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שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

24 במאי 2012 1677 ג' בסיוון התשע"ב

צו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)הוראת	שעה(	)מס'	7(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	1150

צו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)תיקון	מס'	28(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	1150

צו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)תיקון	מס'	29(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	1151

צו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)תיקון	מס'	30(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	1152

                                                                                                                                                                עמוד



 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה( )מס' 7(
)תיקון מס' 2(, 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	קנייה	)טובין	ושירותים(,	

התשי"ב-31952,	אני	מצווה	לאמור:

	,)7 )מס'	 שעה(	 )הוראת	 טובין	 על	 קנייה	 ומס	 והפטורים	 המכס	 תעריף	 לצו	 	2 בסעיף	 	�1
התשע"א-42011	-

	ברישה,	המילים	"בתקופה	שעד	יום	י'	בסיוון	התשע"ב	)31	במאי	2012("	-	יימחקו; )1(

	בפסקה	)1(,	בתחילתה	יבוא	"בתקופה	שעד	יום	י'	בסיוון	התשע"ב	)31	במאי	2012("; )2(

	בפסקה	)2(,	בתחילתה	יבוא	"בתקופה	שעד	יום	י"ח	בטבת	התשע"ג	)31	בדצמבר	 )3(
�")2012

ט"ז	באייר	התשע"ב	)8	במאי	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"א,	עמ'	1150;	התשע"ב,	עמ'	36	ועמ'	77� 4

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 28(,
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	קנייה	)טובין	ושירותים(,	

התשי"ב-31952,	אני	מצווה	לאמור:

בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין,	התשע"ב-42012,	 	�1
בפרט	04�03,	בסעיף	8920,	בטור	ב',	במקום	האמור	בו	יבוא	"של	דגים	מפרטים	4400�02�03,	

�")EFTA(	)CAN(	)MERC1(	03�02�7400–ו	8100�02�03	5300�02�03,	5200�02�03,

תחילתו	של	צו	זה	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(� 	�2

ט"ז	באייר	התשע"ב	)8	במאי	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

תיקון סעיף 2

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

 ק"ת―שיעורי מק"ח 1677, ג' בסיוון התשע"ב, 115024.5.2012



1151 ק"ת―שיעורי מק"ח 1677, ג' בסיוון התשע"ב, 24.5.2012

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 29(,
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	קנייה	)טובין	ושירותים(,	

התשי"ב—31952,	אני	מצווה	לאמור:

בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין,	התשע"ב-42012,	1�
בפרט	06�21,	אחרי	9090	יבוא:

ה�ד�ג�						ב�א�

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

המכילים	מעל	20%	כוהל	"9092/1—---
באריזה	שאינה	עולה	על	20	
מ"ל,	המיועדים	לשימוש	רק	
באמצעות	טפטפת	או	מרסס	

	)EFTA(	)CAN(	בהם	ומצוידים
)JOR(	)TUR(	)MERC1(

12%	אל"פ	
מ–50�2	שקלים	
חדשים	לליט�	

כוהל

92�83	שקלים	
חדשים	לליט�	

כוהל

ליטר"�-

בתוספת	השישית	לצו	העיקרי,	אחרי	פרט	9080�06�21	יבוא:2�

טור	א'
פרט	המכס

טור	ב'
שיעור	המכס

טור	ג'
כמות	מרבית

טור	ד'
הערות

"פטור"9092�06�21

בתוספת	השביעית	לצו	העיקרי,	ברשימה	ב',	אחרי	פרט	"20�02�21"	יבוא	"90�06�21"�3�

בתוספת	השמינית	לצו	העיקרי,	במקום	פרטים	"9091�08�22"	ו–"9099�08�22"	יבוא:4�

טור	א'
פרט	המכס

טור	ב'
שיעור	המכס

טור	ג'
כמות	מרבית

טור	ד'
הערות

21�06�9092
22�08�9091
22�08�9099

"1,250	הקטוליטרפטור

בתוספת	העשירית	לצו	העיקרי,	ברשימה	א',	אחרי	פרט	"9080�06�21"	יבוא	"9092�06�21"�5�

ט"ז	באייר	התשע"ב	)8	במאי	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

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השישית

תיקון התוספת 
השביעית

תיקון התוספת 
השמינית

תיקון התוספת 
העשירית



	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	 ISSN 0334-7014	 	 	 המחיר	62�1	שקלים	חדשים

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 30(,
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	קנייה	)טובין	ושירותים(,	

התשי"ב-31952,	אני	מצווה	לאמור:

בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין,	התשע"ב-42012	 	�1
)להלן	-	הצו	העיקרי(	-

	בפרט	04�20,	בטור	ב'	- )1(

;")EU("	יבוא	")EU1("	במקום	9093,	בסעיף	 )א(

�")EU1("	יבוא	")EU("	במקום	9099,	בסעיף	 )ב(

בתוספת	הרביעית	לצו	העיקרי,	ברשימה	א',	בטור	א',	פרט	9099�04�20	-	יימחק� 	�2

ט"ז	באייר	התשע"ב	)8	במאי	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

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
הרביעית

 ק"ת―שיעורי מק"ח 1677, ג' בסיוון התשע"ב, 115224.5.2012



תדפיס מן הרשומות                                                            מס' 1677

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

מק"ת ― מק"ח 1677, ג' בסיוון התשע"ב, 24.5.2012                                     

צו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)הוראת	שעה(	)מס'	7(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"ב-2012	�	�	�	�	�	�	�	1150

1150	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)תיקון	מס'	28(,	התשע"ב-2012

1151	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)תיקון	מס'	29(,	התשע"ב-2012

1152	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� צו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)תיקון	מס'	30(,	התשע"ב-2012




