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נוסע נכבד
ששהה  ישראל,  כתושב  זכויותיך  את  מפרט  זה,  מדריך 
בחו"ל פחות משנתיים ושב לארץ, ונועד להקל עליך את 
מביא אתך  הליכי השחרור מהמכס של החפצים שאתה 

בשובך לארץ.

מדריך זה אינו מתייחס לאנשי צוות אוויר או ים, וכן לכל 
ושהה  יבשתי,  גבול  מעבר  דרך  לישראל  שחזר  ישראלי, 

בחו"ל פחות מ-3 ימים.

רשמית  הוראה  או  דין  כל  לשנות  בא  אינו  זה  מדריך 
וההגבלות  בנוגע לתנאים  עיקרי הדברים  כולל את  והוא 

הנקבעים על ידי רשות המסים בישראל.
אין במידע זה כדי להוות אסמכתה או אישור לגבי תנאים 
המדינה  רשויות  ידי  על  שנקבעים  היבוא,  על  והגבלות 

האחרות.

נוספים, תוכל לפנות לבית המכס הקרוב  לבירור פרטים 
לאזור מגוריך )ראה רשימת בתי המכס בסוף המדריך(.
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מידע ליוצאים מהארץ 
אישור על הוצאת חפצים מהארץ

אם ברשותך חפצים, שערכם הכולל עולה על $200 
)ארה"ב(, ובכוונתך להוציאם מהארץ ולהחזירם, אתה 

מתבקש להצהיר על כך בפני פקיד המכס באולם היוצאים 
באמצעות הצהרת נוסע על יצוא זמני של חפצים נלווים 

)טופס מכס 86(. בשובך לישראל, הצג טופס זה בפני פקיד 
המכס על מנת שלא תחוייב בתשלום המסים. 

קניות בחנות מוצרים הפטורים 
ממסים באולם

היציאה - "דיוטי-פרי"
בשטח אולם היציאה נמצאות   ∞

חנויות המוכרות מוצרים 
הפטורים ממסים, 

המציעות מגוון מוצרים, 
כגון: משקאות משכרים, 

מוצרי קוסמטיקה, סיגריות, 
ציוד ספורט ומוצרי אלקטרוניקה. 

בחנויות אלה אתה רשאי לרכוש מוצרים במטבע 
ישראלי או במט"ח.

את המוצרים שקנית באפשרותך לקחת עמך לחו"ל, או   ∞
להשאירם בשדה התעופה עד שובך לארץ במסגרת 

הסדר "שמירת קניות".
מוצרים שנקנו בחנויות אלה נחשבים לצורך תשלום   ∞

המסים כחלק מהמוצרים שקנית בחו"ל. לכן ההנחיות 
המפורטות בהמשך לגבי חפצים הפטורים ממסים, 

לרבות הכמויות המוגדרות, יחולו גם עליהם.
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חפצים אישיים הפטורים
ממסים בכניסה לישראל 

דרך המסלול הירוק אתה רשאי לעבור כשאתה נושא עמך 
רק חפצים מהסוגים ובכמויות המפורטים בזה: 

הלבשה, הנעלה וצורכי טואלט אישיים - מהסוגים   ∞
ובכמויות שנהוג להביאם כמטען יד של נוסע.

משקאות משכרים: יין עד 2 ליטר,   ∞
ומשקה משכר אחר  עד 1 ליטר - 

לכל נכנס מגיל 18.
תמרוקים כוהליים עד 1/4   ∞

ליטר - לכל נכנס. 
טבק על כל צורותיו   ∞

במשקל שאינו עולה על 250 
גרם

)לעניין סיגריות – עד 200   
סיגריות שהן פקט אחד( – 

לכל נכנס מגיל 18.   
נוזל לסיגריה אלקטרונית - בכמות שאינה עולה על   ∞

10 מ"ל )גם אם נמצא בתוך מחסנית או בסיגריה( או 
סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות בכמות שאינה עולה 

על 5 סיגריות - לכל נכנס שגילו 18 שנה לפחות.
חפצים אחרים שלא פורטו לעיל שהבאת אתך   ∞

בכניסתך לשימוש עצמי או כמתנה לאדם אחר, שערכם 
אינו עולה על $200 - לכל נכנס מגיל שנתיים ומעלה.

