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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מם׳ 27 והוראת שעה),

 התשם״ט-2009

־5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937; וסעיף 1 לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו

, ולפי סעיף 3 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), 2 י תעריף), התש״ט-1949 ו נ  מסי מכס ובלו (שי

ה לאמור: ו ו צ , אני מ 3 ״ב-1952  התשי

ו רים ומס קניה על טובין, התשס״ז-2007 4 (להלן - הצ  תיקון סעיף 6 1, בסעיף 6 לצו תעריף המכס והפטו

 העיקרי), אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

ש בו הועבר לאחר, בניגוד מו ו השי גו בפרט מותנה והרכב א ו ו עי שסי ו  ״(ז) רכב מנ

ת סעיף קטן (ה), ובלבד שמסכום המכס או ראו ו הו לו עלי חו ראות הפרט המותנה, י  להו

ום שחרור הרכב מפיקוח המכס,״ ופחת סכום המכס והמס ששולם בי ם י רי  המס האמו

, אחרי סעיף 11 לצו העיקרי יבוא:  הוספת סעיף 11א 2

״ די , ״המדד החדש״ ו״המדד היסו ״ י ו נ ום השי  ״תיאום סכומי 11א, (א) בסעיף זה, ״י

 הפחתות - כהגדרתם בסעיף 11(א),

ת שבטור גי בטבלה שבכלל 6 לכללים  (ב) סכומי ההפחתו

נואר של כל שנה, אמו ב־1 בי תו  הנוספים (ישראליים) לפרק 87, י

, די י שחל במדד החדש לעומת המדד היסו ו נ  לפי השי

ת דעה בדבר סכומי ההפחתו מות הו  (ג) המנהל יפרסם ברשו

, ם״  המתואמי

 סעיף 27 לצו העיקרי - בטל,

 סעיף 28 לצו העיקרי - בטל,

נה לצו העיקרי -  בתוספת הראשו

 (1) בפרט 84,15 -

 (א) בסעיף 2010, בטור בי, במקום ״אינו עולה על 5%,״ יבוא ״אינו עולה על 8%״;

ו נ ר המס אי עו שי ו על 7% ו נו עולה החל עלי  (ב) בסעיף 8341, בטור בי, במקום ״אי

ו עולה על 8%,״; נ ר המס אי עו שי נו עולה על 7% ו א ״אי בו  עולה על 5%,״ י

 (2) בפרט 84,26, בסעיף 4110, בטור די, במקום ״72%״ יבוא ״ראה כללים 4 עד 6 לכללים

 נוספים (ישראליים) בפרק 87״;

 (3) במקום פרק 87 יבוא:

ריהם ץ מרכב למסילות ברזל, וחלקיהם ואבז ו  ״פרק 87 - כלי רכב, ח

 כללים לפרק 87:

כנן לנוע אך ורק על פסים, ו כולל רכב למסילות ברזל, המתו נ  1, פרק זה אי

ם בעיקר לגרירה או י י ו  2, למטרות פרק זה, ״טרקטורים״ משמעו כלי רכב הבנ

ו של מטען, אם הם כוללים אמצעי  לדחיפה של כלי רכב אחר, של מכשיר א

מוש העיקרי של הטרקטור, להובלה של כלים, של זרעים, של י הקשור לשי  משנ

ם להצמדה י נ כנ ת וכלים לעבודה המתו ו נ ו לא; מכו ו של טובין אחרים, א  דשנים א

ם מי גים בפרטים המתאי ו ד מתחלף נשארים מסו ו  לטרקטורים שבפרט 87,01 כצי

ו או לא, ו עם הטרקטור, אם מורכבים עלי צג  להם, אף אם הו

,3 

,4 

,5 

 ע״ר 1937, תוסי 1, עמי 183; ס״ח התשכ״ה, עמי 118.
 ס״ח התש״ט, עמי 154; התש״ך, עמי 18; התשמ״ד, עמי 161.

 ס״ח התשי״ב, עמי 344; התש״ן, עמי 190.
 ק״ת — שיעורי מק״ח, התשס״ז, עמי 57.

 ביטול סעיף 27

 ביטול סעיף 28

 תיקון התוספת

 הראשונה
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וגן בפרטים 87.02 עד 87.04 ו ת בתאי נהג, סי ו ר י ו צ מ עי ה ו ת של רבב מנ  3. תושבו

 ולא בפרט 87.06.

י ילדים י גלגלים לילדים; אופנ ם בעלי שנ י י פנ  4. פרט 87.12 בולל את בל האו

 אחרים נבללים בפרט 95.03.

 בללים נוספים (ישראליים) : (להלן בפרק זה - בנ״י)

 1. בפרק זה -

 (א) ״אוטובוס״, ״אוטובוס ציבורי״, ״אופנוע״, ״טרקטור משא״, ״טרקטורון״,

 ״בביש״, ״משקל בולל מותר״ ו״רבב שטח״ - בהגדרתם בתקנה 1 לתקנות

5 (להלן - תקנות התעבורה); 1961  התעבורה, התשב״א-

 (ב) ״המפקח״, ״הסעה״, ״סיור״, ״רבב מדברי״ ו״רבב סיור״ - בהגדרתם

חדת ו ם (הסעת סיור, הסעה מי תי רו שי ם ו  בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרבי

6 (להלן - צו הפיקוח); 1985  והשברת רבב), התשמ״ה-

; 7 ״ - בהגדרתם בסעיף 1 לפקודת התעבורה י שו  (ג) ״מונית״, ״רשות הרי

עד להובלת טובין או ו מי עי אשר תובנן, נבנה ו ו  (ד) ״רבב מסחרי״ - רבב מנ

; 2 7 1 ה ר ו ב ע ת ו N2 במשמעותם בתקנה א לתקנות ה  רבב עבודה מסוג 1N א

״ - מפקח בבאות ראשי שנתמנה על פי סעיף 22  (ה) ״מפקח בבאות ראשי

ו מי תי בבאות), א רו - 81959 (להלן - חוק שי ט ״ י ש ת תי הבבאות, ה רו  לחוק שי

 שהוסמך על ידו;

וד ביבוי), ת (צי תי הבבאו רו ״ - בהגדרתו בתקנות שי י וד ביבו  (ו) ״צי

; 9  התשב״ה-1964

ע בובנה סירוגי בשריפה ו ״ - רבב בעל מנ ( H Y B R I D  (ז) ״רבב משולב־מנוע (

ע הבובנה ו וע חשמלי, אשר יבול לפעול יחד עם מנ מנ ץ ו ו צ י ת בנ צ ו מ  פנימית ה

ר או במקומו, לצורך הנעת הרבב;  האמו

עי אשר תובנן, נבנה ו , - רבב מנ , ( P A S S E N G E R C A R  (ח) ״רבב נוסעים (

2 במשמעותם בתקנה א לתקנות 7 1 ו 2 M א 1 M עד להסעת נוסעים מסוג ו מי  ו

 התעבורה.

R O T A R Y ד בבובנה סיבובית ( י ו די שריפה פנימית, המצ נע על י ע המו ו  2. מנ

( P I S T O N D I S P L A C E M E N T יחשב במנוע בובנה; תפוסת הבובנה ( , י ( P I S T O N 

ו הממשית. תי ו בנ א בפולה מתפוסת בו ע בזה תיחשב באילו הי ו  של מנ

עי במצב ו יחשב המשקל לפי משקל רבב מנ וגם של טובין בפרק זה, י ו  3. לצורך סי

 תקין לפעולה.

ו מפורט בטור אי בטבלה שלהלן, ר או עי שתי ו ר המס החל על רבב מנ עו  4. שי

ו ע ״ראה בללים 4 עד 6 לבנ״י״, א פי גו בפרק זה, ואשר בטור די לצדו מו ו ו  שסי

א במפורט בטור בי בטבלה שלהלן: ו גו בפרט 84.26.4110, ה ו ו  שסי

 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התשס״ט, עמ׳ 812.
 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1164; התשס״ח, עמ׳ 107.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 199.

