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 .1צו תערי %המכס והפטורי ומס קנייה על טובי )תיקו מס'  ,(30התשס"ח ) 2008גלאי(
היו"ר ראוב ריבלי:
בוקר טוב ,אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
בעניי הגלאי; ישבנו כא ושמענו שיש אפשרות להידברות בי הממשלה לבי נציגי
הציבור העוסק בגלאי .נאמר לנו שאפשר להעביר את זה תו %שעות .העבירו את החומר .תגובת
רשות המסי ,בבקשה.
בועז סופר:
נשלחנו על ידי יושב ראש הוועדה וחברי כנסת לעשות שיעורי בית .אני חוזר ע שיעורי
בית .למי שלא היה אז ,אפרט בקצרה – מחלקת סיווגית הגיעה לפתחו של בית משפט ,שקבע
באופ ברור שגלאי מסוג מסוי צריכי להסתווג בסעי כזה וכזה ,שפטור ממכס .אנו מיישמי
את פסק הדי ,אבל היינו סבורי שלא כל הגלאי צריכי ליהנות מההפקר ,לכ אנו מבקשי
להטיל מכס על חלק מהגלאי.
בדיו שהיה נשאלתי ,הא אכ הגלאי שמיובאי וה מסוג מסוי ,תואמי לגלאי
שמיוצרי באר ,ועל כ %אני עונה; בדקנו ובחנו את כל סוגי הגלאי שיש .דעתנו ברורה :יש היו
כחמישה מפעלי שמייצרי גלאי ברמות כאלה ואחרות .ג א חלק מהגלאי שמיובאי
אינ תואמי אחד לאחד למה שמוכרי היצרני המקומיי ,הרי שמדובר במוצרי תחליפיי,
כאשר אחד מהמפעלי מייצר תחלי מלא & אותו דבר.
דעתנו היא שלאור שיעור המס שהוא  12אחוזי ולאור עלות הגלאי ,כשעבודה לא חייבת
במכס ,יוצא שהנטל שהושת על הגלאי עומד על כאחוז עד אחוז וחצי .לכ אנחנו חוזרי לוועדה,
סבורי שראוי ונכו להג על תוצרת האר.
שלי יחימובי:
אנחנו בעד.
שי חרמש:
אחוז אחד& &
בועז סופר:
השיעור הוא  .12צרי %להבחי בי הנטל על הצרכ לבי השיעור שהוא  12אחוזי .המתקי
הוא לא בהכרח המפעל .המתקי רוכש גלאי כאלה ואחרי ומתקי .אני מג על המפעל ,כי
העבודה זו אותה עבודה .לכ  12האחוזי הוא המס הרלוונטי .זה המס הרווח על מוצרי ,א יש
מכס ,ממדינות שלישיות.
יוס טמלר:
התבקשנו בפע הקודמת להביא את הנתוני לגבי הגלאי .אמרנו שהגלאי שמיוצרי
באר אינ המיובאי ,יש הבדל ביניה ,ואי שו היגיו להטיל על הציבור מכס .מדובר על
גלאי שמונעי פריצה ,שריפה ,לא מדובר על מוצר של הנאה אישית.
אנו אומרי – המכס הוא מכס חדש ,אי היגיו להטיל על המוצרי האלה מכס חדש .לא
ראינו בישיבה הקודמת ,בישיבה הנוכחית ,לא ראינו שו התנגדות מצד איזשהו יצר .יש לנו
הוכחות מיצרני שה בעד להשאיר את המצב אי %שהוא ולא להטיל את המכס.
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היו"ר ראוב ריבלי:
האוצר מבקש מוועדת הכספי .הוועדה מנסה לברר ,א יש אי הבנה ביניכ לבי
האוצר .האוצר אומר :אנחנו מגני על תוצרת האר .האוצר אומר לנו :בדקתי את החומר
שהעבירה לנו לשכת המסחר ,ואנו מודיעי לכ שבפירוש התעריפי האלה באי להג על תוצרת
האר .אלא א כ אתה אומר לנו שה פועלי שלא בתו לב& &
יוס טמלר:
היצרני לא מבקשי את ההגנה .אי צור %בהגנה עליה ,וא כבר רוצי ,תטילו מכס
רק על מה שהיצר המקומי& &
היו"ר ראוב ריבלי:
זה בלתי אפשרי.
