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 פרק טו

 מכס וחשיפת המשק הישראלי ליבוא

 

 

 עיקרי הדברים

 יבוא והכנסות ממכס

  9.8%של  1מיליארד ש"ח, עליה בשיעור 271.2על  2018עמד בשנת הסחורות לישראל ערך יבוא 

ביבוא אנרגיה,  30%הושפעה מעלייה חריגה בשיעור של  2018. העלייה בשנת 2017לעומת שנת 

כוי יבוא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה, ערך היבוא עלה בעיקר יבוא שמני נפט. בני

 (. 1-)ראה לוח טו 7.1%בשיעור של 

 מיליארד  98.1-ב 2018הוא יבוא חב מכס והוא הסתכם בשנת  36%-מתוך סך יבוא הסחורות, כ

 (.2-ש"ח )ראה לוח טו

  בהשוואה  8.4%ל מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור ש 2.8-ב 2018ההכנסות ממכס הסתכמו בשנת

 0.8בהיקף מצטבר של  2017-2018ירידה זו נבעה מהפחתות מכסים בשנים . 2017לשנת 

בהכנסות ממכס  16.8%חל גידול של (. בניכוי שינויי חקיקה, 4-מיליארד ש"ח )ראה תיבה טו

הגידול המהיר יותר בהכנסות ממכס לעומת הגידול ביבוא לעומת השנה הקודמת.  2018בשנת 

חקלאות. בניכוי סעיפים כגון כלי רכב וינוי בתמהיל היבוא לטובת מוצרים עתירי מכס נובע מש

 .6.7%אלו, שיעור השינוי בהכנסות ממכס עמד על 

 

 סחרהסכמי 

  יבת שורות אלה . נכון לכתבריטניהעם  2019פברואר הסכם הסחר האחרון נחתם בחודש

, ועם 2018-פנמה שנחתם בעם , 2019-בריטניה ואוקראינה שנחתמו בהסכמי הסחר עם 

כנסו לתוקף )ראה לוח אושררו על ידי שני הצדדים ולכן לא נטרם , 2013-קולומביה שנחתם ב

 (.3-טו

  ואיחוד  סין, , וייטנאםדרום קוריאה, עם המשא ומתן בגינם טרם הושלםסחר שקיימים הסכמי

 .אסייאתי-האירו המכסים

 

 

________ 

 שי., אגף הכלכלן הראנעה ברניר כתבה:

 

                                                 
 שיעורי השינוי בפרק זה הם ריאליים, כלומר שיעור השינוי הנומינלי בניכוי מדד המחירים לצרכן. 1
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 מדיניות סחר ותכנית חשיפת המשק הישראלי ליבוא

  החל מהלך הפחתת מכסים נרחב במוצרי צריכה  2012בשנת  – מוצרי צריכה ותעשיהבתחום

ותעשיה שאין בהם יצור מקומי. המהלך היווה מימוש חלקי של המלצות ועדת טרכטנברג 

ת המשק לתחרות והוזלת . מטרותיו היו פתיח2011בנושא, לאחר המחאה החברתית של קיץ 

יוקר המחייה. על פי התוכנית המקורית, המכסים על כלל היבוא, למעט מוצרי חקלאות וכלי 

. שתי הפעימות הראשונות 2012-2017רכב, היו אמורים להתבטל במהלך הדרגתי בשנים 

החלה  2017במאי אך, מטעמים פיסקליים, הופסק אז התהליך.  2012-2013התבצעו בשנים 

"נטו משפחה" שמטרתה להקל על יוקר המחייה, ובמסגרתה התקיימו שלושה שלבים  תכנית

של ביטול מכסים על מגוון מוצרים כגון נעליים, ביגוד, מוצרי חשמל לבית ועוד. הפסד ההכנסות 

  מיליארד ש"ח לשנה מלאה. 0.8בגין ביטול המכסים עומד על 

  2011ות מוצרי המזון, הוקם בחודש יוני על רקע תהליך התייקר –מוצרי מזון וחקלאות בתחום 

הצוות "לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה" )ועדת קדמי(. 

הוחלט לקבל את מתווה הצוות כמעט במלואו, כאשר הפחתת המכסים הייתה  2012בחודש יולי 

יבוא רבות בפטור נוספו מכסות  2016(. בשנת 2015-2012שנים ) 4הדרגתית ונפרשה על פני 

ממכס וכן הורדו שיעורי המכס על מוצרים שונים. עם זאת, נראה כי שיעורי המכס האפקטיבי 

 (.5-בתחום החקלאות עדין גבוהים למדי )ראה לוח טו

  בעוד שהפטור מס קנייה, מפטור ממע"מ וחל דולר  75עסקאות עד על  –אישי היבוא הבתחום

 .דולר 500עסקאות עד ממכס חל על 

 נועדו תות המכסים בשנים האחרונות הפחתת המכס התגלגלה לצרכן? הסבבים של הפחם הא

מענה ליוקר המחיה. התקווה הייתה שעידוד התחרות מיבוא ימנף את הפחתת המכסים להוות 

 ותושג הוזלת יוקר המחיה אף מעבר להשפעה הישירה של הפחתת המכסים על המחירים.

מבדיקת השלכות צרכן אין תשובה חד משמעית. לשאלה אם הפחתות מכסים מתגלגלות ל

מאידך, . 2לא ניכרת השפעה משמעותית על יוקר המחייה 2012-2013הפחתות המכסים בשנים 

, 2013-שהחל ב שוק הבשר הטריתהליך הפחתת המכס ופתיחת מכסות יבוא פטורות בנראה כי 

 ביגוד והלבשה בתחילתבהמשך לביטול המכסים על כמו כן, . 3לצרכן מחיריםב וזלהלה הוביל

, אך לא בהכרח בהשפעת ביטול המכסים. 1.5%-ב 2018-, ירדו אומנם המחירים ב2018שנת 

נראה שאכן מחיר הגבינות הוזל, אם כי לא ברור שהפחתת המכסים ועלייה בהיקף   ,בנוסף לכך

 .(3-ראה תיבה טו) המכסות הפטורות התגלגלו במלואן לצרכן

                                                 
 .2-בה טותי -, פרק טו2014 -2013דו"ח הכנסות המדינה לשנים ראה  2

: 03.07.2017 ראה סקירה של אגף הכלכלן הראשי מתאריך 3

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_20171203.pdf 
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 ושיעורי המכס האפקטיביים הגבוהים ביותר יכוזיות בהכנסות ממכסר

  .כלל המוצרים שניתן לייבא לישראל משויכים על ידי תעריף המכס לאלפי "פרטי מכס" שונים

הפרטים בהם ההכנסות ממכס הן  20פרטי מכס, מתוכם נבדקו  7,000-בפועל, נעשה שימוש בכ

הגבוהים ביותר. מטרות  הפרטים בהם שיעורי המכס האפקטיביים הם 20הגבוהות ביותר וכן 

הבדיקה הן מחד להמחיש את ריכוזיות ההכנסות בפרטי מכס בודדים, ומאידך לזהות שיעורי 

 מכס גבוהים במיוחד אשר מונעים כמעט לחלוטין יבוא מוצרים מסוימים לישראל.

