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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מם׳ 12),
 התשע״ב-2ו20

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937', וסעיף 1 לחוק
 מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש״ט-21949, ולפי סעיף 3 לחוק מס קנייה (טובין ושירותים),

 התשי״ב-31952, אני מצווה לאמור:

 הוראת שעה ן, על אף האמור בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין,

 התשע״ב-42012 (להלן — הצו העיקרי), בתקופה שעד יום י״ח בטבת התשע״ג
 (31 בדצמבר 2012), יראו כאילו בפרט 27.10 -

 (1) אחרי פרט 1961 בא:

 ו.

 יחידה
 סטטיסטית

 ה.

 שיעור
 התוספות

 ביבוא

 ד.

 מס קנייה

 ג.

 מכס כללי

 ב.

 תיאור

 א.

 פרט

 31% מסכום אלף ליטר״.
 המס המוטל
 על סולר לפי
 סעיף 1969
 בפרט זה

 ״1962/2 סולר המשמש לייצור חשמל, פטור
 בתקופה שמיום פרסום צו תעריף
 המכס והפטורים ומס קניה על טובין
 (הוראת שעה מסי 12), התשע״ב-
 52012 ועד יום י״ח בטבת התשע״ג

 (31 בדצמבר 2012) (להלן - התקופה
 הקובעת), ובלבד שהתקיימו כל

 אלה:

 (1) המשתמש הוא בעל רישיון
 ייצור או רישיון ייצור עצמי
 כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק
 החשמל, התשנ״ו-61996 (להלן
- חוק משק החשמל), או שהוא
 רשאי לייצר ולמכור חשמל לפי
 סעיף 60 לחוק משק החשמל,

 בתקופה הקובעת;

 (2) המנהל אישר את היבוא
 מראש (מותנה).

 הוראת שעה 2 על אף האמור, בסעיף 1962 לצו העיקרי כנוסחו בצו זה, בתקופה שעד יום חי באייר
 התשע״ב (30 באפריל 2012), יראו כאילו במקום ״31%״ בא ״12%״.

 יי בטבת התשע״ב (5 בינואר 2012)
 (חמ 3-1906)

ניץ י ובל שטי  י
 שר האוצר

 1 ע״ר 1937, תוסי 1, עמי 183; ס״ח התשכ״ה, עמי 118.

 2 ס״ח התש״ט, עמי 154; התש״ך, עמי 18; התשמ״ד, עמי 161.

 3 ס״ח התשי״ב, עמי 344; התש״ן, עמי 190.

 4 ק״ת-שיעורי מק״ח, התשע״ב, עמי 77.

 5 ק״ת-שיעורי מק״ח, התשע״ב, עמי 1028.

 6 ס״ח התשנ״ו, עמי 208.

 1028 ק״ת—שיעורי מק״ח 1665, י״א בטבת התשע״ב, 6.1.2012



 צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון), התשע״ב-2ו20

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבלו על הדלק, התשי״ח-11958, אני מצווה לאמור:

 1 . בסעיף 1 לצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס״ד-22004 - תיקון סעיף 1

 (1) במקום ההגדרה ״ביודיזל״ יבוא:

 ״״ביודיזל״ - חד־אלקיל אסטרים של חומצות שומן מהסוג המשמש כדלק,
 המופקים משומנים ושמנים של בעלי חיים או צמחים אם משומשים או לא,

 אשר סיווגם בפרט 38.26 לתעריף המכס;״;

 (2) בהגדרה ״בנזין״, במקום ״0ןןן.0ן.27״ יבוא ״27.10.1210״.

 טי בטבת התשע״ב (4 בינואר 2012)

 (חמ 3-764)

ניץ י ובל שטי  י
 שר האוצר

 ס״ח התשי״ח, עמי 160.
 ק״ת-שיעורי מק״ח, התשס״ד, עמי 926; התש״ע, עמי 290, עמי 313 ועמי 316; התשע״א, עמי 14; התשע״ב,

 עמי 25.

 צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (הוראת שעה) (תיקון מם׳ 2), התשע״ב-2ו20

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבלו על הדלק, התשי״ח-11958, אני מצווה לאמור:

 1 . בסעיף 1 לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) (הוראת שעה), התשע״א-22010, במקום ההגדרה תיקון סעיף 1
 ״ביודיזל״ המובאת בו יבוא:

 ״״ביודיזל״ — אחד מאלה:

 (1) חד־אלקיל אסטרים של חומצות שומן מהסוג המשמש כדלק, המופקים
 משומנים ושמנים של בעלי חיים או צמחים אם משומשים או לא, אשר

 סיווגם בפרט 38.26 לתעריף המכס, למעט כאמור בפסקה (2);

 (2) חד־אלקיל אסטרים של חומצות שומן מהסוג המשמש כדלק, המופקים
 משמן צמחי משומש שנאסף בישראל או משומן בקר שנאסף מישראל, אשר

 סיווגם בפרט 38.26 לתעריף המכס.״.

 טי בטבת התשע״ב (4 בינואר 2012)
 (חמ 3-764)

ניץ י ובל שטי  י
 שר האוצר

 ס״ח התשי״ח, עמי 160.
 ק״ת-שיעורי מק״ח, התשע״א, עמי 14; התשע״ב, עמי 17 ועמי 25.

 ק״ת-שיעורי מק״ח 1665, י״א בטבת התשע״ב, 6.1.2012 1029
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