נבו הראל:
אני נאל להעמיד את הדברי על דיוק .העובדות אינ נכונות .אנחנו יבואני .ראשית,
החישוב שנעשה & לא על ידיכ ,על ידי משרד התמ"ת ,נועד למטרה אחת – להפעיל לח על
מדינות אחרות ,שיגבירו את הקניות של הגלאי מתוצרת האר למזרח הרחוק .כ %אמר שאול
ששו ,האד שבדק בשביל %את הנושא.
שלי יחימובי:
אי לנו שו אישוש לדברי האלה ,וא נשמע דברי ,נשמע אות מפי אמר.
נבו הראל:
העובדות ה ש& 24שעות אחרי הישיבה בשבוע שעבר הועבר אליכ האבחנה המדויקת ,מה
בי הגלאי שמיוצרי באר לבי הגלאי שמיוצרי בחו"ל.
בועז סופר:
קיבלתי את החומר ,אני לא מתווכח ,אני פשוט חלוק עליו .אני לא שואל את היצרני ,אני
לא מבקש את חוות דעת ,אני ג לא מבקש את חוות דעת של היבואני ,א ה מסכימי
שאטיל .אני שואל את העמדות המקצועיות של כל אחד ,אני שוקל את הדברי ,ובכלל זה את
משרד התמ"ת .משרד התמ"ת יכול לחוות את דעתו בסו  .האחריות המקצועית היא עליי .אני
עשיתי שיעורי בית .אתה מטיל בי דופי מקצועי ,מותר ל.%
היו"ר ראוב ריבלי:
מר נבו הראל ,אתה מעיד בפניי מה אמר ששו .אני לא יכול לחקור אות .%בפנינו עדות
שאי לנו יכולת לחקור אותה .הא יש מישהו שיודע מה ששו אמר? אי לנו הכלי .א היית
רוצה להביא אותו ,יכולת להביא אותו .יש פה המדינה שקיבלה מכ את החומר .אני חשבתי
בשבוע שעבר שמ הראוי לדחות את הדיו כדי שהוא יברר ,כי אולי יש טענה מוצדקת כדי למנוע
את הטלת המכס .הוא אומר לנו שכוונת הדבר הזה היא להג על תוצרת האר.
נבו הראל:
הגלאי שמיובאי לאר ניתני לאבחנה מדויקת ,ואי א מפעל בישראל שמייצר אות,
ג לא תחליפי שלה.
אחת היצרניות הגדולה ביותר בישראל ,שעיקר השוק שלה הוא בחו"ל ומעול לא פנו א
אחת מהיצרניות הישראליות לקבל הגנה על המוצרי שלה בישראל מפני הייבוא ,היא בעצמה
יבואנית ,ויש לי פה פסק די ,שאותה חברה תבעה את המדינה על החזר מס שהיא שילמה עבור
גלאי מיובאי כדי לשווק אות בישראל ,והמדינה בדיוק מאותו טע של אותו פסק די שמר
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סופר הגיש לנו קוד ,המדינה סירבה להחזיר ליצרנית הישראלית את המס ששילמה על גלאי
שנועדו להשלי את הייצור שלה כדי שיוכלו לשווק את זה בישראל.
שי חרמש:
זה לא מכס שאפשר לקבל הישבו?
נבו הראל:
למטרות שיווק בישראל .אני מדבר על חברת ויסוניק ,משווקת את המוצרי שלה בישראל
פחות מ& 5%מהייצור שלה ,אולי עוד אפילו פחות מזה .השוק הישראלי אינו המטרה שלה והיא
אינה מעוניינת להתחרות בייבוא .היא עצמה משלימה את סל המוצרי שלה למכירות בישראל
כמו היצרניות האחרות שמר סופר בדק ,אות חמש ,כול משווקות את מוצריה בישראל,
ומשלימות את המוצרי שלה מייבוא ומשלמות על זה ג כ מס .לכ ה מעול לא ביקשו הגנה,
לא מהמדינה ,לא ממשרד האוצר ולא משו רשות מסי אחרת.
שלי יחימובי:
כי הוא ג יבוא והוא ג יצר .אנו מדברי פה על יצרני.
נבו הראל:
אבל ה כאילו מבקשי הגנה ,מאיזשהו מוצר שמתחרה בה.
היו"ר ראוב ריבלי:
מה שהוא אומר – אות רכיבי לא מיוצרי באר ,אז אי על מי להג.