 20  מיליארד  2.8מיליארד ש"ח מתוך  1.1-כ –מסך ההכנסות  40% 2018פרטי מכס תרמו בשנת

הסתכמו  פרטי מכס בתחומי הרכב והחקלאות 13-א(. בתוך כך, ההכנסות מ6-ראה לוח טוש"ח )

 מסך ההכנסות ממכס. 32%ש"ח, המהווים  מיליארד 0.9-ב

  בתחום החקלאות. מתוך  רובםמצויים  2018שיעורי המכס האפקטיביים הגבוהים ביותר בשנת

פרטים שיעורי  16-, עולה כי בהפרטים בהם שיעורי המכס האפקטיביים הם הגבוהים ביותר 20

המס כה גבוהים עד שהם מונעים כמעט לחלוטין יבוא לישראל. יש לציין ששיעורים אלה 

מהווים אומדן חסר ויתכנו שיעורים גבוהים יותר על יבוא ממדינות ללא הסכם סחר עם ישראל 

 (.1-)ראה תיבה טו

 בשקיפות  חקלאות מאופיינתבנוסף לשיעורי מכס אפקטיביים גבוהים, ההגנה המכסית על ה

יחסי,  –בחוסר אחידות כאשר, על פי תעריף המכס, מופעלים ריבוי של סוגי שיעורי מכס נמוכה ו

(.  נראה שלכל מוצר נקבעו 1-ספציפי, מעורב, מורכב או שיעור תלוי במכסה )ראה תיבה טו

 , ללא שיטה ברורה.ייחודייםתעריפים 

  ,בקצה העליון מפריטי היבוא פטורים ממכס, ו 62%כי  עולהמבחינת שיעורי מכס אפקטיביים

מההכנסות ממכס  76%. 100%-להם גבוה מעפריטים אשר שיעור המכס האפקטיבי  5קיימים 

 (.7-)ראה לוח טו 12%מתקבלות מפריטים שעליהם חל שיעור מכס אפקטיבי של עד 
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 :הגדרות - 1-תיבה טו

 סך יבוא סחורות לישראל, כולל יהלומים. – "יבוא".א

 "פרט מכס".ב

 ,פרטי מכס. 7,000-יבוא בכ מתבצעהיבוא מחולק לאלפי פרט מכס לשם גביית מכס ומס קנייה. בפועל  

 "י מכס פרטמוצר אחד לעתים מתואר על ידי מספר  –ישנו הבדל מהותי בין "פרט מכס" לבין "מוצר

ובסוג המנוע. י מכס הנבדלים זה מזה בנפח פרטשונים. לדוגמא, רכב נוסעים מחולק למספר רב של 

 אלכוהול במשקה.דוגמה נוספת היא הבירה, בה שיעורי המס משתנים בהתאם לשיעור ה

 "יבוא חב מכס".ג

 שנגבה בגין יבואם מכס חיובי בשנה מסוימת.פרטים 

 יש לציין כי יבוא חב מכס מחושב ברמת פרט המכס ללא הבחנה בין מדינות המוצא של היבוא הכלול

 בו. מסיבה זו הנתון כולל גם יבוא פטור ממכס ומהווה אומדן יתר.

 :סוגים 5-ל השיעורים מתחלקים – שיעור מכס"סוגי ".ד

 יחסי(Ad valorem)  .מכס בשיעור מערך היבוא  : 

( ספציפיSpecific Tariff מכס על פי כמות כלשהי :)- .למשל מידת משקל או נפח 

( מעורבMixed Tariff המכס מחושב על פי שיעור יחסי או ספציפי, לפי הגבוה או הנמוך :)ניהם.יבמ 

 ( מורכבCompound tariffהמכס הוא סכו :).ם של שיעור יחסי ושיעור ספציפי 

( תלוי במכסהTariff rate quota.שיעור נמוך יותר או אפילו פטור עד מכסה מיוחדת ושיעור גבוה מעל :) 

  "שיעור מכס אפקטיבי".ה

 שקשה להשוות בין שיעורי מכס שאינם יחסיים, ההשוואה היא על בסיס של שיעור מכס אפקטיבי כיוון

 ת ממכס לערך היבוא. שהוא היחס בין ההכנסו –

 מכלל המוצרים ועד הפרט הבודד. –ניתן לחשב שיעורי מכס אפקטיביים באגרגציות שונות 

 בגלל או על יבוא ממדינה בודדתכמו כן ניתן לחשב שיעורי מכס אפקטיביים על היבוא מכלל המדינות .

נה בודדת. עד שנת מגבלת הנתונים, אין באפשרותנו לחשב שיעורי מכס אפקטיביים על היבוא ממדי

, ניתן היה לחשב שיעורי מכס אפקטיביים לפי ההבחנה הגיאוגרפית הבאה: האיחוד האירופי, 2017

 , הבחנה זו לא קיימת עוד. 2018". החל משנת מדינות שלישיותארה"ב ו"

 ,יש לציין שני חסרונות של החישוב. הראשון שלא ניתן לחשב שיעור מכס אפקטיבי כאשר אין יבוא כלל

כך שאי אפשר לאתר שיעורי מכס שהינם כה גבוהים שהם מונעים יבוא לחלוטין. השני כרוך במגבלת 

כוללת הן מדינות שאין לישראל הסכמי סחר איתן  "מדינות שלישיות"הנתונים שברשותנו.  הקטגוריה 

תר או והן מדינות הסכם, פרט לאיחוד האירופי ולארה"ב, שהיבוא מהן נהנה משיעורי מכס נמוכים יו

(. מחישוב שיעור המכס האפקטיבי ממדינות 3-מפטור ממכס )לרשימת מדינות הסכם ראה לוח טו

שלישיות יתקבל לכן אומדן חסר של שיעור המכס האפקטיבי ממדינות שאין לישראל הסכמי סחר 

 איתן.
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 יבוא והכנסות ממכס

 יבוא

לעומת שנת  9.8%של  בשיעור ח, עליהמיליארד ש" 271.2על  2018ערך היבוא עמד בשנת 

ביבוא אנרגיה, בעיקר  30%הושפעה מעלייה חריגה בשיעור של  2018העלייה בשנת . 2017

ערך היבוא עלה בניכוי יבוא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה, יבוא שמני נפט. 

 (. 1-)ראה לוח טו 7.0%בשיעור של 

 

 הכנסות ממכס

 8.4%מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של  2.8-ב 2018ס הסתכמו בשנת ההכנסות ממכ

בהיקף מצטבר  2017-2018. ירידה זו נבעה מהפחתות מכסים בשנים 2017בהשוואה לשנת 

בהכנסות  16.8%(. בניכוי שינויי חקיקה, חל גידול של 4-מיליארד ש"ח )ראה תיבה טו 0.8של 

ל המהיר יותר בהכנסות ממכס לעומת לעומת השנה הקודמת. הגידו 2018ממכס בשנת 

הגידול ביבוא נובע משינוי בתמהיל היבוא לטובת מוצרים עתירי מכס כגון כלי רכב 

 .6.7%וחקלאות. בניכוי סעיפים אלו, שיעור השינוי בהכנסות ממכס עמד על 
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 בסיס המס ושיעורו

 בסיס המס והסכמי סחר

, בעיקר ממדינות אשר אין לישראל עמן הסכמי סחר. מכס חל על מגוון של מוצרים מיובאים

לדוגמא, פטור  –הסכמי הסחר של ישראל מעניקים הקלות שונות על היבוא ממדינות הסכם 

 ממכס, הנחה במכס או מכסת יבוא פטורה ממכס. 

