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 הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיאום סכומים(,
התשע"ג-2013

  בהתאם לסעיף 11)ג( בכללים שבראש התוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים 
ומס קנייה על טובין, התשע"ב-12012 )להלן - התוספת(, אני מודיע לאמור:

הסכומים המפורטים להלן תואמו והם החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(,   .1
כמפורט להלן:

)1( בפרט 04.06 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "14.00" יבוא "13.99";

)ב( בסעיף 2090, בטור ג', במקום "10.00" יבוא "9.99";

)ג( בפרטי משנה 3000 ו–4000, בטור ג', במקום "10.00" יבוא "9.99";

)ד( בסעיף 9020, בטור ג', במקום "10.00" יבוא "9.99";

)2( בפרט 04.09 -

)א( בסעיף 0020, בטור ג', במקום "11.86" יבוא "11.85";

)ב( בסעיף 0030, בטור ג', במקום "11.20" יבוא "11.19";

)ג( בסעיף 0090, בטור ג', במקום "17.26" יבוא "17.25";

)3( בפרט 07.03, בסעיף 2030, בטור ג', במקום "10.50" יבוא "10.49";

)4( בפרט 08.02 -

)א( בסעיף 1190, בטור ג', במקום "9.00" יבוא "8.99";

)ב( בסעיף 1290, בטור ג', במקום "16.00" יבוא "15.99".

י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1906(

ארבלי ן  ו ר דו
מנהל רשות המסים בישראל

__________
ק"ת שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 44, עמ' 77 ועמ' 1174; התשע"ג, עמ' 36.  1

הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיאום סכומים( )מס' 2(, 
התשע"ג-2013

טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו  ו–)ד(  )ג(  12)ב(,  לסעיף    בהתאם 
התשע"ב- 12012 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

הסכומים המפורטים להלן תואמו והם החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(   .1
כמפורט להלן: 

)1( בפרק 22 לתוספת הראשונה )להלן - התוספת( - 

)א( בפרט 22.03, בסעיף 0090, בטור ד', במקום "4.19" יבוא "4.25"; 

תיאום סכומים

__________
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 52, עמ' 77, עמ' 1039, עמ' 1146, עמ' 1206 ועמ' 1214.  1

תיאום סכומים



)ב( בפרט 22.07, בטור ד' -

)1( בסעיף 1091, במקום "3.70" יבוא "3.75" ובמקום "7.55" יבוא "7.66";

)2( בסעיף 1092, במקום "20.98" יבוא "21.28" ;

)3( בסעיף 1099, במקום "3.70" יבוא "3.75" ובמקום "7.55" יבוא "7.66";

)4( בפרט משנה 2000, במקום "1.05" יבוא "1.07";

)ג( בפרט 22.08, בטור ד' -

)1( בפרטי משנה 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ו–7000, במקום "20.98" יבוא 
;"21.28"

)2( בסעיפים 9060 ו–9070, במקום "20.98" יבוא "21.28";

)3( בסעיפים 9091, 9093 ו–9094, במקום "83.92" יבוא "85.13";

)4( בסעיף 9099, במקום "20.98" יבוא "21.28";

)2( בפרק 24 לתוספת -

)א( בפרט 24.01 בטור ד', בפרטי משנה 1000, 2000 ו–3000, במקום "286.69" יבוא 
;"290.82"

)ב( בפרט 24.02, בטור ד' -

)1( בסעיף 1010, במקום "600" יבוא "608.65" ; 

)2( בסעיף 1090, במקום "59.00" יבוא "59.85"

)3( בפרט משנה 2000, במקום "274.50" יבוא "278.46" ובמקום "600.00" יבוא 
;"608.65"

)4( בסעיף 9010, במקום "59.00" יבוא "59.85";

יבוא   "600.00" ובמקום   "278.46" יבוא   "274.50" במקום   ,9020 )5( בסעיף 
;"608.65"

)ג( בפרט 24.03, בטור ד' -

)1( בפרט משנה 1100, במקום "185.00" יבוא "187.67";

)2( בסעיף 1910, במקום "286.69" יבוא "290.82";

)3( בסעיפים 1920 ו–1990, במקום "185.00" יבוא "187.67";

)3( בפרק 27 לתוספת -

)א( בפרט 27.10, בטור ד' -

)1( בסעיף 1219, במקום "2990.43" יבוא "3001.81";

)2( בסעיף 1919, במקום "14.84" יבוא "14.90";

)3( בסעיף 1939, במקום "2865.16" יבוא "2876.06";

)4( בסעיף 1969, במקום "2865.16" יבוא "2876.06";

)5( בסעיף 2010, במקום "2990.43" יבוא "3001.81";

)6( בסעיף 2030, במקום "14.84" יבוא "14.90";

)7( בסעיפים 2040 ו–2050, במקום "2865.16" יבוא "2876.06";

)ב( בפרטים 27.01, 27.02, 27.04, 27.08.2000, בטור ד', במקום "44.86" יבוא "45.03";

)ג( בפרט 27.11, בטור ד' -

)1( בפרט משנה 1000, במקום "118.06" יבוא "118.51";
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)2( בסעיף 2190, במקום "16.90" יבוא "16.96";

)3( בפרט משנה 2900, במקום "16.90" יבוא "16.96";

)ד( בפרט 27.13, בטור ד', בפרטי משנה 1100 ו–1200, במקום "9.25" יבוא "9.29";

)4( בפרק 29 לתוספת, בפרט 29.01, בסעיף 1010, בטור ד', במקום "118.06" יבוא "118.51".

)5( בפרק 38 לתוספת, בפרט 38.26, בטור ד', במקום "2865.16" יבוא "2876.06".

)6( בפרק 87 לתוספת, בטבלה שבכלל 6 לכללים נוספים )ישראליים(, בטור ג' -

)1( במקום "16,007" יבוא "16,238";

)2( במקום "16,007" יבוא "16,238";

)3( במקום "14,673" יבוא "14,885";

)4( במקום "12,806" יבוא "12,991";

)5( במקום "11,206" יבוא "11,368";

)6( במקום "9,871" יבוא "10,013";

)7( במקום "8,804" יבוא "8,931";

)8( במקום "7,736" יבוא "7,848";

)9( במקום "6,936" יבוא "7,036";

)10( במקום "5,870" יבוא "5,955";

)11( במקום "5,336" יבוא "5,413";

)12( במקום "4,269" יבוא "4,331";

)13( במקום "3,468" יבוא "3,518";

)14( במקום "2,134" יבוא "2,165".

י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1906(

ארבלי ן  ו ר דו
מנהל רשות המסים בישראל



תדפיס מן הרשומות                                                            מס' 1701

מכס מס קניה ותשלומי חובה                               )תפוצה 037 לחלוקה מיידית
  אף אם מס' קודם טרם הגיע(
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