
רשומות

התקנות התקנותקובץ קובץ
חובה ותשלומי קנייה מס מכס, שיעורי

26 ביולי 2012 1684 באב התשע"ב ז'

1206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשע"ב-2012 ,(37 מס' (תיקון טובין על ומס קנייה והפטורים המכס תעריף צו

1206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשע"ב-2012 ,(38 מס' (תיקון טובין על ומס קנייה והפטורים המכס תעריף צו

                                                                                                                                                            עמוד



26.7.2012 באב התשע"ב, ז' מק"ח 1684, 1206 ק"ת―שיעורי

,(37 מס' (תיקון טובין על ומס קנייה והפטורים המכס תעריף  צו
התשע"ב-2012

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

לאמור: מצווה אני התשי"ב-31952,

התשע"ב-42012, טובין, על קנייה ומס והפטורים המכס תעריף לצו הראשונה בתוספת .1
 - 24.02 בפרט

יבוא  סג." לאלף חדשים מ–498.23 שקלים אל"פ במקום ”65% ד', 1010, בטור בסעיף (1)
סג."; לאלף חדשים שקלים מ–600.00 אל"פ 75%”

 75%” שקלים חדשים לק"ג" יבוא מ–51.28 אל"פ 65% בטור ד', במקום ,1090 בסעיף (2)
לק"ג";  חדשים מ–59 שקלים אל"פ

סג.  לאלף חדשים במקום ”260.6% + 224.99 שקלים ד', 2000, בטור משנה בפרט (3)
לאלף  חדשים ”278.6% + 274.50 שקלים סג." יבוא לאלף שקלים חדשים מ–498.23 אל"פ

סג."; לאלף חדשים שקלים מ–600.00 אל"פ סג.

 75%” שקלים חדשים לק"ג" יבוא מ–51.28 אל"פ 65% בטור ד', במקום ,9010 בסעיף (4)
שקלים חדשים לק"ג"; מ–59 אל"פ

אל"פ  סג. לאלף חדשים במקום ”260.6% + 224.99 שקלים ד', 9020, בטור בסעיף (5)
סג.  לאלף חדשים ”278.6% + 274.50 שקלים סג." יבוא לאלף שקלים חדשים מ–498.23

סג". לאלף חדשים שקלים מ–600.00 אל"פ

כמלאי סוחר הקובע) בידי היום - (להלן הצו פרסום ביום סיגריות הנמצאות על (א) .2
היום  שלפני ביום מע"מ בלא לצרכן ממחירו  11% בשיעור מס יוטל עסקו, לצורך

הקובע.

המצויות סיגריות על החל האמור, כל המס סוחר שסך על יחול לא זה סעיף לפי מס (ב)
שקלים חדשים. 10,000 על עולה אינו עסקו, לצורך כמלאי בידו

(25 ביולי 2012) התשע"ב באב ו'
(3-1906 (חמ

ץ ני י שטי ובל י
האוצר שר

__________
.118 עמ' התשכ"ה, ס"ח ;183 עמ' ,1 תוס' ,1937 ע"ר  1

.161 עמ' התשמ"ד, ;18 עמ' התש"ך, ;154 עמ' התש"ט, ס"ח  2
.190 עמ' התש"ן, ;344 עמ' התשי"ב, ס"ח  3

.77 עמ' התשע"ב, מק"ח, ק"ת-שיעורי  4

,(38 מס' (תיקון טובין על ומס קנייה והפטורים המכס תעריף  צו
התשע"ב-2012

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

לאמור: מצווה אני התשי"ב-31952,

התוספת תיקון
הראשונה

__________
.118 עמ' התשכ"ה, ס"ח ;183 עמ' ,1 תוס' ,1937 ע"ר  1

.161 עמ' התשמ"ד, ;18 עמ' התש"ך, ;154 עמ' התש"ט, ס"ח  2
.190 עמ' התש"ן, ;344 עמ' התשי"ב, ס"ח  3

מלאי על מס



26.7.2012 באב התשע"ב, ז' מק"ח 1684, 1207 ק"ת―שיעורי

התשע"ב-42012, טובין, על קנייה ומס והפטורים המכס תעריף לצו הראשונה בתוספת .1
לליטר".  חדשים בו יבוא "4.19 שקלים האמור במקום 0090, בטור ד', בסעיף ,22.03 בפרט

(25 ביולי 2012) התשע"ב באב ו'
(3-1906 (חמ

ץ ני י שטי ובל י
האוצר שר

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

התוספת תיקון
הראשונה



הממשלתי במדפיס והודפס המשפטים, משרד רשומות, במח' סודר ISSN 0334-7014 חדשים 1.62 שקלים המחיר



1684 מס' תדפיס מן הרשומות                                              

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

                                        26.7.2012 באב התשע"ב, ז' ,1684 מק"ח ― מק"ת

1206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשע"ב-2012 ,(37 מס' (תיקון טובין על ומס קנייה והפטורים המכס תעריף צו

1206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשע"ב-2012 ,(38 מס' (תיקון טובין על ומס קנייה והפטורים המכס תעריף צו




