איזוטנקר ובעלי איזוטנקר
איזוטנקר הינו כלי קיבול להובלת נוזלים בצובר הנושא סימני זיהוי .המיכל נתון בתוך מסגרת
מכולה "( 20ראה תמונה).

איזוטנקרים על משאית
המיכל עצמו בהיותו כלי קיבול אינו חייב במכס ביבוא ,אלא רק תכולתו .זאת ע"פ אמנת המכס
מס'  ,677שעניינה מתן פטור מתשלום מיסי יבוא לכלי קיבול .האמנה נכתבה בג'נבה ,נכנסה
לתוקף בישראל ביום  12.2.68ועוגנה בפקודת המכס ,סעיף ( 162ג) צו תעריף המכס ומס קניה על
הטובין .
לכל איזוטנקר בעלים רשומים ומורשים ,בדרך כלל חברה העוסקת בהובלת נוזלים באמצעות
איזוטנקרים לישראל ומישראל או סוכנה של חברה זרה בישראל ,המעמידה איזוטנקרים לרשות
יבואנים ויצואנים לצורך יבוא טובין לישראל או ליצוא טובין מישראל ,שהוכרה לצורך כך ע"י
גובה המכס  .בעלי האיזוטנקר אחראים לנהל מעקב אחר איזוטנקר ולדווח למכס על כניסתו
ויציאתו מהארץ.
על פי הוראות המכס על בעל איזוטנקרים לנהל רישום ממוחשב מלא ומעודכן של תנועת
האיזוטנקרים שבבעלותו מעת פריקתם בנמל היבוא ועד לטעינתם בנמל היצוא .רישום זה יכלול
בין היתר:


מספר זיהוי של האיזוטנקר



שם האוניה ומספר המצהר בו יובא האיזוטנקר לישראל



מס' רשימון היבוא ,במידה ובתוך האיזוטנקר יובאו נוזלים ע"ש חברה אחרת



מס' פקודת מסירה ותאריך היציאה מהנמל במידה והאיזוטנקר יובא כשהוא ריק



שם הלקוח שלו נמסרה המכולה

 תאריך החזרת איזוטנקר לנמל ומס' תעודת אחסנה
במקרים של השכרת איזוטנקר ללקוח אחר שאיננו היבואן יש לרשום את פרטי הלקוח.
בעל איזוטנקרים יודיע בכתב למוסמך בבית המכס על איזוטנקרים שנשארו מחוץ לנמל מעל
לשלושה חודשים.
כל הרישומים ישמרו במשרדי בעל האיזוטנקר לתקופה של  3שנים ויועמדו לרשות מבקר ממינהל
המכס בכל עת שיידרש.

לקבלת מעמד של "בעל איזוטנקר" על המבקש להגיש לגובה המכס בקשה בכתב בצירוף ערבויות
מתאימות .האישור יינתן לבעל איזוטנקר לאחר התחייבותו למלא אחר הוראות המכס בנדון
ובדיקת הגובה לניהול מערכת ספרים ורשימות כנדרש.
ביבוא/יצוא איזוטנקרים מלאים ,באמצעות בעל איזוטנקרים ,יש להגיש רשימון יבוא/יצוא על
הטובין ולא על האיזוטנקרים .הרשימון יהיה על שם בעל הטובין (יבואן/יצואן) ויכלול את כל
הפרטים המזהים של האיזוטנקרים.
איזוטנקרים ריקים ביבוא ישוחררו מהנמל כנגד פקודת מסירה ותעודת ליווי על שם בעל
האיזוטנקרים.
איזוטנקרים ריקים ביצוא יוכנסו לנמל כנגד תעודת אחסנה על שם בעל האיזוטנקרים ואין צורך
בהגשת רשימון.
ביצוא איזוטנקרים ע"י יצואנים שלא באמצעות בעל איזוטנקר ,בין אם מלאים ובין אם ריקים,
יש להנפיק רשימון יצוא ע"ש היצואן ,ולסווג את האיזוטנקר בפרט המכס
המהותי.

