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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )הוראת שעה( )מס' 3(,
התש"ע-2010

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

התשי"ב-31952, אני מצווה לאמור:

טובין, 1.הוראות שעה על  קניה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו  הראשונה  בתוספת  האמור  אף  על 
התשס"ז-42007 )להלן - הצו העיקרי( -  

בתקופה שמיום פרסום צו זה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(, יראו )א(
כאילו -

בפרט 22.07 -)1( 

במקום סעיף 1010 בא:)א(

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאור   פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

שמנכ"ל משרד הבריאות אישר כי "1010/7 ---
הוא ישמש לצרכים רפואיים בבתי 

חולים  או  במרפאות  של  קופת  
חולים,  של  מגן דוד אדום או של 

משרד הבריאות, אם משמש כאמור 
)CAN( )EFTA( )מותנה(

8%
 

ליטר";--

במקום סעיף 1020 בא:)ב(

שמנכ"ל  משרד הבריאות אישר "1020/6 ---
כי הוא ישמש לייצור סמי רפואה 

- למעט  סמי רפואה המכילים כוהל 
בלבד, או סמי רפואה המכילים כוהל 

שנמהלו או הוספו לו חומרי עזר - 
)EFTA(  )אם משמש כאמור )מותנה

8%
 

ליטר";--

במקום סעיף 1030 בא:)ג(

אם הוכח להנחת דעתו של המנהל "1030/5 ---
כי הכוהל ישמש לייצור חומץ ואם

)EFTA( )משמש כאמור )מותנה

8%
 

ליטר";--

במקום סעיף 1040 בא:)ד(

שמנכ"ל  משרד הביטחון אישר כי "1040/4 ---
ישמש לייצור אתר והמשמש כאמור 

)EFTA( )מותנה(

8%
 

ליטר";--

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

2  ס"ח התש"ט, עמ' 154; התש"ך, עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161.

3 ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן, עמ' 190.

4  ק"ת ― שיעורי מק"ח, התשס"ז, עמ' 57; התשס"ט, עמ' 6; התש"ע, עמ' 22. ועמ' 190
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במקום סעיף 1091 בא:)ה(

ה.ד.ג.ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאור   פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

---- 1091/7")EU1 ( )EFTA( 8% + 8.90 ₪   כוהל מענבים
לליט. כוהל

  

75% אל"פ 
מ–3.53 ₪ לליט. 

כוהל אל"י 
מ–7.20 ₪ לליט. 

כוהל

ליטר";70%

אחרי סעיף 1091 בא:)ו(

אחר, בכלי קיבול המכילים 2 ליטר "1092/8 ----
)EFTA( )CAN( או פחות

 8% ₪ 20 + 75%
לליט. כוהל

ליטר";100%

במקום סעיף 1099 בא:)ז(

---- 1099/0")EFTA( )CAN( 75% אל"פ 8% אחר
מ–3.53 ₪ לליט. 

כוהל אל"י 
מ–7.20 ₪ לליט. 

כוהל

ליטר";70%

במקום פרט משנה 2000 בא:)ח(

כוהל אתילי וכוהלים אחרים, "|2000/7 -
)EFTA( מפוגלים, בכל חוזק שהוא

פטור
  

ליטר";-1 ₪ לליט. כוהל

בפרט 22.08 -)2(

במקום פרט משנה 2000 בא:)א(

כוהלים  לשתיה  המופקים  על "|2000/5 -
ידי זיקוק יין ענבים או דורכאות 

)JOR( )EU1( ענבים )MARC(

   ₪ 9.90 + 12%
לליט.כוהל

  

 ₪ 20 + 75%
לליט. כוהל

ליטר";100%

במקום פרט משנה 3000 בא:)ב(

- 3000/4|")JOR( )CAN( 12% + 2.50 ₪   ויסקי
לליט.כוהל 

 ₪ 20 + 75%
לליט. כוהל

ליטר";100%

    )ג(    במקום פרט משנה 4000 בא:

רום וכוהלים לשתיה אחרים "|4000/3 -
המופקים מזיקוק מוצרים מותססים 

)JOR( )CAN( של קנה סוכר

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 

 ₪ 20 + 75%
לליט. כוהל

ליטר";100%

במקום פרט משנה 5000 בא:)ד(

- 5000/2|")JOR( ג'ין וג'נבה 
)CAN( )EFTA(

  ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 

 ₪ 20 + 75%
לליט. כוהל

ליטר";100%

במקום פרט משנה 6000 בא:)ה(
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ה.ד.ג.ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאור   פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

- 6000/1|")CAN( )JOR( 12% + 2.50 ₪   וודקה
לליט.כוהל 

 ₪ 20 + 75%
לליט. כוהל

ליטר";100%

במקום פרט משנה 7000 בא:)ו(

 ליקרים וקורדיאלים"|7000/0 -
)JOR( )CAN(

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל 

 ₪ 20 + 75%
לליט. כוהל

ליטר";100%

במקום פרט משנה 9000 בא:)ז(

אחרים :-"|9000 -

כי 9040/4 --- אישר  הבריאות  משרד  שמנכ"ל 
בבתי  רפואיים  לצרכים  ישמש  הוא 
חולים או במרפאות של קופת חולים, 