 : ההסכמים מתחלקים לשתי קבוצות

 רבגיה, הסכמים עם המדינות: ארה"ב, אפט"א )שוויץ, נו - הסכמים בילטרליים

סיקו, מרקוסור קליכטנשטיין ואיסלנד(, האיחוד האירופי, קנדה, טורקיה, מ

, אוקראינה פנמה, קולומביהמצרים, ירדן,  )ארגנטינה, ברזיל, פרגוואי ואורוגוואי(,

 . ובריטניה

, ועם 2018-עם פנמה שנחתם ב, 2019-בריטניה ואוקראינה שנחתמו בהסכמי הסחר עם 

 כנסו לתוקףאושררו על ידי שני הצדדים ולכן לא נטרם , 2013-קולומביה שנחתם ב

  שישראל חתומה עליו ביחד עם עשרות מדינות הסכם  -הסכמים מולטילטרליים

הסכמי סחר שעומדים עדיין  קיימים(.WTOארגון הסחר העולמי )אחרות החברות ב

 .אסייאתי-האירוואיחוד  סין, וייטנאם דרום קוריאה,ם בשלב המשא ומתן, ע
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 53% –מיבוא הסחורות של ישראל מקורו ממדינות הסכם  67%-עולה ש 1-מתרשים טו

היבוא  %33שלהן הסכם סחר עם ישראל.  4ממדינות שלישיות 13%-מאירופה ומארה"ב ו

בעיקר  ,לטראלי-בי אין לישראל עמן הסכם סחרעדיין הנותרים מקורם ממדינות ש

  קוריאה.-יפן ודרום, מהמזרח הרחוק, כגון: סין

 

                                                 
 להגדרת "מדינות שלישיות". 1-עיין בתיבה טו 4
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 שיעורי המכס

. בשורות 2019-2011להלן מוצגים שיעורי מכס עבור פרטים נבחרים בין השנים  4-בלוח טו

הכהות מוצגים פרטים ששיעור המכס שלהם הופחת כחלק מהרפורמה בשיעורי המכס 

 )פירוט נוסף להלן(. 2012בענפי התעשייה השונים ובתחום החקלאות והמזון בשנת 

 . 12%המכס הם יחסיים וגובהם עד י רי חקלאות, רוב שיעורמהלוח עולה שפרט למוצ

יחסי, ספציפי, מעורב, מורכב  -לעומת זאת בחקלאות נעשה שימוש בכל סוגי שיעורי המכס 

(. כיוון שקשה להעריך את נטל המכס וההגנה לה 1-או שיעור תלוי במכסה )ראה תיבה טו

ינו יחסי, יש לחשב שיעורי מכס זוכה המוצר המקומי כאשר המכס מוטל על פי שיעור שא

 אפקטיביים. 

ואילו על כלל מוצרי  1%על  2018שיעור המכס האפקטיבי על סך היבוא עמד בשנת 

(. אולם במוצרי חקלאות 2-)ראה לוח טו 4%החקלאות עמד שיעור המכס האפקטיבי על 

 .ג(-1ב ונספח 6-)ראה לוח טו 100%בודדים עשוי שיעור המכס האפקטיבי לעלות על 
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 מדיניות סחר ותכניות חשיפת המשק הישראלי ליבוא 

תפקידו העיקרי של המכס, למעט תפקידו הפיסקלי, הינו להגן על היצור המקומי ולהפלות 

לטובה מוצרים מקומיים על פני מוצרים מיובאים ממדינות ללא הסכמי סחר. כאשר קיים 

ל ההגנה המכסית על התוצרת המקומית, אך הסכם סחר חופשי, ישראל מוותרת מחד ע

מאידך מרוויחה גישה לשווקים זרים. עם זאת, בחלק ניכר מהמקרים, הטלת מכס יוצרת 

 :גבוהים -תופעת שיעורי מכס היפר – 2-תיבה טו

גבוהים, לכאורה על גבול -של מוצרי חקלאות מוטל מכס בשיעורים היפר טענה שעולה לעיתים היא כי על שורה רחבה

  על יבוא שום. 340%או על יבוא תפוחים,  553%על יבוא תמרים,  560%-ל , לדוגמה,היכולים להגיע האבסורד, 

 עיון בתעריף המכס מעלה שעל מוצרים אלה חל שיעור מכס ספציפי, התחום בשיעור מכס יחסי לפי שיטת "אך לא

שהשיעור היחסי בא למתן את כוח ההגנה על הייצור המקומי של שיעור המכס הספציפי משמעות הדבר יותר" )אל"י(. 

 והוא נכנס לפעולה כאשר מיובאים מוצרים זולים במיוחד. 

כך שהשיעור היחסי חל רק על יבוא במחיר הנמוך , 553%-לק"ג אל"י מ 1.86לדוגמה, על יבוא תפוחים מוטל מכס של 

לא רלוונטי. מה שיעור המכס  553%ש"ח לק"ג. בפועל, אין מי שימכור במחיר כה נמוך וממילא השיעור של  0.35-מ

 1.86ש"ח לק"ג בממוצע, והוא אף נמוך מהשיעור הספציפי הסטטוטורי של  1.36האפקטיבי על אותו יבוא תפוחים? 

ות ממכס. בהתחשב במחיר היבוא הממוצע זהו ש"ח לק"ג, כיוון שחלק מהיבוא נכנס לארץ על פי מכסות יבוא פטור

 , שיעור עדיין גבוה אך רחוק מאוד מהשיעור היחסי הסטטוטורי.  25%שיעור אפקטיבי ממוצע של 

 גם בדוגמאות האחרות שבלוח, עולה ששיעורי המכס האפקטיביים נמוכים משמעותית מהשיעור היחסי הסטטוטורי

 על שום. 162%-כל על יבוא חבושים  7%ונעים בין 

המוטעית שמבליטה ההצגה לסיכום, שיעורי המכס על מוצרי חקלאות רבים אכן גבוהים ואינם שקופים דיים, אך 

 את שיעור המכס היחסי, מעצימה את ממדי הבעיה ללא צורך.
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באופן כללי, הגבלות שונות על היבוא, מכסיות ושאינן מכסיות, גורמות להקצאת  5נטל עודף.

