית המכס מחשב את המשקל הכולל של העגלי� המיובאי� באותה עסקה , לפטור עסקה ממכס

 240ע של עגל אינו עולה על כי א� המשקל הממוצ, בצו המכס נקבע. ומחלק אותו במספר העגלי�
ג ישולמו " ק250ג ואינו עולה על " ק240א� המשקל הממוצע עולה על ; ג העסקה פטורה ממכס"ק

 .ג"ח לק" ש1.15ג ישולמו " ק250וא� המשקל הממוצע עולה על , ח לעגל" ש25

וי פעולותיה של רשות המסי� בתחו� מיס את 2010מאי &משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� אפריל
 .בהנהלת נמל אילתבירורי השלמה נעשו . בבית המכס באילת נעשתההביקורת . יבוא העגלי�

 

 

 תהלי� יבוא העגלי�

, לפי הנקוט בידי בית המכס באילת. יבוא העגלי� נעשה באנייה וה� נפרקי� ממנה בנמל אילת
העמיס את כל משאית שמגיעה לנמל כדי ל: פריקת העגלי� מהאנייה צריכה להיעשות באופ� הזה

רישו� המשקל . העגלי� עוברת בתחילה דר� מאזני גשר שנמצאי� בכניסה לנמל ונשקלת ריקה
בעת העמסת העגלי� על .  ללא התערבות חיצונית&אמור להיעשות באופ� אוטומטי וממוחשב 

משקל העגלי� נטו . לאחר העמסת� המשאית חוזרת להישקל שוב. המשאית ה� נספרי� באופ� ידני
משקל העגלי� נטו . רש שבי� משקל המשאית המלאה לבי� משקל המשאית הריקהנקבע כהפ

נות� , מחולק במספר המצטבר של העגלי� שהועמסו עליה�, המצטבר בכל המשאיות של כל עסקה
 .ועל פי משקל זה מחושב המכס, את המשקל הממוצע של העגלי� בעסקה

˘Î Ï˘ ‰¯Â˘ ‰¯˙Â‡ ˙ÏÈ‡ ÏÓ�· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·· ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Â¯˘Ù‡˘ ÌÈÏ
·ÈÈÁ˙Ó‰ ÒÎÓ‰: 

. רשות המסי� לא פיקחה כיאות על תהלי� ספירת העגלי� המועברי� מהאנייה למשאיות .1
אפשרות לרשו� מספר עגלי� גדול ממספר העגלי� שהועמסו בפועל על , לכאורה, משו� כ� נוצרה

 . כדי להפחית את המשקל הממוצע שלה�, המשאיות

לכ� שיעמיד עובד לליווי תהלי� " נמסר כי הנמל ייער� 2010ת מדצמבר בתשובת חברת נמל איל
 ".הספירה
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משרד מבקר המדינה ביקש להשוות בי� מספר העגלי� שעליו דווח לבית המכס ובי� מספר  .2
 העירוני של אילת רנמצא כי הווטרינ. העגלי� שהגיעו למכלאות הסגר לש� ביצוע בדיקות וחיסוני�

ולכ� אי� בידיו נתוני� המאפשרי� בקרה על מספר העגלי� שהובאו ,  ומפורטלא עשה רישו� מסודר
 .למכלאות

כי העגלי� מגיעי� כאשר ה� מסומני� בשבב ,  נמסר2010בתשובת משרד החקלאות מדצמבר 
וא� תותק� בנמל אילת מערכת זיהוי ושקילה אוטומטיי� יהיה אפשר לקבל מידע מדויק ; אלקטרוני

 .ואמי� על משקל�

 156& מ43אול� לגבי . המאזניי� המשמשי� לשקילת המשאיות ה� ממוחשבי� ואוטומטיי� .3
צוי� שמשקל המשאית נרש� , 2010מהמשאיות שהובילו עגלי� במשלוח שהגיע בינואר ) 26.7%&כ(

נרש� משקל� של , 2010באפריל , ג� בעת שנציגי משרד מבקר המדינה היו בנמל אילת. באופ� ידני
להטות את , לכאורה, הרישו� הידני מאפשר. אופ� ידני ולא נית� נימוק ענייני לכ�חלק מהמשאיות ב

עוד נמצא כי לא נרשמו פרטיה� של עובדי הנמל שעבדו . הנתוני� ולהקטי� את משקל העגלי�
במש� כל פריקת הבקר (באותה העת בחדר הבקרה של השקילה ורשמו את הנתוני� באופ� ידני 

