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תקנות מס הכנסה )הערכת מלאי של יהלומן(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 85)ה( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת 
הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"האתר" - אתר האינטרנט של רשות המסים;

"גמולוג" - מומחה לחקר, מיון, סיווג והערכת יהלומים, בעל תעודה בתחום ממכון 
מקצועי לשם כך;

ערך  לקביעת  בסיס  המהווה  תלוי  ובלתי  מקצועי  שיטתי,  מחירים  קובץ   - "מחירון" 
שוק של יהלומים, שמתפרסם ומתעדכן באופן סדיר ושניתן לעיין בו בכל עת, 
לרבות אתרי אינטרנט למסחר ביהלומים הכוללים מחירי יהלומים המבוססים 
המנהל  שפרסם  ברשימה  המנוי  ליהלומים,  ממשיים  וביקוש  היצע  מחירי  על 
התאחדות  ונשיא  הישראלית  היהלומים  בורסת  נשיא  עם  בהתייעצות  באתר 

תעשייני היהלומים;

"מרכז הערכה" - גוף עצמאי ובלתי תלוי המתמחה בזיהוי, דירוג וסיווג של יהלומים 
המנוי ברשימה שפרסם המנהל באתר בהתייעצות עם נשיא בורסת היהלומים 

הישראלית ונשיא התאחדות תעשייני היהלומים;   

"שווי השוק ליהלום" - אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בין מוכר מרצון 
הדרושות  העלויות  ואומדן  להשלמה  העלויות  אומדן  בניכוי  מרצון  לקונה 

לביצוע המכירה. 

עלות מלאי יהלומים תיקבע על פי עלותו המסוימת של כל יהלום; לא ניתן לזהות   .2
מלאי  עלות  תיקבע  חלקה,  או  כולה  היהלומים,  מלאי  עלות  את  מסוים  באופן 
היהלומים שלא ניתן לזהותה באופן מסוים, לפי שיטת ניהול מלאי תמידי, באמצעות 
נוסחת נכנס-ראשון, יוצא-ראשון )“FIFO”( או באמצעות נוסחת ממוצע משוקלל של 
עלויות, ובלבד שאותה נוסחת עלות תחול לגבי כל מלאי בעל אופי ושימוש דומים 

באופן עקבי.

פחת שווי השוק ליהלום של יהלום שמשקלו קרט או יותר מעלותו, בסוף שנת המס,   .3
מועד,  לאותו  נכון  ליהלום  השוק  שווי  לפי  המס  בשנת  ערך  לירידת  הפחתה  תותר 

ובלבד שחלפו 13 חודשים ממועד רכישתו.

4.  קביעת שווי השוק ליהלום של יהלום כאמור בתקנה 3 ייקבע כלהלן:
מרכז  של  דעת  חוות  פי  על   - קרטים  ל–3  אחד  קרט  בין  שמשקלו  יהלום  לגבי   )1(
הערכה, הערכה של גמולוג בלתי תלוי או ראיה בלתי תלויה אחרת; הוכח שווי השוק 
לפי  היהלום  מערך  השווי  יפחת  לא  אחרת,  תלויה  בלתי  ראיה  באמצעות  ליהלום 

מחירון;

לגבי יהלום שמשקלו יותר מ–3 קרטים - על פי חוות דעת של מרכז הערכה או   )2(
הערכה של גמולוג בלתי תלוי.

פקיד השומה רשאי לקבוע, לבקשת יהלומן, כי מחמת אופיו, היקפו או נסיבותיו של   .5
עסקו, לא יחולו לגביו החובות הקבועות בתקנה 2.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ח, עמ' 84.  1

הגדרות

 אופן מדידת
עלות המלאי

הפחתה לירידת 
ערך לפי שווי שוק

קביעת שווי השוק

אי–תחולה
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תקנות 3 ו–4  יחולו לגבי יהלום שנרכש ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( או  )א(    .6
לאחריו.

יהלום  על  תחול  אלה,  לתקנות   2 בתקנה  הקבועה  תמידי  מלאי  לנהל  החובה  )ב( 
שיירכש ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( ואילך. 

ח' בשבט התשע"ח )24 בינואר 2018(
)חמ 3-5495(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות 
מחוץ לישראל( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17)ב( ו–37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-11981 )להלן - 
החוק(, בהתייעצות עם שר הבריאות לפי סעיף 37)ב( לחוק ועם הממונה לפי סעיף 37)א1( 

לחוק ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בצו העיקרי לעניין סעיף 3 לצו זה, אני מצווה לאמור:

מחוץ  במדינות  הממוצע  במחיריהם  טובין  )סימון  טובין(  )סימון  הצרכן  הגנת  בצו    .1
לישראל( )הוראת שעה(, התשע"ח-22017  )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 3)ב(, במקום 
"השער היציג שלפיו הומר המחיר הממוצע לשקלים חדשים וכן מועד פרסום השער 
לצורך  שנבדקה  התקופה  וכן  לישראל  מחוץ  במדינות  החליפין  "שער  יבוא"  היציג" 
חישוב שער החליפין; לעניין זה, "שער חליפין" - ממוצע שערי החליפין היומיים על 

פני תקופה מוגדרת של המדינות שנבחרו". 

בסעיף 5)א( לצו העיקרי -   .2
ברישה, אחרי "הממוצע" יבוא "בשקלים חדשים";  )1(

במקום פסקה )1( יבוא:    )2(

השלט  תוכן  נבחרות";  במדינות  ממוצע  "מחיר  תהיה  השלט  ")1( כותרת 
יכלול את שם הטובין, הברקוד שלו בישראל ומחירו הממוצע בשקלים חדשים 

במדינות מחוץ לישראל;".

בתוספת לצו העיקרי, אחרי הכותרת "רשימת טובין" יבוא:   .3

ברקוד בישראל"שם המוצר

מחיר ממוצע בשקלים 
 חדשים במדינות

מחוץ לישראל

 .1 Mint Cool קולגייט מקס פרש
משחה 100 מ"ל

2035000764522 8.25

 משחת שיניים קולגייט2. 
משפחתי 100 מ"ל

72900027306755.92

 משחת שיניים קולגייט3. 
טוטאל 100 מ"ל

72900027306688.85

תחולה והוראת 
מעבר

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 5

תיקון התוספת לצו

ס"ח התשמ"א, עמ' 248.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 1703.  2


