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 המחשה ובאחריותו של המשתמש בלבד.למדריך הוא להדגמה וה
 

 סים בישראל.תעריף המכס הוא באחריות הרשות המ
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 תעריף המכס
 

 מדריך למשתמש
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 רקע כללי

סים סיווגן הנכון של סחורות. מבחינת רשות המיווגן של נו כלי מרכזי לסתעריף המכס ומס קנייה ה

ישיונות, תקנים, וכן כל סים, הצורך באישורים שונים, רורות הוא המפתח לקביעת שיעורי המהסח

 הוראות.לתקנות ולבוא בהתאם לחוקים השונים, יתר תנאי הי

 

 סיווג הסחורות בסטטיסטיקה של סחר חוץ מתבסס על סיווג תעריף המכס. 

נקרא "השיטה המתואמת לתיאורם שלאומי חדש -ןהוא מתבסס על מינוח בי 1988החל משנת 

שיטה . ה" The Harmonized Commodity and Coding System - HS" -ולקידודם של טובין"

-הבין , והמוסכמות1983ועדת המכס לשיתוף פעולה בשנת המתואמת אומצה לראשונה ע"י 

 .1988לאומיות של השיטה הוכנסו לשימוש בשנת 

 

 .היבוא בלבדלתעריף  מדריך זה מתייחס

 .כאןהיצוא אפשר למצוא  לספרקישור 

 

 המכס?כיצד בנוי תעריף 

 ספרות. 10-ו 6, 4, 2בנוי בצורה היררכית ברמות של  ביבוא סיווג הסחורות

 ספרות. 8-ו 6, 4, 2סיווג הסחורות ביצוא בנוי בצורה היררכית ברמות של 

 

 חלקים.  21, סה"כ נים בספרות רומיותהמסומ – יםחלק –רמה ראשונה 

שמור  77פרק ) קבוצות 98ומונה  "פרק", נקראת ספרות 2הרמה ההיררכית הגבוהה ביותר, 

 שמורים לשימוש לאומי(. 99ו  98וכרגע אינו נמצא בשימוש. פרקים 

הספרות מייצגות קבוצות של סחורות בעלות משמעות הן מבחינה לוגית והן מבחינת ההצגה 

 הסטטיסטית של הנתונים. 

ספרות וכל מדינה רשאית להוסיף ספרות  6לאומי הסחורות מסווגות לפי קודים בני -בסיווג הבין

 נוספות לפי צרכיה. 

ספרות נוספות.  ארבע –המכס הישראלי בחר להוסיף לסיווג סחורות היבוא  2018החל מינואר 

ספרות. סיווג הסחורות המשמש את המכס  10דהיינו סחורות היבוא מזוהות עפ"י קודים בני 

 .פולו במשלוחי יבוא מהווה בסיס לנתונים הסטטיסטיים של סחר חוץבטי

 

 החלקים אינם מהווים חלק מהמבנה ההיררכי של ספרות הקידוד.

 

 

https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/UrlHash/CustomsBook?hash=O74O593rhZRTFma%2BARkelIZHsTdxmWNpu6FivJZs93OYUIGORjr7tGZOL9MR7XJBNUUyBgF8jClSCchbkNFLno4Q%2BoMz5LXPeIw5HuW4GOZEEIjcOzmqd%2B4kWat3r9v5
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 תיאור המבנה ההיררכי של ספרות הקידוד – 1טבלה מספר 

 

 תהליך חיפוש הסחורה בתעריף המכס

 בשני אופנים:חיפוש הסחורה בתעריף המכס יתבצע 

 ספרות 10או  4או  2הכנסת מספר פרט מכס לפי  .1

 חיפוש לפי מילה או צירוף מילים .2

 

 רמת פירוט הקבוצות

 

מס' 

 הספרות

 דוגמה הסימון ההיררכי

  Section - - VII -חלק 

 Chapter 2 XX 39 -פרק 

 Heading 4 XX.XX 39.01 -כותרת 

 Subheading 6 XX.XX.XX 39.01.10 -כותרת משנה 

 XX.XX.XX.NNNN 39.01.10.1000 10 הרחבה ישראלית
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 :1מספר  דוגמה

( ECEDEOCERמכונות ומכשירים מכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטים ) :XVIחלק 

( לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ECEEDOOECERומפיקים )

 ואבזרים של פריטים כאלה

 הבאים:חלק זה כולל את הפרקים 

 וחלקיהם ;כורים גרעיניים, דודים, מכונות ומכשירים מכניים - 84פרק  

ומפיקים  (RECORDERS)מכונות וציוד חשמליים וחלקים בשבילם; מקליטים  - 85פרק 

(REPRODUCERS)  לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה, וחלקים ואביזרים

 של פריטים אלה.

