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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 40(,
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	03�30,	בסעיף	4090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )1(

	בפרט	06�33,	בסעיף	1010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )2(

	בפרט	01�34,	בסעיף	2010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )3(

	בפרט	11�38,	בפרט	משנה	1100,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )4(

	בפרט	17�39,	בסעיפים	2210,	2310	ו–2960,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )5(

	בפרט	18�39,	בסעיף	9030,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )6(

	בפרט	23�39,	בפרט	משנה	9000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )7(

	בפרט	25�39,	בסעיף	9010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )8(

	בפרט	06�40,	בפרט	משנה	1000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )9(

	בפרט	09�40,	בסעיף	3190,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )10(

	בפרט	16�40,	בסעיף	1012,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )11(

	בפרט	02�42,	בסעיפים	3910	ו–9910,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )12(

	בפרט	18�44,	בפרט	משנה	5000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )13(

	בפרט	01�45,	בפרט	משנה	1000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )14(

	בפרט	10�48,	בסעיף	2930,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )15(

	בפרט	19�48,	בפרט	משנה	5000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )16(

	בפרט	11�51,	בפרט	משנה	2000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )17(

	בפרט	12�51,	בפרט	משנה	3000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )18(

	בפרט	08�52,	בסעיפים	2110	ו–2310,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )19(

	בפרט	09�52,	בפרט	משנה	4300,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )20(

הקיים	 במקום	השיעור	 ג',	 בטור	 ו–5200,	 	5100 	,4300 בפרטי	משנה	 	,52�11 	בפרט	 )21(
יבוא	"8%�10";

	בפרט	07�54,	בסעיף	6180,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )22(

	בפרט	08�54,	בסעיף	3190,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )23(

הקיים	 במקום	השיעור	 ג',	 בטור	 ו–9100,	 	2100 	,1100 בפרטי	משנה	 	,55�12 	בפרט	 )24(
יבוא	"8%�10";

תיקון התוספת 
הראשונה
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יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–1300,	 	1200 משנה	 בפרטי	 	,55�13 	בפרט	 )25(
;"10�8%"

	בפרט	14�55,	בפרט	משנה	1900,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )26(

	בפרט	15�55,	בפרט	משנה	2200,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )27(

	בפרט	16�55	- )28(

	בסעיף	1110,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )א(

	בפרט	משנה	2100,	3100,	3300	ו–9100,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	 )ב(
;"10�8%"

	בפרט	03�56	- )29(

	בסעיף	1120,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )א(

	בסעיף	1220,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )ב(

	בסעיף	1230,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ג(

	בסעיף	1320,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )ד(

	בסעיפים	9110	ו–9120,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	 )ה(
הנושא";

	בסעיפים	9230	ו–9310,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	 )ו(
הנושא";

	בפרט	02�57,	בסעיפים	3210,	4210	ו–5010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	 )30(
;"10�8%"

	בפרט	02�58	- )31(

	בסעיף	1112,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )א(

	בסעיף	1114,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ב(

	בסעיף	1119,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	+	41�0	שקלים	חדשים	 )ג(
לק"ג";

	בסעיפים	1120,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ד(

	בסעיף	1132,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )ה(

	בסעיף	1133,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ו(

	בסעיף	1139,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )ז(

	בסעיפים	1140	ו–1191,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ח(

	בסעיף	1912,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )ט(

	בסעיף	1914,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )י(

שקלים	 	0�41 	+ 	9%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,1919 	בסעיף	 )יא(
חדשים	לק"ג";

	בסעיף	1920,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )יב(

	בסעיף	1931,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )יג(

	בסעיף	1933,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )יד(
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	בסעיף	1939,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )טו(

	בסעיפים	1940	ו–1991,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )טז(

	בסעיף	2013,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )יז(

	בסעיף	2015,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )יח(

שקלים	 	0�41 	+ 	9%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,2019 	בסעיף	 )יט(
חדשים	לק"ג";

	בסעיף	2032,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )כ(

	בסעיף	2034,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )כא(

	בסעיף	2039	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )כב(

	בסעיף	2091,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )כג(

	בסעיף	3014,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )כד(

	בסעיף	3015,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )כה(

שקלים	 	0�41 	+ 	9%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,3019 	בסעיף	 )כו(
חדשים	לק"ג";

	בסעיף	3020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )כז(

	בסעיף	3032,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )כח(

	בסעיף	3034,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )כט(

	בסעיף	3051,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	+	59�6	שקלים	חדשים	 )ל(
לק"ג";

	בסעיף	3059,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )לא(

59�6	שקלים	 	+ 	7�2%" יבוא	 ג',	במקום	השיעור	הקיים	 בטור	 	,3061 	בסעיף	 )לב(
חדשים	לק"ג";

	בסעיף	3069,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )לג(

	בסעיף	3071,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )לד(

59�6	שקלים	 יבוא	"2%�7	+	 ג',	במקום	השיעור	הקיים	 3072,	בטור	 	בסעיף	 )לה(
חדשים	לק"ג";

