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תקנות מס ערך מוסף )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 5, 12, 13, 21, 29, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 51, 67, 69, 99, 129 
ו–145 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

בתקנה 9א לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, אחרי "428" יבוא "501"    1
י"א בכסלו התשע"ה )3 בדצמבר 2014(

ד י פ ל ר  י א י )חמ 3-236-ת1(  

שר האוצר   
__________

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   1

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק( 
)עדכון מחירים לשירותי תשתית(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית 
במשק הדלק(, התשע"ד-12014 )להלן - הצו(, אני מודיע:

תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך חלק התוספת לצו שעודכן החל מיום    1
ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(, הוא כדלהלן:

טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

96 10ק"ל/חודשאחסון תפעולי 1 

 ק"ל נפחהחכרה2 
מכל/חודש

7 67

61 2ק"ל/חודששימוש במכלי חוף3 

07 21ט"מ/חודשאחסון מזוט4 

אחסון נפט גולמי 5 
במסוף הנפט בקרית 

חיים

88 9ט"מ/חודש

ניפוק מוצרי נפט 6 
לקווים ייעודיים

לקווים  נפט  מוצרי  "ניפוק 
ייעודיים" - ניפוק מוצרי נפט 
המחוברים  סופיים  לצרכנים 
בצנרת למסוף, לא כולל אחסון 

תפעולי לפני הניפוק

36 5ק"ל

ניפוק מזוט לקווים 7 
ייעודיים

המחוברים  סופיים  לצרכנים 
אחסון  כולל  למסוף,  בצנרת 

תפעולי לפני הניפוק

21 4ט"מ

תיקון תקנה 9א

עדכון תעריפים

__________
ק"ת התשע"ד, עמ' 1100   1



351 קובץ התקנות 7453, ט"ו בכסלו התשע"ה, 2014 12 7 

טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

הולכת מוצרי 8  א  
דלק ומזוט 

בקווים ייעודיים, 
כשהצנרת איננה 

בבעלות הצרכן

המחוברים  סופיים  לצרכנים 
בצנרת למסוף, כולל החזר הון, 

אחזקת קווים והגנה קטודית

95 39,670ק"מ/שנה

הולכת מוצרי דלק  ב  
למשרד הביטחון 
בקווים ייעודיים, 

למשך שלוש שנים

בהתאם לתיקון הנדרש כתוצאה 
מהטלת עלות עודפת על קו זה; 

בעקבות תיקון חישוב תש"ן

30 4,567ק"מ/שנה

אחזקת קווים 9 
ייעודיים כשהצנרת 

בבעלות הצרכן

המחוברים  סופיים  לצרכנים 
קווים  אחזקת  למסוף,  בצנרת 

והגנה קטודית

33 8,109ק"מ/שנה

הזרמה, למעט בקווים שאורכם הזרמת מוצרי נפט10 
קילומטרים,   2 על  עולה  אינו 
היעד  אל  המוצא  מנקודת 
הצרכן,  עליו  שהורה  הסופי 
והשימוש  השאיבה  כל  כולל 
לביצוע  הנדרשים  בצנרת 
ניפוק  כולל  )לא  ההזרמה 

והולכה בקווים ייעודיים(;

קבוע  מרכיב  מורכב  המחיר 
הרכיב  )להלן  ליטר  לקילו 
פעם  ישולם  אשר  הקבוע(, 
ליטר,  קילו  כל  בעבור  אחת 
לפי  המשולם  משתנה  ורכיב 
בקילומטרים;  ההזרמה  אורך 
לחברת  ישולם  הקבוע  הרכיב 
למעט  ואנרגיה,  נפט  תשתיות 
תהליך  כל  שבהם  מקרים 
ושימוש  )שאיבה  ההזרמה 
בתי  ידי  על  מבוצע  בצנרת(, 
זיקוק לנפט בע"מ )להלן  בז"ן(, 
ובהם ישולם התשלום הקבוע 

לבז"ן;
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

מבתי  הזרמה  א  
בחיפה  הזיקוק 
הדלק  מנמל  או 
למיתקני  בחיפה 
של  הניפוק 
חברות שיווק דלק 

בצפון

25 1ק"לרכיב קבוע

08 0ק"ל/ק"מרכיב משתנה

חיפה  בקו  הזרמה  ב  
ובקו  אשדוד 

אלרואי-אשדוד

05 2ק"לרכיב קבוע

07 0ק"ל/ק"מרכיב משתנה

שאר  בכל  הזרמה  ג  
הקווים

90 1ק"לרכיב קבוע

112 0ק"ל/ק"מרכיב משתנה

כולל שאיבת מוצרי נפט12  נפט,  מוצרי  הזרמת 
אינו  שאורכה  בצנרת  שימוש 
וכן  קילומטרים  שני  על  עולה 
תשתית  לחברת  הניתן  שירות 
ידי  על  נפט  מוצרי  המזרימה 

חברת תשתית אחרת

57 1ק"ל

לפני שאיבת מזוט13  תפעולי  אחסון  כולל  לא 
השאיבה

51 4ט"מ

תשתית שימוש בצנרת14  לחברת  הניתן  שירות 
ידי  על  נפט  מוצרי  המזרימה 

חברת תשתית אחרת

358 0ק"ל×ק"מ

הזרמת נפט גולמי 15 
בין מסוף הנפט 

בקרית חיים לבין בית 
הזיקוק בחיפה

03 3ט"מ

פריקה או טעינה של 16 
מוצרי נפט

13 5ט"מלא כולל אחסון

פריקה או טעינה של 17 
מזוט

92 8ט"מלא כולל אחסון

פריקה של נפט גולמי 18 
במסוף הנפט בקרית 

חיים

38 3ט"מלא כולל אחסון
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

הזרמה ומילוי כלי 19 
שיט במוצרי נפט או 

במזוט

כולל אחסון תפעולי לפני 
מילוי כלי השיט

08 8ט"מ

ו' בתשרי התשע"ה )30 בספטמבר 2014(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2651-ת2(  

מנהל מינהל הדלק   

הודעת הדואר )אגרות בעד היתר(, התשע"ה-2014
התשס"ו-12006  היתר(,  בעד  )אגרות  הדואר  לתקנות  4)ד(    בתוקף סמכותי לפי תקנה 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2014, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
התשע"ה בטבת  י'  מיום  לתקנות  ו–)ב(  2)א(  תקנה  נוסח   ,0 2924% בשיעור של   2013 

)1 בינואר 2015(, הוא כלהלן: 

של  בסכום  אגרה  ישלם  הכללי,  ההיתר  כבעל  להירשם  המבקש  "2  )א( מבקש 
3,150 )שלושת אלפים ומאה חמישים( שקלים חדשים, לאחר שהודיע לו המנהל 

על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר 

)ב( מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי לדואר כמותי, ישלם אגרה 
בסכום של 6,270 )ששת אלפים ומאתיים שבעים( שקלים חדשים, לאחר שהודיע 

לו המנהל על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר "

ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(
ר ג ר ב י  ב א )חמ 3-3205(  

המנהל הכללי של משרד התקשורת   

__________ 
1  ק"ת התשס"ו, עמ' 506; התשע"ג, 343

 

עדכון סכומים
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