שיטת התמחור והפיקוח
מתוך היענות לצורך שהועלה על ידי המעבדות המוסמכות לקבל תעודות תקפות לכל
תקופת ההסמכה (שנתיים) ,עודכנה שיטת התמחור ונכנסה לתוקפה שיטה חדשה החל
מיום .1.1.15

 .1אגרה תקופתית
אגרה שנתית נקבעת בקיץ של השנה שקודמת לשנת חידוש ההסמכה והינה בשיעור של
 12%מהעלות של הסמכת המעבדה ,על פי נתוני היקף ההסמכה התקפים במועד זה.
אגרה תקופתית (דו שנתית) תיגבה לתקופה של שנתיים (בגובה של  2אגרות שנתיות) ולא
תשתנה גם במידה והמעבדה תחליט במהלך התקופה להרחיב את היקף הסמכתה או
לצמצמו.
השינוי יבוא לידי ביטוי בתשלום האגרה התקופתית הבאה בלבד (בתום שנתיים).
המעבדות יסדירו את תשלום האגרה התקופתית לא יאוחר מ 60-יום לפני מועד פג תוקף
ההסמכה וזאת את על מנת לקבל תעודת הסמכה לכל תקופת ההסמכה.

 .2מבדקי פקוח
מעבדות העתידות לעמוד במהלך השנה הבאה במבדק פיקוח יסדירו את התשלום עד 60
יום לפני מועד מבדק הפיקוח המתוכנן במעבדה.
סה"כ ימי המבדק יחולקו בין ימי מבדק מתוכננים במעבדה ,עבודה במשרדי הרשות
ומבדקי פתע.
ויובהר ,החשבון שנשלח הינו עבור סך ימי הפיקוח ,ללא תלות במועדם.
פריסת התשלומים תיעשה באופן הבא:
 2.1חשבון עד  ₪ 10,000ישולם בתשלום אחד ,כך שמועד הפרעון יחול לא יאוחר מ60-
יום לפני מועד מבדק הפיקוח הראשון המתוכנן במעבדה.
 2.2חשבון מעל  ₪ 10,000ועד  ₪ 20,000ניתן לשלם בשני תשלומים שווים ,כך שמועד
פרעון התשלום הראשון יחול לא יאוחר מ 60-יום לפני מועד מבדק הפיקוח הראשון
המתוכנן במעבדה ,ומועד פרעון התשלום השני יחול לא יאוחר ממועד מבדק הפיקוח
האחרון המתוכנן במעבדה.
 2.3חשבון מעל  ₪ 20,000ניתן לשלם בשלושה תשלומים שווים ,ובלבד שמועד הפרעון
הראשון יחול לא יאוחר מ 60-יום לפני מועד מבדק הפיקוח הראשון המתוכנן
במעבדה ,מועד הפרעון השלישי יחול לא יאוחר ממועד מבדק הפיקוח האחרון
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המתוכנן במעבדה ,ומועד הפרעון השני יחול באמצע התקופה שבין שני המועדים
לעיל.
.3

מבדקי הסמכה מחדש
מעבדות העתידות לעמוד במהלך השנה הבאה במבדק הסמכה מחדש יחוייבו בעלותו ב –2
שלבים :מקדמה וגמר חשבון.
התשלום עבור מקדמה בסך  50%מעלות המבדק יוסדר לא יאוחר מ 60-יום לפני מועד
המבדק הראשון.
חשבון מעל  ₪ 10,000ניתן לשלם בשני תשלומים שווים.
חשבון מעל  ₪ 20,000ניתן לשלם בשלושה תשלומים שווים.
בכל מקרה יפרע החשבון עבור המקדמה לא יאוחר מ 60-יום לפני מועד תחילת מבדק
ההסמכה מחדש ובמקרים של פריסת תשלומים ,יפרע התשלום האחרון מבינהם לא
יאוחר ממועד המבדק האחרון במעבדה.
גמר חשבון עבור מבדק הסמכה מחדש יישלח לאחר קיום המבדק :הסדרת התשלום
תהווה תנאי לחידוש ההסמכה ולקבלת התעודה ,ובכל מקרה לא תעלה על שוטף .60 +

 .4תנאים לקיום מבדק וקבלת תעודת הסמכה
תנאי לקיום מבדק במעבדה הינו הסדרת התשלומים עבור המבדק וכל חשבון אחר שטרם שולם
(בגין הדרכות ,הרחבות וכדומה).
תנאי לקבלת תעודת הסמכה לשנתיים הינו הסדרת תשלום גמר החשבון עבור המבדק ,תשלום
האגרה התקופתית וכל חשבון אחר שטרם שולם (בגין הדרכות ,הרחבות וכדומה) והמצאת הסכם
פיקוח חתום כנדרש ,לרשות.
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