 ).חדנרש� קוד סתמי של עובד א

הערת הביקורת המצביעה יותר מכל על מצבו הטכני "מ מסרה בתשובתה כי "חברת נמל אילת בע
 באופ� שאנו מבקשי� להחלי� את 2011הלקוי של המשקל קיבלה ביטוי בתקציב הפעילות לשנת 

היערכות לקניית מערכת מתאימה "בנוגע ל, עוד מסרה החברה". המבנה כולו ולשדרג את המשקל
 ".2011י הנהלת החברה ויבוצע ברבעו� הראשו� של "נושא זה ייבח� ע"כי , "ניתלספירה פרט

בחיוב כל מהל� של שיכלול וייעול " כי היא רואה 2010רשות המסי� הודיעה בתשובתה מספטמבר 
בברכה כל רכישה של ציוד חדש ומשוכלל ] ותקבל... [השקילה והבקרה, הספירה, תהלי� הפריקה

 ".כ�על ידי נמל אילת לש� 

כי ג� היבוא� תומ� ,  נאמר2011בתשובת נציג של יבוא� עגלי� למשרד מבקר המדינה מפברואר 
האשמות מכל מיני סוגי� הגיעו לאוזניי� בכל יבוא "עוד נאמר כי . ברענו� ציוד הספירה והשקילה

 ".לא הייתה אשמה ולו אחת שהתברר כי יש בה ממש. שנער� בשני� האחרונות

אול� כאשר . ת נשקלו כאשר הנהג ולעתי� ג� נוסע נוס� ישבו בתוכ�המשאיות הריקו .4
, כאשר המשקל הממוצע הוא גבולי. נעדרו מה� הנהג והנוסע, המשאיות נשקלו בשנית עמוסות

 .הפרש זה יכול להביא לידי פטור ממכס

ל י נמ"נושא הנהג במשאית טופל ונקבע נוהל חדש לשקילות ע"רשות המסי� הודיעה בתשובתה כי 
 ".אילת בעקבות הערותינו

יוקפד לאלתר כי השקילה תבוצע תו� ווידוא מיקומו "מ מסרה בתשובתה כי "חברת נמל אילת בע
 ".של הנהג מחו0 למשאית

אול� . על פי הנחיות הנמל אסור לאיש מלבד עובד הנמל להימצא בחדר הבקרה של השקילה .5
משקל הממוצע של העגלי� בכל משאית עקב כ� נית� היה לעקוב בזמ� אמת אחר ה. לא כ� היה

לבצע מניפולציות , לכאורה, הדבר מאפשר. ואחר המשקל הממוצע המצטבר שלה� בכל עסקה
כגו� העברת משאיות בי� משלוחי� , שיביאו לשינוי המשקל הממוצע ולהקטנת סכו� החיוב במכס

יה גבולי נמצא שבכמה עסקאות המשקל הממוצע של העגלי� ה. המיועדי� לעסקאות שונות
, כ� לדוגמה. ויש חשש שהדבר אינו מקרי אלא תוצאה של מניפולציות כאמור, מבחינת החיוב במס

היה ,  עגלי�2,202שכלל , 2010בפריקת אחד ממשלוחי העגלי� שהגיעו לנמל אילת באפריל 
 חבות המכס שנקבעה בעסקה זו הסתכמה . ג" ק249.7המשקל הממוצע של העגלי� בעסקה 

סכו� המכס המזערי , ג" ק250&בעוד שא� המשקל הממוצע לעגל היה גבוה מ, ח" ש55,000&בכ
 .ח" ש630,000לתשלו� היה 
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יש לבחו� " כי 2001יצוי� כי סגנית מנהלת המחלקה המשפטית של אג� המכס קבעה עוד בנובמבר 
 ".שהיא בבחינת פרצה קוראת, שוב את שיטת המיסוי על עגלי�

וייעשה לכ� שהשקילה , ובתה כי המצב האמור אינו קבילמ מסרה בתש"חברת נמל אילת בע
 .והפריקה ייעשו ללא נוכחות כל גור� אחר מלבד השוקל

 .רשות המסי� הודיעה בתשובתה כי קבעה נוהל חדש לשקילה בנמל אילת

,  בדיקה משלו בנושא2010עשה בית המכס באילת ביולי , בעקבות בדיקת משרד מבקר המדינה
 2011בינואר .  שעות בעת פירוק העגלי� מהאנייה24ביקורת מיוחדת במש� שהתבססה על פעילות 

בדוח נקבע כי שיטת חישוב המס לפי המשקל . מ באילת"נמסר דוח הבדיקה למנהל מכס ומע
וכ� מאפשרת ליבוא� לבצע תכנו� מס אגרסיבי בנמל ... יוצרת מצב בעייתי"הממוצע של העגלי� 