 אוכלוסייה. מקורות לא יעילה, ולאפליה לטובת סקטורים ספציפיים על חשבון כלל ה

על כן, לאורך השנים, מדינות רבות הכירו בחסרונותיו של מכס מופרז והגנת יתר על היצור 

המקומי והסירו חלקים נרחבים מהמגבלות שהוטלו על היבוא. עם זאת, הגנות נקודתיות 

על סקטורים שונים, כגון חקלאות, השתמרו. ואכן, כנהוג במרבית המדינות המפותחות, 

על חקלאות בישראל הינם גבוהים יחסית )שיעורי המכס האפקטיבי  שיעורי המכס

ב(. 6-בחקלאות הם הגבוהים ביותר מבין כלל השיעורים בענפי היבוא האחרים, ראה לוח טו

 הוא יבוא כלי רכב.  7%סקטור נוסף ומשמעותי בו קיים עדיין שיעור מכס של 

 

 1999-1991 -תכנית החשיפה ליבוא תעשייתי 

, עמן החלה תכנית לחשיפת המשק ליבוא מארצות שאין לישראל הסכם סחר 1991בשנת 

אשר הגדילה את מגוון מקורות היבוא. במסגרת תכנית זו, הופחתו היטלי היצף ובטחה, 

המיועדים להגנה על היצור המקומי מפני יבוא שאינו הוגן וכן הופחתו משמעותית מכסים 

 . 12%לא יעלה על על מוצרים תעשייתיים כך שהשיעור המקסימלי 

 

 ואילך 1996שנת  -חשיפה ליבוא מזון מעובד ותוצרת חקלאית טרייה 

תהליך החשיפה ליבוא מארצות שלישיות שתואר לעיל, לא כלל בתוכו מוצרי מזון וחקלאות 

החל תהליך ליברליזציה וחשיפה ליבוא של תוצרת חקלאית  1996טריים ומעובדים. בשנת 

זו הופחתו שיעורי המכס על מוצרים אלו לשיעורים של עד  ומזון מעובד, כאשר במסגרת

(. על תוצרת GATT)לשעבר הסכמי  WTO-, כפי שהתחייב בהסכמים עם ארגון ה50%

חקלאית, ירקות ופירות הוטל המכס דרך שיטת "הרבדים". בשיטה זו הוטל מכס בשיעור 

קומי הוטל מכס בשיעור ( ממחיר היצור המבוה)ג נמוךעל מוצר עם מחיר יבוא  -דיפרנציאלי 

, בהתאמה(. שיטה זו תמרצה יבואנים להציג חשבוניות עם מחירים מופרזים 40%) 100%של 

 2001וכן להעדיף יבוא של מוצרים יקרים יותר שאינם מתחרים ביצור המקומי. בשנת 

ממחיר היצור המקומי,  40%-בוטלה שיטה זו והמכס על תוצרת זו הוטל בשיעור קצוב של כ

 מספר מסוים של מוצרים רגישים שעבורם נקבע שיעור גבוה יותר.למעט 

, בוטלה אף שיטת המכס הקצוב ונקבע שיעור מכס אחוזי אחיד של 2005החל מספטמבר 

 ה, למעט קבוצה של מוצרים רגישים שעליהם חל מכס גבוה יותר )קבוצה זו כלל12%-כ

 קרוב למחצית מהפרטים בקטגוריה(. 

                                                 
 כאשר נוצר עודף לנט היבואנים. וברווחי הצרכנים בעודף ופוגעת היבוא מחיר את מעלה מכס הטלת 5

  מהמכס. הממשלה ובתקבולי המקומיים היצרנים ברווחי גידול ידי על מלא באופן מתקזזת אינה זו ירידה
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הינו שהמכס המוטל על חלק מן הפרטים הוא עונתי ויורד לאות החקמאפיין נוסף בענף 

בתקופות בהן היבוא נעשה שלא בעונה וכן בתקופות של האמרת מחירים. לדוגמא, שיעור 

ש"ח לק"ג עם תקרה  1.39המכס על גזר מיובא גבוה יותר בחודשים יוני עד נובמבר ועומד על 

)נכון  ש"ח לק"ג עם תקרה דומה 1.07נו , בעוד שעל יבוא בשאר החודשים המכס הי213%של 

 . (2019לשנת 

 

 2012-2013ים שנ -בעקבות ועדות טרכטנברג וקדמיתכנית הפחתת מכסים 

 מוצרי צריכה ותעשיה 

הוקמה, כמענה למחאה החברתית שהתחוללה בקיץ של אותה שנה, הוועדה  2011באוגוסט 

שעידוד התחרות מיבוא ימנף את חברתי )ועדת טרכטנברג(. הוועדה קיוותה -לשינוי כלכלי

הפחתת המכסים ותושג הוזלת יוקר המחיה אף מעבר להשפעה הישירה של הפחתת 

המכסים על המחירים. הוועדה עוד הציעה שתמונה ועדת מעקב שתדווח לציבור על 

 התפתחות המחירים של מוצרים שהמכס עליהם הופחת. 

ביטול מכסים על מוצרי צריכה  לאור המלצות הוועדה, הוחלט על מתווה רב שנתי של

וכן  6ותעשיה. המתווה כלל את המכסים על כלל המוצרים, למעט מוצרי מזון וחקלאות

מיליארד ש"ח בשנת  2-למעט רכב וחלקי רכב. סך ההכנסות ממכס בגין קבוצה זו עמד על כ

, עם ביטול המכס על מגוון מוצרים שאין יצור 2012. תהליך היישום החל בינואר 2011

בוצע מהלך משלים של הפחתת מכסים על  2012משמעותי שלהם בישראל. בחודש יולי 

מסך הגבייה.  25%-תהיה שווה לכ 2012מוצרים נוספים, וזאת כדי שעלות המהלך בשנת 

 –ח מיליון ש" 500-אומדן הפסד ההכנסות מהשלב הראשון של הפחתת המכסים הינו כ

. מכיוון שחלק מההפחתה בוצע 2011בשנת  מסך ההכנסות ממכס בגין מוצרים אלו 25%-כ

 מיליון ש"ח. 470-, הפסד ההכנסות בשנה זו הוערך בכ2012רק בחודש יולי 

מיליון  200-מההכנסות ממכס )כ 10%בוצעה הפחתת מכסים נוספת, בגובה  2013בתחילת 

-מההכנסות )כ 15%הייתה צפויה להתבצע הפחתה של  2014-( וב2011ש"ח במונחי יבוא 

הנותרים  50%, סוכם כי 7(. לפי החלטת ממשלה2011מיליון ש"ח במונחי יבוא  300

, כאשר העיתוי המדויק 2017-2015( יופחתו בין השנים 2011)כמיליארד ש"ח במונחי שנת 

הוחלט, כחלק  2013ע"י שר האוצר. אולם בחודש מאי  2015היה צריך להיקבע בשנת 

מתווה הפחתת המכסים שתוכנן לשנים  מההתמודדות עם הגרעון התקציבי, לעצור את

שונה הרכב שיעורי המס בתחום הטקסטיל,  2013. כמו כן, בסוף חודש אפריל 2017-2014

, תוך 6%-ל 12%-והמכס על תשומות ירד מ 6%-ל 0%-כך שמכס על מוצרים מוגמרים עלה מ

                                                 
 בהמשך. ראה – קדמי ועדת במסגרת טופלו אלה מוצרים 6

 .2011 באוקטובר 30 מיום 3783 מס' ממשלה החלטת 7
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מבדיקת השלכות הפחתות מיליון ש"ח בשנה מלאה.  140-הכבדת נטל המכס נטו בכ

 .8לא ניכרת השפעה משמעותית על יוקר המחייה 2012-2013כסים בשנים המ

 

 מוצרי מזון וחקלאות

הצוות "לבחינת רמת  2011על רקע תהליך התייקרות מוצרי המזון, הוקם בחודש יוני 

התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה" )ועדת קדמי(. כחלק מתפקידו, בחן 

