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 חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב-1952
 תקנות לביצוע החוק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—1952 •י,
 אני מתקין תקנות אלה:•

, במקום תקנת  »י>ןון»?;ה 8א 1. בתקנה 3א לתקנות מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ג—1953 2
 משנה (ה) יבוא:

 ״(ה) סוחר המנהל מערכת חשבונות לפי תקנה זו, פטור, וכל זמן שהוא עושה
 כן, מן החובה לנהל פנקס לפי תקנה 3.״

 ה*פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם קניה (סחורות ושירותים) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

ף ד . ש אב  ד׳ בניסן תשכ״ט (23 במרס 1969) ז
) שד האוצר ד 2 3 3  >המ 8

 1 ס״ח 110, תשי״ב, עמ׳ 344 ; סייח 364, תשכ״ב, עמי 44.

 2 ק׳׳ת 383, תשי׳יג, עמ׳ 1364 ; ק״ת 1985, תשכ״ז, «מ׳ 1190.

 חוק מס קניה (סחורות ושידותיט), תשי״ג-1952
 צו בדבר הטלת מס קניה ושיעורי המס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מס קניה (סתורות ושירותים), תשי״ב—1952 אני
 מצווה לאמור:

 תיי,מ פיט 0201 1. בתוספת לצו מם קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו), תשב״ח—1968!,
 בפרט 0201, סעיף 10, במקום הקטע ״מסיב סינתטי מפוסק או מפסולת אם יוצר בשיטת

 טווייה של כותנה״ יבוא:

 ״מסיב סינתטי מפוסק או מפסולת אם יוצר בשיטת טווייה של כותנה למעט
 מסיבים אקריליים״.

 מחילה 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ז באלול תשכ״ח (20 בספטמבר 1968).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מם ושיעורו) (תיקון
 מם׳ 21) ,תשכ״ט—1969״.

 ד׳ בניסן• תשכ״ט (23 במרס 1969) ז א ב ש ד ף
) שר האוצר 7 2 3 3  >חמ 4

 ו!«פ

 1 ס״ח תשי״ב, עמ׳ 344 ; תשכ״ב, עמ׳ 44.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמי 1018.

 1212 קובץ התקנות 2368, י״ב בניסן תשכ״ט, 31.3.1969



 חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״נ-1952
 צו בדבר הטלת מס קניה ושיעורי המס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מיס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—1952 אני
 מצווח לאמודן

 1. בתוספת לצו מם קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מם ושיעורו), תשכ״ח—1968 2 מי?ון פי« 1303
, א ר ו  (להלן — התוספת), בפרט 1303, במקום סעיף 20 יבוא: ש

 ״20—מברזל או מפלדה, שנפחה החיצוני עולה על 0.006 מטר ~ ״~־~
ה 35%״ ר מ  מעוקב, חלקה או א

 2. בתוספת, במקום סייג(2) לפרט 1401 יבוא: »ייןוז»י14818
 ״(2). לוח פלסטי עליו מודבק רדיד נחושת בעובי עד 0.15 מילימטר, שאיגו

 בעל אופי מקשט״,

׳ השפ ם  3. לצו זד, ייקרא ״צו מם קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון מ
 22), תשכ״ט—1969״.

 ז׳ בניסן תשכ״ט (26 במרס 1969) ז א ב ש ד ף
) שר האוצר ד 2 3 3 מ 4 ח ) 

 1 ס״וו תשי״ב, ע«׳ 344 ; תשכ״ב, ע«׳ 44.

 2 ק״ת תשכ״ה, ע«׳ 1018.

 חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב-1952
 צו בדבר הטלת מס קניה ושיעורי המס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—1952 !, אני
 מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מם ושיעורו), תשכ״ח—968! 2 מיתיו פיט 0202
 (להלן — התוספת), בפרט 0202, אחרי סייג(16) יבוא:

 ״(17) בד רשת בקשרים מחוטים מעושים, בעלי עייניות שאורך כל צלע
 שלהן עולה על 2 סנטימטר״.

 2. בתוספת, בסייג(1)6 לפרט 1102, המלים ״דבת־פחמן״ — יימחקו. תיקון פי« 1102

 3. בתוספת, בסייג(7) לפרט 1104, אחרי סעיף 5 יבוא: תיקיו פיט 1104

 ״6 מפוליויניל כלוריד בקוטר של 74 מילימטר ומעלה, למעט לשרבדבות בנין״.

