מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
יחידת היטלי סחר

סימוכין 2010-1129-0-9069
עודכן11/8/11 :

היטלים ,אמצעי הגנה וערובות זמניות בתוקף
הסבר:
היצף
על פי פרק ג' לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א ,1991-בעקבות תלונת ענף יצרני מקומי  ,מבצע הממונה על היטלי סחר חקירה האם יבוא בהיצף גורם נזק לענף  .את ממצאי
חקירתו מגיש הממונה לוועדה המייעצת  ,אשר ,לאחר שהיא שומעת את טענות הצדדים  ,מעבירה לשר התמ "ת את מסקנותיה והמלצותיה  .אם מצאה הועדה כי אכן מתקיים יבוא בהיצף
הגורם נזק לתעשייה המקומית רשאי שר התמ "ת ,באישור שר האוצר  ,להטיל בצו היטל היצף על יבוא המוצר  .ההיטל צריך לקבל אישור ועדת הכספים בתוך חודשיים מיום פרסומו
ברשומות.
היטל היצף :ההיטל נקבע לפי שיעור ההיצף או הנזק לתעשייה המקומית  .היטל היצף יכול שיוטל על יבוא של המוצר מתוצרת יצרן מסוים או על יבוא של המוצר מתוצרת כלל היצרנים
במדינה מסוימת  .במקרה האחרון פטורים מכך יצרנים של המוצר שחתמו על התחייבות מחיר .
התחייבות מחיר  :על פי החוק הממונה רשאי  ,באישור מנכ "ל משרד התמ"ת ,לקבל התחייבות מהיצואן לשנות את מחיר המוצר נשוא התלונה או להפסיק את יצואו לישראל בהיצף  .במקרה
שכזה ישעה בדרך כלל הממונה או יפסיק את החקירה לגבי אותו יצואן  .אם יטיל השר בצו היטל היצף  ,לא יחול ההיטל לגבי אותו היצואן  .מחיר ההתחייבות נקבע לפי שיעור ההיטל הצפוי .
אמצעי הגנה
על פי פרק ב' 2לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א 1991-רשאי שר התמ"ת ,באישור שר האוצר  ,להורות על נקיטה באמצעי הגנה  ,אם מצא כי גידול ביבוא של טובין או בתנאי יבואם
גורמים או עלולים לגרום לנזק חמור לענף היצרני המקומי  .וזאת ,גם אם מדובר על סחר הוגן רגיל  ,אך רק לתקופת ביניים קצובה וכדי לאפשר לתעשי יה המקומית להתייעל ולהתארגן
לקראת התחרות מול היבוא  .אמצעי הגנה יכולים להיות היטל על יבוא הטובין  ,המתווסף למכ ס המוטל על יבואם  ,או קביעת מכסות יבוא .אמצעי ההגנה צריכים לקבל את אישור ועדת
הכספים בתוך חודשיים מיום פרסומם ברשומות .
ערובה זמנית :על פי החוק על הממונה לקבוע בהחלטה מקדמית לעניין היטל היצף  ,היטל משווה או נקיטה באמצעי הגנה ,אם קיים צורך בהטלת ערובה זמנית למנ יעת נזק העלול להיגרם
לענף היצרני המקומי עד סיום ההליך להטלת היטל או נקיטה באמצעי הגנה  .הערובה נגבית ע "י המכס .הממונה קובע את שיעור הערובה לפי שיעור ההיטל הצפוי או אמצעי ההגנה
הצפויים ,בהתאם לממצאי ביניים .

_____________________________________________________________________
בנין ג'נרי  1רח' בנק ישראל  5ת"ד  3166מיקוד  91036ירושלים טל’ 02/6662621/ 2 :פקס02/6662939 :
  E-Mail:orly.rotbart@moital.gov.ilכתובתנו באינטרנטhttp://www.moital.gov.il/dumping :

מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
יחידת היטלי סחר

טבלת היטלים ,אמצעי הגנה וערובות זמניות בתוקף:
המוצר

פריט מכס

מתלונן

יצרן זר

ארץ ייצור

סוג האמצעי

שיעור ההיטל /

תקופת תוקף

לוח  M.D.Fמצופה נייר

44.11.1200/0

מקור הפורמייקה

כל היצרנים הסיניים

סין העממית

היטל היצף

 US$89למ"ק

 12/4/10עד להחלטת שר

(לכה או מלמין )

44.11.1300/8

בע"מ

התמ"ת

44.11.1400/6
לוח  M.D.Fמצופה פורניר

בבקשה להארכת ההיטל

44.11.1200/0

מקור הפורמייקה

44.11.1300/8

בע"מ

כל היצרנים הסיניים

סין העממית

היטל היצף

 US$113.08למ"ק

התמ"ת

44.11.1400/6
לוח עץ לבוד מצופה נייר

44.12.3110/7
44.12.3910/0

לוח עץ לבוד מצופה פורניר

44.12.3110/7
44.12.3910/0

דסקיות חיתוך והשחזה

68.04.2290/4

לכה

 12/4/10עד להחלטת שר

בבקשה להארכת ההיטל
מקור הפורמייקה

כל היצרנים הסיניים

סין העממית

היטל היצף

 US$105.68למ"ק

בע"מ

 12/4/10עד להחלטת שר
התמ"ת
בבקשה להארכת ההיטל

מקור הפורמייקה

כל היצרנים הסיניים

סין העממית

היטל היצף

 US$129.71למ"ק

בע"מ

 12/4/10עד להחלטת שר
התמ"ת
בבקשה להארכת ההיטל

גמל מפעלים לאופני

כל היצרנים הסיניים

סין העממית

היטל היצף

 118%ממחיר CIF

השחזה שריד בע"מ

 26.11.07למשך  3שנים,
הוארך עד להחלטת שר
התמ"ת בבקשה להארכת
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המוצר

פריט מכס

מתלונן

קשתות פלדה

73.07.9340/3

אביזרי צנרת כרמיאל

פרט לקשתות מגולוונות

73.07.9920

יצרן זר

ארץ ייצור

סוג האמצעי

שיעור ההיטל /

כל היצרנים הסיניים

סין העממית

ערובה זמנית

 66%ממחיר CIF

תקופת תוקף
ההיטל

וקשתות מבוטנות
וכן גלמי קשתות פלדה

ישראל ( )2004בע"מ

 12/4/11עד 11/7/11
הוארך עד להחלטת שר
התמ"ת

73.07.9330
73.07.9910
73.07.9950
ספיר תעשיות פלסטיק

טורקיה,

ניילון נצמד לתעשי יה

39.20.1000/5

בע"מ

איטליה

מערבלי מזון לבהמות

84.36.1000

תעשיות לכיש בע "מ

בד לא ארוג ,מטליות רצפה

63.07.1000/2

 11/4/10עד 10/4/15

התחייבות מחיר

MAYER

גרמניה

ערובה זמנית

 53.6%ממחיר סי"פ

 6חודשים

חברות עופרטקס

KIRSCHHAUER

גרמניה

ערובה זמנית

 51.2%ממחיר סי"פ

 15/3/11עד 14/10/11

תעשיות()1997בע"מ

יצרנים אחרים

ונועם אורים

מגרמניה

 74.9%ממחיר סי"פ

תעשיות( )1993בע"מ
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