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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' ..(, 
התשע"ב—2012

וסעיף	 	,11937 והפטורים,	 המכס	 תעריף	 לפקודת	 ו–5	 	3 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
)טובין	 קניה	 3	לחוק	מס	 לפי	סעיף	 )שינוי	תעריף(,	התש"ט-21949,	 ובלו	 1	לחוק	מסי	מכס	
ושירותים(,	התשי"ב-31952,	וסעיף	2)ב(	לחוק	המכס,	הבלו	ומס	הקניה	)ביטול	פטור	מיוחד(,	

התשי"ז-41957,	אני	מצווה	לאמור:

תיקון	התוספת	
	הראשונה	-
הוראת	שעה

טובין,	1� קניה	על	 ומס	 והפטורים	 על	אף	האמור	בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	
כ"ח	 יום	 עד	 	)2012 במרס	 	15( התשע"ב	 באדר	 כ"א	 שמיום	 בתקופה	 התשע"ב-52012,	
בטבת	התשע"ד	)31	בדצמבר	2013(,	יראו	כאילו	אחרי	פרט	7	שבקבוצה	1,	תחת	"טובין	

שונים"	בא:	

ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

מוסד	"|8 ידי	 על	 המיובאים	 טובין	
בתוספת	 	12 בפרט	 כאמור	 ציבורי	
הקניה	 ומס	 הבלו	 המכס	 לחוק	
התשי"ז— מיוחד(,	 פטור	 )ביטול	
41957	)להלן	בפרט	זה	—	חוק	המכס(,	

ומשמשים	כאמור	באותו	פרט	-	

--פטור

רפואיים,	|1000/2- ומכשירים	 אבזרים	
עגלות	 שאינו	 מנועי	 רכב	 למעט	
נכים	שסיווגן	בפרט	13�87,	בכמות	
יחידות	 	200 על	 עולה	 שאינה	
אשר	 מס,	 בשנת	 ציבורי	 למוסד	
	Free	 on( פו"ב	 הכולל	 ערכם	
Board(	אינו	עולה	על	שני	מיליון	
ציבורי	 למוסד	 חדשים	 שקלים	
בשנת	מס	כהגדרתה	בחוק	המכס	
מס(,	 שנת	 	— זה	 בסעיף	 )להלן	
המוסד	 ידי	 על	 שיובאו	 ובלבד	
יותר	 לא	 באמצעות	 הציבורי	
מארבעה	משלוחים	בשנת	מס,	וכן	
והמכשירים	 האבזרים	 שרשימת	
הרפואיים	אושרה	על	ידי	היחידה	
רפואיים	 ומכשירים	 לאבזרים	
במשרד	הבריאות	והמנהל	הכללי	
המסחר	 התעשייה	 משרד	 של	
והתעסוקה	אישר	כי	אינם	מהסוג	

המיוצר	בישראל	)מותנה(	

--פטור

__________
	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

	ס"ח	התשי"ז,	עמ'	141;	התש"ע,	עמ'	449� 4

	ק"ת-שיעורי	מק"ח,	התשע"ב,	עמ'	77� 5
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ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

מגנטית	|2000/1- לתהודה	 דימות	 מכשירי	
	MRI	 —	 Magnetic	 Resonance(
בפרט	 סיווגם	 אשר	 	)Imaging
עולה	 שאינה	 בכמות	 	,90�18�1300
ציבורי,	 למוסד	 אחת	 יחידה	 על	
	31( בטבת	התשע"ד	 כ"ח	 ליום	 עד	
בדצמבר	2013(,	ובלבד	שאושרו	על	
ומכשירים	 לאבזרים	 היחידה	 ידי	
רפואיים	במשרד	הבריאות	והמנהל	
התעשייה	 משרד	 של	 הכללי	
המסחר	והתעסוקה	אישר	כי	אינם	

מהסוג	המיוצר	בישראל	)מותנה(

--פטור

משומשים,	|3000/0- מנעלים	 או	 בגדים	
למעט	 	,63�09 בפרט	 שסיווגם	
עור	 או	 פרווה	 העשויים	 בגדים	
שלא	 בכמות	 תחתונה,	 והלבשה	
ציבורי	 למוסד	 טון	 	2 על	 תעלה	
בשנת	מס	כהגדרתה	בחוק	המכס	
מס(,	 שנת	 	— זה	 בסעיף	 )להלן	
המוסד	 ידי	 על	 שיובאו	 ובלבד	
יותר	 לא	 באמצעות	 הציבורי	
מס,	 בשנת	 משלוחים	 מארבעה	
משרד	 של	 הכללי	 שהמנהל	 וכן,	
החברתיים	 והשירותים	 הרווחה	
אישר	את	המוסד	הציבורי	לצורך	

יבוא	בפרט	זה	)מותנה(;	
בפרט	זה,	"הלבשה	תחתונה"	—	

אשר	 הלבשה	 ואבזרי	 לבוש	 פריטי	
בפרטים	 חדשים,	 כשהם	 סיווגם,	
	,61�08�2000 	,61�08�1000 	,61�07�1000
	,61�15 	61�12�4000 	,61�12�3000 	,61�09
07�62,	08�62,	או	12�62,	למעט	כותנות	
לילה,	חולצות	T,	פיג'מות,	חלוקים	
וחלוקים	 רחצה	 חלוקי	 קלים,	

ופריטים	דומים

--פטור
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ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

מנעלים	שסיווגם	בפרטים	02�64	עד	|4000/9-
05�64	ופריטי	לבוש	ואבזרי	הלבשה	
שסיווגם	בפרקים	61	או	62,	למעט	
	,61�12�3000 	,61�12�2000 פרטים	
	,62�11�1000 	,61�15 	,61�12�4000
ולמעט	 	62�17�1010 	,62�11�2000
שאינה	 בכמות	 תחתונה,	 הלבשה	
למוסד	 יחידות	 	1,000 על	 עולה	
ציבורי	בשנת	מס,	כהגדרתה	בחוק	
שנת	 	— זה	 בסעיף	 )להלן	 המכס	
מס(,	ובלבד	שיובאו	על	ידי	המוסד	
יותר	 לא	 באמצעות	 הציבורי	
מס,	 בשנת	 משלוחים	 מארבעה	
משרד	 של	 הכללי	 שהמנהל	 וכן	
החברתיים	 והשירותים	 הרווחה	
אישר	את	המוסד	הציבורי	לצורך	

יבוא	בפרט	זה	)מותנה(	

"�--פטור

כ"ח	בשבט	התשע"ב	)21	בפברואר	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר



מס' 1669 תדפיס מן הרשומות      

מכס מס קניה ותשלומי חובה      )תפוצה 037 לחלוקה מיידית
אף אם מס' קודם טרם הגיע( 

            

מק"ת ― מק"ח 1669, כ"ח בשבט התשע"ב, 21.2.2012

       

1044	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)הוראת	שעה	מס'	14(,	התשע"ב—2012




