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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 31(,
התשע"ב—2012

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

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(	-

	בכללים	לפרק	1,	בכלל	1	לכללים	נוספים	)ישראליים(,	במקום	"בפרט	9020�02�01,	 )1(
	,01�02�9040 	,01�02�3920 	,01�02�3910 	,01�02�2920 	,01�02�2910 "בפרטים	 יבוא	 	"01�02�9030

;"01�02�9050

	בפרט	12�12,	במקום	פרט	משנה	2100	יבוא: )2(

ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

--2100/6/|")MERC1(	אדם	למאכל	ק"ג";--פטורמתאימות

	בפרט	05�16,	פרט	משנה	9000	—	בטל; )3(

	בפרט	09�20	- )4(

	אחרי	פרט	משנה	8100	יבוא: )א(

ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

אחר:-"|8900--

מיצים	מרוכזים:-8910---

---8911/9	)CAN(	גויאבה	או	קווי	פסיפלורה,
)MEX(

ק"ג--פטור

----8912/7)CAN(	)MEX(	ק"ג--פטוראגס

----8913/5)CAN(	)MEX(	)TUR(	ק"ג--פטורמישמש

----8914/3)CAN(	)MEX(	)TUR(	ק"ג--פטוראפרסק

----8915/0)CAN(	)MEX(	ק"ג--פטורמנגו

----8916/8	)CAN(	ארוניה	או	שחור,	פטל
)MEX(	)MERC1(

ק"ג--פטור

----8917/6	)CAN(	)MEX(	אצרולה	או	דובדבן
)TUR(	)MERC1(

ק"ג--פטור

----8918/4)CAN(	)MEX(	ק"ג--פטורגזר

__________
	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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ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

----8919/2	)CAN(	 )MEX(	 )EU( אחרים	
)MERC2(

ק"ג--פטור

הבריקס	8930/9--- שערך	 מרוכזים	 מיצים	
	67 על	 עולה	 	)BRIX	 VALUE(

)CAN(	)MEX(	)EU1(

ק"ג--12%

---8990/3	)CAN(	)MEX(	)EU(	אחרים
)MERC2(

ק"ג";--12%

	פרט	משנה	8200	—	בטל; )ב(

	במקום	פרט	05�92	יבוא: )5(

כלי	נשיפה	)כגון	עוגבי	מקשים,	"05�92
אקורדיונים,	קלרניתות,	חצוצרות	

חמות–חלילים(,	חוץ	מעוגבי	
ירידים	ועוגבי	רחוב	מכניים

כ"א--פטורכלי	נשיפה	ממתכת|1000/5-

כ"א"�--פטוראחרים|9000/7-

יבוא	2� 	"20�09�8230" בתוספת	הרביעית	לצו	העיקרי,	ברשימה	א',	בטור	א',	במקום	פרט	
�"20�09�8930"

תיקון	התוספת	
הרביעית

�3"20�09�8214" 	,"20�09�8213" פרטים	 במקום	 א',	 בטור	 העיקרי,	 לצו	 השמינית	 	בתוספת	
ו–"8217�09�20"	יבוא	"8913�09�20",	"8914�09�20"	ו–"8917�09�20"�

תיקון	התוספת	
השמינית

תיקון	התוספת	בתוספת	העשירית	לצו	העיקרי	-4�
העשירית

	ברשימה	א'	- )1(

	במקום	פרט	"2110�12�12"	יבוא	"2100�12�12"; )א(

	במקום	פרטים	"8216�09�20"	ו–"8217�09�20"	יבוא	"8916�09�20"	ו–"8917�09�20"; )ב(

	ברשימה	ב',	בטור	א',	במקום	פרטים	"8219�09�20"	ו–"8290�09�20"	יבוא	"8919�09�20"	 )2(
ו–"8990�09�20"�

ט"ז	באייר	התשע"ב	)8	במאי	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר
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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 32(,
התשע"ב—2012

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

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(,	בפרק	96	-

	כלל	1	לכללים	נוספים	)ישראליים(	—	יימחק; )1(

	במקום	פרט	19�96	יבוא: )2(

ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

תחבושות	היגייניות	)פדים(	"|19�96
וטמפונים,	חיתולים	ורפידות,	
חיתולים	לתינוקות	ופריטים	

דומים,	מחומר	כלשהו	-

ק"ג--פטור

---0010/7)MERC3(	ק"ג--פטורממוך

ק"ג--12%מפלסטיק0030/5---

ק"ג--12%אחרים	מנייר,	או	מפולפה	של	נייר0040/4---

מחומרים	0050/3--- לבוש	 ופרטי	 חיתולים	
)MERC3(	)JOR(	אחרים

ק"ג--12%

ק"ג"�--פטוראחרים0090/9---

תיקון	התוספת	
העשירית

בתוספת	העשירית	לצו	העיקרי,	ברשימה	ג',	אחרי	פרט	0010�19�96	יבוא	"0050�19�96"�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