של מגן דוד אדום, או של משרד
הבריאות, אם משמש כאמור )מותנה( 

)JOR( )CAN( )EFTA(

8%
 

ליטר--

כי  9050/3 --- אישר  הבריאות  משרד  שמנכ"ל 
 - רפואה  סמי  לייצור  ישמש  הוא 
כוהל  המכילים  רפואה  סמי  למעט 
בלבד, או סמי רפואה המכילים כוהל

 - עזר  חומרי  לו  הוספו  או  שנמהלו 
 )JOR( )מותנה(  כאמור  משמש  אם 

)CAN( )EFTA(

8%
 

ליטר--

--- 9060/2 )JOR(  )MESCAL( טקילה, מסקל
)CAN( )MEX( )EFTA(

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל 

 ₪ 20 + 75%
לליט. כוהל

ליטר100%

וודקה מתובלת בצמחים או בחומרים 9070/1 ---
)JOR( )CAN( )EFTA( ארומטיים

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 ₪ 20 + 75%
לליט. כוהל

ליטר100%

אחרים :-9090 ---

המכילים פחות מ–8 למאה כוהל 9091/7 ---
בנפח ואריזה שאינה עולה על 400 

)JOR( )EFTA( )TUR( )CAN( סמ"ק

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 

80 ₪ לליט. 
כוהל

ליטר- 

תוסף תזונה, כגון פרחי באך ודומיו, 9093/3 ---
המבוסס על תמציות צמחים

באריזה שאינה עולה על 100 מ"ל 
 )JOR( ובלבד שמצוידת בטפטפת

)CAN( )EFTA(

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 

ליטר--

--- 9099/0 )JOR( )CAN( )TUR(  אחרים
)EFTA(

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 ₪ 20 + 75%
לליט. כוהל

ליטר".100%

תיקון התוספת 
השלוש עשרה

ו–22.08.9092 2. בתוספת השלוש עשרה לצו העיקרי, בטור א', במקום פרטים 22.08.9022 
בא "22.08.9060".

תיקון התוספת 
השבע עשרה

בתוספת השבע עשרה לצו העיקרי, בטור א', במקום פרטים 22.08.2090 בא "22.08.2000".3.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
ץ ני י בל שטי ו         י

)חמ 1906―3(          
                                                                              שר האוצר
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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )תיקון מס' 10(,
התש"ע-2010

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

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

בסעיף 11 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ז-42007 )להלן - 1.
הצו העיקרי(, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב1( סכומי המס שבפרטים 22.07 ו–22.08 יתואמו ב–1 בינואר כל שנה, לפי השינוי 
שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי; ואולם ב–1 בינואר 2014 בלבד יתואמו סכומי 

המס כאמור לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת מדד דצמבר 2008."

בתוספת הראשונה לצו העיקרי -2.

בפרט 22.07 -)1(

במקום סעיף 1010 יבוא:)א(

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאור   פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

שמנכ"ל משרד הבריאות אישר כי "1010/7 ---
הוא ישמש לצרכים רפואיים בבתי 

חולים  או  במרפאות  של  קופת  
חולים,  של  מגן דוד אדום או של 

משרד הבריאות, אם משמש כאמור 
)CAN( )EFTA( )מותנה(

8%
 

ליטר";--

במקום סעיף 1020 יבוא:)ב(

שמנכ"ל  משרד הבריאות אישר "1020/6 ---
כי הוא ישמש לייצור סמי רפואה 

- למעט  סמי רפואה המכילים כוהל 
בלבד, או סמי רפואה המכילים כוהל 

שנמהלו או הוספו לו חומרי עזר - 
)EFTA(  )אם משמש כאמור )מותנה

8%
 

ליטר";--

במקום סעיף 1030 יבוא:)ג(

אם הוכח להנחת דעתו של המנהל "1030/5 ---
כי הכוהל ישמש לייצור חומץ ואם

)EFTA( )משמש כאמור )מותנה

8%
 

ליטר";--

תיקון סעיף 11

תיקון התוספת
הראשונה

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

2  ס"ח התש"ט, עמ' 154; התש"ך, עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161.

3 ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן, עמ' 190.

