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 תיקונים בתוספת הראשונה:

 בעקבות שינויים בצו תעריף המכס. לשינויים אלו אין משמעות כלכלית.  1-4תיקונים  .1

הסדרת הפיקוח על יבוא כלי טייס וכלי שייט, בשלב היבוא. עיקר בשל   5-10תיקון  .2

התיקון הינו להסדיר את נושא היבוא האישי, ולקבוע כי הגורם המוסמך להעניק רישיונות 

לרבות בנושא כתב"מ )כלי טיס  יבוא, בתחום כלי טייס, הוא רשות התעופה האזרחית,

 רשות הספנות והנמלים. – ובתחום כלי שייט הוא משרד התחבורה בלתי מאויש(,

 תיקונים בתוספת השנייה:

 הבהרת נוסח הסעיף דרך הוספת המילה ואופני, אחרי המילה דיסקיות. - 1תיקון  .1

לשימוש ביתי ודומה הרגולציה הנוכחית בצו מבוססת על כך שאקדחי התזה  – 2 תיקון .2

 מסווגים הטובין מקרים בהם יבואנים . בפועל קיימים84.24.3090פרט מכס עיקרי  מסווגים

 היבוא ערךאכיפת התקן. ללא  חרריםתמשוכך  84.24.2091, 84.24.2011 –מכס בפרטי 

 .2015 בשנת ₪ מיליון 15 -כ הוא יבואם שערך לטובין הרגולציה נוגעת אליו

 נובעים משינויים בצו תעריף המכס.  4 – 3תיקונים  .3

ם למכון התקנים לצורך קבלת התיקון נועד להפחית מספר הפניות של היבואני – 5 תיקון .4

 אינו 84.50.2000 מכס. נוסח הגדרה הנוכחית בטור ב' לצד פרט אישור תקן לא חל )תל"ח(

 ומייצר פניות יתר.  ברור מספיק

(, 2תיקון צו הטלגרף האלחוטי )אי תחולת הפקודה()מס' נדרשים בעקבות  6-10תיקונים  .5

 מו שיובהר להלן:ומטרתם לשקף את התיקונים שבוצעו בצו הטלגרף, כ

לא  GPS, קרי, מכשירי 85.26.9100מכשירי עזר לניווט ברדיו המסווגים בפרט מכס   א.

יידרש בעניינם אישור משרד התקשורת בשלב היבוא, לאור כך שתיקון צו הטלגרף קבע כי 

פקודת הטלגרף לא תחול על מכשירים אלו. ערך היבוא של פרט המכס האמור עמד בשנת 
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שן כחולה(  –" )בלוטות' Bluetoothמכשירים לשידור וקליטה באמצעות תקן "   ב.

(, לא יידרש בעניינם אישור משרד התקשורת בשלב class 1מילי וואט ) 100מה של בעוצ

יחד עם ₪, מיליארד  5 -היבוא. ערך היבוא של טובין אשר כוללים פונקציה זו הינו גבוה מ

, משכך יתכן מצב כי Bluetooth -בנוסף ל  Wifiזאת רבים הטובין אשר מכילים פונקציית 

 יקבל פטור מאישור יבוא לאור התיקון בצו.ערך היבוא האמור לא כולו 

 

 


