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 5.2023חוזר מסים 
הגבלת שימוש באמצעי תשלום מס"ב לחשבון בנק  

 ש"ח  50,000עד לסכום של  על שם סוכן מכס

 

 

 , .ן שלום לכולם

מסים  כידוע, אחת מהאפשרויות הקיימות לשחרור טובין ביבוא מהמכס הינה תשלום 
. כחלק מהסדר התשלום, לסוכן מכס או ליבואן המשחרר  )מס"ב מרכז סליקה בנקאי (ב

 טובין ומשלם מסים בהתאם באמצעות מס"ב, נקבעה תקרת אשראי יומית. 
 

סוכן המכס/היבואן אינו נדרש להפקיד ערבות    ,בעת מתן תקרת האשראי היומית
בנקאית בגובה תקרת האשראי האמורה כפול חמישה ימי עסקים. כתוצאה מכך,  

מכיוון שהתשלום במס"ב מתבצע באופן וודאי רק כעבור חמישה ימי עסקים, רשות  
 המסים נמצאת בחשיפה של מיליוני שקלים ביום. 

 
דו בהתחייבויותיהם, תשלום המסים  בעקבות מקרי עבר, בהם סוכני מכס לא עמ

באמצעות המס"ב לא כובד והיבואן נדרש לשלם בשנית את המסים, זאת מאחר  
לפיכך, הוחלט להגביל את תשלום באמצעות המס"ב   וחבות התשלום במס חלה עליו. 

 ש"ח כאמור.   50,000בתקרה עד 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 
נוע פגיעה  כחלק ממגמה לצמצום סיכוני האשראי החלים על סוכני המכס ועל מנת למ

לא יהיה ניתן לשלם    01.02.2023יום החל מבציבור היבואנים באירועי משבר, 
 ₪.  50,000 העולה על הצהרות יבוא באמצעות מס"ב סוכן בסכום 

 
 נזכיר שישנן דרכים נוספות העומדות לרשות היבואנים לביצוע התשלום האמור: 

. אשראי או  תשלום באתר רשות המסים (העברה בנקאית באינטרנט/תשלום בכ  -
 בבנק הדואר). 

 העברת זה"ב.  -
ניתן לבצע רישום מקוון    - תשלום באמצעות חשבון בנק הרשום בהסדר מס"ב יבואן -

 בלחיצה כאן. 

 
 להודעה לעיל. מחלקתנו תוכל לסייע במענה על כל שאלה שתעלה ביחס 

 
 למידע ופרטים נוספים: 

 , שותף, מנהל מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס,  רו"ח ניסים פחימה 
 050-6246000נייד: 

 . , מחלקת מיסים עקיפים, חטיבת המס MD,  רפי גבאי
 , שותפה, מחלקת מיסים עקיפים, חטיבת המס,  רו"ח הילה גולדיטש 

 050-7023836נייד: 
 

שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב  אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו  
 את תשומת לבך לאמור בו. 

 © כל הזכויות שמורות. 
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