 4. בח1וםפת, בפרט 1410, במקום ״35%״ יבוא ״25%״. תיקון פיט 1410

a a ׳ î l 5. לצו זה ייקרא ״צו מם קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מם ושיעורו) (תיקון מם׳ 
 23), תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א  ז׳ בניסן תשכ״ט (26 במרס 1969) ז
) שר האוצה ד 2 3 3 מ 4 ח ) 

 1 ס״ח תשי״ב, עמ׳ 344 ; תשכ״ב, עמ׳ 44.

 2 ק״ת תשב׳׳ח, עמ׳ 1018.

 קובץ מתקנות 2368, י׳׳ב בניסן תשכ׳׳ט, 31.3.1969 1213



 זזוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א-1961
ק ו ח ע ה צו ת לבי ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 8 ו-20 לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 14 (א) לתקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ״ה—1965 2 (להלן — התקנות
 העיקריות), פסקה (7) — בטלה.

 2. בסוף התוספת הראשונה־ לתקנות העיקריות יבוא:
 ״מסמך שנערך ונחתם

 במקום מסמך אחר 20 בול מוטבע בול מוטבע״.

 3. מסמך כאמור בפסקה (7) לתקנה 14 (אי) שנחתם לפני יום פרסומן של תקנות אלה
 ברשומות וקיימת לגביו חובת החזר תמורתם של בולים לפי הפסקה האמורה, ימשיכו לחול

 לגביו הוראות אותה פסקה כאילו תקנות אלה לא הותקנו.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מיס הבולים על מסמכים (תיקון מס׳ 3), תשכ״ט—1969״.

ף ד ב ש א  ז
 שר האוצר

 ז׳ בניסן תשכ״ט (26 במרס 1969)
 (וו מ 723007)

 תיקון הקנה 14

 תיקון התופפת
 הראשונה

 הוראת מעבר

 1 ס״ח 334, תשכ״א, עמ׳ 64.

 2 ק״ת 1685, תשכי׳ה, עמי 1380 ;'ק״ת 2347, תשכ״ט, עמ׳

 חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א-1961
לים ס הבו ם לציון מ י ל ו ם שישמשו כב י נ מ י ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961 אני
 מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

 החי*״ תקנה 6 1. במקום תקנה 6 לתקנות מס הבולים על מסמכים (סימנים שונים שישמשו כבולים),

, יבוא:  תשכ״ז—1967 2

 האוצר
 מס הבולים

. . / ס  אישור מ

פ 6. הסימן בצורה שלהלן ישמש כבול י ־ 8 8 מ  ״
 מפוייטיפ , ,

 לציון המם על מסמכים המפורטים בתוס
 פת א׳ לחוק אם נתקיים אחד מאלה:

 (1) לתשלום המיס ניתנה, להנחת דעתו של המנהל, ערובה על
 פי דין*

 (2) המנהל הדשה לבייל בסימן זה מסמכים כאמור הפטורים
 ממס בתנאים מסויימים!

 (3) המנהל ראה טעמים סבירים לאשר סימן כאמור אם
 הובטח לו להנחת דעתו תשלום המם.״

 השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הבולים על מסמכים (סימנים שונים שישמשו
 כבולים) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

ף ד ב ש א  ז׳ בניסן תשכ״ט (26 במרס 1969) ז
) שד האוצר 7 2 3 0 מ 0 ח ) 

 1 ס״ת תשכ״א, עמ׳ 64.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 2282 ; ק״ת תשכ״ת, עמי 52ל.

 1214 קובץ התקנות 2368, י״ב בניסן תשכ״פ, 31.3.1969



 חוק מס המלים על מסמכים, תשכ״א-1961
 צו בדבר תיקון תוספת א׳ לחוק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מם הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961 *, אני
 מצווה לאמור:

 1. בתוספת א׳ לחוק, אחרי סעיף 19 יבוא: :

 20. (א) מסמך שנערך ונחתם במקום מסמך אחד, שבוייל כדין לפי
 אחי סעיף מן הסעיפים 2 עד 18 ועד בכלל (בסעיף זה — המסמך הראשון),

 ונתקיימו בו כל אלה:

 (1) הצדדים לשני המסמכים זהים ז

 (2) המטרה בשני המסמכים זהה!

 (3) המועדים הנקובים במסמך הראשון לא תמו או שהוא לא
 הוצא מידי חותמו?

