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 לתוספת הראשונה 84.30תיקון פרט מכס  .1

מכונות קידוח מכל סוג לקבל אישור ממשרד התחבורה  נוסח הצו במתכונתו לפני התיקון חייב יבואני

ואולם מדיניות משרד התחבורה מבקשת  לפקח רק על מכונות קידוח בעלות הנעה עצמית.  מכונות שאינן 

בעלות הנעה עצמית אינן נדרשות באישור משרד התחבורה בשלב היבוא. משכך  התיקון האמור נועד כדי  

 ל רק על מכונות קידוח בעלות הנעה עצמית. לצמצם את הפיקוח ביבוא כך שיחו

 

 לתוספת השניה  41ותיקון מספר  38 -ל 1. תיקונים שמספרם בין 2

מטרת התיקונים העיקרית הינה לשקף שינוי מבני במשרד תיקונים אלה בוצעו לבקשת משרד החקלאות. 

במסגרת הועברה יחידת טיב מספוא משירותי הגנת הצומח לשירותים הווטרינריים. החקלאות במסגרתו 

כגון בפרק  בחלק מפרטי המכס בוטל גם כפל רגולציה בין משרד הבריאות למשרד החקלאות –תיקון זה 

. 25.10, 52.03הרגולציה ביבוא על פרטי מכס בוטלה . בנוסף 30.06, 18.02, 18.01ובפרק  11

שאומצה על ידי משרד החקלאות אך מדובר במגמה נכונה  ,ת של צעד זה אינה גדולההמשמעות הכלכלי

 היבוא. טובין בשלב שמהותם הפחתת רגולציה על  ,תיקונים נוספים בהמשךבקשות ללהגיש אשר בכוונתו 

 

  -יה ילתוספת השנ 39תיקון מספר  .3

עדים גם למתקני חשמל וגם מובילי הפלסטיק מיולבקשת הממונה על התקינה. מבוצע  39תיקון מספר 

מובילי פלסטיק להתקנות חשמל. היות וישנם המיועד לבדיקת למתקני תקשורת. עד כה הופיע רק התקן 

על מנת התווסף אותו התקן וזאת , אחר יש תקן ייעודי רשמי םגם מובילי פלסטיק להתקנות תקשורת ובגינ

  .הנכוןל פי התקן פלסטיק למתקני תקשורת יבדקו עהשמובילי 

 

  -יהילתוספת השנ 40תיקון מספר   .4

בוטל ופוצל לשני פרטי מכס:  39.25.9000פרט מכס  .שינוי בתעריף המכסמבוצע ,בין היתר, עקב 

של טובין בשלב היבוא . לגישת הממונה על התקינה אין צורך באכיפה 39.25.9090 –ו  39.25.9010

יבוא פרט מכס  39.25.9000ומשכך במקום פרט מכס  39.25.9010 מסווגים בפרט מכס ה

   (.577טעות סופר )לא קיים ת"ר בשל תיקון  576יבוא ת"ר  577. כמו כן, במקום ת"ר 39.25.9090

 

 היהשני לתוספת 42 מספר תיקון .5

המשמשים לזיון בטון חייבים לעמוד בדרישות התקן הישראלי. המוטות מיוצרים בדרך כלל מפלדה  מוטות

לתעריף המכס. בזמן האחרון מייצרים מוטות מסוג זה  72.14- 72.13וסיווגם בפרטים  מסוגסגת בלתי

 . 72.28- 72.27; במקרה זה הסיווג לפי ספר המכס יקבע בפרטים  מסוגסגת מפלדהגם 



כה, לא נדרש אישור תקן בעבור פרטי מכס אלה וזאת על אף חשיבותם הבטיחותית. יובהר כי התקן  עד

בטון בכל הרכב כימי של ברזל. לאור האמור יתוקן צו יבוא חופשי באופן שימנע  חל על מוטות לזיון

 שיווק מוטות לא תקניים. 

 

 

 לתוספת השניה 43-44תיקונים מספר  .6

התיקונים הינם לבקשת יחידת משקלות ומידות מן הטעם שאין צורך ברגולציה ביבוא על חלק מהטובין 

  כולל להפחתת רגולציה עודפת על היבואמהלך כחלק מ מבוצעהמהלך הכלולים בפרטי המכס האמורים. 

 במשרד הכלכלה.   

 

 לתוספת השניה 45תיקון מספר  .7

התיקון מבוצע לבקשת הממונה על התקינה. מטרת התיקון להפחית רגולציה על חלק מהטובין המסווגים 

וולט לא ידרשו  9מכונות העתקת צילום ופקסימיליות המוזנות ממתח נקוב פחות מ בפרט מכס זה. משכך, 

 באישור תקן. 

 

 לתוספת השניה 46-47תיקונים מספר  .8

החלת תקן ת"י ו 544רשמיותו של תקן ת"י הסרת התיקון מבוצע לבקשת הממונה על התקינה ובשל 

 . 85.44.4990על מוצרים המסווגים בפרט מכס  1חלק  1516

 

 

 

 

 