יה ליצור המקומי על ידי מכסים והגנות שאינן מכסיות הצוות את מידת ההגנה הראו

. 2012. הוועדה התניעה תהליכי הורדת מכסים והגדלת מכסות יבוא החל משנת 9אחרות

במוצרים מסוימים, ההפחתה היתה אפילו עמוקה יותר לאחר מכן. תהליך הפחתת המכסים 

 כולל: 2012-החל מ

 12%-ל 2019, וירד עד שנת 190%עמד שיעור המכס על  2011בשר בקר טרי: בשנת  .1

הורדת מהלך נראה כי  .2020בלבד עד שנת  12%-ש"ח לק"ג. המכס יופחת ל 3.25+

 . 10הוביל להפחתת המחירים לצרכןאכן המכס, בשילוב פתיחת מכסות יבוא, 

ש"ח לק"ג  7 -ל 2017 , וירד עד שנת50%עמד שיעור המכס על  2011בשר כבש: בשנת  .2

לא היו כלל הכנסות ממכס, למרות שכן היה יבוא, וזאת  2018בשנת . 30%-אל"י מ

 . בשל מכסות יבוא פטורות

על פטם קפוא וטרי,  25%-ו 50%-הופחת שיעור המכס ב 2012פטם )עוף(: בשנת  .3

 בהתאמה. 

 2016ש"ח לק"ג, וירד עד שנת  3.51+ 12%עמד שיעור המכס על  2012טונה: בשנת  .4

 .11בלבד 12%-ל

עמד שיעור המכס בפריטים אלו  2011משומר אחרים: בשנת נקניקים ומוצרי בשר  .5

 2.9+12%-ירד המכס ל 2015בש"ח לק"ג.  9.75 -4.9+ שיעור קצוב בגובה 12%על 

 ש"ח לק"ג. 

, וירד עד שנת 45%-ל 20%שיעור המכס נע בין  2011מיצי פירות )רכזים(: בשנת  .6

 בלבד.  12%-ל 2015

ל דגים ומוצרי דגים רבים. כמו כן, המכס בוטל או הופחת המכס ע 2012דגים: בשנת  .7

משיעור המכס הקיים )ראה  50%-ל 2017על דגי אמנון, בורי וקרפיון הופחת בשנת 

(. הפחתת המכס הובילה לגידול בכמות ובערך היבוא של פילה האמנון 4-לוח טו

                                                 
 .2-יבה טות -, פרק טו2014 -2013דו"ח הכנסות המדינה לשנים ראה  8

 ואחרים. מזון מוצרי עבור מקורי ישראלי תקן דרישות לדוגמא, 9

: 03.07.2017 ראה סקירה של אגף הכלכלן הראשי מתאריך 10

https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_20171203.pdf 

 .1-תיבה טו -, פרק טו2015ראה דו"ח הכנסות המדינה לשנת לפירוט נוסף  11
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ש"ח לק"ג.  5א(. בנוסף, בוטל המכס על דגים שהמס עליהם היה עד 6-)ראה לוח טו

, כתוצאה מניסיונות התחמקות מתשלום מס, הועלה שיעור המכס 2013מאי  בחודש

ובכך הושווה לשיעור המס  12ש''ח לק"ג, 15-ש''ח ל 0-על פילה אמנון קפוא מעובד מ

ירד שיעור המכס על פילה  2017על פילה אמנון קפוא שאינו מעובד. עם זאת, בשנת 

לה שאינו מעובד ירד פחות ועמד ש"ח לק"ג, בעוד שיעור המכס על פי 7.07 -מעובד ל

אך בשל פגיעה בפדיון הפחתת המכס על דגים אלו צפויה להימשך, ש"ח לק"ג.  7.5על 

 .2020המגדלים ההפחתה הקרובה נדחתה לתחילת 

הופחת המכס על מוצרים בתחום החלב, כגון  2012בחודש דצמבר  מוצרי חלב: .8

אובדן הכנסות ממסים כתוצאה  גבינות קשות וטריות, יוגורט, שמנת ועוד. לא נצפה

ממהלך זה, ובפרטים מסוימים נצפתה אפילו תוספת, מאחר ומוצרים אלה כמעט 

)לבדיקת השפעה על מחירים לצרכן  ולא יובאו בעבר בשל שיעורי המכס הגבוהים

 .(3-ראה תיבה טו

 

טרי,  בנוסף, הוגדלו מכסות יבוא עבור מוצרים רבים, כגון ירקות טריים וקפואים, בשר בקר

כבשים חיות, דבש, שמן זית, דגים שונים ועוד. פתיחת המכסות אפשרה יבוא גבוה יותר 

 בעלות נמוכה יותר.

, שיעור המכס האפקטיבי בחקלאות נשאר 1ומלוח ג בנספח  5-לסיכום, כפי שעולה מלוח טו

  גבוה למדי, וזאת אף לאחר הפחתות המכסים והגדלת מכסות היבוא.

                                                 
פרט המכס הפטור אותו ניצלו לרעה ליבוא פילה אמנון קפוא שאינו מעובד הוא "פילה בתחבושת". הפרט  12

 "פילה קפוא של אמנון מצופה, מתובל או מעובד אחרת".  -חלף בפרט חדש ובוטל וה
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 האם הפחתות המכס בשוק הגבינות השפיעו על המחירים לצרכן? – 3-תיבה טו

, במסגרת רפורמה 2012כס על גבינה צהובה כחלק ממתווה לפתיחת משק החלב. בדצמבר הופחת שיעור המ 2011באוגוסט 

כוללת של שוק החלב, חלה הפחתה נוספת בשיעור המכס על הגבינה הצהובה, לה הצטרפה הפחתה של שיעור המכס על 

נה שעברה, בניכוי מקדם , בתחילת כל שנה, המכס מתעדכן לפי השינוי במדד המחירים לצרכן בשנ2013הגבינה הלבנה. מאז 

, נוספו מכסות יבוא משמעותיות עבור 2015(. כמו כן, החל מינואר 1)לפירוט שיעורי המכס ראה לוח  1.5%-התייעלות של כ

 הגבינה הצהובה וכן מכסות קטנות יותר עבור הגבינה הלבנה.  