 (4) לא שונה כמסמך פרט מן הפרטים העיקריים שבמסמך
 הראשון—

 אם לא הוגדל ערך הנשוא, הוד 3% מסכום המס שבוייל בו
 • י -,־ י י מודה, איו כל סכום אחר ממנו המסמך הראשון או 3% 'מם*
 משתלם המס (בסעיף זה — כוס המס החל על המסמך,
 התמורה)— אלמלא סעיף זה, לפי הס

 כום הנמוך יותר.

 אם הוגדלה בו התמורה ושיעור השיעור החל על המסמך,
 המס לפי אחד הסעיפים 2 עד 9 אלמלא סעיף זה, מן ההפרש
 או 11 עד 18 לתוספת אינו מוג־ שבין התמודד, הנקובה במס*
 בל בסכום, או אם הוגדלה בו מך לבין התמורה הנקובה

 התמורה ושיעור המס הוא לפי ־, במסמך הראשון.
 סעיף 10 לתוספת —

 (ב) הודאות סעיף קטן (א) לא יחולו אלא אם נתקיים אחד מאלה:

 (1) התמורה בשני המסמכים נקובה, כולה או מקצתה, בסכום>

 (2) התמורה בשני המסמכים נקובה, כולה או מקצתה, בשי־
 עוד שאינו מסויים ?

i (3) התמורה בשני המסמכים בלתי מוגבלה בסכום 

 (4) התמורה בשני המסמכים לא נקובה כלל״:

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים על מסמכים (שינוי תוספת א׳ לחוק) (תיקון מס׳ 2),
 תשכ״ט—1969״.

ף ד ב ש א  ז׳ בניסן תשכ״ט (26 במרס 1969) ז
) שד האוצר ד 2 3 0 1 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח תשנ״א, ע«׳ 64; ק״ו! 2301, תשכ״ט, עמ׳ 142,

 קובץ התקנות 2368, י״ב בניסן ת^כ״ט, 1,3.1969!



 חזק מס הנולים על מסמכים, תשכ״א-1961
 צו בדבר תיקון תוספת ב׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף. 4 לחוק מם הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961 יי, אני
 מצוות לאמור:

״ יסומן ״21״.  1. בתוספת ב׳ לחוק, סעיף ״20 2

 2. לצו זח ייקרא ״צו מס הבולים על מסמכים (תיקון תוספת ב׳ לחוק) (תיקון מס׳ 4).
 תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א  ז׳ בניסן תשכ״ט (26 במרס 1969) ז
) שד האוצר 7 2 3 0 1 מ 0 ח < 

 1 ס״וו תשכ״א, עמ׳ 64.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 839.

 פקודת תעדיף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש׳׳ס-1949

 צו בדבר שינויים בתעריף המכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעדיף המכס והפטורים, 1937 וסעיף 1 לחוק
, אני מצווה לאמור:  מסי מכס ובלו(שינוי תעדיף), תש״ט—1949 2

 1. בתקופה עד כ״ב בטבת תש״ל (31 בדצמבר 1969) תחול התוספת לפקודת תעריף
, בשינוי המפורט להלן:  המכס והפטורים, 1937 3

 אחרי פרט 714 יבוא:

 ״715 טובין שבגדר פרטים 87.01.9913, 87.01.9919, 87.02.3034, 87.02,3035,
 87.02.3043, 87.02.3049, 87.04.5040 או 87.04.5090, שיובאו על סמך
 רשיון יבוא שניתן לפני י״ג בשבט תשכ״ט (1 בפברואר 1969), יחול
 עליהם המכס שהיה בתוקף ביום ל׳ בשבט תשכ״ט (18 בפברואר 1969),

 ובלבד שישוחררו לפני כ״ג בטבת תש״ל (1 בינואר 1970)״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מם׳ 116),
 תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א  ז׳ בניסן תשכ״ט (26 במרס 1969) ז
) שד האוצר י 2 8 0 מ 1 ח ) 

 1 ע״ד 1937, תוס׳ 1 מס׳ 714, עמ׳ 183 ; ע״ר תש״ח, מס׳ 5, עמי 22.

 2 סייח תש״ט, עמ׳ 154.

 3 ק׳׳ה תשכ״ז, עמ׳ 551 ; תשב״ט, עמ׳ 100.