4  ק"ת - שיעורי מק"ח, התשס"ז, עמ' 57; התשס"ט, עמ' 6; התש"ע, עמ' 22 ועמ' 193.
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במקום סעיף 1040 יבוא:)ד(

ה.ד.ג.ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

שמנכ"ל משרד הביטחון אישר כי "1040/4 ---
ישמש לייצור אתר והמשמש כאמור 

)EFTA( )מותנה(

8%
 

ליטר";--

במקום סעיף 1091 יבוא:)ה(

---- 1091/7")EU1( )EFTA( 8% +  8.90 ₪   כוהל מענבים
לליט. כוהל

  

 ₪ 80  
לליט. כוהל

ליטר";-

אחרי סעיף 1091 יבוא:)ו(

אחר, בכלי קיבול המכילים 2 ליטר "1092/8 ----
)CAN( )EFTA( או פחות

8%
  

 ₪ 80  
לליט. כוהל

ליטר";-

במקום סעיף 1099 יבוא:)ז(

---- 1099/0")EFTA( )CAN( 80 ₪ 8% אחר  
לליט. כוהל

ליטר";-

במקום פרט משנה 2000 יבוא:)ח(

כוהל אתילי וכוהלים אחרים, "|2000/7 -
)EFTA( מפוגלים, בכל חוזק שהוא

פטור
  

 ₪ 1 
לליט. כוהל

ליטר";-

בפרט 22.08 -)2(

במקום פרט משנה 2000 יבוא:)א(

כוהלים  לשתיה  המופקים  על "|2000/5 -
ידי זיקוק יין ענבים או דורכאות 

)JOR( )EU1( ענבים )MARC(

   ₪ 9.90 + 12%
לליט.כוהל

  

 ₪ 80  
לליט. כוהל

ליטר";-

במקום פרט משנה 3000 יבוא:)ב(

- 3000/4|")JOR( )CAN( 12% + 2.50 ₪   ויסקי
לליט.כוהל 

 ₪ 80  
לליט. כוהל

ליטר";-

    )ג(    במקום פרט משנה 4000 יבוא:

רום וכוהלים לשתיה אחרים "|4000/3 -
המופקים מזיקוק מוצרים מותססים 

)JOR( )CAN( של קנה סוכר

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 

 ₪ 80  
לליט. כוהל

ליטר";-

במקום פרט משנה 5000 יבוא:)ד(

- 5000/2|")JOR( ג'ין וג'נבה 
)CAN( )EFTA(

  ₪2.50 + 12%
לליט.כוהל

 ₪ 80  
לליט. כוהל

ליטר";-

 )ה(    במקום פרט משנה 6000 יבוא:
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ה.ד.ג.ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

- 6000/1|")JOR( )CAN( וודקה
 

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 ₪ 80 
לליט. כוהל

ליטר";-

במקום פרט משנה 7000 יבוא:)ו(

 ליקרים וקורדיאלים"|7000/0 -
)JOR( )CAN(

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 ₪ 80  
לליט. כוהל

ליטר";-

במקום פרט משנה 9000 יבוא:)ז(

אחרים :-"|9000 -

כי 9040/4 --- אישר  הבריאות  משרד  שמנכ"ל 
בבתי  רפואיים  לצרכים  ישמש  הוא 
חולים או במרפאות של קופת חולים, 
משרד  של  או  אדום,  דוד  מגן  של 
הבריאות, אם משמש כאמור )מותנה( 

)JOR( )CAN( )EFTA(

8%
 

ליטר--

כי  9050/3 --- אישר  הבריאות  משרד  שמנכ"ל 
 - רפואה  סמי  לייצור  ישמש  הוא 
כוהל  המכילים  רפואה  סמי  למעט 
בלבד, או סמי רפואה המכילים כוהל

 - עזר  חומרי  לו  הוספו  או  שנמהלו 
 )JOR( )מותנה(  כאמור  משמש  אם 

)CAN( )EFTA(

8%
 

ליטר--

--- 9060/2 )JOR(  )MESCAL( טקילה, מסקל
)CAN( )MEX( )EFTA(

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל 

 ₪ 80  
לליט. כוהל

ליטר-

וודקה מתובלת בצמחים או בחומרים 9070/1 ---
)JOR( )CAN( )EFTA( ארומטיים

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 ₪ 80  
לליט. כוהל

ליטר-

אחרים :-9090 ---

המכילים פחות מ–8 למאה כוהל 9091/7 ----
בנפח ובאריזה שאינה עולה 400 

)JOR( )EFTA( )TUR( )CAN( סמ"ק

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 

 ₪ 80  
לליט. כוהל

ליטר";-

תוסף תזונה, כגון פרחי באך ודומיו, 9093/3 ---
המבוסס על תמציות צמחים

באריזה שאינה עולה על 100 מ"ל 
 )JOR( ובלבד שמצוידת בטפטפת

)CAN( )EFTA(

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 

ליטר--

--- 9099/0 )JOR( )CAN( )TUR(  אחרים
)EFTA(

   ₪ 2.50 + 12%
לליט.כוהל

 ₪ 80  
לליט.כוהל

ליטר";-

בתוספת השלוש עשרה לצו העיקרי, בטור א', במקום פרטים 22.08.9022 ו–22.08.9092   3.
יבוא "22.08.9060".

תיקון התוספת
השלוש עשרה
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