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 33(,
התשע"ב—2012

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

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

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

תיקון	התוספת	
הראשונה

	בפרט	09�09,	פרט	משנה	4000	—	בטל; )1(

	בפרט	04�16	- )2(

	אחרי	פרט	משנה	3100	יבוא: )א(

ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

--3200/1|"	)EFTA(	קוויאר	תחליפי
)MERC2(	)EU1(

	3�74	+	12%
שקלים	חדשים	

לק"ג

ק"ג";--

	פרט	משנה	3900	—	בטל; )ב(

	בפרט	36�85,	בסעיף	9020,	בטור	ג',	במקום	"12%"	יבוא	"8%"; )3(

	בפרט	08�87,	אחרי	סעיף	2940	יבוא: )4(

מסיטי	רוח	לרכב	מנועי	למעט	לרכב	"2950/5---
)JOR(	87�03	בפרט	שסיווגו	מנועי

כ"א";--6%

	בפרט	21�90,	במקום	פרט	משנה	2100	יבוא: )5(

שיניים	מלאכותיות:-"|2100--

---2110/2)JOR(	תותבות	ק"ג--12%שיניים

---2190/4)JOR(	ק"ג"�--6%אחרים

יבוא	2� 	"16�04�3900" בתוספת	הרביעית	לצו	העיקרי,	ברשימה	א',	בטור	א',	במקום	פרט	
�"16�04�3200"

תיקון	התוספת	
הרביעית

ט"ז	באייר	התשע"ב	)8	במאי	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
	ק"ת-שיעורי	מק"ח,	התשע"ב,	עמ'	77� 4



1158 ק"ת―שיעורי מק"ח 1678, ג' בסיוון התשע"ב, 24.5.2012

תיקון טעות
	בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין,	התשע"ב-2012,	שפורסם	בק"ת-שיעורי	 	

מק"ח,	התשע"ב,	עמ'	77,	בפרט	25�90,	אחרי	פרט	משנה	1900	צריך	להיות:

ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

מנועי,	"1920/6--- ברכב	 המשמש	 מהסוג	
לטרקטורים	 המיוחדים	 למעט	
הפטורים	ממס,	למלגזות	או	לרכב	

הנע	על	מסילה

אחרים1990/9---

מכשירים	אחרים:-|8000-

מנועי,	8020/8--- ברכב	 המשמש	 מהסוג	
לטרקטורים	 המיוחדים	 למעט	
הפטורים	ממס,	למלגזות	או	לרכב	

הנע	על	מסילה

כ"א6%12%60%

כ"א--6%אחרים8090/1---

ק"ג--2%חלקים	ואבזרים|9000/9-

או	|26�90 למדידה	 וכלים	 מכשירים	
לבדיקה	של	זרימה,	רמה,	לחץ	או	
או	 נוזלים	 	 של	 אחרים	 משתנים	
גזים	)כגון	מדי	זרימה,	מדידי	רמה,	
מדי	לחץ,	מדי	צריכת	חום(,	למעט	
	,90�14 וכלים	שבפרטים	 מכשירים	

15�90,	28�90	או	32�90	-

למדידה	או	לבדיקה	של	זרימה	או	|1000-
רמה	של	נוזלים:-

מנועי,	1020/3--- ברכב	 המשמש	 מהסוג	
לטרקטורים	 המיוחדים	 למעט	
הפטורים	ממס,	למלגזות	או	לרכב	

)JOR(	מסילה	על	הנע

כ"א12%60%פטור

---1090/6)JOR(	כ"א--פטוראחרים

למדידה	או	לבדיקה	של	הלחץ:-|2000-

מנועי,	2020/2--- ברכב	 המשמש	 מהסוג	
לטרקטורים	 המיוחדים	 למעט	
הפטורים	ממס,	למלגזות	או	לרכב	

)JOR(	מסילה	על	הנע

כ"א12%60%פטור

---2090/5)JOR(	כ"א--פטוראחרים

מכשירים	וכלים	אחרים:-|8000-
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ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

מנועי,	8020/6--- ברכב	 המשמש	 מהסוג	
לטרקטורים	 המיוחדים	 למעט	
הפטורים	ממס,	למלגזות	או	לרכב	

)JOR(	מסילה	על	הנע

כ"א12%60%פטור

---8090/9)JOR(	כ"א--פטוראחרים

חלקים	ואבזרים:-|9000-

מנועי,	9020/5--- ברכב	 המשמש	 מהסוג	
לטרקטורים	 המיוחדים	 למעט	
הפטורים	ממס,	למלגזות	או	לרכב	

הנע	על	מסילה

כ"א12%60%פטור

כ"א"�--פטוראחרים9090/8---

ט"ז	באייר	התשע"ב	)8	במאי	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר
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