 קובץ התקנות 2368, י״ב בניסן תשכ״ט, 313.1969



 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937

 חוק מסי מכס ונא(שינוי תעדיף), תש״ס-1949

 צו בדבר שינויים בתעריף המכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 וסעיף 1 לחוק
, אני מצווה לאמור:  מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), ווש״ט—1949 2

 1. בתקופה עד כ״ב בטבת תש״ל (31 בדצמבר 1969) תחול התוספת לפקודת תעריף הוראת שעה

 המכס והפטורים, 1937 3 (להלן — התוספת), בשינויים המפורטים בסעיפים 2 ד3.

 תיקון פרט 44.05

 תיקון פרט 44.14

a שיעור המכס 
2 =• 
a _j a J. o מ o 

 ב?ירות. ?פי עוד
ר היחידה ו א י ת  הפרט ה

 2. בתוספת, בפרט 44.05, במקום סעיף 3600 יבוא:

 1.20 + 30% ק״ג
-לרבות• האריזה״.

 «3600 -- פומיריס ק״ג

 3. בתוספת, בפרט 44.14, במקום סעיף קטן 9990 יבוא:

 «9990 •- — אחריפ ק״ג 1.20 + 30% ק״ג
 לרבות האריזה״.

׳ השט ( ! 1  4. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) ((הוראת שעה מס׳ 7
 תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א  ז
 שר האוצר

 ז׳ בניסן תשכ״ט(26 במרס 1969)
 (חמ 72801)

 1 ע״ר 1937, תופ׳ 1 מס׳ 714, עמי 183 ; ע׳׳ר תש״ח, מס׳ 5, עמ׳ 22.

 2 פ׳״ח תש*ט, עמי 154.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 551 ; תשג״ט, עמ׳ 100.
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 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעדיף), תש׳׳ט-1949

 צו בדבר שינויימ בתעריף המכס

ף המכס והפטורים, 1937 •י, וסעיף 1 לחוק ת תערי ד ו ק פ תי לפי סעיף 5 ל ף סמכו ק ו ת  ב
: ר ו מ א , אני מצווה ל י תעריף), תשייט—1949 2 ו נ (שי ו בל  מסי מכס ו

ף י ר ע ת ת ד ו ק פ ת ל פ ס ו ת ל ה ר 1969) תחו ב מ צ ד ת תש״ל (31 ב ב ט ד כ״ב ב ה ע פ ו ק ת  1. ב
פים 2 עד 21. ם בסעי רטי , בשינויים המפו  תמכם והפטורים, 1937 3 (להלן — התוספת)

'3 
 f= ק

 שיעוד המכס

 יחי!
 נ5ירות 5פי ערר סטטי ם

ר היחידה ו א י ת  הטרם ה

 הודאת «עה

 65%״ ק״ג

: א ו ב ט 39.07, אחרי סעיף 7700 י ר פ ספת, ב  2. בתו

(gaskets) ״7800 — אטמים 

 תיקון פרט 39.07

 65% ק״ג

 25%״ ק״ג

ם סעיף 4000 יבוא: ט 40.14, במקו ר פ ספת, ב  3. בתו

(gaskets) ״4000 — אטמים 

 ומחברים (joints) דומים:

(gaskets) 010* אטמים 

 4090 אחרים

 תיקון פד8 40.14

 ;65%״ ק״ג

א: בו ט 42.04, אחרי סעיף 1000 י ר פ , ב ספת « *יי•2* 4. בתו י  י»יי!יו ־

(gaskets) ״2000 — אטמים 

 65% ק״ג

 ,30%״ ק״ג

: א ו ב ט 45.03, במקום ״30%״ י ר פ , ב ספת  5. בתו

(gaskets) ״1000 — אטמים 

 9900 — אחרים

 תיקון פרט 45.03

א: בו ת הק״ג״ י רו ת מ־0.60 לי ם ״30% אך לא פחו ט 45.04, במקו ר פ ספת, ב  תיקון פרט 04.» 6. בתו

gaskets) 6 ק״ג 5 %  ״1000 — אטמים (

 9900 —אחדים 30% אך לא פחות

 מ־0.60 לירה הק״ג״ ק״ג

א: בו ט 48.21, אחרי סעיף קטן 9920 י ר פ , ב ספת » 7. בתו • 2  ״יהיו «־« 1

״ ק״ג g a s k e t s 9 אטמים (65%. ( 9 »  ״

: ״65%״. א ו ב ט 59.17, בסעיף קטן 2010, במקום ״10%״ י ר פ , ב ספת  תיקון פרט 89.17 8. בתו

 1 עייר 1937, תום׳ 1 מס׳ 714, עמי 183 ; ע״ר תש״ח, מם׳ 5, עמי 22.

