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הודעת המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התש"ף-2020 

מרביות(,  הוצאות  )קביעת  )גבייה(  המסים  לתקנות  6)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד נוסח תקנה 1 לתקנות מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא      .1
כדלקמן:

"קביעת הוצאות 
מרביות

ניתן  מס,  חוב  בשל  הפקודה  מכוח  אכיפה  אמצעי  הופעלו     .1
להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת 
אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי 
האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה כמפורט 

בטור א', לא יעלה על הסכום הנקוב לצדה, בטור ב':

טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

)1( משלוח דרישה ראשונה בכתב

רשום  בדואר  בכתב  ראשונה  דרישה  משלוח 
ובלבד שנשלחה לאחר שנשלחה הודעה על החוב

 16

23

)2( משלוח דרישה נוספת בכתב

רשום  בדואר  בכתב  נוספת  דרישה  משלוח 
ובלבד שלא יישלחו יותר מ–3 דרישות בשנה

16

23

)3( עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני   

צו עיקול אלקטרוני

16

8

)4( משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי                

משלוח צו מסירה      

16

16

)5( איתור כתובת הסרבן כאשר היא שונה  מהכתובת 
להלן,  המנויים  המרשמים  מן  באחד  המופיעה 
החברות,  רשם  האוכלוסין,  מרשם  העניין,  לפי 
השיתופיות  האגודות  רשם  השותפויות,  רשם 

ורשם העמותות או מהכתובת שמסר בכתב   

127

הסרבן  של  מיטלטלין  רישום  באמצעות  )6( עיקול 
בבית מגוריו או במקום עסקו      

170

85 )7( עיקול רכב במשרד הרישוי              

)8( המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה 
מעוקלים  תפיסת  לשם  לפרוץ  כוונה  על 
והוצאתם, ואולם לא ייגבו הוצאות כאמור אם 
שבו  במועד  האזהרה  את  להמציא  ניתן  היה 
בוצע עיקול ברישום, כאמור בתקנת משנה 1)7(

   170

361)9( הובלה והוצאה של מעוקלים                        

תיאום סכומים

ק"ת התשע"א, עמ' 948; התשע"ח, עמ' 1030; התשע"ט, עמ' 2940.  1
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טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

לצורך  שנדרשו  מעוקלים  של  והוצאה  )10( הובלה 
הוצאתם משאית וסבלים  

2,155

המנויות  מהפעולות  אחת  לבצע  )11( ניסיון 
צלח  לא  אשר   )10(1 עד   )6(1 משנה  בתקנות 

בשל אחד מאלה:

כמפורט באותן פסקאות

)1( הסרבן נקט פעולה כדי לסכל את העיקול;

)2( הכתובת שבה נעשה הניסיון כאמור אינה 
המרשמים  מן  אחד  לפי  החייב,  של  כתובתו 
המנויים בתקנת משנה 1)5( או לפי מה שנמסר 

על ידי הסרבן          

עלות העסקת שוטר בשכר )12(  השתתפות שוטר בשכר בעת ביצוע העיקול  
שלא במסגרת פעילות 

המשטרה, בהתאם לנוהלי 
משטרת ישראל

)13(  מכירת מיטלטלין במכירה פומבית או במכירה 
אחרת, שיתקבל בידי מי שאינו עובד המדינה

10% מהסכום שיתקבל 
ממכירת המיטלטלין לפי 

תקנה 14)ב( לתקנות המסים 
)גבייה(, התשל"ד-1974 )להלן 

- תקנות המסים )גבייה((

מכירה  של  קיומה  על  בעיתונות  פרסום  הוצאות    )14(
פקיד  עליה  שהורה  אחרת,  מכירה  או  פומבית 
המסים  לתקנות   12 לתקנה  בהתאם  הגבייה 
)גבייה(, ואולם לגבי פרסום הודעה על קיומה 
לסרבן  השייכים  פריטים  של  מכירה  של 
ולסרבנים אחרים, יתחלק הסכום בין הסרבנים 

שפרטיהם מופיעים במודעה

       531                   

סכומים ושיעורים כאמור )15(  מכירת כל סוגי המקרקעין באמצעות כונס נכסים  
בתקנות ההוצאה לפועל 

)שכר טרחת עורכי דין וכונסי 
נכסים(, התשס"ב-2002, 

בשינויים המחויבים

)16( הוצאות גרירה של רכב -

עולה  אינו  שמשקלו  ומסחרי  פרטי  )א( רכב 
על 4 טונות, למחסן הנמצא במרחק - 

425 )1( עד 35 ק"מ ממקום הגרירה      

504)2( מ–36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה       

584 )3( מ–51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה             

658 )4( מ–76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה   
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טור א'
סוג הפעולה

טור ב'
הוצאות בשקלים חדשים

)ב( רכב מסחרי שמשקלו 4 טונות ומעלה, 
למחסן הנמצא במרחק -

1,008)1( עד 35 ק"מ ממקום הגרירה             

1,114)2( מ–36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה      

1,306)3( מ–51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה     

1,486)4( מ–76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה     

159)17( פריצת דלת של רכב        

244)18( פריצת דלת  מבנה והחלפת מנעול רגיל         

679)19( פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד      

)20( הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו -

 265 למטר מעוקב לחודש)א( מיטלטלין 
או חלקו

)ב( כלי רכב -

)1( בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו 
אינו עולה על 4 טונות     

42 ליום או חלק ממנו 

 4 שמשקלו  מסחרי  רכב  כלי  )2( בעבור 
טונות ומעלה 

106 ליום או חלק ממנו   

318".)21( שמאות מיטלטלין לרבות רכב       

כ"ג בטבת התש"ף )20 בינואר 2020(
)חמ 3-1759-ת2(

ב ק ע י ן  ר ע  
מנהל רשות המסים בישראל  

תיקון טעות

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות 
חיוני( )תיקון מס' 4(, התש"ף-2020, שפורסמו בקובץ התקנות 8337, התש"ף, עמ' 492 -

סעיף 1)1( - צריך להימחק;  )1(

בעמודה  שנוספה,  מידה  אמת  שבראש  טבלה  בכל  בו,  המובא  ג'1  בסימן   ,3 בסעיף   )2(
המחוברים  יצרנים  "זמינות  להיות  צריך  הפעלה"  "משטר  במקום  "סימן",  שכותרתה 

לרשת ההולכה שקיבלו תעריף החל מחודש מרס 2018";

 "TC)Load R.T(" לאמת מידה 106ו המובאת בו, בנוסחה, אחרי )בסעיף 4, בסעיף )ד  )3(
צריך להיות "}".

)חמ 3-3178-ת2(
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