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צו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)תיקון	מס'	27	והוראת	שעה(,	התשע"ב—2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	1039
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 26 הוראת שעה(, 
התשע"ב—2012

	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

בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין,	התשע"ב—42012	1�
)להלן	—	הצו	העיקרי(,	בפרט	7	שבקבוצה	1,	תחת	"טובין	שונים"	—	

בכללים	לפרט	7,	בכלל	1	—)1(

בפסקה	)ה(	—)א(

בפסקת	משנה	ב',	במקום	"לפחות	17	שנה"	יבוא	"18	שנה	לפחות";)1(	

צורותיו	)2(	 לכל	 "טבק	 יבוא	 בה,	 האמור	 במקום	 ד',	 משנה	 בפסקת	
במשקל	שאינו	עולה	על	250	גרם,	ובלבד	שלעניין	סיגריות	—	כמות	

הסיגריות	לא	תעלה	על	200,	לכל	נכנס	שגילו	18	שנה	לפחות";

בפסקת	משנה	ה',	במקום	"סעיפים	קטנים	ב	עד	ד"	יבוא	"פסקאות	)3(
משנה	ב'	עד	ד'";

בפסקה	)י(,	פסקאות	משנה	)4(	ו–)5(	—	בטלות;)ב(

בסעיף	5020,	בטור	ב',	אחרי	"טבק"	יבוא	"לכל	צורותיו"	ובמקום	"לפחות	17	שנה"	)2(
יבוא	"18	שנה	לפחות";

במקום	סעיף	5030	יבוא:)3(

ה�ד�ג�						ב�א�

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

לכל	נכנס	שגילו	18	שנה	לפחות,	"5030———
סיגריות	בכמות	שאינה	עולה	על	:—

80	סיגריות,	אם	שהה	מחוץ	5031/5————
לישראל	פחות	מחמישה	ימים

--פטור

200	סיגריות,	אם	שהה	מחוץ	5032/3————
לישראל	חמישה	ימים	או	יותר

-"�-פטור

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"א	בשבט	התשע"ב	)14	בפברואר	2012(	)להלן	-	התחילה(�2�תחילה

בתקופה	שמיום	התחילה	עד	יום	ט'	באייר	התשע"ב	)1	במאי	2012(,	יראו	כאילו	בכללים	3�הוראת	שעה
לפרט	7	שבקבוצה	1,	תחת	"טובין	שונים",	בתוספת	הראשונה	לצו	העיקרי,	בכלל	1)ה(ד	
כנוסחו	בסעיף	1)1()א()2(	לצו	זה,	במקום	האמור	בו	בא	"טבק	לכל	צורותיו	במשקל	שאינו	

עולה	על	250	גרם,	לכל	נכנס	שגילו	18	שנה	לפחות"�

י"ט	בשבט	התשע"ב	)12	בפברואר	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
	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� 4
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )תיקון מס' 27 והוראת שעה(, 
התשע"ב—2012

	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:

בסעיף	10	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קניה	על	טובין,	התשע"ב—42012	)להלן	—	1�
הצו	העיקרי(,	בטור	א'	שבטבלה,	אחרי	סעיף	)2(	יבוא:

טור	ב'	—	פעולת	ההשבחהטור	א'	—	הטובין

				טבק	ותחליפי	טבק מילוי	או	אריזה"�")2א(

�2	,24�01" יבוא	 ו–1010�03�24"	 	24�02�9020 	,24�02�2000" במקום	 העיקרי,	 לצו	 12)ב(	 בסעיף	
02�24	ו–03�24"�

בתוספת	הראשונה	לצו	העיקרי	-3�

	בפרט	01�24	— )1(

יבוא	 לק"ג"	 חדשים	 שקלים	 	241�48" במקום	 ד',	 בטור	 	,1000 משנה	 	בפרט	 )א(
"69�286	שקלים	חדשים	לק"ג";