 2 ס״ח תש״ט, עמי 154.

 3 ק״ת תשכ׳׳ז, עמ׳ 551 ; תשכ״ט, עמ׳ 100.

 1218 קובץ התקנות 2368, י׳׳נ נגיסן י57נ״>5, 31.3.1969



 מימיו פרט 68.16

 יחידו! ׳8יעור הטכס 3
 סטטיסנ

 בלירות לפי ערד
ר היחידה ו א י ת  הפרט ה

 10% ק״ג

 65%״ ק׳׳ג

 9. בתוספת, בפרט 68.16, במקום סעיף 7000 יבוא:

 «7000 — אוטמים (seals) בעלי קפיץ

(gaskets) 7500 —'אטמים 

 תיקון פרט 84.06

80%, 

 65%״

 10 בתוספת, בפרט 84.06, במקום סעיף קטן 9990 יבוא;

 ״9990 חלקים אחרים —

 9991 בוכנות, פין לבוכנה, שרוולים ושסתומים
 (גאטט)

 9999 אחדים

 תיקון פרט 84.21

 50%״

 25%״

 11. בתוספת, בפרט 84.21:

 (1) אחרי סעיף 6000 יבוא:

 ״6900 — מכונות לרחיצת מכוניות

 (2) במקום סעיף 7000 יבוא:

 ״7000 — מכונות ומכשירים לניקוי מוצרי מתכת או להורדת
 שמנים מהם, למעט אלה שבגדר סעיף 6900

 תיקון פרפ «84.5

 80%״ ק״ג

 50%״

 12. בתוספת, בפרט 84.59 —

 (1) אחרי סעיף 8500 יבוא:
 ״8600 — זרועות או להבים של מגבי שמשות מהסוג המשמש

 לרכב מנועי

 (2) אחרי סעיף 9100 יבוא:

 ״9200 — מכונות לרחיצת מכוניות

 13. בתוספת, בפרט 84.64, בסעיף 9900, במקום ״10%״ יבוא:״65%״ תיקון פרט 84.64

 תיקון פרט 84.65

 50%״

 14. בתוספת, בפרט 84.65, אחרי סעיף 2000 יבוא:
 ״3000 — פטמות סיכה

 תיקון פרט 85.08

 65% אך לא פחות
 מ־00.ד לירות היחידה

 15. בתוספת, בפרט 85.08, במקום סעיף 9900 יבוא:

 ״9900 —אחרים:

 9910 סלילי הצתה, למעט חלקיהם

 9990 אחרים 65%״
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 שיעור המכס

O -i ר היחידה ו א י ת  הפרט ה
 בלירות לפי ערך 3־ גז
a 

 לפי ערך

80% 

 80%״

 •80% כ״א

 .80% אך לא פחות
 מ־10.00 לירות היחידה

 80% כ״א

 .80% כ״א

 65% אך לא פחות
 מ־0.50 לירה היחידה

 65%״ ק״ג

 80%״ כ״א

 80% כ״א

 65%״ כ״א

 16. בתוספת,בפרט 85.09, אחרי סעיף 1000 יבוא:

 ״2000 — ציוד חשמלי לתאורה או לאיתות באמצעות אור

 3000 — זרועות או להבים של מגבי שמשות

 17. בתוספת, בפרט 87.06, אחרי סעיף 4000 יבוא!

 ״5000 — תיבות פליטה וצינורות פליטה (גאטנו)

 5500 — דיסקה למצמד .

 5510 בקוטר העולה על 64 אינטש (גאטט)

 6590 אחרים (גאנזנ1<

 6000 — מעצורי יד וחלקיהם (גאטט)

 6500 — גומיות לבוכנות בלמי שמן(גאטט)

 9900 • אחדים (גאטט)

 80% כ״א

 .65%״ כ״א

 התוספת) (הוראת שעה 118),

 וניגון פרם(

 תיקון פרט 87.06

 תיקון פרט 87.12 18, בתוספת, בפרט 87.12, אחרי סעיף קטן 1010 יבוא:

 ״1020 תיבות פליטה וצינורות פליטה

 יניהיז פרט 90.01 19. בתוספת, בפרט 90.01, במקום סעיף 3000 יבוא: .