 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 465; התשס״ד, עמ׳ 372.
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 טור ב׳

 שיעור המם

 טור א׳

 תיאור כלי הרכב

90% 

72% 

8% 

0% 

ו עולה על 3,500 ק״ג נ  קבוצה אי משקלו הכולל המותר אי

 קבוצה בי משקלו הכולל המותר 3,500 ק״ג ומעלה

רי בו נית, רכב סיור, רכב מדברי ואוטובוס צי  קבוצה גי מו

רות להסעת סיור, שמשקלם עד למתן שי ו  המי

ו עולה על 3,500 ק״ג נ י תר א  הכולל המו

רי בו נית, רכב סיור, רכב מדברי ואוטובוס צי  קבוצה די מו

רות להסעת סיור, שמשקלם עד למתן שי ו  המי

תר 3,500 ק״ג ומעלה  הכולל המו

רו כמפורט בטור א׳ בטבלה שלהלן עו עי ששי ו  5. מםכום המם החל על רכב מנ

טומטית בעת ת או ) המופעלו A I R B A G S ת ( ר מתנפחו י ו ו ת א ו ות כרי  ובו מותקנ

ופחת ת י בו צי ו מערכת למניעת נעילת גלגלים (A.B.S) או מערכת בקרת י נה א  תאו

 םכום כמפורט בטור ב׳ בטבלה שלהלן:

 טור ב׳
 םכום ההפחתה בשקלים חדשים

 ד׳
 לרכב המצויד
 במערכת בקרת

 יציבות

 ג׳
 לרכב

 המצויד
 ביותר מ־4
 כריות אוויר

 ב׳
 לרכב המצויד ב־4

 כריות אוויר

 א׳
 לקטנוע או אופנוע
 המצויד במערכת
 למניעת נעילת
(A.B.S) גלגלים 

 טור א׳

 שיעור המם

1,600 800 400 1,700 

610 

 72% או 90%

40% 

ר שלו י ו ו ם הא הו י ן ירוק אשר דרגת ז ו ין צי  6, מסכום המס החל על רכב לעני

ן הירוק שלו כמפורט בטור בי ו א כמפורט בטור אי בטבלה שלהלן, בהתאם לצי  הי

אולם במקרה שבו סכום ופחת הסכום המפורט בטור גי בטבלה; ו  בטבלה שלהלן, י

ה בגובה הי  ההפחתה עולה על סכום המס החל בלא ההפחתה, סכום ההפחתה י

 סכום המס החל:

 טור ג׳
 םכום ההפחתה
 בשקלים חדשים

 טור ב׳
 ציון ירוק

 טור א׳
 דרגת זיהום

 האוויר

15,000 50-0 1 

15,000 130-51 2 

13,750 150-131 3 

12,000 170-151 4 

10,500 175-171 5 

9,250 180-176 6 

8,250 185-181 7 

7,250 190-186 8 
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 טור אי טור גי
 דרגת זיהום טור בי סכום ההפחתה
 האוויר ציון ירוק בשקלים חדשים

6,500 195-191 9 

5,500 200-196 10 

5,000 205-201 11 

4,000 210-206 12 

3,250 220-211 13 

2,000 250-221 14 

0 400-251 15 

ין זה -  לעני

ר״ - כמשמעותה בתקנה 270ב לתקנות התעבורה; י ו ם או הו י  ״דרגת ז

ר י ו ו ם הא הו י ן ירוק״ - מדד הנקבע ביחס לכלי רכב, לצורך קביעת דרגת ז ו  ״צי

ר לרכב״ שקבע י ו ו ם הא הו י בו מפורטת בנוהל ״חישוב דרגת ז  שלו, ודרך חישו

ר י ו ו ת הא כו ת עם מנהל אגף אי עצו י  מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה בהתי

 במשרד להגנת הסביבה, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה

 בהתאם לתקנה 270ב לתקנות התעבורה;

ם בו כל אלה: מי י עי שמתקי ו ן ירוק״ - כלי רכב מנ ו ין צי  ״רכב לעני

גו בפרטים 84,26,4110, 87,02, 87,03, 87,04, 87,05, 87,06 או 87,07; ו ו  (1) סי

א 8% או 90%; ו ו ה ר המס החל עלי עו  (2) שי

ו עולה על 3,500 ק״ג; נ  (3) משקלו הכולל המותר אי

 ב. ג. ד. ה. =1

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 תיאור מבס בללי מס קנייה ביבוא

 טרקטורים (מלבד טרקטורים שסיווגם

 בפרט 87.09) -

- ב״א -  טרקטורים המונהגים על ידי הולך רגל פטור

(JOR) 

- ב״א -  טרקטורים לבביש, המיועדים לגרורים פטור

( S E M I - T R A I L E R S ) (JOR) נתמבים 

) פטור ב״א T R A C K L A Y I N G  מניחי מסילה (

(JOR) 

 אחרים:-

 ב״א
-

30% 7% (JOR) טרקטורון 

 טרקטור משא :-

- ב״א  בעל מנוע בובנה בשריפה פנימית 7% 12%

 א.

 פרט

 ״|87.01

¬1000/41 

¬2000/31 

-3000/21 

¬- 9000| 

¬ - - 9020/4 

- - - 9030 

 המוצת בדחיסה (דיזל או דיזל

(JOR) (למחצה 
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 ב. ג. ד. ה.

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 תיאור מבס בללי מס קנייה ביבוא

- ב״א 30% 7% (JOR) אחר 

 אחרים (JOR) פטור ב״א

 רבב מנועי להסעת עשרה אנשים או

 יותר, בולל הנהג -

 בעלי מנוע בובנה בשריפה פנימית

 המוצת בדחיסה (דיזל או דיזל

 למחצה):-

 אוטובוסים:-

- ב״א -  שמשקלם הבולל המותר עולה על 7%
 4,500 ק״ג

 ראה בללים 4 ב״א

 עד 6 לבנ״י

 רבב מדברי או אוטובוס ציבורי המיועד 7%

 למתן שירות להסעת סיור ובלבד

 שניתן לו לשם בך רישיון מאת המפקח,

 בהתאם לסעיף 24 או סעיף 32 לצו

 הפיקוח בהתאמה, ובל עוד הרישיון

 בתוקף (מותנה)

 ראה בללים 4 ב״א
 עד 6 לבנ״י

 אחרים 7%

 אחר:-

- ב״א -  שמשקלו הבולל המותר עולה על 7%

 4,500 ק״ג

 ראה בללים 4 ב״א

 עד 6 לבנ״י

 אחר 7%

 אחרים:-

 אוטובוסים:-

 ראה בללים 4 ב״א

 עד 6 לבנ״י

 רבב מדברי או אוטובוס ציבורי המיועד 7%
 למתן שירות להסעת סיור ובלבד

 שניתן לו לשם בך רישיון מאת המפקח,
 בהתאם לסעיף 24 או סעיף 32 לצו

 הפיקוח בהתאמה, ובל עוד הרישיון
 בתוקף (מותנה)

- ב״א -  שמשקלם הבולל המותר עולה על 7%

 4,500 ק״ג

 ראה בללים 4 ב״א

 עד 6 לבנ״י

 אחרים 7%

 אחר:-

- ב״א -  שמשקלו הבולל המותר עולה על 7%

 4,500 ק״ג

- ב״א  ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 אחר 7%

 א.

 פרט

- - - 9090/7 

87.02| 

- 1000| 

- - 9000| 

- - - 9010 

- - - 9090 

1010 

1090 
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 יחידה
 סטטיסטית

 ג. ד. ה.

 שיעור
 התוספות

 מבס בללי מס קנייה ביבוא

 ב.

 תיאור

 א.

 פרט

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

7% 

7% 

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 ב״א

 ב״א

 ראה בללים 4
 עד 6 לבנ״י

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 פטור

 פטור ב״א

 פטור ב״א

 |87.03 מבוניות ורבב מנועי אחר שתובננו

 בעיקר להסעת נוסעים (מלבד אלה
 המסווגים בפרט 87.02), לרבות מבוניות

S ומבוניות מרוץ - T A T I O N מסוג 

 |1000 - בלי רבב המותאמים במיוחד לנסיעה

 על שלג; מבוניות למגרשי גולף ובלי

 רבב דומים:-

 1010/9 שלא ניתן לגביהם רישיון רבב או היתר

 לנוע בדרבים מאת רשות הרישוי ובל

 עוד אינו נע בדרבים

 1020/8 טרקטור משא; רבב שטח:-

 1021/6 טרקטור משא, בעל מנוע בובנה

 בשריפה פנימית המוצת בדחיסה (דיזל
 או דיזל למחצה)

 1029/8 אחר

 1080/1 שמשקלם הבולל המותר עולה על 4,500

 ק״ג

 1090/1 אחר

 |2000 - בלי רבב אחרים, בעלי מנוע בובנה

 סירוגי בשריפה פנימית המוצת

 בניצוץ:-

- שנפח הצילינדרים שלו אינו עולה על - 2100| 

 1,000 סמ״ק:-

- מונית (מותנה) - - 2110/6 

- רבב מדברי או רבב סיור, המיועד למתן - - 2120/5 

 שירות להסעת סיור ובלבד שניתן לו

 לשם בך רישיון מאת המפקח, בהתאם

 לסעיף 23 או סעיף 24 לצו הפיקוח

 בהתאמה, ובל עוד הרישיון בתוקף

 (מותנה)

- רבב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד - - 2130/4 
 להעברת גופות לקבורה והמשמש

 באמור, ובלבד שייבואו אושר על ידי
 המנהל לפני היבוא (מותנה)

- אמבולנסים; תושבות שעליהן - - 2140/3 

 מורבבים תאי נהג המשמשות להרבבת

 אמבולנסים:-

 2141/1 המשמשים במוסדות רפואה, להסעת

 חולים בלבד, אם אישר מנב״ל משרד
 הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה

 (מותנה)

7% 

12% 7% 

30% 

7% 

7% 
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 ב. ג. ד. ה.

