
 ז': שיעור אפס ופטורים קרפ

 שיעור אפס:ב ה עסקאות שהמס עליהן יהיהלא (א) .03

אם הותר לגביהם רשימון יצוא או מסמך  - 33ן כאמור בסעיף למעט טובי -ירת טובין כמ (1)
 ישר לענין זה המנהל;אש אחר

 ירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ;כמ (2)

 

רשוי כמשמעותו בפקודת המכס, שאישר לענין זה המנהל )להלן  ןסחירת טובין לבעל מכמ (3)
 אליו; מחסן רשוי(, לשם העברתם למחסן, אם הטובין הועברו -בסעיף זה 

ירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל וכן מכירה במחסן רשוי של אספקה שאישר כמ (4)
כלי טיס המשמשים להולכת נוסעים או הובלת ל ולי שיט אכהמנהל, בטופס שקבע, ל

 מטענים בקווים בינלאומיים;

ת כניתן לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לענין זה; לא יראו שירו ותן שירתמ (5)
לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב 
ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה 

שתמורתו ת שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אלא אם הוא שירו
ט לפקודת המכס, לפי 133עד  121כאמור בסעיפים מהווה חלק מערך הטובין שנקבע 

 העניין;

קשר עם כניסתם של כלי טיס או כלי שיט לישראל או עם יציאתם ממנה או בקשר ב תרויש (6)
  -לשינוע טובין 

לי הטיס או לכלי השיט או לנוסע בהם כל תנה רשות שדות התעופה או רשות הנמליםנש (א)
 ו מישראל;בקשר לכניסתו לישראל או ליציאת

 דע 121בסעיפים  יתן לבעלי מטענים ותמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמורנש (ב)
 ט לפקודת המכס, לפי הענין;133

 יקרי הוא בישראל;עה ן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקותמ (7)

ר ועדת נה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים שקבע שר האוצר, באישויל (א) (8)  
 גב לינה כאמור;א םהכספים של הכנסת, הניתני

 מית;צע כרת רכב מנועי פרטי לתייר לנהיגהשה (1) (ב)   

עת סיור של תייר ברכב מנועי פרטי או באוטובוס וכן הספקת ארוחות לתייר בידי המסיע סה (2)
 אגב הסעה כאמור באוטובוס, בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין;

י הרכב האמורים ניתן רשיון או היתר להשכרה או להסעה כאמור, לפי חוק הפיקוח על לכלם ל, אכהו
 ;1158-מצרכים ושירותים, תשי"ח

ן שירות לתייר בידי מי שבתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, נותן שירות משירותי תמ (1ב)
 ;1176-ת כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, תשל"וועיסוכנות נס

 

אומי שמשתתפים בו חמישים נלן שירות לארגון בינלאומי, לשם קיום כנס ביתמ (1) (2ב)   
 תיירים לפחות, שייערך בישראל;

 ות.חפלתיירים  םירה לתייר של זכות השתתפות בכנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישיכמ (2)

 ;)נמחקה( ג()

 ;)נמחקה( ד()

 בישראל; לכת תייר בכלי טיס ממקום בישראל למקום אחרוה (ה)

 )נמחקה(; )ו(

שירותים נוספים ו, 1141, םפוז של תייר בבית חולים רשום לפי פקודת בריאות העשא (ז)
 הניתנים אגב אשפוז כאמור;

 ירת טובין למי שזכאי בשל כניסתו לישראל לרכשם בפטור מלא ממס קניה;כמ (1)

כות לנסיעה בכלי ז -ענין זה קה שהיא מכירת זכות לנסיעת חוץ; "זכות לנסיעת חוץ", לסע (11)
ממקום בחוץ לארץ למקום אחר בחוץ  ואוץ לארץ חטיס או בכלי שיט מישראל למקום ב
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ישראל; ואם המקום בחוץ לארץ הוא מדינה שלישראל יש -לארץ או ממקום מחוץ לארץ
ם זכות לנסיעה ג -דינה גובלת( מ -שנקבעה לענין זה בצו )להלן בסעיף זה ו גבול יבשתי עמה

 כלי תחבורה שאינו כלי טיס או כלי שיט;ב

 הים מישראל ואליה; ואבלת מטענים בדרך האויר וה (11)

 הובלת מטענים מישראל למדינה גובלת או ממדינה גובלת לישראל;( א11)

ירתם של כלי טיס לעוסק שעיסוקו מתן שירות תעופה סדיר ובקווים קבועים כמ (א) (12)  
 טענים בתמורה;להולכת נוסעים או להובלת מ

ירתם של כלי שיט לעוסק שעיסוקו הולכת נוסעים או הובלת מטענים בתמורה בין נמלים כמ )ב(
 ישראליים לנמלים בחוץ לארץ;

 לי טיס או כלי שיט בידי עוסק כאמור בפסקאות משנה )א( או )ב(;כ ואם שלבי )ג(

לא  הז; לענין דל עיבוירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר, שלא נעשה בהם ככמ (13)
 יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור;

חברה, תמורת מניות בלבד ל -רבות ציוד ל -ירת נכסים מעסק של עוסק או של עוסקים כמ (14)
אחוזים לפחות מכוח  11באותה חברה, אם מיד לאחר המכירה היו בידי העוסק או העוסקים 

בלבד שמכירת הנכסים בידי החברה לאחר שרכשה אותם בנסיבות חברה; ו התוההצבעה בא
 ה;ירהאמורות תתחייב במס גם אם החברה איננה בגדר עוסק ביום המכ

-אדם, לרבות ציוד, לבעלי הזכויות בחבר-בני-כירת כל נכסי עסקו של עוסק שהוא חברמב (15)
לא תמורה, נכסים כשלכל אחד מבעלי הזכויות נמכרים, ל, רבפירוק הח האדם, אגב-בני

סים נככירה לבעל זכות שהוא עוסק; ובלבד שמכירת המ -בהתאם לחלקו בחבר המתפרק 
בידי בעל זכות כאמור, שרכש אותם בנסיבות האמורות, תתחייב במס גם אם בעל הזכות 

 איננו חייב במס מסיבה כלשהי ביום המכירה.

או למלכ"ר, המתבצעת במסגרת ירת מקרקעין ממוסד כספי או ממלכ"ר למוסד כספי כמ (16)
 לפקודת מס הכנסה; 2שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'

ן זכות שימוש לתושב חוץ בשטחי תערוכה, ושירותים נלווים הניתנים על ידי נותן זכות תמ (17)
והה בישראל כתייר לצורכי ערוכה וזאת גם אם תושב החוץ שתה השימוש כאמור אגב

 התערוכה;

ות לתושב חוץ בידי חברת הפקות ישראלית, לשם הפקת סרט בישראל, למעט סרט מתן שיר (18)
 ישראלי.

 חל עליו מס בשיעור אפס, דינו לענין חוק זה והתקנות על פיו כדין חייב במס.י שמ (ב) 

 –בסעיף זה  )ג( 

כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או  1תושב חוץ כהגדרתו בסעיף  –"תושב חוץ"  
גם אם הוא שוהה בישראל לצורך הפקת  –( 18ות בישראל, ולעניין סעיף קטן )א()פעיל

 הסרט;

כהגדרתם בחוק לעידוד הפקת סרטים בישראל  –"הפקת סרט" ו"חברת הפקות ישראלית"  
 ;2118-)הוראת שעה ותיקון חקיקה(, התשס"ט

 .1111-כהגדרתם בחוק הקולנוע, התשנ"ט –"סרט" ו"סרט ישראלי"  
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