
 

 המסמך. מחייב נוסח ואינו ההוראה לקוראי כשירות הניתן בלבד מידע תמצית הנו זה נוסח
 .לציבור והמפורסמת התקפה המלאה ל"המנכ הוראת הנו המחייב

 :.62 ל"מנכ הוראת תמצית

 "חופשי יבוא לצו( 2()ג) 2 לסעיף בהתאם פטור הענקת" 

 כללי .1

"(, צו יבוא חופשי)להלן: " 2014 -( לצו יבוא חופשי, תשע"ד 2)ג()2בהתאם לסעיף 

טובין יבוא רשאי להתיר  ,או מי שהוא הסמיכו לכך שבתחום סמכותו מצויים הטובין השר

הראשונה בלא הצגתו של רישיון יבוא או יבוא הטובין המפורטים המפורטים בתוספת 

בתוספת השנייה בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים, למעט טובין אשר יבואם אסור 

 . 2005 –לפי צו המכס )איסור יבוא(, תשס"ה 

 מטרה .2

פטור מכוח סעיף לוההליך להגשת בקשות  תנאיםה ,עילותה את להסדיר באה ההוראה
            ביבוא מסחרי. לצו יבוא חופשי (2()ג)2

 הסיוע  .3

ניתן למשלוח ספציפי,  הפטור .חופשי יבוא לצו( 2()ג) 2 לסעיף בהתאם פטור קבלת
 לשנה או לשנתיים, בהתאם למקרה ולעילה הרלוונטית.

 :פטורקבלת ל בקשהניתן להגיש  בגינן העילות .4

גיש בקשה הבגינן ניתן ל 2.6 ל"המנכ בהוראת 7 בסעיף מפורטותהלהלן העילות 
  :לפטור

 יבוא טובין בכמויות קטנות 7.1

 יבוא טובין המשמשים בתהליך ייצור מוצר סופי המיועד למכירה בארץ 7.2

 יבוא חלקי חילוף מקוריים למוצר הנמכר בארץ 7.3

 יבוא מכלי לחץ המלאים בגזים תעשייתיים 7.4

 יבוא של ציוד רפואי 5.4

 חשמלי או ציוד נלווה המיועדים לניסוי קלינייבוא של ציוד רפואי  7.6

יבוא מחשבים, ציוד מחשבים, מדפסות ומכונות צילום וכלי נגינה חשמליים )למעט ספקי  7.7
 כוח חיצוניים(

 יבוא ציוד מחשבים מוחדש במעבדת היצרן 7.8

 יבוא של ציוד אודיו ו/או וידיאו מקצועי 7.9

 יבוא דוגמאות לתצוגה 7.10

 בין המיועדים לגופים ביטחוניים ולתעשייה ביטחוניתיבוא טו 7.11

 יבוא טובין המיועדים לשימוש עצמי של בית העסק 7.12

 יבוא טובין שהם תרומות 7.13



 

 יבוא טובין עבור הקמה ותחזוקה של תשתית לאומית 7.14

 יבוא טובין בפטור מחובת סימון בעברית 7.15

 ותנאי סף הגשת הבקשה .5

המפורסם באתר , טופס בקשה מקוון בלבד באמצעותתוגש הבקשה לפטור הטובין  5.1
  המשרד.

ובנספחים  7 עד 5פים בסעי לכל עילה, יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים כפי שמפורט 5.2
  .2.6של הוראת המנכ"ל 

 תנאי הסף להגשת בקשה הינם כדלהלן: 5.3

מבקש הפטור רשום במרשם   -בבקשה למתן פטור מהצגת אישור ת"ר  5.3.1
 היבואנים.

 הרלוונטית.צירוף הצהרה או תצהיר בהתאם לנוסח הנדרש בעילה  5.3.2

 בחלק מהעילות בהוראה קבועים תנאי סף ספציפיים לאותה העילה. 5.3.3

 בחינת הבקשות .6

 מיום עבודה ימי 14 בתוך פטור מתן לגבי ההחלטה את הרשות המוסמכת תמסור
 .נוספים מסמכים להגשת עד ההחלטת מתן את לעכב תרשאיהיא ו ,הבקשה קבלת
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