 שיעור
 התוספות יחידה

 תיאור מבס בללי מס קנייה ביבוא סטטיסטית

- ב״א -  אחרים, המשמשים להסעת חולים 7%

 א.

 פרט

 בלבד (מותנה)

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ראה בללים 4
 עד 6 לבנ״י

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 ראה בללים 4
 עד 6 לבנ״י

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

7% 

7% 

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

- טרקטור משא; טרקטורון; רבב שטח - - 2160/1 

 2190/8 אחר

- שנפח הצילינדרים שלו עולה על 1,000 - 2200| 

 סמ״ק אך אינו עולה על 1,500 סמ״ק:-

- מונית (מותנה) - - 2210/4 

- רבב מדברי או רבב סיור, המיועד למתן - - 2220/3 
 שירות להסעת סיור ובלבד שניתן לו

 לשם בך רישיון מאת המפקח, בהתאם
 לסעיף 23 או סעיף 24 לצו הפיקוח

 בהתאמה, ובל עוד הרישיון בתוקף
 (מותנה)

- רבב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד - - 2230/2 

 להעברת גופות לקבורה והמשמש

 באמור, ובלבד שייבואו אושר על ידי

 המנהל לפני היבוא (מותנה)

- אמבולנסים; תושבות שעליהן - - 2240 

 מורבבים תאי נהג המשמשות להרבבת
 אמבולנסים:-

 2241/9 המשמשים במוסדות רפואה, להסעת

 חולים בלבד, אם אישר מנב״ל משרד

 הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה

 (מותנה)

 2249/2 אחרים, המשמשים להסעת חולים

 בלבד (מותנה)

(HYBRID) 2270/8 אחרים, רבב משולב־מנוע 

 שדרגת זיהום האוויר שלו היא 1 או 2

 2290/6 אחר

 שנפח הצילינדרים שלו עולה על 1,500

 סמ״ק אך אינו עולה על 3,000 סמ״ק:-

- - 2300| 

- מונית (מותנה) - - 2310/2 

 אוטובוסים:-

 2321/9 רכב מדברי או אוטובוס ציבורי המיועד
 למתן שירות להסעת סיור ובלבד

 שניתן לו לשם כך רישיון מאת המפקח,
 בהתאם לסעיף 24 או סעיף 32 לצו

 הפיקוח בהתאמה, וכל עוד הרישיון
 בתוקף (מותנה)

30% 

7% 

7% 

7% 

7% 

- - - 2320 

7% 
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 ב. ג. ד. ה.

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 תיאור מבס בללי מס קנייה ביבוא

- ב״א -  שמשקלם הבולל המותר עולה על 4,500 7%

 ק״ג

- ב״א  ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 אחר 7%

 ראה בללים 4 ב״א

 עד 6 לבנ״י

 רבב מדברי או רבב סיור המיועד למתן 7%
 שירות להסעת סיור ובלבד שניתן לו

 לשם בך רישיון מאת המפקח, בהתאם
 לסעיף 23 או סעיף 24 לצו הפיקוח

 בהתאמה, ובל עוד הרישיון בתוקף
 (מותנה)

 רבב מנועי שהותאם או יותאם במיוחד פטור ב״א
 להעברת גופות לקבורה והמשמש

 באמור, ובלבד שייבואו אושר על ידי
 המנהל לפני היבוא (מותנה)

 אמבולנסים; תושבות שעליהן
 מורבבים תאי נהג המשמשות להרבבת

 אמבולנסים:-

 המשמשים במוסדות רפואה, להסעת פטור ב״א
 חולים בלבד, אם אישר מנב״ל משרד
 הבריאות את המוסדות לצורך סעיף

 זה (מותנה)

- ב״א -  אחרים, המשמשים להסעת חולים 7%
 בלבד (מותנה)

- ב״א  ראה בללים 4
 עד 6 לבנ״י

7% (HYBRID) אחרים, רבב משולב־מנוע 
 שדרגת זיהום האוויר שלו היא 1 או 2

- ב״א -  שמשקלם הבולל המותר עולה על 7%
 4,500 ק״ג

 ראה בללים 4 ב״א
 עד 6 לבנ״י

 אחר 7%

 שנפח הצילנדרים שלו עולה על 3,000
 סמ״ק:-

 ראה בללים 4 ב״א
 עד 6 לבנ״י

 מונית (מותנה) פטור

 אוטובוסים:-

 ראה בללים 4 ב״א
 עד 6 לבנ״י

 רבב מדברי או אוטובוס ציבורי המיועד 7%
 למתן שירות להסעת סיור ובלבד

 שניתן לו לשם בך רישיון מאת המפקח,
 בהתאם לסעיף 24 או סעיף 32 לצו

 הפיקוח בהתאמה, ובל עוד הרישיון
 בתוקף (מותנה)

- ב״א  ראה בללים 4
 עד 6 לבנ״י

 אחר 7%

 א.

 פרט

- - - 2380/5 

- - - 2350 
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 א, ב, ג, ד, ה,

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 פרט תיאור מכס כללי מס קניה ביבוא

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 רכב מדברי או רכב סיור, המיועד למתן 7%
 שירות להסעת סיור ובלבד שניתן לו

 לשם כך רישיון מאת המפקח, בהתאם
 לסעיף 23 או סעיף 24 לצו הפיקוח

 בהתאמה, וכל עוד הרישיון בתוקף
 (מותנה)

——— 2430/8 

 רכב מנועי שהותאם או יותאם פטור כ״א
 במיוחד להעברת גופות לקבורה

 והמשמש כאמור, ובלבד שייבואו
 אושר על ידי המנהל לפני היבוא

 (מותנה)

 אמבולנסים; תושבות שעליהן
 מורכבים תאי נהג המשמשות להרכבת

 אמבולנסים:—

——— 2440/7 

——— 2450 

 המשמשים במוסדות רפואה, להסעת פטור כ״א
 חולים בלבד, אם אישר מנכ״ל משרד
 הבריאות את המוסדות לצורך סעיף

 זה (מותנה)

2451/4 

- כ״א -  אחרים, המשמשים להסעת חולים 7%
 בלבד (מותנה)

———— 2459/7 

- כ״א -  שמשקלם הכולל המותר עולה על 7%
 4,500 ק״ג

——— 2480/3 

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 אחר 7%

 כלי רכב אחרים בעלי מנוע בוכנה
 בשריפה פנימית המוצת בדחיסה (דיזל

 או דיזל למחצה):—

 שנפח הצילינדרים שלו אינו עולה על
 1500 סמ״ק:—

———— 2490/2 

— 3000| 

3100| 

 ראה כללים 4 — כ״א
 עד 6 לכנ״י

 3110/5 ——— מונית (מותנה) 7%

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 רכב מדברי או רכב סיור, המיועד למתן 7%
 שירות להסעת סיור ובלבד שניתן לו

 לשם כך רישיון מאת המפקח, בהתאם
 לסעיף 23 או סעיף 24 לצו הפיקוח

 בהתאמה, וכל עוד הרישיון בתוקף
 (מותנה)

——— 3120/4 

- כ״א -  3130/3 ——— רכב מנועי שהותאם או יותאם פטור
 במיוחד להעברת גופות לקבורה

 והמשמש כאמור, ובלבד שייבואו
 אושר על ידי המנהל לפני היבוא

 (מותנה)
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 א, ב, ג, ד, ה,

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 פרט תיאור מכס כללי מס קניה ביבוא

