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תקנות מס קנייה )טובין( )תיקון(, התשע"ט-2019

ושירותים(,  )טובין  קניה  מס  לחוק  ו–31)8(  4ב)א1(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ב-11952, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 8ג לתקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-21953 )להלן - התקנות העיקריות( -  .1
)1( בכותרת, אחרי "סיגריות" יבוא "טבק לסיגריות"; 

)2( אחרי תקנת משנה )א1( יבוא: 

 ,24.03.1910 בפרטים  שסיווגו  לסיגריות  טבק  של  הסיטוני  ")א2( מחירם 
המכס  תעריף  לצו  הראשונה  בתוספת  ו–85.43.7082,   24.03.9929  ,24.03.9119
לסיגריות(,  טבק   - זו  )בתקנה  התשע"ז-32017  טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים 
יהיה כאמור בסעיפים 4 ו–4א לחוק והוא יחושב לפי המחיר הסיטוני השכיח 
במס  החייב  שמוכר  הסוג,  מאותו  לסיגריות  הטבק  של  המחירים  מבין  ביותר 
)בתקנה זו - המחיר הסיטוני השכיח( ובטבק לסיגריות מיובא - המחיר הסיטוני 

השכיח הידוע במועד השחרור מפיקוח המכס.";

של  הסיטוני  המחיר  על  ידווח  במס  "החייב  במקום  )ב(,  משנה  )3( בתקנת 
במס  "החייב  יבוא  )א1("  משנה  בתקנת  כמפורט  טבק  יחידות  של  או  סיגריות 
ידווח על המחיר הסיטוני השכיח של סיגריות או של יחידות טבק או של טבק 

לסיגריות כמפורט בתקנות משנה )א(, )א1( ו–)א2(". 

בתוספת החמישית לתקנות העיקריות, בכל מקום, אחרי "או יחידות טבק" יבוא "או   .2
טבק לסיגריות".

ט"ז באדר א' התשע"ט )21 בפברואר 2019(
)חמ 3-1341(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הטבק )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 73)5( לפקודת הטבק2, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות הטבק, התש"ם-31979, בתקנה 6 בסופה יבוא:  .1

טור א'
סוג הטבק המיוצר

טור ב' 
בחפיסות או בכלי קיבול

30 או 40 או 50 גר'""טבק לסיגריות

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.  .2

ט"ז באדר א' התשע"ט )21 בפברואר 2019(
)חמ  3-5469(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ע"ר 1948, עמ' 122.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100; ס"ח התשמ"ו, עמ' 42.  2

ק"ת התש"ם, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 888.  3

תיקון תקנה 8ג

תיקון התוספת 
החמישית

תיקון תקנה 6

תחילה

ס"ח התשי"ב, עמ' 110 ועמ' 344.  1

ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשע"ח, עמ' 888.  2
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41; התשע"ח, עמ' 44.  3
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