 

השוק של   נתחאכן עלה   2010-2018ן השנים בי. ןשינויים אלה היו אמורים להגדיל את יבוא הגבינות ולהוזיל את מחיריה

מיליון ש"ח. העליות  15-מיליון ש"ח ל 5-, וההכנסות ממכס עלו מכאלף טון 8.2-אלף טון ל 1.5-הצהובה המיובאת מכינה בהג

 .2014-2016המשמעותיות התרחשו בשנים 

בשיעור  2008-2011ובה עלה בשנים מוצגים מדד המחירים של הגבינה הצהובה והלבנה. המדד של הגבינה הצה 1בתרשים 

, ירד המדד עד 2011. מהנקודה הגבוהה שאליה הגיע המדד ערב הפחתת המכסים באוגוסט 25%-נומינלי מצטבר של כ

, 16%בשיעור נומינלי של  2011עד מאי  2008-. המדד של הגבינה הלבנה עלה מ4%בשיעור נומינלי של  2019לתחילת שנת 

 2012, וזאת למרות שלא היו שינויים במכס באותה תקופה. מהפחתת המכס בדצמבר 2011ד מרץ ובנקודה זו ירד בחדות ע

 .12%ירד מדד המחירים של הגבינה הלבנה בשיעור נומינלי של  2019עד לתחילת שנת  

  

שפיעו שינויים במחירים יכולים להיות קשורים לגורמים אחרים מלבד שינוי במכס. על מנת לבדוק האם הפחתות המכס ה

על המחירים לצרכן נבדק גם יחס מדד המחירים של הגבינה הצהובה למדד המחירים של הגבינה הלבנה. עד להפחתת המכס 

נצפתה עלייה ביחס המדדים, דהיינו המחיר היחסי של הגבינה הצהובה התייקר. לאחר  2011על הגבינה הצהובה באוגוסט 

גבינה הצהובה.  כמו כן, מיד אחרי הפחתת המכסים הן על הגבינה הפחתת המכס, חלה כצפוי הוזלה יחסית של מחיר ה

, לא חל כמצופה שינוי ביחס המחירים, אך כעבור שנה, חלה ירידה במחיר 2012הצהובה והן על הגבינה הלבנה בדצמבר 

הגבינה  הגבינה הלבנה, בעוד שמחיר הגבינה הצהובה נותר ללא שינוי, כך שמחיר הגבינה הצהובה התייקר ביחס למחיר

  הלבנה.
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 2017-2018מכסים בשנים הפחתות 

 להקל על יוקר המחייה, שמטרתה משפחה""נטו  תכניתהשלב הראשון ב החל, 2017במאי 

. 12%בוטל המכס על נעליים, שעמד על  הראשוןבשלב  .מכסים ומסי קנייה באמצעות ביטול

בוטל המכס על מוצרים במסגרתו  "נטו תינוקות", החל השלב השני בתכנית, 2017בדצמבר 

עדשות  , ועל12%-6%מוצצים, מנשאים וכדו'(, שעמד על  ם לתינוקות )בקבוקים,נבחרי

"נטו  ,בתוכנית שיבוצע השלב השלי 2018בינואר . 12%ומסגרות למשקפיים, שעמד על 

שכלל ביטול מכסים על מוצרי הלבשה וטקסטיל, מוצרי תאורה, מוצרי חשמל  ,הוזלות"

 . (4-)לפירוט ראה תיבה טו טביתיים, קוסמטיקה, צעצועים ואביזרי ספור

בנוסף . מיליארד ש"ח לשנה מלאה 0.8עומד על  הפסד ההכנסות בגין ביטול המכסים

מיליארד ש"ח )ליתר פירוט ראה  0.7-התבצעו שני סבבים של ביטול מסי קנייה בעלות של כ

והוצהר  2018נקבע בהוראת שעה עד סוף  ומסי הקנייה המכסיםביטול פרק מס קנייה(. 

יבחנו אפקטיביות הצו ומידת השפעתו בהתחשב באילוצים "ום הוראת השעה בתש

". לא ידוע אם אכן נערכה בחינת אפקטיביות 2019ים בהכנת תקציב המדינה לשנת פיסקאלי

הוארך ביטול המכסים ומסי הקנייה עד לסוף אותה שנה,  2019המהלך, אך בתחילת שנת 

יביות הצו ומידת השפעתו בהתחשב בתום הוראת השעה יבחנו אפקטושוב הוצהר "ש

 ."2020אילוצים הפיסקאליים בהכנת תקציב המדינה לשנת 

ווה כמחצית מעלות ביטול שהיתחום , טקסטילההלבשה ומוצרי המבדיקה התפתחות מדד 

אולם מדד זה היה במגמת ירידה גם בשנים . 2018בשנת  1.5%, נצפתה ירידה של המכסים

, 2015-2017, בשנים 4.3%-ואף ב 2.5%, 1.4%-ירד בהמדד  –שקדמו להפחתת המכסים 

 בהכרח עדות להשפעה של ביטול המכסים.מהווה אינה  2018בהתאמה, כך שהירידה בשנת 

התפרסם מתווה להפחתת שיעורי מכס במוצרים נבחרים  2018בנובמבר יש עוד לציין ש

אך  2019ה לינואר בענפי החלב והבקר כגון גבינות, יוגורט וכ'ו. הפעימה הראשונה נקבע

 נדחתה בשל ההודעה על תקופת בחירות.

בהקשר זה יש לציין שמשרד הכלכלה יותר החלטי וקבע, על סמך מדידת מחירים בנקודות מכירה לצרכן, כי בין השנים 

זוקף להרחבת המכסות , ירידה שהמשרד 15%-12%ירד מחירן של הגבינות הצהובות בשיעור מצטבר של  2014-2017

. כאמור ממצא זה של משרד הכללה לא משתקף במדד המחירים לצרכן של הגבינה 2015-הפטורות ממכס שנפתחו החל מ

 בלבד. 4%-הצהובה שירד בתקופה זו בכ

לסיכום,  נראה שאכן מחיר הגבינות הוזל, אם כי לא ברור שהפחתת המכסים ועלייה בהיקף המכסות הפטורות התגלגלו 

  ואן לצרכן.במל
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 יבואמכסות 

המכסות מחולקות למכסות "מנדטוריות", שנקבעו בהסכם סחר עם מדינה או ארגון ככמות 

 וולונטרי, אשר המדינה קובעת באופן "וולונטריותולמכסות "שתיובא בפטור מלא או חלקי, 

כסות נוגעות למוצרי מזון כגון בשר טרי, שמן זית, . רוב המלרוב בהליך תחרותי מחולקותו

 :תכנית "נטו משפחה" במספרים – 4-תיבה טו
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ובשר  חמאה, מכסות של ירקותעל להלן פירוט ת ועוד. , חלב ושמנמיץ ענבים, גבינות קשות

 :בקר טרי

אחרי מחירם הסיטוני של מגוון פירות וירקות.  משרד החקלאות עוקבירקות:  .1

ה של מספר ימים, כאשר מחירם של מוצרים מסוימים עולה מעל לרף מסוים לתקופ

נחתם צו המתיר יבוא של מגוון ירקות  2016-נפתחת אוטומטית מכסה עבורם. ב

תנאי )עגבניות, מלפפונים, גזר, כרוב ועוד( בתקופות חגי תשרי ופסח, ללא קשר ל

 .ההיצע בשוק המקומי

ליבוא חמאה  וולונטריותפותח משרד הכלכלה מכסות  2016חמאה: החל מינואר  .2

קיימות שתי . על מנת להפחית את המחירים לצרכן בהליך תחרותי,פטורות ממכס, 

לחמאה חולקו מכסות  2016-2017-בתעשייה. וחמאה לשולחנית לחמאה מכסות: 