 אמבולנסים; תושבות שעליהן
 מורכבים תאי נהג המשמשות להרכבת

 אמבולנסים:—

3140 

 המשמשים במוסדות רפואה, להסעת פטור כ״א
 חולים בלבד, אם אישר מנכ״ל משרד
 הבריאות את המוסדות לצורך סעיף

 זה (מותנה)

———— 3141/0 

 אחרים, המשמשים להסעת חולים 7% — — כ״א
 בלבד (מותנה)

———— 3149/3 

 3170/9 ——— טרקטורון; רכב שטח 7% 30% — כ״א

 3180/8 ——— טרקטור משא 7% 12% — כ״א

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 אחר 7%

 שנפח הצילינדרים שלו עולה על 1,500
 סמ״ק אך אינו עולה על 2,500 סמ״ק:—

———— 3190/7 

—— 3200| 

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 מונית (מותנה) 7%

 אוטובוסים:—

——— 3210/3 

——— 3220 

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 רכב מדברי או אוטובוס ציבורי המיועד 7%
 למתן שירות להסעת סיור ובלבד

 שניתן לו לשם כך רישיון מאת המפקח,
 בהתאם לסעיף 24 או סעיף 32 לצו

 הפיקוח בהתאמה, וכל עוד הרישיון
 בתוקף (מותנה)

———— 3221/0 

 שמשקלם הכולל המותר עולה על 7% — — כ״א
 4,500 ק״ג

———— 3228/5 

 ראה כללים 4 — כ״א
 עד 6 לכנ״י

 3229/3 ———— אחר 7%

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 רכב מדברי או רכב סיור, המיועד למתן 7%
 שירות להסעת סיור ובלבד שניתן לו

 לשם כך רישיון מאת המפקח, בהתאם
 לסעיף 23 או סעיף 24 לצו הפיקוח

 בהתאמה, וכל עוד הרישיון בתוקף
 (מותנה)

——— 3230/1 

 3240/0 ——— רכב מנועי שהותאם או יותאםבמיוחד פטור — — כ״א
 להעברת גופות לקבורה והמשמש

 כאמור, ובלבד שייבואו אושר על ידי
 המנהל לפני היבוא (מותנה)

 3250 ——— אמבולנסים; תושבות שעליהן
 מורכבים תאי נהג המשמשות להרכבת

 אמבולנסים: —
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 א, ב, ג, ד, ה,

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 פרט תיאור מכס כללי מס קניה ביבוא

 המשמשים במוסדות רפואה, להסעת פטור כ״א
 חולים בלבד, אם אישר מנכ״ל משרד
 הבריאות את המוסדות לצורך סעיף

 זה (מותנה)

———— 3251/7 

 אחרים, המשמשים להסעת חולים 7% — — כ״א
 בלבד (מותנה)

———— 3259/0 

 שמשקלם הכולל המותר עולה על 7% — — כ״א
 4,500 ק״ג

3280/6 

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 אחר 7%

 שנפח הצילינדרים שלו עולה על 2,500
 סמ״ק:—

———— 3290 

—— 3300| 

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 מונית (מותנה) 7%

 אוטובוסים:—

——— 3310/1 

——— 3320 

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 רכב מדברי או אוטובוס ציבורי המיועד 7%
 למתן שירות להסעת סיור ובלבד

 שניתן לו לשם כך רישיון מאת המפקח,
 בהתאם לסעיף 24 או סעיף 32 לצו

 הפיקוח בהתאמה, וכל עוד הרישיון
 בתוקף (מותנה)

———— 3321/8 

 ראה כללים 4 — כ״א
 עד 6 לכנ״י

 3329/1 ———— אחר 7%

 ראה כללים 4 כ״א
 עד 6 לכנ״י

 רכב מדברי או רכב סיור, המיועד למתן 7%
 שירות להסעת סיור ובלבד שניתן לו

 לשם כך רישיון מאת המפקח, בהתאם
 לסעיף 23 או סעיף 24 לצו הפיקוח

 בהתאמה, וכל עוד הרישיון בתוקף
 (מותנה)

——— 3330/9 

 רכב מנועי שהותאם או יותאם פטור כ״א
 במיוחד להעברת גופות לקבורה

 והמשמש כאמור, ובלבד שייבואו
 אושר על ידי המנהל לפני היבוא

 (מותנה)

 אמבולנסים; תושבות שעליהן
 מורכבים תאי נהג המשמשות להרכבת

 אמבולנסים:—

——— 3340/8 

——— 3350 

 המשמשים במוסדות רפואה, להסעת פטור כ״א
 חולים בלבד, אם אישר מנכ״ל משרד
 הבריאות את המוסדות לצורך סעיף

 זה (מותנה)

———— 3351/5 

 אחרים, המשמשים להסעת חולים 7% — — כ״א
 בלבד (מותנה)

———— 3359/8 

 3380/4 ——— שמשקלם הכולל המותר עולה על 7% — — כ״א

 4,500 ק״ג
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 א. ב. ג. ד. ה.

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 פרט תיאור מבס בללי מס קנייה ביבוא

 ראה בללים 4 ב״א

 עד 6 לבנ״י

 אחר 7%

 אחרים:-

P A S S E N G E R  רבב נוסעים (
- : (CAR 

3390/3 

9000| 

- - - 9010 

- ב״א  ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 בעל מנוע חשמלי בלבד המשמש 7%
 לצורך הנעת הרבב

9011/9 

- ב״א  ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 9019/2 אחר 7%

- ב״א -  שמשקלו הבולל המותר עולה על 7%
 4,500 ק״ג

- - - 9080/4 

 ראה בללים 4 ב״א

 עד 6 לבנ״י

 אחר 7%

 רבב מנועי להובלת טובין -

- - - 9090/5 

87.04| 

 שופבנים המתובננים לשימוש מחוץ פטור ב״א

(JOR) לבביש 

 אחרים, בעלי מנוע בובנה בשריפה
 פנימית המוצת בדחיסה (דיזל או דיזל

 למחצה):-

 שמשקלם הבולל (.G.V.W) אינו עולה
 על 5 טון:-

- 1000/8| 

- 2000| 

- - 2100| 

- ב״א -  שופבנים, מבליות להובלת ביטומן, פטור
 מבליות להובלת מלט בתפזורת

2120/3 

- ב״א -  2130/2 שיובא באישור מפקח בבאות ראשי או פטור

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 ב״א

 מי שהוא הסמיך, אם יורבב עליו ציוד
 ביבוי שהמנהל אישר אותו ובל עוד
 ישמש ברבב בבאות לביבוי דליקות

- (מותנה)

 2180/7 שמשקלו הבולל המותר עולה על פטור
 4,500 ק״ג

 2190/6 אחר 7%

- שמשקלם הבולל עולה על 5 טון אך פטור - 2200/3 
(JOR) אינו עולה על 20 טון 

- שמשקלם הבולל עולה על 20 טון פטור - 2300/1 
(JOR) 

 |3000 - אחרים, בעלי מנוע בובנה בשריפה
 פנימית המוצת בניצוץ:-

- שמשקלם הבולל אינו עולה על 5 טון:- - 3100| 

- שופבנים, מבליות להובלת ביטומן, פטור - - 3120/2 
 מבליות להובלת מלט בתפזורת
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 שיעור

 התוספות יחידה
 פרט תיאור מבס בללי מס קנייה ביבוא סטטיסטית

 פטור ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ב״א

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 ראה בללים 4

 עד 6 לבנ״י

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 פטור

 3130/1 שיובא באישור מפקח בבאות ראשי או
 מי שהוא הסמיך, אם יורבב עליו ציוד

 ביבוי שהמנהל אישר אותו ובל עוד
 ישמש ברבב בבאות לביבוי דליקות

 (מותנה)

 3180/6 שמשקלו הבולל המותר עולה על
 4,500 ק״ג

 3190/5 אחר

(JOR) 3200/21 — שמשקלם הבולל עולה על 5 טון 

 |9000 - אחרים:-

- שמשקלו הבולל המותר אינו עולה על - - 9020/8 

(JOR) 4,500 ק״ג 

(JOR) אחר - - - 9090/1 

 87.051 רבב מנועי למטרות מיוחדות, חוץ מאלה
 המתובננים בעיקר להסעת נוסעים או

 להובלת טובין (בגון רבבי מוסך
, רבבי ( B R E A K D O W N LORRIES ) 