נבו הראל:
הדבר הרביעי ,לכאורה מישהו עשה כא חישוב שהוא מגיע לכדי אחוז אחד תוספת לצרכ
הסופי ,זו אחיזת עיניי .הצרכ הסופי משל לפחות  8אחוז תוספת לעלויות ,מה ג שמבחינה
כלכלית ,ואתה אמו על הבחינות הכלכליות ,כאשר יש ל %סל שחלק ממנו מתייקר ,ג הרכיבי
האחרי מתייקרי ,וכתוצאה מההתייקרות שכבר חלה לפני שמונה חודשי ,ג המוצרי
תוצרת האר התייקרו ,ונוצר מצב שעלות סל המוצרי כל כ %התייקר ,והוא מתחיל להיות
נחלת של בעלי היכולת .מיעוטי היכולת מתרחקי מהיכולת למג& &
שלי יחימובי:
אי ספק שהעניי קוני כמויות של גלאי...
נבו הראל:
יש ל %רוש שאנחנו מדברי על העשירו העליו?
שלי יחימובי:
לא.
היו"ר ראוב ריבלי:
כמה עולה גלאי מהסוג שאתה רוצה שלא נטיל עליו מכס?
נבו הראל:
אנו מייבאי גלאי שעלות בי  80שקלי ל& 400שקלי.
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אלכס מילר:
א הבנתי נכו ,המטרה היא ג לעודד כחול לב .א בהיבט המקצועי מצאת שיש פה
מפעלי שמייצרי גלאי חלופיי לאות אלה שמביאי אות מחו"ל ,אני מציע שתבדקו
אפשרות לדיפרנציאציה לאלה שמייצרי כא ,ואת מי שאת רוצי לעודד ,ואת אלה שמביאי,
תטילו עליה .הוא אומר שס %הכל יש מפעל אחד.
נבו הראל:
אי שו מפעל שמייצר את זה בישראל.
בועז סופר:
לגבי הערת – %היא לגמרי מדויקת ,וזה מה שאנחנו עושי בשוט  ,אני לא צרי %א אחד
שיפנה כדי לעשות את זה .אנחנו כל הזמ עושי את זה ,מוודאי ע המשרדי הרלוונטיי,
תמ"ת ,חקלאות .א אי ייצור מקומי ,אי לנו שו סיבה להטיל מכס .א אנו יכולי ,אנו עושי
את זה.
שלי יחימובי:
העובדה שגלאי במפעלי ישראליי מיוצרי חלק מרכיבי שמיובאי ,זה לא אכפת
לי .ג מפעלי טקסטיל משתמשי לפעמי בחוטי שנרכשי בחו"ל ,ועדיי ה מספקי מקומות
עבודה בישראל .זה נתו שאנו תמיד ערי לו ,אתה לא מחדש כא כלו.
א יש לי ביקורת על הבקשה של ,%בועז ,זה שההיטל לא מספיק גבוה ,כי עכשיו אנו
צריכי לגונ בשיניי ובציפורניי על כל מפעל בישראל ,וזאת הדר %לעשות את זה .לטעמי ,היא
צריכה להיות יותר מרחיקת לכת.
בועז ,איפה המפעלי האלה ממוקמי באר ,כדי שנדע על פרנסת של מי אנו מגונני
עכשיו.
בועז סופר:
עפולה ,קריית גת וקריית מלאכי.
נבו הראל:
בפתח תקווה נמצאת חברה שנקראת אלקטרוניקס ליי ,ובקריית אונו ,החברה החמישית
שלכאורה מייצרת תחליפי& &
שלי יחימובי:
ג ש צרי %לספק פרנסה .ג בגוש ד יש פיטורי.
היו"ר ראוב ריבלי:
אני מבקש לשאול את נציג רשות המסי ,שמעת את הערות המתנגדי ,ובכל זאת אתה
חושב שהצו הזה הוא הכרחי ומתו %כוונתו להג על תוצרת האר?
בועז סופר:
כ.
היו"ר ראוב ריבלי:
רבותיי חברי הכנסת ,אנו הולכי להצביע .אני מצביע על צו תערי המכס והפטורי ומס
קנייה על טובי )תיקו מס'  ,(30התשס"ח&) 2008גלאי( .מי בעד בקשת האוצר ירי את ידו? מי
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נגד? אי .מי נמנע? אי .הצו מאושר על ידי ועדת הכספי של הכנסת .תודה רבה לכ על עזרתכ
ועל המידע שנתת.