שתי מכסות בכמות כוללת  2016-ב נפתחולתעשייה  .טון 1,250שולחנית בכמות של 

כסות בכמות נפתחו מ 2018-ב טון. 1,000בכמות של נפתחה  2017-טון, וב 1,400של 

בתחילת  נוצלו באופן חלקי. , אשרטון לתעשייה 1,000-לחמאה שולחנית, ו 1,150של 

 פתיחת המכסה ליבוא חמאה התעכבה אולם, חשש למחסור בחמאה תעוררה 2019

טון לחמאה שולחנית,  1,650באפריל בכמות של  ונפתחה לבסוףות בשל הבחיר

 לתעשייה.טון  1,437-ו

להליך הורדת מכס הדרגתי על בשר בקר טרי, החל ממאי  במקביל: בקר טרי בשר .3

נפתחו מכסות יבוא פטורות ממכס במטרה להפחית את המחירים לצרכן.  2014

טונות,  2,500על היקף המכסה עמד  2014-ב גדל מדי שנה. היקף המכסות הפטורות

נפתחה מכסה  2019טונות, ובאפריל  14,870היקף המכסה עמד על  2019-ואילו ב

 טונות. 17,500-היקף המכסה צפוי להעלות ל 2020-טונות. ב 1,250נוספת בהיקף של 

 

 מוצרים ביבוא אישי

וצרים המיובאים ביבוא אישי )למעט מע"מ, מס קנייה ומכס מנהנו מפטור מ 2011שנת לעד 

ור מוצרי ביגוד והנעלה( )עב 75$ו על לוחי דואר, שלא עלטבק ואלכוהול(, אשר יובאו במש

 בור שאר המוצרים(. ע 50$או על 

, על מנת לעודד תחרות וירידת מחירים הוחלט, בהמשך להמלצות ועדת 2012בשנת 

כן על כלל המוצרים ו 75$ בסךמס קנייה מהאחדת התקרה לפטור ממע"מ וטרכטנברג, על 

 ממכסתקרת הפטור הועלתה  2014בחודש נובמבר  .325$-העלאת תקרת הפטור ממכס ל

 .500$-ל

נהנות רק  500$-ל 75$מפטור גורף ואילו עסקאות בין דולר נהנות  75עסקאות עד לסיכום, 

 מפטור ממכס וחייבות במע"מ ובמס קנייה. 
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ל עצמו, נותרה תקרת הפטור יש להבהיר כי על מוצרים אשר מיובאים על ידי החוזר מחו"

 בנוסף לפטור על כמויות מסוימות של אלכוהול, בשמים וטבק(.) 200$על 

 

 

ריכוזיות בהכנסות ממכס ושיעורי המכס האפקטיביים הגבוהים 

 ביותר

כלל המוצרים שניתן לייבא לישראל משויכים על ידי תעריף המכס לאלפי "פרטי מכס" 

ים בהם הפרט 20פרטי מכס, מתוכם נציג את  7,000-שונים. בפועל, נעשה שימוש בכ

הפרטים בהם שיעורי המכס האפקטיביים  20ההכנסות ממכס הן הגבוהות ביותר וכן את 

 הם הגבוהים ביותר. 
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מטרות הבדיקה הן מחד להמחיש את ריכוזיות ההכנסות בפרטי מכס בודדים, ומאידך 

לזהות שיעורי מכס גבוהים במיוחד אשר מונעים כמעט לחלוטין יבוא מוצרים מסוימים 

 לישראל.

  

 עשרים הפרטים בהם ההכנסות ממכס הן הגבוהות ביותר

 כללי

  1.1עמדו על  2018הפרטים המכניסים ביותר בשנת  20ההכנסות ממכס בגין יבוא 

הפרטים עמד  20א(. ערך היבוא של 6-מסך ההכנסות, ראה לוח טו 40%מיליארד ש''ח )

 20יבי הממוצע של מסך ערך היבוא(. שיעור המכס האפקט 7%מיליארד ש''ח ) 17.9על 

 (. 1%)כאשר בכלל היבוא הממוצע הוא  6%הפרטים הללו הוא 

 להלן תיאור וחלוקה לנושאים של פרטי המכס העיקריים ברשימה.

 כלי רכב

  :רכב נוסעים בעל  –רכבי נוסעים מסוגים שונים 4-אוטובוס, ו -20מתוך  5מספר פרטים

סמ"ק,  3000י בעל נפח מנוע של עד היבריד סמ"ק, רכב נוסעים 1500-3000נפח מנוע של 

סמ"ק, ורכב נוסעים עם מנוע דיזל בעל נפח  1000-1500בעל נפח מנוע של רכב נוסעים 

 סמ"ק. 1500-2500של 

  על הרכב ההיברידי הוא שיעור מכס אפקטיבי ממוצע: שיעור המכס האפקטיבי הממוצע

ברשימה שיעור המכס  , ועל שלושת כלי הרכב האחרים2%, על רכב נוסעים דיזל הוא 5%

 20שיעורים אלו נמוכים מהשיעור הממוצע ברשימת  .3%האפקטיבי הממוצע הוא 

 הפרטים המכניסים ביותר, וגבוהים מהשיעור הממוצע של כלל היבוא.

  :הפרטים המכניסים  20מההכנסות ברשימת  41%מיליון ש"ח ) 458הכנסות ממכס

 מסך ההכנסות(. 16%-ביותר ו

  :הפרטים המכניסים  20מערך היבוא ברשימת  76%מיליארד ש''ח ) 13.6ערך היבוא

 מסך ערך היבוא(. 5%-ביותר ו

 חקלאות

  :תפוחים, תפוחי אדמה, שום, שימורי , פילה אמנון, כבשים – 20מתוך  8מספר פרטים

 .טונה, דג דניס ושמן זית

  :יעור , גבוה ביותר מהשיעור הממוצע ברשימה ומהש57%שיעור מכס אפקטיבי ממוצע

 הממוצע של כלל היבוא.

  :מסך ההכנסות(. 16%-מההכנסות ברשימה ו 40%מיליון ש"ח ) 446הכנסות ממכס 

  :מסך ערך היבוא(. 0.4%-מערך היבוא ברשימה ו 6%ש"ח ) מיליארד 1.1ערך היבוא 
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 ההכנסות בגין יבוא רכב וחקלאות  הפריטים המכניסים ביותר, 20לסיכום, מתוך רשימת 

הפריטים כאמור  20ת בגין רשימת מהכנסו 81%מיליון ש"ח, המהווים  904-הסתכמו ב

 מסך ההכנסות ממכס.  32%-ו

ים, רהיטים ותשומות, שאר הפרטים ברשימה משתייכים לתחומים של מכשירים מכני

 .ואלכוהול חומרי גלם לתעשייה

 

עשרים הפרטים בהם שיעורי המכס האפקטיביים הם הגבוהים ביותר 

 ב(6-)ראה לוח טו

 רובםמצויים  8201בשנת  13עשרים הפרטים עם שיעורי המכס האפקטיביים הגבוהים ביותר

. ככלל, אלו שיעורי , מלבד יין בכלי קיבול גדול הנמצא בתחום האלכוהולבתחום החקלאות

 מס פרוהיבטיביים המונעים כמעט לחלוטין יבוא לישראל. 