במסגרת סכום זה ניתן להביא סוגי מזון שמשקלם הכולל   
הוא עד 3 ק"ג, בתנאי שמשקלו של כל סוג מזון לא 

יעלה על 1 ק"ג.
)מידע בעניין פריטים שייבואם אסור, ראה להלן(.

∞  הפטור הוא אישי לכל נכנס, ולכן אינך רשאי לצרף 
זכויות של מספר נכנסים ולקבל פטור לגבי חפץ שערכו 

מעל $200.
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∞  אם ערכו של חפץ מיובא עולה על $200, אינך רשאי 

לקבל פטור על $200 ולשלם מסים על ההפרש, אלא 
תחוייב בתשלום המסים על ערכו המלא של חפץ.

לתשומת ליבך:
אם הבאת עמך מוצר פטור ממסים, ומסיבה כלשהי   ∞

תיאלץ לייצאו חזרה לחו"ל, ולקבל במקומו מוצר חדש, 
יהיה עליך לשלם את מלוא המסים החלים ביבוא המוצר 

החדש, זאת גם במקרה שההחלפה תבוצע במסגרת 
האחריות וללא תשלום.

הפטור על חפצים אישיים יינתן לך, רק בתנאי שהחפצים   ∞
יובאו עמך באותו כלי הסעה בו הגעת לישראל.

אם לא תיקח את חפציך מנקודת "שמירת קניות" ביום   ∞
שבו הגעת לארץ, לא תוכל לקבלם בתאריך מאוחר יותר.

הערכת הטובין ביבוא האישי מתבססת בעיקר על   ∞
חשבונית הרכישה/הקבלה, תוך בדיקת סבירות הערך 
המוצהר. מס שהוטל במדינת היצוא הכלול בחשבונית 

הרכישה/הקבלה הוא חלק מערך הטובין המיובאים. 
יחד עם זאת, אם קיבלת החזר מס במדינת היצוא, עליך 
להציג אסמכתה להחזר המס במועד הערכת הטובין כדי 

שמס זה, לא ייכלל בערך הטובין.
חפצים שהחזרת לישראל לאחר שהוצאו ממנה על ידיך,   ∞
ויש ברשותך טופס מאושר על ידי פקיד המכס, פטורים 

ממסים גם אם לא הגיעו עמך באותו כלי הסעה.
חישוב תקופת השהייה בחו"ל נעשה לפי לוח השנה   ∞

הקלנדרי )הלועזי(. תחילת התקופה נחשבת ממחרת יום 
היציאה מהארץ, וסיומה ביום הכניסה לארץ. 

לדוגמה: אם יצאת לחו"ל  ב- 1 בינואר בשנה מסויימת,   
וחזרת לארץ ב-31 בדצמבר בשנה שלאחריה, תקופת 

שהייתך מחוץ לישראל היא פחות משנתיים.
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היכן עליך להצהיר? 
מקומות הכניסה לארץ שבהם נהוגה השיטה

הדו-מסלולית "אדום-ירוק":
כניסתך למסלול הירוק נחשבת כהצהרה, שאתה נושא   ∞
עמך רק את החפצים והכמויות שפורטו לעיל כפטורים 

ממסים.
אם ברשותך רק חפצים אישיים כאמור, אתה רשאי לעבור   ∞

במסלול הירוק.
אם ברשותך חפצים שערכם וכמותם עולים על האמור   ∞

לעיל, עליך לעבור במסלול האדום ולהצהיר בהתאם.
יבוא חפצים ו/או כמויות שלא בהתאם לאמור לעיל, מהווה   ∞
עבירה, שבגינה תחוייב בתשלום קנס מינהלי, או בהעמדה 

לדין, ו/או בחילוט )החרמה( של הטובין. 
לכן מוצע, שבטרם תחליט ותקבע באיזה מסלול לעבור,   ∞

תיעזר במדריך זה, ובלוח המותקן במקום הכניסה 
כשעליו הנחיות מסייעות.

אם יש לך ספק באיזה מהמסלולים לבחור, עבור
במסלול האדום.

