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 חישוב מחיר וערך –מכס  – מסים

 מטבע חוץ –מטבע  –כספים  – משפט פרטי וכלכלה

 תוכן ענינים

2 Go 1סעיף  הגדרות  

2 Go 2סעיף  חישוב מחיר הטובין  

2 Go 3סעיף  תחולה  

2 Go 4סעיף  ביטול כללי המכס  
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 *1989-קוב במטבע חוץ(, תשמ"טלי המכס )חישוב מחיר הנכל

כספים של הכנסת, אני ה מכס, ובאישור ועדתהלפקודת  148וקף סמכותי לפי סעיף בת 
 קובע כללים אלה:

השער היציג של מטבע החוץ שמפרסם בנק ישראל  -ללים אלה, "השער היציג" בכ .1
 .0.5%בתוספת 

לענין דיני המכס, הנקובים ירם של טובין, או כל סכום אחר שיש להביאו בחשבון מח .2
 המחיר( יחושב במטבע ישראלי כך: -במטבע חוץ )להלן 

מחיר של טובין הנפדים בתקופה שבין יום ג' בשבוע ועד יום ב' בשבוע שלאחריו ה ()א
 -ג' האמור )להלן ם יחושב במטבע ישראלי לפי השער היציג שפורסם ביום ו' שקדם ליו

השער האחרון  גיהיה השער היצי -ג ביום ו' הקודם יום ו' הקודם(; לא פורסם שער יצי
 שפורסם לפני יום ו' הקודם;

ל אף האמור בסעיף קטן )א(, אם בתקופה שבין יום ו' הקודם לבין מועד פדיון ע (ב)
ינוי( יחושבו ש -לפחות )להלן  3%הטובין חל שינוי בשער היציג בשיעור מצטבר של 

הסכומים האמורים לפי השער היציג ביום פדיון הטובין; לא פורסם ביום הפדיון שער יציג 
יחושב המחיר על פי השער הכולל את השינוי שפרסם משרד האוצר  -הכולל את השינוי 

 .0.5%ובתוספת 

 ת.מובחודש שלאחר פרסומם ברשו 1-ולתם של כללים אלה לגבי טובין הנפדים החל בתח .3

 בטלים. - 1983-לי המכס )חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ(, תשמ"גכל .4

 

 
 מעון פרסש (1989באפריל  10בניסן תשמ"ט )ה' 

 ר האוצרש   

 

 

 

 

                                                      

 .737עמ'  11.5.1989מיום  5182ק"ת תשמ"ט מס' רסמו פו* 

 דרותהג

 שוב מחיר הטוביןחי

 ולהתח

 כסהמ טול כלליבי

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5182.pdf