 עגורן, רבבי בבאות, רבבי מערבלי בטון,
 רבבי טאטוא רחובות, רבבי ריסוס,

 סדנאות מתנייעות, יחידות רדיולוגיות
 מתנייעות) -

 |1000 - רבבי עגורן:-

- מהסוג המיועד לגרירת בלי רבב:- - - 1010 

 1011/2 שמשקלו הבולל המותר עולה על

(JOR) 4,500 ק״ג 

(JOR) 1019/5 אחר 

(JOR) 1090/6 אחר 

(JOR) 2000/4 - מגדלי קידוח מתנייעים| 

 |3000 - רבבי בבאות:-

- שיובאו באישור מפקח בבאות או מי - - 3010/2 
(JOR) שהוא הסמיך 

- אחרים, שמשקלם המותר עולה על - - 3030/0 

(JOR) 4,500 ק״ג 

(JOR) אחרים - - - 3090/4 

(JOR) 4000/21 - רבב מערבלי בטון 

 |9000 - אחרים:-

- רבב הבנוי במיוחד לטאטוא ו/או - - 9010/6 
 לזליפה

 9030/4 מבוניות לאיסוף אשפה

7% 

7% 

7% 

7% 
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 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 פרט תיאור מכס כללי מס קנייה ביבוא

 9040/3 משאבות בטון ממונעות פטור — — כ״א

 9050/2 רכב מנועי שהותאם או יותאם פטור — — כ״א

 כ״א

 כ״א

 כ״א

 כ״א

 כ״א

 כ״א

 כ״א

 כ״א

 כ״א

 כ״א

 כ״א

 ראה כללים 4
 עד 6 לכנ״י

 ראה כללים 4
 עד 6 לכנ״י

60% 

 פטור

 פטור

 פטור

6% 

6% 

12% 

 פטור

 במיוחד לחילוץ והצלה והורכב או
 יורכב עליו ציוד חילוץ והצלה, ובלבד

 שאושר על ידי מפקח כבאות ראשי
 ועל ידי המנהל וכל עוד ישמש כרכב
 רשות כבאות כהגדרתה בחוק שירותי

 כבאות (מותנה)

 9060/1 ——— שמשקלן הכולל המותר עולה על 4,500
 ק״ג

 9090/8 ——— אחרים

 87,061 תושבות מצוידות במנועים, לרכב
 מנועי שבפרטים 87,01 עד 87,05 —

 0010/3 ——— המשמשות להרכבת כלי רכב מנועי
 שמשקלם הכולל המותר עולה על

 4,500 ק״ג

 0020/2 ——— המשמשות להרכבת אמבולנסים
 המשמשים במוסדות רפואה, להסעת
 חולים בלבד, אם אישר מנכ״ל משרד
 הבריאות את המוסדות לצורך סעיף

 זה (מותנה)

 0090/5 ——— אחרות

 מרכבים (לרבות תאי נהג), לרכב מנועי
 שבפרטים 87,01 עד 87,05 —

 לרכב שבפרט 87,03:—

 לרכב נוסעים

 אחר

 אחרים:—

 מרכבי אוטובוסים:—

 שמשקלו הכולל המותר עולה על
 4,500 ק״ג

 אחרים

 תאי בטיחות שלגביהם ניתן אישור
 מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, כי

 הם מיוחדים להגנת מפעילים של
 טרקטורים

 אחר

 חלקים ואבזרים של רכב מנועי
 שבפרטים 87,01 עד 87,05 —

 פגושים וחלקיהם:—

87,07| 

— 1000| 

——— 1010/0 

——— 1090/2 

—— 9000| 

——— 9010 

———— 9011/0 

———— 9019/3 

——— 9020/1 

——— 9090/4 

87,08| 

1000| 

7% 

7% 

60% 12% 

2% 

12% 

6% 
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 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 פרט תיאור מכס כללי מס קנייה ביבוא

 פגוש אחורי לרכב משא, המותאם 6% 12% 60% כ״א
 להגנה מפני התנגשות תת־רכבית

1010/8 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור כ״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרכב מנועי אחר

1020/7 

- כ״א -  1030/6 המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס 6%

ו 6% 12% 60% כ״א  פגוש עשוי ממתכת שעליו מורכב ו
 גרירה, שמשקלו לא פחות מ־25 ק״ג

1040/5 

 אחרים 6% 12% 60% כ״א

 חלקים ואבזרים אחרים של מרכבים
 (לרבות תאי נהג):-

- - - 1090/0 

- 2000| 

 חגורות בטיחות 2% 12% 60% כ״א

 אחרים:-

2100/61 

2900| 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור כ״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרכב מנועי אחר

- - - 2910/8 

- כ״א -  המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס 6%
 של״פ בסעיף 2910

- - - 2920/7 

- כ״א - - מפוליקרבונט שקוף 6% - - 2930/6 

- קשת התהפכות; מסגרת בטיחות פטור 12% 60% כ״א - - 2940/5 

 אחרים 6% 12% 60% כ״א

 בלמים ובלמי סרוו; חלקיהם:-

 רפידות בלמים מורכבות:-

- - - 2990/0 

- 3000| 

- - - 3010 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור כ״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרכב מנועי אחר

3011/4 

- כ״א -  אחרים 6%

 אחרים:-

3019/7 

- - - 3090 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור כ״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרכב מנועי אחר ושל״פ בסעיף 3093

3091/6 

- כ״א -  מעצורים המשמשים לייצור טובין 12%
 שסיווגם בפרט 87.16.1000 (מותנה)

- - - 3092/4 

- כ״א -  דיסקיות בלם, תופי בלם ומערכות 6%

A B S 

3093/2 

 3099/9 אחרים 6% 12% 60% כ״א

 |4000 - תיבות הילוכים וחלקיהם:-
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 שיעור

 התוספות יחידה
 פרט תיאור מכס כללי מס קנייה ביבוא סטטיסטית

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור ב״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרבב מנועי אחר

- - - 4010/5 

- ב״א - - המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס 6% - - 4020/4 

- ב״א - - תיבה שמשקלה עולה על 1,500 ק״ג פטור - - 4030/3 

 אחרות 6% 12% 60% ב״א

 סרני הנעה עם דיפרנציאל, אם
יידים ברביבי ממסרה אחרים  מצו
 או לא וסרנים שאינם סרני הנעה;

 חלקיהם:-

- - - 4090/7 

- 5000| 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור ב״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרבב מנועי אחר

- - - 5010/4 

- ב״א - - המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס 6% - - 5020/3 

" 2% 12% 60% ב״א T H I R D A X L E - סרן אחורי המבונה " - - 5030/2 

 אחרים 2% 12% 60% ב״א

 גלגלי בביש, חלקיהם ואבזריהם:-

- - - 5090/6 

- 7000| 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור ב״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרבב מנועי אחר

- - - 7010/2 

- ב״א - - המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס 6% - - 7020/1 

- ב״א - ) פטור R U N - F L A T - התקנים למיגון אופנים ( - - 7030/0 

 אחרים 6% 12% 60% ב״א

 מערבות מתלה וחלקיהם (בולל בולמי
 זעזועים):-

- - - 7090/4 

- 8000| 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור ב״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים

- - - 8010/1 

 6% 12% 60% ב״א
 לרבב מנועי אחר

 אחרים

 חלקים ואבזרים אחרים:-

 רדיאטורים וחלקיהם:-

- - - 8090/3 

- 9000| 

- - 9100| 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור ב״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרבב מנועי אחר

9110/8 

- ב״א -  9120/7 המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס 6%

 9190/0 אחרים 6% 12% 60% ב״א
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 פרט תיאור מכס כללי מס קנייה ביבוא

 משתקים (עממים) וצינורות פליטה;
 חלקיהם:—

9200| 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור כ״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרכב מנועי אחר

——— 9210/6 

 9220/5 ——— המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס 6% — — כ״א

 אחרים 6% 12% 60% כ״א

 מצמדים וחלקיהם:—

——— 9290/8 

—— 9300| 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור כ״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרכב מנועי אחר

——— 9310/4 

 9320/3 ——— המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס 6% — — כ״א

 אחרים 6% 12% 60% כ״א

 גלגלי הגה, מוטות הגה ותיבות הגה;
 חלקיהם:—

——— 9390/6 

—— 9400| 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור כ״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרכב מנועי אחר