 התפלגות שיעורי המכס ברשימה:

  פרט אחד. - 200%מעל 

 100%-200% - 4 .פרטים 

 50%-100% - 15 .פרטים 

ישנם ארבעה פרטים חריגים בהם מתקיים יבוא משמעותי על אף שיעורי המס הגבוהים: 

. ההכנסות ממכס בגין יבוא ארבעה פרטים אלה בצליםפילה אמנון, תפוחי אדמה ושום, 

 מסך ההכנסות ברשימה(. 97%מיליון ש"ח ) 244עומדות על 

 פרטים(. 13ופיעים ברשימה הינם סוגים שונים של פירות וירקות )רוב הפרטים המ

מפריטי היבוא פטורים  62%ניתן לראות כי  7-מבחינת שיעורי מכס אפקטיביים, בלוח טו

 76%. 100%-פריטים אשר שיעור המכס האפקטיבי שלהם גבוה מ 5ממכס, וקיימים רק 

 .12%ס אפקטיבי של עד מההכנסות ממכס מתקבלות מפריטים שעליהם חל שיעור מכ

אלכוהול, אנרגיה,  –קבוצת מוצרים  15-המחלק את היבוא ל 1לפירוט נוסף, ראה נספח 

פרטי המכס עם ההכנסות הגבוהות  10חקלאות, טבק וכד'. לכל קבוצת מוצרים מוצגים עד 

.ביותרשיעור המכס האפקטיבי הגבוה פרטי המכס עם  10ביותר וכן עד 

                                                 
שחלים הפרטים המוצגים הינם פרטים שיש בהם יבוא כלשהו לישראל. יתכן שישנם פרטים נוספים  13

 עליהם שיעורי מכס גבוהים יותר שמונעים לחלוטין את יבואם.
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         א6-לוח טו

     2018שרים הפרטים בהם ההכנסה ממכס היא הגבוהה ביותר בשנת ע

         )במיליוני ש"ח(
          

 שיעור מכס סטטוטורי שם הפרט
 סה"כ

הכנסות  ערך יבוא
 ממכס

שיעור מכס 
 אפקטיבי

לק"ג 7.5 פילה אמנון קפוא                  203                153  76% 

%7 סמ"ק( 1500-3000רכב נוסעים )               4,894                151  3% 

%7 סמ"ק( 3000רכב היברידי )עד                2,505                137  5% 

%7 סמ"ק( 1000-1500רכב נוסעים, )               4,123                115  3% 

170.0%-לק"ג אל"י מ 6.22 כבשים חיות                  238                  92  39% 

%12 מזגנים                  505                  60  12% 

553%-לק"ג אל"י מ₪  1.86 תפוחים                  169                  42  25% 

לק"ג₪  2.43 -אל"פ מ %50 תפוחי אדמה  60                  41  69% 

%12 רמחזירי או  566  39  7% 

לק"ג 6.96-אל"פ מ 340.0%-לק"ג אל"י מ 7.16 שום                    22  35  162% 

%12 שימורי טונה                  265                  31  12% 

%7 סמ"ק( 1500-2500רכב נוסעים דיזל )  1,220  28  2% 

לליטר 4.94-לליטר אל"פ מ 1.37+  %12.0 יין  114  28  25% 

%7 אוטובוס  871                  27  3% 

לק"ג 7.5 דג דניס                    75  26  35% 

לק"ג 5.56-לק"ג אל"פ מ 4.54+  %12.0 שמן זית: אחרים                    62  26  42% 

%12 מושבים מרופדים  446                  23  5% 

%12 רהיטים מעץ  535  23  4% 

%12 כלי שולחן וכלי מטבח  494                  23  5% 

%11 מכשירים אחרים לצינורות                  579  22  4% 

 6%  1,122  17,946           הפריטים הגדולים 20סה"כ 

 1%  2,796            257,157 סך היבוא לישראל

   40% 7% הפריטים הגדולים בסך היבוא ובסך המכס 20חלקם של 

          

       רשות המסים ועיבודי אגף הכלכלן הראשי. מקור:
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         ב6-לוח טו

     2018עשרים הפרטים בעלי שיעור המכס האפקטיבי הגבוה ביותר בשנת 

         )במיליוני ש"ח(

          

 שיעור מכס סטטוטורי שם הפרט

 סה"כ

הכנסות  ערך יבוא
 ממכס

שיעור 
מכס 

 טיביאפק

%212 אבקת חלב )ללא סוכר(                      
0  

                  
0  209% 

 6.96-אל"פ מ 340.0%-לק"ג אל"י מ 7.16 שום
 לק"ג

                  
22  

                
35  162% 

לק"ג 8.5 דג סרגוס                      
0  

                  
0  138% 

%140 מחלב שומנים המופקים                      
0  

                  
0  135% 

340%-לק"ג אל"י מ₪  9.82 שיני שום                      
1  

                  
2  128% 

₪  4.94 -לליטר אל"פ מ₪  1.37+  %12 יין אחר )כלי קיבול גדול(
 לליטר

                    
0  

                  
0  81% 

לק"ג 7.5 פילה אמנון קפוא                  
203  

              
153  76% 

%75 דלעת                      
2  

                  
1  75% 

                      75.0%-לק"ג אל"י מ 3.76 סלק אדום ושורשים דומים
0  

                  
0  75% 

%75 אספרגוס                      
0  

                  
0  75% 

₪  5.56 -לק"ג אל"פ מ₪  4.54+  %12 שמנים למאכל המופקים מזיתים
 לקילוגרם

                    
1  

                  
1  70% 

%75 ירקות אחרים                      
0  

                  
0  70% 

לק"ג₪  2.43 -אל"פ מ %50 תפוחי אדמה                    
60  

                
41  69% 

213%-לק"ג אל"י מ 1.39 גזר ולפת )יוני עד נובמבר(                      
1  

                  
1  65% 

לק"ג  3.30 אמנון קפוא                      
1  

                  
1  61% 

לקילוגרם₪  3.70 -אל"פ מ 12%שיעור  תמרים מעוכים                      
0  

                  
0  60% 

או מהמין  Capiscumפירות מהמין 
Pimenta 1.35 93.0%-לק"ג אל"י מ                      

1  
                  

1  58% 

128%-לק"ג אל"י מ ₪0.72 כרוב אדום, כרוב לבן                      
1  

                  
0  58% 

298%-ש"ח לק"ג אל"י מ 1.09 ובצלצולים )יולי עד אפריל( בצלים                    
28  

                
15  52% 

213%-לק"ג אל"י מ 1.39 גזר ולפת )דצמבר עד מאי(                      
0  

                  
0  50% 

                 הפריטים הגדולים 20סה"כ 
322  

              
251 78% 

         סך היבוא לישראל
257,155  

          
2,796  1% 

   9% 0%  הפריטים הגדולים בסך היבוא ובסך המכס 20חלקם של 

          

       רשות המסים ועיבודי אגף הכלכלן הראשי. מקור:
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       7-לוח טו

 2018ערך יבוא והכנסות ממכס לפי שיעורי מכס אפקטיביים בשנת 
       )במיליוני ש"ח(

        
שיעור מכס 

 מכס ערך יבוא מספר פריטים אפקטיבי

  0                     0                           1                               200%מעל 

100%-200%                               4                         23                    37  

50%-100% 15                        299                  214  

12%-50%                           144                     1,547                  429  

6%-12%                           700                     8,482                  709  

0%-6% 1,861                   73,713               1,407  

0% 4,405  173,092  -    

  2,796  257,155  7,130 סה"כ
        

     רשות המסים ועיבודי אגף הכלכלן הראשי. מקור:
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