 ״3000 — מהסוג המשמש בכלי רכב:

 3010 מחזירי אור

 . 3090 אחרים

 תיקון פרט 90.02 20. בתוספת, בפרט 90.02, סעיף 3000 — בטל.

 תיקון פרט 90.13 21. בתוםפת׳בפרט 90.13, אחרי סעיף 4000 יבוא:

 ״5000 — מהסוג המשמש בכלי רכב:

 5010 מחזירי אור

 5090 — — אחרים

 22. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון
 תשכ״ט—1969״.

 השט

ף ר ב ש א  ז
 שר האוצר

 ז׳ בניסן תשכ״ט (26 במרס 1969)
 (חמ 72801)

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מס׳ 714, עמ׳ 183¡ ע״ר תש״ח, מפי 5, עמ׳ 22.

 2 ס״ת תש״ט, עמי 154.

 3 ק״ת תשכ;׳ז, עמ׳ 551; תשכ״ט, עמ׳ 100.

 1220 קובץ התקנות 2368, י׳׳ב בניהן תשכ׳׳ט, 31.3.1969



 פקודת תעריף המבט והפטורים/ 1937
 חוק מסי מבס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט-1949

 צו בדבר שינויים בתעריף המכס
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 *, וסעיף 1 לחוק

, אני מצווה לאמוד:  מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949 2

 1. בתקופה עד כ״ב בטבת תש״ל (31 בדצמבר 1969) תחול התוספת לפקודת תעדיף הוראת שעי!
 המכס והפטורים, 31937 (להלן — התוספת), בשינויים המפורטים בסעיפים 2 עד 4.

 תיקון פרט 42.05

 תיקון פרט »73.3

 תיקון פרט 74.17

 יוזידה
 סטטיסטית

 יוזידה שיעור המכס
 בלירות לפי ערך סטטיסטית

ר היהידד, ו א י ת  הפיט ה

 35% אך לא פחות
 מ־1.50 לירות

 לרגל מרובעת רגל
 מרובעת

 35%״ ק״ג

 50% אך לא פחות
 מ־10.00 לירות היחידה

50% 
 35%״

 50% אך לא פחות
 מ־10.00 לירות

 היחידה

 2. בתוספת, בפרט 42.05, במקום ,/35%״ יבוא:
 ״1000 —יריעות או סרטים, קלועים

 9000 — אחרים

 3. בתוספת, בפרט 73.36, במקום סעיף 1000 יבוא:
 ״1000, — המוסקים בשמני נפט או בשמנים המתקבלים ממינ־

 דלים ביטומיניים:
 1010 — — מבעדי לחץ הפועלים בקרוסין או בבנזין

 (פרימוסים):
 1011 — — —המבערים

 1012 — החלקים.
 1090 אחרים

 4. בתוספת, בפרט 74.17, במקום ״12.50״ יבוא:
 ״1000 — מבעדי לחץ הפועלים בקדוסין או בבנזין

 (פרימוסים):
 1010 — — המבערים

 1020 : החלקים:
 50% אך לא פחות 1021 הראשים למבער לחץ

 מ־1.00 לירה היחידה
50% 

 ק״ג 12.50״

 5. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳ 119), הש&
 תשכ״ט—1969״.

 1029 אחרים
 9900, — אחרים

ף ר ב ש א  ז
 שר האוצר

 ז׳ בניסן תשכ״ט(26 במרס 1969<

 1 ע״ר 1937, תוס׳ 1 מס׳ 714, עמי 183 ; ע״ר תש״ח, מס׳ 5, עמי 22.

 2 ס״ח תש״ט, עמי 154.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 551 ; תשכ״ט, עמי 100.
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 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכס ונלו(שינוי תעדיף), תש״ט-1949

, וסעיף 1 לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 ג
, אני מצווה לאמוד:  מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949 2

 תיקון פרט 58.08 1. בתקופה עד ב״ב בטבת תש״ל (31 בדצמבר 1969) תחול התוספת לפקודת תעריף

, בשינוי המפורט להלן:  המכס והפטורים, 1937 3

a סטטיסט שיעור המכס 
 בלירות יפי ערד יחידה

ר היחידה ו א י ת  הפרט ה

 50% ק״ג
 מ״ר

 בפרט 58.08, במקום .״2.40״ יבוא:
 ״1000 — בדי רשת בקשרים מחוטים מעושים, בעלי עייניות
 (mesh) שאורך כל צלע שלהן עולה על 2 סנטימטר

 מ״ר 2.40״ 9900 — אחרים

 2. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳ 120),
 תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א  ז
 שר האוצר

 ז׳ בניסן תשכ״ט (26 במרס 1969)
 (חמ 72801)

 1 ע׳׳ר 1937, תופ׳ 1 מפי 714, עמ׳ 183 ; ע״ר תש״ח, מס׳ 5, עמ׳ 22.

