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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 3(,
התשע"ג—2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 11937, וסעיף 1 
)טובין  קנייה  לחוק מס   3 סעיף  ולפי  )שינוי תעריף(, התש"ט—21949,  ובלו  לחוק מסי מכס 

ושירותים(, התשי"ב—31952, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת 
הראשונה

על אף האמור בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, 1.
התשע"ב-42012, בתקופה שעד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(, יראו כאילו 

במקום פרט 831 בא:

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

כלים תחרותיים לנהיגה ספורטיבית -"831

בפרט זה -

)1( "אופנוע", "באגי", "טרקטורון", 
"משאית" ו"קארט" - כהגדרתם בתקנה 2 

לתקנות הנהיגה הספורטיבית )רישיון כלי 
תחרותי(, התש"ע-52010 )להלן - תקנות 

הנהיגה הספורטיבית(;

)2( "הרשות המוסמכת" ו"כלי תחרותי" 
- כהגדרתם בחוק הנהיגה הספורטיבית, 

התשס"ו-62005 )להלן - חוק הנהיגה 
הספורטיבית(;

)3( "לבוש מגן" ו"ציוד מגן" - כמשמעותם 
בסעיף 16 לחוק הנהיגה הספורטיבית;

)4( "רכב ספורט עממי" - כהגדרתו 
בתקנה 1 לתקנות הנהיגה הספורטיבית;

כלי תחרותי, למעט רכב ספורט עממי שניתן |1000-
לגביו אישור מאת הרשות המוסמכת:-

מסוג משאית שמשקלה הכולל עד 4,500 |1100/5--
ק"ג )מותנה(

לפי השיעור 
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א12%60%

מסוג משאית שמשקלה הכולל עולה על |1200/3--
4,500 ק"ג

לפי השיעור 
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א--

לפי השיעור מסוג אופנוע )מותנה(|1300/1--
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א12%60%

__________
ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 183; ס"ח התשכ"ה, עמ' 118.  1

ס"ח התש"ט, עמ' 154; התש"ך, עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161.  2
ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן, עמ' 190.  3

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77 ועמ' 1208.  4
ק"ת התש"ע, עמ' 1404.  5
ס"ח התשס"ו, עמ' 110.  6
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ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

לפי השיעור מסוג טרקטורון )מותנה(|1400/9--
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א12%60%

לפי השיעור מסוג קארט )מותנה(|1500/6--
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א--

לפי השיעור מסוג באגי )מותנה(|1600/4--
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א12%60%

מסוג מכונית כמשמעה בתקנה 2)1( |1800/0--
לתקנות הנהיגה הספורטיבית ובלבד 

שהמבקש המציא אישור ולפיו ביום הגיע 
הכלי התחרותי לארץ, חדש או משומש, 

טרם חלפו 36 חודשים ממועד ייצור 
חלקיו ואבזריו; ואם מועד ייצורו אינו 

ידוע - טרם חלפו 36 חודשים מהמועד 
שבו נרשם לראשונה לתנועה במדינת 

חוץ או בהתאחדות מוכרת מחוץ לישראל 
המאשרת את רישום הכלי, ובלבד שטרם 

חלפו 36 חודשים ממועד ייצור חלקיו 
ואבזריו )מותנה(

לפי השיעור 
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א12%60%

 לפי השיעוראחר )מותנה(|1900/8--
החל על הטובין 

 כאשר הם
מסווגים בפרק 87

 לפי השיעור
החל על הטובין 

 כאשר הם
מסווגים בפרק 87

 לפי השיעור
החל על הטובין 

 כאשר הם
מסווגים בפרק 87

כ"א

כלי מנועי שיותאם במיוחד לשמש ככלי |2000-
תחרותי למעט רכב ספורט עממי:-

מסוג משאית, שמשקלה הכולל עד 4,500 |2100/4--
ק"ג )מותנה(

לפי השיעור 
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א12%60%

מסוג משאית, שמשקלה הכולל עולה על |2200/2--
4,500 ק"ג )מותנה(

לפי השיעור 
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א--

לפי השיעור מסוג אופנוע )מותנה(|2300/0--
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א12%60%
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ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

לפי השיעור מסוג טרקטורון )מותנה(|2400/8--
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א12%60%

לפי השיעור מסוג קארט )מותנה(|2500/5--
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א--

לפי השיעור אחר )מותנה(|2900/7--
החל על הטובין 

כאשר הם 
מסווגים בפרק 87

כ"א12%60%

חלקי חילוף המיוחדים לכלי מנועי |3000-
שסיווגו בפרט משנה 1000:-

 לפי השיעורמכלי דלק )מותנה(|3100/3--
החל על הטובין 

 לפי כל פרט
מפרטי תוספת זו

כ"א--

 לפי השיעורמושבים )מותנה(|3200/1--
החל על הטובין 

 לפי כל פרט
מפרטי תוספת זו

כ"א--

 לפי השיעוררתמות )חגורות( בטיחות )מותנה(|3300/9--
החל על הטובין 

 לפי כל פרט
מפרטי תוספת זו

כ"א--

--3400/7| )ROLL CAGES( כלובי התהפכות
)מותנה(

 לפי השיעור
החל על הטובין 

 לפי כל פרט
מפרטי תוספת זו

כ"א--

 לפי השיעוראחרים|3900/6--
החל על הטובין 

 לפי כל פרט
מפרטי תוספת זו

 לפי השיעור
החל על הטובין 

 לפי כל פרט
מפרטי תוספת זו

 לפי השיעור
החל על הטובין 

 לפי כל פרט
מפרטי תוספת זו

כ"א

לבוש מגן וציוד מגן המיוחדים לנהגים |4000/2-
או לרוכבים בכלי מנועי שסיווגו בפרט 

משנה 1000

 לפי השיעור
החל על הטובין 

 לפי כל פרט
מפרטי תוספת זו

כ"א".--

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1906(

ץ ני י בל שטי ו י
שר האוצר
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