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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 34 והוראת שעה(,
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(,	בפרט	03�87	-

	במקום	סעיף	2270	יבוא: )1(

ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

---2270"	)HYBRID(	משולב–מנוע	רכב	אחרים,
שדרגת	זיהום	האוויר	שלו	היא	1	או	

-:2

----2271/6	100 על	 עולה	 ירוק	שאינו	 ציון	 בעל	
על העולה	 קיבולת	 בעל	 	ומצבר	
הרכב	 להנעת	 המשמש	 	KWH 	3
לרכב		 חיצוני	 חשמל	 ממקור	 הנטען	

)MERC3(

ראה	כללים	4	עד	7%
6	לכנ"י

כ"א-

----2279/9)MERC3(	7%אחרים	עד	4	כללים	ראה
6	לכנ"י

כ"א";-

	במקום	סעיף	2370	יבוא: )2(

---2370"	)HYBRID( משולב–מנוע	 רכב	 אחרים,	
שדרגת	זיהום	האוויר	שלו	היא	1	או	

-:	2

----2371/4	100 על	 עולה	 שאינו	 ירוק	 ציון	 בעל	
על			 העולה	 קיבולת	 בעל	 ומצבר	
הרכב	 להנעת	 המשמש	 	KWH	 3
לרכב		 חיצוני	 חשמל	 ממקור	 הנטען	

)MERC3(

ראה	כללים	4	עד	7%
6	לכנ"י

כ"א-

----2379/7)MERC3(	7%אחרים	עד	4	כללים	ראה
6	לכנ"י

כ"א";-

__________
	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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	אחרי	סעיף	3149	יבוא: )3(

ה�ד�ג�	ב�א�

מס	קנייה	מכס	כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

---3150"	)HYBRID(	משולב–מנוע	רכב	אחרים,
שדרגת	זיהום	האוויר	שלו	היא	1	

או	2	:-

ירוק	שאינו	עולה	על	100	3151/9---- בעל	ציון	
על העולה	 קיבולת	 בעל	 	ומצבר	
הרכב	 להנעת	 	המשמש	 KWH 	3
לרכב		 חיצוני	 חשמל	 ממקור	 הנטען	

)MERC3(

ראה	כללים	4	עד	7%
6	לכנ"י

כ"א-

----3159/2)MERC3(	7%אחרים	עד	4	כללים	ראה
6	לכנ"י

כ"א";-

	אחרי	סעיף	3259	יבוא: )4(

---3260"	)HYBRID(	משולב–מנוע	רכב	אחרים,
שדרגת	זיהום	האוויר	שלו	היא	1	או	

-:	2

ראה	כללים	4	עד	7%
6	לכנ"י

כ"א-

----3261/6	100 על	 עולה	 שאינו	 ירוק	 ציון	 בעל	
על העולה	 קיבולת	 בעל	 	ומצבר	
הרכב	 להנעת	 המשמש	 	KWH 	3
לרכב		 חיצוני	 חשמל	 ממקור	 הנטען	

)MERC3(

ראה	כללים	4	עד	7%
6	לכנ"י

כ"א-

----3269/9)MERC3(	7%אחרים	עד	4	כללים	ראה
6	לכנ"י

כ"א";-

	בסעיף	9011,	בטור	ד',	במקום	האמור	בו	יבוא	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"� )5(

תחילהתחילתו	של	צו	זה	ביום	י"א	בסיוון	התשע"ב	)1	ביוני	2012(	)להלן	-	יום	התחילה(�2�

	על	אף	האמור	בסעיפים	2271,	2371,	3151	ו–3261	לפרט	03�87	לצו	העיקרי	כנוסחם	3� )א(
בסעיף	1)1(	עד	)4(	לצו	זה,	בטור	ד',	יראו	כאילו	-

הוראת	שעה

	בתקופה	שמיום	התחילה	עד	יום	כ"ח	בטבת	התשע"ד	)31	בדצמבר	2013(,	 )1(
במקום	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"	בא	"20%";

בטבת	 ט'	 יום	 עד	 	)2014 בינואר	 	1( התשע"ד	 בטבת	 כ"ט	 שמיום	 	בתקופה	 )2(
התשע"ה	)31	בדצמבר	2014(,	במקום	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"	בא	"30%";

	בתקופה	שמיום	י'	בטבת	התשע"ה	)1	בינואר	2015(	עד	יום	י"ט	בטבת	התשע"ו	 )3(
)31	בדצמבר	2015(,	במקום	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"	בא	"45%";

	בתקופה	שמיום	כ'	בטבת	התשע"ו	)1	בינואר	2016(	עד	יום	ב'	בטבת	התשע"ז	 )4(
)31	בדצמבר	2016(,	במקום	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"	בא	"60%"�

	על	אף	האמור	בסעיפים	2279,	2379,	3159	ו–3269	לפרט	03�87	לצו	העיקרי	כנוסחם	 )ב(
בסעיף	1)1(	עד	)4(	לצו	זה,	בטור	ד',	יראו	כאילו	-
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	בתקופה	שמיום	התחילה	עד	יום	כ"ח	בטבת	התשע"ד	)31	בדצמבר	2013(,	 )1(
במקום	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"	בא	"30%";

בטבת	 ט'	 יום	 עד	 	)2014 בינואר	 	1( התשע"ד	 בטבת	 כ"ט	 שמיום	 	בתקופה	 )2(
התשע"ה	)31	בדצמבר	2014(,	במקום	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"	בא	"45%";

	בתקופה	שמיום	י'	בטבת	התשע"ה	)1	בינואר	2015(	עד	יום	י"ט	בטבת	התשע"ו	 )3(
)31	בדצמבר	2015(,	במקום	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"	בא	"60%"�

	על	אף	האמור	בסעיף	9011	לפרט	03�87	לצו	העיקרי	כנוסחו	בסעיף	1)5(	לצו	זה,	 )ג(
בטור	ד',	יראו	כאילו	-

	בתקופה	שמיום	התחילה	עד	יום	כ"ח	בטבת	התשע"ד	)31	בדצמבר	2013(,	 )1(
במקום	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"	בא	"8%";

	בתקופה	שמיום	כ"ט	בטבת	התשע"ד	)1	בינואר	2014(	יום	ט'	בטבת	התשע"ה	 )2(
)31	בדצמבר	2014(,	במקום	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"	בא	"10%";

	בתקופה	שמיום	י'	בטבת	התשע"ה	)1	בינואר	2015(	עד	יום	ג'	בטבת	התש"פ	 )3(
)31	בדצמבר	2019(,	במקום	"ראה	כללים	4	עד	6	לכנ"י"	בא	"30%"�

ט'	בסיוון	התשע"ב	)30	במאי	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

תיקון טעות דפוס
	בצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין	)תיקון	מס'	32(,	התשע"ב-2012,	שפורסם	 	
בק"ת-שיעורי	מק"ח,	התשע"ב,	עמ'	1156,	בסעיף	1)2(,	בפרט	19�96,	האמור	לצדו	בטורים	ג'	עד	ה'	

ובטור	"יחידה	סטטיסטית"	-	צריך	להימחק�
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