 2 ס״ח תש״ט, עמ׳ 154. י

 3 ק׳׳ת תשכ״ז, עמ׳ 551 ; תשכ״ט, עמ׳ 100.

 השט

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח-958ן
 צו בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 אני מצווה לאמור:

, במקום פרט  1. בתוספת לצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2
 0031 יבואן

 טור א׳ טור כ׳ טור >׳ טור ד׳ טור ה׳ מור ו׳

 ההיטל
ר ו א י ת  הפרק או הפרט ה

 המטרה של תעריף המכס
ר היחידה בלירות לפי ערד ו א י ת  הפרק או הפרט ה

 הפרט של תעריף המכס

 חישוב מיוחד ספיגת ריווח עודף,
 הסדרת הביקוש

 חישוב מיוחד הגנת תוצרת
 הארץ, ספיגת
 ריווח עודף״.

 ״0031 03.01 דג צנון או קפוא מסוג ״לקם״
4090 

 0032 03.02 דגים ממולחים, שרויים בציר,
 מיובשים או מעושנים

 2. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה), (תיקון מם׳ 14), תשכ״ט—
 1969׳״.

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

 ב׳ בשבט תשכ״ט(21 ביגואר 1969}
 (חמ 74049)

 1 ס״ח תשכ״ד, עמי 175 ; תשכ״ז, עמ׳ 21.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 54 ; תשכ״ו, קמי 1277,

 תיקון התופפת

i קובץ התקנות 3368, י״3 בניסן תשה״ע, 31.3.1969 m 



 תקגות״שעת־חיוום (תשלומי חובה), חשי״ח-958ו

 צו בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה)׳ תשיי׳ח—1958 י,

 אני מצווה לאמור:

, אחרי פרט  1« בתוספת לצדשעת־חירום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2
 0082 יבואן

 טור א׳ טור ג׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳ י טוו• ו׳

 המטרה
 ההיטל

ר היחידה ו א י ת  ה
 הפרק או
 הפרט של

 תעדיף המכס
 המטרה הפרט

 בלירות לפי ערך
ר היחידה ו א י ת  ה

 הפרק או
 הפרט של

 תעדיף המכס
 הפרט

 הגנת תוצרת
 הארץ, ספיגת

 08.05 שקדים מקולפים ק״ג 3
1090 

0083» 

 ריוזח עודף.״׳

 2, לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 15), תשכ״ט—

 1969״.

 י״ט באדר תשכ״ט(9 במרס 1969)
 (חמ 74049)

 1 ס״ח תשכ״ד, עמי 175 ; .משכ״ז, עמ׳ 21.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 54 ; תשנ״ז, עמ׳ 1277 ; תשכ״ח, עמ׳ 2260.

 תקגות״שעת־חירום (תשלומי חובה), חשי״ח-958ו

 צו בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 אני מצווה לאמור:

 1. בפרט 0411 לתוספת לצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה),תשכ״ה—1964 ־,
 במקום סעיפים 10 ו־20 יבוא:

 1 ם״ח תשכ״ד, עט׳ 175 ; תשכ״ז, עמ׳ 21.

 2 ק׳׳ת תשנ׳׳ה, עמ׳ 54.

 קובץ התקנות 2368, י״ב •בניסו תשכ״ט, 31.3.1969

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה



 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳

 המטרה
 ההיטל

ר היחידה ו א י ת  הפרק או הפרט ה
 המטרה הפרט של תעריף המכס

 בלירות לפי ערך
ר היחידה ו א י ת  הפרק או הפרט ה

 הפרט של תעריף המכס

 של בקר, תואים ושל משפחות
 הסוסים —

 ״10 1000

 הסדרת הביקוש,
 ספיגת דיווח עודף,

 עידוד היצוא.״

3% 

3% 

 הסדרת הביקוש,
 ספיגת ריווח עודף,

 עידוד היצוא

 הסדרת הביקוש,
 ספיגת ריחיח עודף,

 עידוד היצוא

 הסדרת הביקוש,
 ספיגת ריווח עודף,

 עידוד היצוא

 9% הסדרת הביקוש,
 ספיגת ריווח עודף,

 עידוד היצוא

9% 

 מיובאים

 אחרים

 של עזים וגדיים ושל כבשים
 וטלאים —

 מיובאים

 אחרים

2000 
 או

3000 

11 

12 

20 

21 

22 

 2. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 16), תשב״ט-
 1969״.