מקומות כניסה אחרים
במקומות שבהם לא מופעלת השיטה 

הדו-מסלולית, עליך למסור 
הצהרה לפקיד המכס אם 
ברשותך חפצים שערכם 

וכמותם עולים על
האמור לעיל.
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פריטים, שייבואם אסור 
להלן דוגמאות של פריטים, שייבואם אסור לחלוטין:

מוצרים פרוצים, או מגונים.   ∞
זיופים וחיקויים של מטבעות ומסמכים.   ∞

כרטיסים ודברי פרסומת להגרלה או להימור, שלא ניתן   ∞
מראש היתר לעריכתם.

זיופים או חיקויים של טופס של חשבון מכר, מסמך   ∞
העדפה או תעודת מקור.

שקים משומשים ששימשו לאריזת חומר צמחי.  ∞
סכין, למעט אולר ולמעט סכין שנועדה לשמש במקצוע,   ∞

במלאכה, בעסק, לצורכי בית, או למטרה כשרה אחרת. 
משבש מד מהירות לייזר.  ∞

כלי ירייה דמוי עט, או דמוי אקדח הזנקה, או המופעל בגז,   ∞
וכדומה.

מכל גז מדמיע, שצורתו צורת כלי ירייה.  ∞
משחקים אסורים.  ∞

חומרי נפץ וחומרים מתלקחים.  ∞
יצורים חיים, כגון: נחשי צפע, וטובין מסוכנים.  ∞

ציוד משומש לגידול דבורים.  ∞
טובין, שהם כלים מן הסוג המשמש להכנת סם מסוכן,  ∞

או לצריכתו.  
טובין, שיש בהם כדי להסית לאלימות, לטרור,  ∞

או לגזענות.  
טובין, שיש בהם גילוי של   ∞

הזדהות עם ארגון טרור או 
אהדה כלפיו.
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פריטים, שייבואם מותנה
באישור הרשות המוסמכת 

ישנם פריטים שיבואם לארץ מותנה בקבלת אישור או רישיון 
יבוא מהרשות המוסמכת הרלוונטית לאותו המוצר. 

המוסמכת  לתשומת ליבך – אישור ייבוא ניתן לקבל מהרשות  
גם לאחר הגעת המוצר לארץ. יודגש כי המוצר לא ישתחרר 

מהמכס לפני הצגת אישור הייבוא. 
לעומת זאת, רישיון ייבוא חובה לקבל מהרשות המוסמכת לפני 

הגעת המוצר לארץ. 
קבלת רישיון יבוא לאחר הגעת המוצר לארץ מהווה עבירה 

שעליה אתה עלול להידרש לשלם קנס/כופר. 
באפשרותך לברר האם נידרש למוצר מסוים אישור/רישיון יבוא 

באמצעות המחשבון ליבוא אישי באתר רשות המסים.
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להלן פירוט הרשויות המוסמכות ביחס לפריטים המיובאים 
באופן תדיר:

הרשות המוצרים
המוסמכת

מיילטלפון

משרד רחפן
התקשורת+

משרד 
התחבורה-

רשות שדות 
התעופה

03-5198282

03-9774521

requests@
moc.gov.il

gendela@
mot.gov.il

מוצרי 
תקשורת, 
מוניטורים 
לתינוקות, 

שלטים, 
וכיוצא באלה

משרד 
התקשורת

03-5198282requests@
moc.gov.il

צמחים, 
זרעים

משרד 
החקלאות-

אישור הגנת 
הצומח

בית דגן, קבלת 03-9681587
קהל במשרד 

ביום ד'
15:00-8:30

משרד חיות מחמד
החקלאות-

שירותים 
וטרינריים

03-9485461Mankal@
moag.gov.il

נשק וחלקי 
נשק

משרד 
לביטחון 

פנים

077-
2324444

מענה טלפוני 
בימים א-ה 

17:00-8:00
ו' 12:00-8:00

קסדות, חלקי 
חילוף לרכב

משרד 
התחבורה

5678*rechev@
mot.gov.il

משרד מסמני לייזר
הכלכלה

6680*Dina.blilti@
economy.gov.il

קורקינט 
ממונע, 

אופניים 
חשמליים

משרד 
התחבורה

5678*rechev@
wmot.gov.il
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כיצד מדווחים?
עליך לדווח על גבי טופס מכס 84 "דיווח בדבר כניסה 

ויציאה של כספים".
הטופס זמין ב-4 שפות )עברית, אנגלית, ערבית ורוסית(.