	במקום	פרט	משנה	2000	יבוא: )ב(

ה�ד�ג�						ב�א�

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

טבק,	שהוסרו	גבעוליו	או	"|2000/6—
קולף,	בשלמות	או	חלקית	

)JOR(	)MERC1(

69�286	שקלים	פטור
חדשים	לק"ג

ק"ג";-

	בפרט	משנה	3000,	בטור	ד',	במקום	"48�241	שקלים	חדשים	לק"ג"	יבוא	"69�286	 )ג(
שקלים	חדשים	לק"ג";

	בפרט	02�24	- )2(

	במקום	פרט	משנה	1000	יבוא: )א(

סיגרים,	צ'רוטים	וסיגרילות,	"|1000—
המכילים	טבק:—

שמשקלם	בלא	מסנן	אינו	עולה	1010/4———
	)CAN(	)TUR(	גרם	3�1	על
)JOR(	)EFTA(	)MERCI(

65%	אל"פ	פטור
מ–23�498	שקלים	
חדשים	לאלף	סג�

אל�סג-

———1090/6	)CAN(	)TUR(	)JOR(	אחרים
)EFTA(	)MERCI(

65%	אל"פ	פטור
מ–28�51	שקלים	

חדשים	לק"ג

ק"ג";-

__________
	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� 4

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 12

תיקון התוספת 
הראשונה
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שקלים	 	40�00" ובמקום	 	"65%" יבוא	 	"54%" במקום	 ד',	 בטור	 	,9010 	בסעיף	 )ב(
חדשים	לק"ג"	יבוא	"28�51	שקלים	חדשים	לק"ג";

	בפרט	03�24	— )3(

	בפרט	משנה	1100,	בטור	ד',	במקום	"00�50	שקלים	חדשים	לק"ג"	יבוא	"69�286	 )א(
שקלים	חדשים	לק"ג";

	286�69" יבוא	 לק"ג"	 חדשים	 שקלים	 	50�00" במקום	 ד',	 בטור	 	,1920 	בסעיף	 )ב(
שקלים	חדשים	לק"ג";

	286�69" יבוא	 לק"ג"	 חדשים	 שקלים	 	50�00" במקום	 ד',	 בטור	 	,1990 	בסעיף	 )ג(
שקלים	חדשים	לק"ג"�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ'	בשבט	התשע"ב	)13	בפברואר	2012(	)להלן	—	התחילה(�4�תחילה

	על	אף	האמור	בפרט	03�24	לצו	העיקרי,	כנוסחו	בסעיף	3)3(	לצו	זה	יראו	כאילו	—5�הוראת	שעה )א(

	בתקופה	שמיום	פרסום	הצו	עד	יום	י"ח	בטבת	התשע"ג	)31	בדצמבר	2012(,	 )1(
בטור	ד',	במקום	"69�286"	בא	"00�115";

בטבת	 כ"ח	 יום	 עד	 	)2013 בינואר	 	1( התשע"ג	 בטבת	 י"ט	 שמיום	 	בתקופה	 )2(
התשע"ד	)31	בדצמבר	2013(,	בטור	ד',	במקום	"69�286"	בא	"00�185";

בטבת	 ט'	 יום	 ועד	 	)2014 בינואר	 	1( התשע"ד	 בטבת	 כ"ט	 שמיום	 	בתקופה	 )3(
התשע"ה	)31	בדצמבר	2014(,	בטור	ד',	במקום	"69�286"	בא	"00�240"�

	על	סכומי	המס	האמורים	בסעיף	קטן	)א(	יחולו	הוראות	סעיף	12)ב(	לצו	העיקרי� )ב(

י"ט	בשבט	התשע"ב	)12	בפברואר	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

תיקון טעות דפוס

התשע"ב-2012, 	,)23 מס'	 )תיקון	 טובין	 על	 קנייה	 ומס	 והפטורים	 המכס	 תעריף	    בצו	
	שפורסם	בק"ת-מק"ח	1667,	עמ'	1034,	בסעיף	2,	בטבלה,	בטור	א',	במקום	"1000/6--"	צריך	להיות

�"--1010/6"
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