מכס1346/

דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח
כאמור בסעיף 231ה לפקודת המכס )נוסח חדש(

פרטים אישיים

שם היבואן

מספר זהות/ח.פ

שנת מס

בהתאם להוראות סעיף 231ה לפקודת המכס ,הריני לדווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח כפי שפרסמה רשות המסים ,כלהלן:
)יש לסמן √ בריבוע המתאים(
נושא
מספר העמדה
❏  01/2016החזרים בגין הוצאות פרסום  -ערך לצרכי מכס

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

 02/2016הכללת דמי הפצה בערך לצרכי מכס
 03/2016הכללת אחריות בערך לצרכי מכס
 04/2016הנחות  -ערך לצרכי מכס
 05/2016מרכיבי ההובלה  -ערך לצרכי מכס
 06/2016הכללת תמלוגים ושירותים בערך לצרכי מכס
 07/2016הספק מרבי של כלים דו/תלת גלגליים )אופנועים(
 08/2016סיווג כוהל אתילי מפוגל וכוהלים אחרים מפוגלים
 09/2016סיווג סיגריות וסיגרים
 10/2016סיווג מערכת  ABSוחלפים למערכת
 11/2016סיווג מסגרות ועדשות באריזה משותפת
 12/2016סיווג מוטות ופרופילים מחמרן ״מוכספים או מוזהבים״
 13/2016אבקות על בסיס מרכיבי חלב עם מלטודקסטרין
 14/2016סיווג טובין בפרק  4לצו תעריף המכס
 15/2016סיווג תמרים מעוכים
 16/2016כוהל לייצור יין המשתחרר במסגרת פטור מותנה
 17/2017הכללת עלויות בגין תבניות ופריטים דומים בערך לצרכי מכס
 18/2017הכללת הוצאות פרסום בערך לצרכי מכס
 19/2017הכללת תקבולים המשולמים לצדדים קשורים בערך לצרכי מכס

הצהרה
אני הח״מ מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי בדוח זה הם נכונים ומלאים
ידוע לי כי מסירת פרטים שאינם נכונים מהווה עבירה על החוק.
תאריך

שם היבואן/בעל התפקיד בחבר בני אדם

חתימה

דברי הסבר לטופס /1346מכס
לטופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

ע"נ ,החטיבה לארגון ומערכות מידע )מעודכן ל (12.2017 -

כאמור בסעיף 231ה לפקודת המכס
 .1אדם הנוקט עמדה חייבת בדיווח בנוגע לטובין מיובאים ,ידווח על כך בטופס מספר /1346מכס בדואר אלקטרוני בכתובת:
 ,emdameches@taxes.gov.ilאו לכתובת :בנק ישראל  ,5ת״ד  320ירושלים  ,91002לידי מנהל תחום בכיר )הערכה(
במינהל המכס.
 .2ניתן לראות את רשימת העמדות וההסבר להן באתר רשות המסים תחת לשונית מכס.
 .3דיווח כאמור יעשה באמצעות הטופס בתוך  60ימים מתום שנת המס בה ננקטה העמדה החייבת בדיווח.
 .4עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
 .4.1היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס.
 .4.2יתרון המס הנובע ממנה עולה על  2מיליון  ₪באותה שנת מס או על  5מיליון  ₪במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.
 .5הסעיף לא יחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף  (2)9לפקודת מס הכנסה ,על חבר בני אדם כאמור בפסקה ) (2להגדרת
מלכ״ר בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו  1975 -ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על  3מיליון .₪
אדם שלא דיווח על עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 231ה לפקודת המכס ,תחול עליו הוראת סעיף )212ה( לפקודת המכס.
הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות הדין ,לרבות פקודת המכס.