——— 9410/2 

 9490/4 ——— אחרים 6% 12% 60% כ״א

 כריות בטיחות מתנפחות עם מערכת 6% כ״א
 ניפוח; חלקיהן

 אחרים:—

—— 9500/0| 

—— 9900| 

 לטרקטורים לחקלאות או לעבודות פטור כ״א
 עפר, ובלבד שהם שונים במבניהם או

 במשקלם מחלקים ואבזרים דומים
 לרכב מנועי אחר

——— 9910/1 

 המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס 6% — — כ״א
 של״פ בסעיף 9910

——— 9920/0 

 אופנים שעליהם מורכבים צמיגים 12% — — כ״א
 שאינם ניתנים לניפוח

——— 9930/9 

 9940/8 ——— סוכך, צילון או וילון — כל אלה 6% — — כ״א
 לשימוש פנים הרכב
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 שיעור

 התוספות יחידה
 פרט תיאור מבס בללי מס קנייה ביבוא סטטיסטית

 ב"א

 ב"א

 ב"א

 ב"א

60% 

60% 

60% 

12% 

12% 

12% 

2% 

2% 

6% 

 ב"א

 ב"א

 ב"א

 ב"א

 ק"ג

 ק"ג

 ב"א

 ראה בללים 4
 עד 6 לבנ"י

 פטור

6% 

 פטור

6% 

 פטור

- - -9960/6 

- - -9980/5 

- - -9990/3 

87.09| 

- מערבות לבלימה ומערבות מסוג - - 9950/7 
 בלמנוע להאטת מהירות רבב וחלקיהן
 המיוחדים; אבזר היגוי; לרבות מתלה

 קדמי על חלקיו המיוחדים; מנגנון
 היגוי הידראולי וחלקיו המיוחדים;

 צירי הנעה לרבב בעל הנעה קדמית,
 הבוללים מפרקים הומוקינטיים

Homokinet) להעברת הבוח דרך ic) 
 מערבות ההגה וחלקיהם המיוחדים,

 צלחת רתימה לחיבור גורר תומך לנגרר
י גרירה, וחלקיהם המיוחדים; ו  נתמך; ו

 מערבת סיבה מרבזית שאינה למנוע
 וחלקיה; בולמי זעזועים; מצמד

 למניפת קירור; מחזירי אור; מנגנון
 חשמלי המיוחד לפתיחה וסגירה של

 דלת הזזה

 חלקים לחגורות בטיחות

 אחרים

( W O R K S T R U C K S  רבבי עבודות (
 בעלי הנעה עצמית, שאינם מצוידים

 בציוד הרמה או שינוע, מהסוג
 המשמש בבתי חרושת, במחסנים,

 בנמלים או בשדות תעופה, להובלת
 טובין למרחקים קצרים; טרקטורים

 מהסוג המשמש ברציפי תחנות רבבת;
 חלקים של בלי הרבב האלה -

 10001- בלי רבב:-

 |1100-- חשמליים:-

(JOR) 1140/1 רבב מסחרי 

(JOR) 1190/6 אחרים 

- אחרים:- - 1900| 

(JOR) 1940/4 רבב מסחרי 

(JOR) 1990/9 אחרים 

 |9000 - חלקים:-

- אופנים שעליהם מורבבים צמיגים - - 9020/7 
 שאינם ניתנים לניפוח

- אחרים - - 9090/0 

 |87.10/6 טנקים ורבב קרבי משוריין אחר,
 ממונעים, אם מצוידים בנשק או לא,
(JOR) וחלקיהם של בלי רבב באלה 

60% 12% 6% 

72% 

6% 

2% 

 ק״ת — שיעורי מק״ח 1577, ב׳ באב התשס״ט, 23.7.2009 197



 א. ב. ג. ד. ה.

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 פרט תיאור מבס בללי מס קנייה ביבוא

 אופנועים (לרבות מופדים) ואופניים
 מצוידים במנוע עזר, עם סירת צד

side) לאופנוע או בלעדיה; סירות צד 
- (cars 

87.111 

 בעל מנוע בובנה סירוגי בשריפה 7% 40% ב"א
 פנימית שנפח הצילינדרים שלו אינו

 עולה על 50 סמ"ק

 בעל מנוע בובנה סירוגי בשריפה
 פנימית שנפח הצילינדרים שלו עולה

 על 50 סמ"ק ואינו עולה על 250
 סמ"ק:-

- 1000/31 

- 2000| 

- ב"א - קטנועים ותלת-קטנועים 7% 40% - - 2010/1 

- ב"א  תלת-אופנוע למשא או אופנוע 7% 40%
 לייצורו

- - - 2030/9 

- ב"א  שנפח הצילנדרים שלו אינו עולה על 7% 40%
11 K W 125 סמ"ק ושהספק מנועו עד 

- - - 2040/8 

 אחרים 7% 72% ב"א

 בעל מנוע בובנה סירוגי בשריפה
 פנימית שנפח הצילינדרים שלו עולה

 על 250 סמ"ק אך אינו עולה על 500
 סמ"ק:-

- - - 2090/3 

- 3000| 

- ב"א - קטנועים ותלת-קטנועים 7% 40% - - 3010/0 

- ב"א  תלת-אופנוע למשא או אופנוע 7% 40%
 לייצורו

- - - 3030/8 

 אחרים 7% 72% ב"א

 בעל מנוע בובנה סירוגי בשריפה פנימית
 שנפח הצילינדרים שלו עולה על 500

 סמ"ק אך אינו עולה על 800 סמ"ק:-

- - - 3090/2 

- 4000| 

- ב"א - קטנועים ותלת-קטנועים 7% 40% - - 4010/9 

- ב"א  תלת-אופנוע למשא או אופנוע 7% 40%
 לייצורו

- - - 4030/7 

 אחרים 7% 72% ב"א

 בעל מנוע בובנה סירוגי בשריפה
 פנימית שנפח הצילינדרים שלו עולה

 על 800 סמ"ק:-

- - - 4090/1 

- 5000| 

- ב"א - קטנועים ותלת-קטנועים 7% 40% - - 5010/8 

- ב"א - תלת-אופנוע למשא או אופנוע לייצורו 7% 40% - - 5030/6 

- ב"א - אחרים 7% 72% - - 5090/0 

 |9000 — אחרים:—

 9010 ——— המונע על ידי מנוע חשמלי, שלא
 ניתנו לגביו רישיון רכב או היתר לנוע
 בדרכים מאת רשות הרישוי וכל עוד

 אינו נע בדרכים:—
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 א. ב. ג, ד. ה.

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 פרט תיאור מכס כללי מס קנייה ביבוא

- כ״א -  9011/2 אם משקלו אינו עולה על 150 ק״ג 7%

- כ״א  9019/5 אחר 7% 30%

- כ״א -  9020/3 אחר, המונע על ידי מנוע חשמלי בלבד 7%

- כ״א - אחרים 7% 72% - - 9090/6 

 אופניים בעלי שני גלגלים ואופניים פטור כ״א
 אחרים (לרבות תלת-אופניים

 להובלות), לא ממונעים

 עגלות נכים, אם ממונעות על ידי מנוע
 או באופן מכני אחר, או לא -

87.12/21 

87.131 

- כ״א -  1000/91 - שאינן ממונעות באופן מכני (JOR) פטור

 אחרות (JOR) פטור כ״א

 חלקים ואבזרים של כלי רכב שבפרטים
 עד 87.13 87.11 -

 של אופנועים (לרבות מופדים):-

- 9000/11 

87.141 

- 10001 

 מושבים 12% 12% 60% ק״ג

 אחרים:-

1100/51 

1900| 

- ק״ג -  אופן בלי צמיג; רפידות בלימה; דיסקאות 6%
A B S בלימה; תופי בלם ומערכת 

- - - 1920/6 

- אחרים 6% 12% 60% ק״ג - - 1990/9| 

- כ״א -  של עגלות נכים (JOR) פטור

 אחרים:-

- 2000/6| 

- 9000| 

- כ״א - - מסגרות ומזלגות וחלקיהן פטור - 9100/7| 

- כ״א - - חישוקים וחישורים לגלגלים פטור - 9200/5| 

 טבורי גלגלים, חוץ מטבורי בלימה פטור כ״א
C ובלמי טבורים, O A S T E R מסוג 

 וסבבות הינע חופשי

- - 9300/3| 

- כ״א -  בלמים, לרבות טבורי בלימה מסוג פטור
C ובלמי טבורים, וחלקיהם O A S T E R 

- - 9400/1| 

- כ״א - - מושבים פטור - 9500/8| 

- כ״א - - דוושות ומימסרות־ארכובה, חלקיהן פטור - 9600/6| 

 כ״א
- -

 אחרים פטור

 עגלות תינוק וחלקיהן -

- - 9900/0| 

87.15| 

 כ״א
- -

 עגלות פטור

 חלקים :-

- - - 0010/4 

- - - 0090 

- כ״א -  0091/4 שאינם כוללים בד טקסטילי פטור

- כ״א -  0099/7 אחרים 12%

) וגרורים T R A I L E R S  87.161 גרורים (
; בלי ( S E M I - T R A I L E R S  נתמבים (

 רבב אחרים שאינם מונעים באופן
 מבני; חלקיהם -
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 א. ב. ג. ד. ה.

