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חוזר מסים 26.2017
יאכטה העוגנת זמנית בנמלי ישראל עשויה
להיחשב כ"מיובאת"  -השלכות מס קנייה ומע"מ

שלום לכולם,
ביום ה 15-באוגוסט  2013אושר בכנסת תיקון לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה
על טובין (תיקון מס'  )28התשע"ג( 2013-להלן" :הצו") לפיו על יבוא של יאכטות
לישראל יחול מס קנייה בשיעור של  15%בהתאם לסיווגו.
זאת ,בנוסף לתשלום מס ערך מוסף בשיעור של  17%המחושב בהתאם לערך היאכטה
המיובאת .יצוין ,כי ערכה של היאכטה לצורך חישוב מס הערך המוסף כולל את סך
התשלום ששולם בגין מס הקנייה כאמור.
עד לאחרונה הוראת הצו כמעט ולא נאכפה .אולם ,לאחרונה החלו בעלי יאכטות העוגנים
בנמלי ישראל לקבל דרישה מרשות המיסים ,לתשלום מס קנייה ומס ערך מוסף ,כתנאי
ליציאת היאכטות מהנמל ,בטענה כי היאכטה יובאה לישראל ,גם אם היא עוגנת בישראל
לתקופה ארעית ומניפה דגל זר.

לצפייה בחוזר המלא  -לחצו כאן
צוות מחלקת מיסים עקיפים ,חטיבת המס ,עומד לרשותכם ומזמין אתכם לפנות אלינו
בכל שאלה בנושא.
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 שכן אין מטרת,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
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