 השם

ף ד ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ב באדר תשכ״ט (12 במרס 1969)
 (חמ 74049)

 תקנות־שעח־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח-958ן
 ^**י צו בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 אני מצווה לאמוד:

, פרט 0982 —  גיטול פרט 0982 1. בתוספת לצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2

 בטל.

פ 2. לצו זה ייקרא/,צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 17), תשכ״ט— ע  ה

 1969״.

 כ״ט באדר תשב״ט(19 במרס 1969) ז א ב ש ד ף
 >חמ 74049< שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 175 ; תשכ״ז, עמ׳ 21.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 54.

 1224 קובץ התקנות 2368, י״ב בניסן תשכ״ט, 31.3.1969



 חוק מס* מכס ובא (שינוי תעדיף), תש״ס-949ז
 החלטות כדבר אישור הוראות המגדילות מכס או המטילות מבס

, מחליטה  בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949 ג
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעדיף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הודאת שעה
 מסי 105), תשכ״ט—1969־, שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכם על סחורה שהיתה

 פטורה ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום כ״ז באדר תשכ״ט (17 במרס 1969).

ז ו ש ל י ד  ק
מ ül(728 יושב ראש הכנסת ח < 

 1 ס׳׳ח 19, תש״ט, עמי 154 ן ס״ה 303, ודש״ד, עמ׳ 18.

 חוק מסי מכס ובא (שינוי תעייף), חש״ס-949ו
ס כ ת מ ו ל י ט מ ס או ה כ ת מ ו ל י ד ת המג ו א ר ו ר ה ר אישו ב ד ת ב ו ט ל ח  ה

 בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949 •י, מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה
, שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מבס על סחורה -*הימה  מס׳ 106), תשכ״ט—1969 2

 פטורה ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום כ״ז באדר תשכ״ט (17 במרס 1969).

ז ו ש ל י ד  ק
) יושב ראש הכנסת ד 2 8 0 מ 1 ז י ) 

 1 סייח 19, תש״ט, עט׳ 154 ; ס״ח 303, תש״ר, עמי 18.

 2 ק״ת 2345, תשכ״ט, עמ׳ 839.

 חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תשי׳ס-1949
 החלטות בדבר אישור הוראות המגדילות מכס או המטילות מכס

 בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949 •י, מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה
, שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתר,  מם׳ 107), תשכ״ט—1969 2

 פטורה ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום כ״ז באדר תשכ״ט (17 במרס 1969).

ז ו ש ל י ד  ק
< יושב ראש הכנסת ד 7 2 8 0 מ ג ח < 

 1 ם״ח 19, תש׳׳ט, עמי 154 ; ס״ח 303, תש״ך, עמ׳ 18.

 2 ק׳׳ת 2348, תשכ״ט, עמי 917.

 קופץ התקנות 2368, י׳׳ב בגיסז תשנ״ט, 31.3.1969



 תיקון גועות

 בפסקה 2 לתקנה 2 לתקנות מס הבולים על מסמכים (ביול בסימן) (תיקון מם׳ 2),
 תשכ״ט—1969, שפורסמו בקובץ התקנות 2359, תשכ״ט, עמ׳ 1031, במקום ״(2) ו־(6)״ צ״ל

 ״(2) ו־(3)״.

ף ר ב ש א  ד׳ בניסן תשכ״ט (23 במרס1969) ז
) שר האוצר י 2 3 0 1  >תמ 3

 תיקון עעות

 בסעיף 1 לרשיון יבוא כללי(תיקון מס׳ 2) תשכ״ט—1969, שפורסם בקובץ התקנות
 2342, תשכ״ט, עמ׳ 812, במקום ״פרט 2א״ צ״ל ״פרט 2״.

ד ל ׳ פ  ל׳ בשבט תשכ״ט (18 בפברואר 1969) ד
 מנהל המכס והבלו

, י״ג גמ6ו תשב״ט, 31.3.1969 r m p n n 2368 קונץ 

 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 48 אגורות