הדוח המלי0 ". בגובה של מאות אלפי� וא� מיליוני שקלי�בזמ� הפריקה והתחמקות מתשלו� מס 
ללא קשר , כ� שייקבע מס קצוב לכל עגל לפי משקלו מהקילו הראשו�"לשנות את צורת החישוב 

יש לשקול אימו0 כלי� אלקטרוני� "וכ� ש, "למשקל ממוצע או למדרגת משקל זו או אחרת
 ".משוכללי� לבקרה וספירה של העגלי�

 

 

 סיכו�

‰�˜ÒÓ‰ ‡ÏÂ Ô˘ÂÈÓ ÔÙÂ‡· ˙È˘Ú� Ì˙ÏÈ˜˘Â ÌÈÏ‚Ú‰ ˙¯ÈÙÒ ÈÎ ‡È‰ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ‰ÏÂÚ‰ 
ÔÈÓ‡ , ‰¯ÈÙÒ‰Â ‰˜È¯Ù‰ ÍÈÏ‰˙· ËÂÏ˘Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰ Í¯„·Â ˘¯„�Î ¯˜Â·Ó ÍÈÏ‰˙‰˘ ÈÏ·

ÒÎÓ‰ ÌÂÎÒ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ÏÂ .˙¯˘Ù‡Ó ‰‚Â‰�‰ ‰ËÈ˘‰ ,‰¯Â‡ÎÏ , ‡È·Ó‰ ‰Ú¯Ï ÏÂˆÈ�
·ÈÈÁ˙Ó‰Ó ÔË˜ ÌÂÎÒ· ÒÎÓ ÌÂÏ˘˙Ï ,È¯·ËˆÓ‰ ÌÈ˘¯Ù‰‰Â È�ÂÈÏÈÓ· ÌÎ˙Ò‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì

‰�˘· ÌÈÏ˜˘ . ‰ÏÈ˜˘‰Â ‰¯ÈÙÒ‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÈ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˘È ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÏ˜˘ÓÂ ÌÈÏ‚Ú‰ ¯ÙÒÓ ¯·„· ÌÈ�ÈÓ‡ ÌÈ�Â˙� ÏÚ ÒÒ·˙È ÒÎÓ‰ ·Â˘ÈÁ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î .

 ÏÎ Ï˘ Â�ÊÂ‡· Ô˜˙ÂÓ‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ ··˘ ˙‡ ÌÈÏˆ�Ó‰ ÌÈ·˘ÁÂÓÓÂ ÌÈÏÏÎÂ˘Ó ÌÈ�˜˙Ó ÌÈÓÈÈ˜
 ÌÈ¯˘Ù‡ÓÂ Ï‚Ú˙ÂÈ‡˘Ó‰ ÏÚ ‰ÒÓÚ‰‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÏ‚Ú‰ Ï˘ ˙ÈËÓÂËÂ‡ ‰¯ÈÙÒ . ˘ÂÓÈ˘‰

 ˜ÈÂ„Ó‰ ÂÏ˜˘Ó ˙‡ Ô‰Â ÌÈÏ‚Ú‰ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ Ô‰ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡È ‰Ï‡ ÌÈ�˜˙Ó·
ÌÈÏ‚Ú‰ ÏÎ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó‰ Ï˜˘Ó‰ ˙‡ Ô‡ÎÓÂ Ï‚Ú ÏÎ Ï˘ . Ï˜˘Ó‰ ˙‡ ÂÚ„È Ì‡ ÍÎÏ ÛÒÂ�·

Ï‚Ú ÏÎ Ï˘ ,¯ËˆÈ ‡ÏÂ ÒÎÓ‰ ·ÂÈÁ ˙ËÈ˘ ˙‡ ˙Â�˘Ï ‰È‰È Ô˙È� ÈÙÏ ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ ÂÎ
ÌÈÚˆÂÓÓ‰ . 

‰‚Â‰� ˙ÓÈÈ˜‰ ‰ËÈ˘‰˘ ÔÓÊ ÏÎ , ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ- ˙ÏÈ‡ ÏÓ�Â ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ - 
 ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ Ì˙ÏÈ˜˘Â ÌÈÏ‚Ú‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÌÈÏ‰�· ¯È„Ò‰Ï

‰ÏÈ˜˘‰Â ‰¯ÈÙÒ‰ ,ÒÎÓ‰ ÌÂÏ˘˙Ó ˜ÓÁ˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÚÂ�ÓÏ È„Î. 

‰˜È„· ‰˘Ú˙ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ì‡ ¯¯·Ï ‰¯ËÓ· ˙È„ÂÒÈ 
˙ÏÈ‡ ÏÓ�· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ï„ÁÓ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙ Ì�È‡. 

 