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 פרט תיאור מבס בללי מס קנייה ביבוא

 גרורים וגרורים נתמבים מסוג
, למגורים או למחנאות:- C A R A V A N 

- 1000| 

 שרוחבם אינו עולה על 2.5 מטר 12% 40% 40% ב"א
 ואורבם אינו עולה על 12 מטר

- - - 1010/1 

- ב"א - - אחרים 12% - - 1090/3 

 גרורים וגרורים נתמבים להעמסה עצמית 12% ב"א
 או לפריקה עצמית, למטרות חקלאיות

 גרורים וגרורים נתמבים אחרים
 להובלת טובין:-

 גרורי מבל וגרורי מבל נתמבים:-

- 2000/1| 

- 3000| 

- - 3100| 

- ב"א -  המיוחדים לבבאות, שיובאו באישור פטור
 המנהל ובאישור מפקח בבאות ראשי

3110/7 

 ב"א
- -

 אחרים 12%

 אחרים:-

3190/9 

- - 3900| 

- ב"א -  המיוחדים לבבאות, שיובאו באישור פטור
 המנהל ובאישור מפקח בבאות ראשי

- - - 3910/0 

 אחרים 12% ב"א

 גרורים אחרים וגרורים נתמבים
 אחרים:-

- - - 3990/2 

- 4000| 

- ב"א -  המיוחדים לבבאות, שיובאו באישור פטור
 המנהל ובאישור מפקח בבאות ראשי

- - - 4010/8 

- ב"א -  אחרים 12%

 בלי רבב אחרים:-

- - - 4090/0 

- 8000| 

- ב"א -  המיוחדים לבבאות, שיובאו באישור פטור
 המנהל ובאישור מפקח בבאות ראשי

- - - 8010/4 

- ב"א - - מריצות בעלות גלגל אחד 12% - - 8020/3 

 ק"ג
- -

 אחרים 6%

 חלקים:-

- - - 8090/6 

- 9000| 

- ק"ג -  אופנים שעליהם מורבבים צמיגים 12%
 שאינם ניתנים לניפוח

- - - 9010/3 

- ק"ג -  צירים, אופנים, של״פ בסעיף 9010, 10%
 חישורים ומעצורים

- - - 9020/2 

- ק"ג -  9090/5 אחרים 6%

ים״ — נ  (4) בפרט 7 שבקבוצה 1, תחת ״טובין שו

 (א) בכלל 1 לכללים לפרט 7, אחרי ״בפרט זה —״ יבוא:

 ״(א) אופנוע, משקל כולל מותר, רכב נוסעים, רכב מסחרי — כהגדרתם בסעיף 1

ים) לפרק 87;״;  לכללים נוספים (ישראלי

 (ב) במקום פרט משנה 3100 יבוא:
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 א, ב, ג, שיעורי המכס ד, ה,

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 פרט תיאור כללי קהילה ואפט״א מס קנייה ביבוא

 כ״א

 50% כ״א
 בניכוי סכום

 ההפחתה
 החל על הרכב

 בהתאם לכלל 5
 לכללים נוספים

 (ישראליים)
 בפרק 87

50% 
 בניכוי סכום

 ההפחתה
 החל על הרכב
 בהתאם לכלל

 5 לכללים
 נוספים

 (ישראליים)
 בפרק 87

 ״31001 — עולה אשר זכאי לפטור ממס
 לפי סעיף 6 לצו מס קניה (פטור),

 התשל״ו—101975, שייבא רכב
 מנועי:—

 3120/8 אופנוע ובלבד שהעולה לא
 ייבא רכב מנועי לפי סעיף 3130

 (מותנה)

 3130 ——— רכב מנועי, ובלבד שהעולה
 לא ייבא אופנוע לפי סעיף

 3120 (מותנה)

 כ״א

 כ״א ״;

 72% בניכוי
 סכום המכס

 ששולם במועד
 שחרור הרכב

 מפיקוח המכס

 72% בניכוי
 סכום המכס

 ששולם במועד
 שחרור הרכב

 מפיקוח המכס

 פטור

 |3200/8 —— עולה שייבא רכב מנועי בפרט
 3100, העבירו או את השימוש

 בו לאחר, והוא אינו זכאי
 לפטור לפי סעיף 17(ב) לצו
 מס קניה (פטור), התשל״ו—

 1975, ובלבד שבמועד שחרורו
 מפיקוח המכס חלפו מעל 24

 חודשים ממועד ייצורו של
יצורו  הרכב, או אם מועד י

 אינו ידוע, מהמועד שבו
 נרשם לראשונה בדרכים

 במדינת חוץ :—

 3210/7 ——— אופנוע

 3230/5 ——— רכב מנועי אחר פטור

 כ״א״;

נים״ יבוא:  (5) אחרי פרט 813 שבקבוצה 3, תחת ״טובין שו

 רכב אספנות שמשקלו הכולל 7% פטור 72%
 המותר, כהגדרתם בתקנה 1

 לתקנות התעבורה, אינו עולה
 על 4,500 ק״ג

 ״814

 ק״ת—שיעורי מק״ח, התשל״ו, עמי 36; התשס״ז, עמי 1120,

50% 50% 

7% 

7% 
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ז התש״ע ם י״ח בתמו ו ם י״ב באב התשס״ט (2 באוגוסט 2009) עד י ו , (א) בתקופה שמי  הוראות שעה 6

לו כלל 5 לכללים נוספים (ישראליים), בפרק 87 לצו העיקרי, ראו כאי י 2010), י נ ו  (30 בי

ו בא: י אחר  כנוסחו בסעיף 5(3) לצו זה, סומן ״(א)״ ו

א ו ו ה יה החל עלי י ר מס הקנ עו עי ששי ו  ״(ב) מסכום המס החל על כלי רכב מנ

ת בדחיסה (דיזל צ ו מ ע בוכנה בשריפה פנימית ה ו א בעל מנ ו ה  72% או 90% ו

 או דיזל למחצה), בו מותקנים האבזרים לטיפול בגזי פליטה המפורטים בטור

ין זה, ופחת סכום כמפורט בטור ב׳ בטבלה שלהלן; לעני  א׳ בטבלה שלהלן, י

ם בתקני מדי  ״אבזרים לטיפול בגזי פליטה״ — אבזרים לטיפול בגזי פליטה העו

די מנהל אגף הרכב בהתאם ר אשר נקבעו בדרישות חובה על י י ו ו ם הא הו י  ז

 לתקנה 282 לתקנות התעבורה,

 טור בי
 טור אי סכום ההפחתה
 האבזר לטיפול בגזי פליטה בשקלים חדשים

 ממיר קטליטי מחמצן 1,500

 לוכד חלקיקים 3,500

ר קטליטי מחמצן 4,000״  לוכד חלקיקים וממי

ם כ״ד בטבת התשע״א ו ם י״ב באב התשס״ט (2 באוגוסט 2009) עד י ו  (ב) בתקופה שמי

לו בכלל 5 לכללים נוספים (ישראליים), בפרק 87 לצו  (31 בדצמבר 2010), יראו כאי

 העיקרי, כנוסחו בסעיף 5(3) לצו זה, בטבלה בטור ב׳, בעמודה ד׳, במקום ״1600״ בא

 ״2400״,

ם י״ח בטבת התשע״ג ו ם י״ב באב התשס״ט (2 באוגוסט 2009) עד י ו  (ג) בתקופה שמי

לו בסעיפים 2270 ו־2370, בפרט 87,03 לצו העיקרי כנוסחו ראו כאי  (31 בדצמבר 2012), י