את הטופס תוכל לקבל בכל אחד מבתי המכס, ביחידות 
המכס שבמעברי הגבול, וכן במאגר הטפסים באתר 

האינטרנט של רשות המסים בישראל.
כמו כן יישלחו הטפסים באמצעות הדואר 

או הפקס אם תפנה אל:
המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון,

רח' בנק ישראל 5 ירושלים
טלפון: 074-7613161, 074-7611439

חובת דיווח על הכנסת כספים
לישראל או הוצאתם ממנה

אם אתה נכנס לישראל או יוצא ממנה, עליך לדווח
על כספים שעימך, כלהלן:

כספים – מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים,   ∞
ניירות ערך למוסר כתב זה )למוכ"ז (, שטרות סחירים, 

כרטיסי תשלום
סכום הדיווח הכללי נקבע על 50,000 ₪ ויותר )סך כל   ∞

שווי הכספים שבידיך( למעט במעברי הגבול היבשתיים 
הבאים: ניצנה, טאבה, נהר הירדן, יצחק רבין, כרם שלום 
וארז, בהם סכום הדיווח נקבע על 12,000 ₪ ויותר )סך 

כל שווי הכספים שבידיך(.
הסכום חב הדיווח למי שנכנס או יוצא דרך מעבר אלנבי   ∞

הוא 2,000 דינר ויותר )סך כל שווי הכספים שבידיך(.
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כספים המוכנסים לארץ או מוצאים ממנה בדואר או 
בכל דרך אחרת של משלוח:

כאשר הכספים מוכנסים/מוצאים בדואר או בכל דרך אחרת 
של משלוח, עליך להגיש את הטופס לפקיד המכס העובד 

במקום הקבלה/השיגור של המשלוח/הדואר.
כאשר אין פקיד מכס במקום, עליך למלא את הטופס 

ולשלוח אותו בדואר רשום )עם אישור מסירה(, למוקד 
הארצי לאיסור הלבנת הון, כמפורט:

בעת הוצאת הכספים מישראל - עליך לשלוח את    	£

הטופס לפני מועד הוצאת הכספים מרשותך.  
בעת הכנסת הכספים לישראל - עליך לשלוח את    	£

הטופס תוך 72 שעות, משעת קבלת המשלוח.  

כספים המוכנסים לארץ או מוצאים ממנה כמטען נלווה:
בעת היציאה מישראל - עליך למלא את טופס הדיווח 

ולהגישו לפקיד המכס באולם היוצאים.
במקומות היציאה, שבהם אין עמדת מכס - עליך למלא
את הטופס ולהגישו לפקיד המכס הנמצא בעמדת הכניסה 

לישראל.
בעת הכניסה לישראל - במקומות הכניסה, שבהם נהוגה 
השיטה הדו-מסלולית "אדום ירוק" - עליך לפנות לפקיד 

המכס במסלול האדום, למלא ולהגיש את טופס הדיווח.
במקומות כניסה אחרים - עליך למלא את הטופס ולהגישו 

לפקיד המכס במקום.
כשפקיד המכס אינו נמצא במקום הכניסה או היציאה 

יש לשלוח את הטופס חתום ובדואר רשום )עם אישור 
מסירה( תוך 72 שעות משעת הכניסה או היציאה, לכתובת: 

המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל 5, ירושלים.
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בית המכס ירושלים - רח' כנפי נשרים 66, ירושלים.   ∞

מספרי טלפון: 074-7612251/2/3/4/5/6.  
בית המכס מרכז - ישראל גלילי 3א', ראשון לציון.   ∞

מספר טלפון: 074-7611600  
בית המכס חיפה - שער הנמל 3, חיפה.   ∞

מספר טלפון: 074-7612731 – מענה טלפוני מ-15:00עד 13:00.  
בית המכס אשדוד - רח׳ הבנאים 2, בניין הפורום, אשדוד.   ∞

מספרי טלפון:  074-7611989/8/7/5.  
בית המכס נתב”ג - נמל התעופה בן-גוריון, לוד.   ∞

מספר טלפון: 074-7611720/4/3/2/1.   
בית המכס אילת - נמל אילת, אילת.   ∞

מספר טלפון: 074-7611535.  
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הכנה/עריכה: אגף דוברות תקשורת והסברה, יחידת יבוא 
אישי והיחידה לאיסור הלבנת הון, ברשות המסים בישראל,

ת.ד. 320, ירושלים 9195021.