 פרקים אלו יהיה:סימוני הסחורות ב

XX.XX.XXXX.84    ו- XX.XX.XXXX.85 

 דוגמאות
 מכונות לעיבוד תיל. 8463300000

 מכונות גילוח. 8510100000

 

 הערה חשובה

 .קו הנטויההמופיעה לאחר  אחד עשריש להתעלם בפרט המכס בתעריף מהספרה ה

 .9ומהספרה  מהלוכסן, יש להתעלם  8441801000/9לדוגמה בסחורה 

 

9   /8441801000 

 

 כיצד מסווגות הסחורות?

עולמי, כבסיס לסיווגים לאומיים -דה ליצור מינוח סחורות אחיד וכללהשיטה המתואמת נוע

 המשמשים את צורכי המכס ואת הסטטיסטיקה של סחר חוץ.

, כתובים הכללים לסיווג הסחורות לסעיפים השונים בכל החלק.  (Sectionבתחילת כל חלק )

(, כתובים הכללים לסיווג הסחורות בפרק הספציפי. בדרך Chapterבתחילת כל פרק ) באופן דומה

 שייכים לאותו פרק.שאינם כלל מתוארים בכללים אלו פריטים כלולים ואלה 

השיטה מסווגת את הסחורות עפ"י רמת העיבוד שלהם: חומרי גלם, חומרים בלתי מעובדים, 

, עורות תחת 01כלומר, בעלי חיים מסווגים תחת פרק חומרים מעובדים חלקית ומוצרים מוגמרים. 

 . 64ונעלי עור בפרק  41פרק 
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 דוגמה מספר 2:
 2020לשנת המקוון מתוך תעריף המכס 
 לעיון בתעריף המכס

  

 בתעריף המכסאחרים ואחרות 

"אחרות". בסעיף -"אחרים" וה-ורמים למורכבותו של תעריף המכס הנו ריבוי סעיפי האחד הג

תואם לאף אחד מקודי המכס  אינו"אחרים" מסווגות כל הסחורות שתיאורן והרכבן -המתואר כ

 באותה המשפחה.

:2נדגים זאת בעזרת דוגמה מספר   
 8441101000אדם  מכונות המופעלות בכוח -נתייחס לתת הכותרת 

 תת משפחה זו מכילה שני סעיפים 

 8441101100 –  אדם מהסוג המשמש במעבדות פוטוגרפיות או מכונות המופעלות בכוח
 סנמטוגרפיות

 
 8441101900 –  דהיינו שאינן מהסוג המשמש  אחרותמכונות המופעלות בכוח אדם(

 במעבדות  פוטוגרפיות או סנמטוגרפיות(
 

 מהסוג המשמששאינן " הנ"ל כמכונות המופעלות בכוח אדם ותה"אחר ניתן להתייחס לסעיף

 במעבדות פוטוגרפיות או סנמטוגרפיות.

https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/UrlHash/CustomsBook?hash=DI~Ca4ANtOHhC%2Bu1PlK9itCA4CaHtxcPF~aip4OBNj8Ho3Wr8kCYuFCYmYfEAXAJCkt7uDNC5c5hAHtfWPtY3Sk1~Vqn26ItWpSj2nLIx5gYwvKl46nfVB4uuonZ8hcr
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/UrlHash/CustomsBook?hash=DI~Ca4ANtOHhC%2Bu1PlK9itCA4CaHtxcPF~aip4OBNj8Ho3Wr8kCYuFCYmYfEAXAJCkt7uDNC5c5hAHtfWPtY3Sk1~Vqn26ItWpSj2nLIx5gYwvKl46nfVB4uuonZ8hcr
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 מופעלות בכוח אדם.שאינן מכונות חיתוך מתייחס ל" הנ"ל ותסעיף ה"אחר

 
 )התשובות ניתנות בצילומי מסך( תרגול

 
 ?26לאיזה סחורות מתייחס פרק  :1תרגיל מספר 
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 איזה פרק מתייחס לבדים סרוגים או צנורים? :2תרגיל מספר 

 
 

 תרגיל מספר 3: מהי ההגדרה המדויקת ביותר לסחורה 1512192200
  

 