 בסעיף 5(3) לצו זה, בטור ד׳, במקום ״ראה כללים 4 עד 6 לכנ״י״ בא ״30%״ ,

ם כ״ח בטבת התשע״ד ו נואר 2013) עד י ם י״ט בטבת התשע״ג (1 בי ו  (ד) בתקופה שמי

לו בסעיפים 2270 ו־2370, בפרט 87,03 לצו העיקרי כנוסחו ראו כאי  (31 בדצמבר 2013), י

 בסעיף 5(3) לצו זה, בטור ד׳, במקום ״ראה כללים 4 עד 6 לכנ״י״ בא ״45%״,

ם ט׳ בטבת התשע״ה ו נואר 2014) עד י ם כ״ט בטבת התשע״ד (1 בי ו  (ה) בתקופה שמי

לו בסעיפים 2270 ו־2370, בפרט 87,03 לצו העיקרי כנוסחו ראו כאי  (31 בדצמבר 2014), י

 בסעיף 5(3) לצו זה, בטור ד׳, במקום ״ראה כללים 4 עד 6 לכנ״י״ בא ״60%״,

ם ט׳ בטבת התשע״ה ו ם י״ב באב התשס״ט (2 באוגוסט 2009) עד י ו  (ו) בתקופה שמי

לו בסעיף 9011, בפרט 87,03 לצו העיקרי כנוסחו בסעיף 5(3) ראו כאי  (31 בדצמבר 2014), י

 לצו זה, בטור ד׳, במקום ״ראה כללים 4 עד 6 לכנ״י״ בא ״10%״,

ם ג׳ בטבת התש״פ (31 ו נואר 2015) עד י ם י׳ בטבת התשע״ה (1 בי ו  (ז) בתקופה שמי

לו בסעיף 9011, בפרט 87,03 לצו העיקרי כנוסחו בסעיף 5(3) ראו כאי  בדצמבר 2019), י

 לצו זה, בטור ד׳, במקום ״ראה כללים 4 עד 6 לכנ״י״ בא ״30%״,

ם י״ד בטבת התש״ע ו ם י״ב באב התשס״ט (2 באוגוסט 2009) עד י ו  (ח) בתקופה שמי

ם״ לצו העיקרי י נ לו בפרט 7 שבקבוצה 1, תחת ״טובין שו ראו כאי  (31 בדצמבר 2009), י

 כנוסחו בסעיף 5(4) לצו זה —
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 (1) אחרי סעיף 4034 בא:

 א. ב. כ ג. שיעורי המבס ד. ה.

 יחידה
 סטטיסטית

 שיעור
 התוספות

 מס קנייה ביבוא
 קהילה
 פרט תיאור בללי ואפט״א

 רבב מנועי משולב מנוע 7% פטור 30% ב״א
 (HYBRID) שנפח הצלינדרים

 שלו אינו עולה על 3,000 סמ״ק,
יצורו חלפו מעל 24  ומתאריך י
יצורו  חודשים, או אם מועד י

 אינו ידוע, מהמועד שבו נרשם
 לראשונה לתנועה בדרבים

 במדינת חוץ

4035/7" 

 רכב מנועי בעל מנוע חשמלי 7% פטור 10% ב״א
 בלבד המשמש לצורך הנעת

יצורו חלפו  הרכב, שמתאריך י
 מעל 24 חודשים, או אם מועד

יצורו אינו ידוע, מהמועד שבו  י
 נרשם לראשונה לתנועה בדרכים

 במדינת חוץ

4036/5 

 רכב מנועי אחר ובלבד שמתאריך 7% פטור 72% ב״א";
יצורו חלפו מעל 24 חודשים,  י

יצורו אינו ידוע,  או אם מועד י
 מהמועד שבו נרשם לראשונה
 לתנועה בדרכים במדינת חוץ

4039/9 

 (2) אחרי סעיף 4043 בא:

 רבב מנועי משולב מנוע 7% פטור 30% ב״א
 (HYBRID) שנפח הצלינדרים

 שלו אינו עולה על 3,000 סמ״ק,
יצורו חלפו מעל 24  ומתאריך י
יצורו  חודשים, או אם מועד י

 אינו ידוע, מהמועד שבו נרשם
 לראשונה לתנועה בדרבים

 במדינת חוץ

4044/7" 

 רבב מנועי בעל מנוע חשמלי 7% פטור 10% ב״א
 בלבד המשמש לצורך הנעת

יצורו חלפו  הרבב, שמתאריך י
 מעל 24 חודשים, או אם מועד

יצורו אינו ידוע, מהמועד שבו  י
 נרשם לראשונה לתנועה בדרבים

 במדינת חוץ

4045/5 

- ב״א";  4046/9 רבב מנועי אחר ובלבד שמתאריך 7% פטור 72%
 ייצורו חלפו מעל 24 חודשים,

יצורו אינו ידוע,  או אם מועד י
 מהמועד שבו נרשם לראשונה
 לתנועה בדרכים במדינת חוץ
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ם י״ב באב התשס״ט (2 באוגוסט 2009), ו לתו של צו זה בי , (א) תחי  תחילה וסייג 7
 לתחולה

עי ששוחרר מפיקוח המכס ו ל על רכב מנ חו ו זה לא י ר בסעיף קטן (א) צ  (ב) על אף האמו

ם התחילה, ו תנה ולא שולמו בעדו מסי היבוא, כולם או מקצתם, לפני י  בפרט מו

ץ י נ י י ט ל ש ב ו ) י 2 0 0 י 9 ל ו י 1 ב 4 ט ( ״ ס ש ת ז ה ו מ ת ב ב ״  כ

צר ) שר האו 3 — 1 9 0 מ 6 ח ) 

 החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או המגדילות מכם

 ומם קנייה על טובין

, ולסעיף 3 ' ו 949 י תעריף), התש״ט- ו נ  בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שי

עדת הכספים של הכנסת, לאשר את אותן , מחליטה ו 2 ו 9 58 ח- ״  לחוק הבלו על הדלק, התשי

צאה מהן מוגדל יה על טובין ובצו הבלו שכתו ת בצו תעריף המכס והפטורים ומס קני ראו  הו

ר הבלו: עו שי ם ו מי י יה על טובין מסו י ר המכס ומס הקנ עו  שי

;  (ו) צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מסי 24), התשס״ט-32009

. 4 ו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון), התשס״ט-2009  (2) צ

י 2009) נ ו ון התשס״ט (22 בי ו  לי בסי

י נ פ ה ג ש  (חמ 906ו-3) מ

עדת הכספים ושב ראש ו  י

 1 ס״ח התש״ט, עמי 154.

 2 ס״ח התשי״ח, עמי 160.

 3 ק״ת-שיעורי מק״ח, התשס״ט, עמי 168.

 4 ק״ת-שיעורי מק״ח, התשס״ט, עמי 168.

 החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או המגדילות מכס

 ומס קנייה על טובין

, מחליטה ועדת י תעריף), התש״ט—11949 ו נ  בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שי

יה על רים ומס קני ת בצו תעריף המכס והפטו ראו  הכספים של הכנסת, לאשר את אותן הו

ר המכס עו צאה מהן מוגדל שי , שכתו ראת שעה), התשס״ט—22009 הו  טובין (תיקון מס׳ 22 ו

ו פטורים ממנו, יה על טובין שהי ו מוטל מכס ומס קני ם א מי י יה על טובין מסו י  ומס הקנ

י 2009) נ ו ז התשס״ט (30 בי  ח׳ בתמו

י נ פ ה ג ש  (חמ 1906—3) מ

עדת הכספים ושב ראש ו  י

 1 ס״ח התש״ט, עמ׳ 154.

 2 ק״ת—שיעורי מק״ח, התשס״ט, עמ׳ 166.
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 החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או המגדילות מכס

 ומס קנייה על טובין

, מחליטה ועדת י תעריף), התש״ט—11949 ו נ  בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שי

יה על רים ומס קני ת בצו תעריף המכס והפטו ראו  הכספים של הכנסת, לאשר את אותן הו

יה על י ר המכס ומס הקנ עו צאה מהן מוגדל שי , שכתו  טובין (תיקון מס׳ 26), התשס״ט—22009

, ו פטורים ממנו ם או מוטל מכס ומס קנייה על טובין שהי מי י  טובין מסו

ני 2009) ו ז התשס״ט (30 בי  ח׳ בתמו

י נ פ ה ג ש  (חמ 1906—3) מ

עדת הכספים ושב ראש ו  י

 ס״ח התש״ט, עמ׳ 154.
 ק״ת—שיעורי מק״ח, התשס״ט, עמ׳ 174.
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