שקלים	 	6�59 	+ 	9%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,3091 	בסעיף	 )לו(
חדשים	לק"ג";

	בפרט	03�58	- )32(

	בסעיף	0010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )א(

	בסעיף	0030,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5	אל"פ	מ–08�0	שקלים	 )ב(
חדשים	לק"ג";

	בסעיף	0090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–30�0	שקלים	 )ג(
חדשים	למ"ר";

	בפרט	04�58	- )33(

	בסעיף	1013,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )א(
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	בסעיף	1032,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )ב(

	בסעיפים	2132	ו–2140,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ג(

שקלים	 	0�63 	+ 	3�6%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,2910 	בסעיף	 )ד(
חדשים	למ"ר	אל"פ	מ–94�0	שקלים	חדשים	למ"ר";

	בסעיף	2931,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ה(

	בסעיף	2939,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )ו(

	בסעיף	2940,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ז(

	בסעיף	2992,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–30�0	שקלים	 )ח(
חדשים	למ"ר";

שקלים	 	0�63 	+ 	3�6%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,3019 	בסעיף	 )ט(
חדשים	למ"ר	אל"פ	מ–94�0	שקלים	חדשים	למ"ר";

	בסעיפים	3020	ו–3032,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )י(

	בסעיף	3039,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )יא(

	בסעיף	3040,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )יב(

	בסעיף	3092,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–30�0	שקלים	 )יג(
חדשים	למ"ר";

אל"פ 	5�4%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,3910 בסעיף	 	,58�06 	בפרט	 )34(	
מ–08�0	שקלים	חדשים	לק"ג";

	בפרט	08�58,	בסעיף	9010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )35(

	בפרט	11�58	- )36(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–0031,	 	0029 	,0023 	,0022 	בסעיפים	 )א(
;"10�8%"

	בסעיף	0039	ו–0042,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"5%�9	אל"פ	מ–30�0	 )ב(
שקלים	חדשים	למ"ר";

	בסעיף	0044,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ג(

	בסעיף	0045,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"5%�9	אל"פ	מ–30�0	שקלים	 )ד(
חדשים	למ"ר";

	בסעיף	0046,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	+	59�6	שקלים	חדשים	 )ה(
למ"ר";

	בסעיף	0047,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ו(

	בסעיפים	0049	ו–0052,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–30�0	 )ז(
שקלים	חדשים	למ"ר";

	בסעיף	0054,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5	אל"פ	מ–08�0	שקלים	 )ח(
חדשים	לק"ג";

	בסעיף	0055,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ט(

	בסעיפים	0058	ו–0061,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–30�0	 )י(
שקלים	חדשים	למ"ר";
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	בסעיף	0062,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )יא(

שקלים	 	0�63 	+ 	3�6%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,0063 	בסעיף	 )יב(
חדשים	למ"ר	אל"פ	מ–86�0	שקלים	חדשים	למ"ר";

שקלים	 	6�59 	+ 	7�2%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,0064 	בסעיף	 )יג(
חדשים	למ"ר";

יבוא	 הקיים	 במקום	השיעור	 ג',	 בטור	 ו–0073,	 	0071 	,0069 	,0068 	בסעיפים	 )יד(
;"10�8%"

63�0	שקלים	 	+ 	3�6%" יבוא	 הקיים	 במקום	השיעור	 ג',	 בטור	 	,0074 	בסעיף	 )טו(
חדשים	למ"ר	אל"פ	מ–86�0	שקלים	חדשים	למ"ר";

שקלים	 	0�41 	+ 	9%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,0076 	בסעיף	 )טז(
חדשים	לק"ג";

	בסעיפים	0079	ו–0082,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )יז(

	בסעיף	0084,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )יח(

	בסעיף	0089,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )יט(

	בסעיף	0091,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	+	59�6	שקלים	חדשים	 )כ(
למ"ר";

	בסעיף	0093,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )כא(

	בסעיף	0094,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–30�0	שקלים	 )כב(
חדשים	למ"ר";

	בסעיף	0095,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )כג(

63�0	שקלים	 	+ יבוא	"6%�3	 ג',	במקום	השיעור	הקיים	 0096,	בטור	 	בסעיף	 )כד(
חדשים	למ"ר	אל"פ	מ–86�0	שקלים	חדשים	למ"ר";

	בפרט	02�59	- )37(

		בסעיף	1010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )א(

	בסעיף	1020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )ב(

	בסעיף	1090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )ג(

	בסעיף	2010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ד(

	בסעיף	2090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )ה(

	בסעיף	9010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ו(

	בסעיף	9020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )ז(

	בפרט	03�59	- )38(

		בסעיף	1011,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )א(

	בסעיף	1021	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )ב(

	בסעיף	1030,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ג(

	0�41 	+ 	9%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–1042,	 	1041 	בסעיפים	 )ד(
שקלים	חדשים	לק"ג";
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	בסעיפים	1092	ו–1093,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ה(

	בסעיף	2011,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )ו(

יבוא	"8%�10	 ג',	במקום	השיעור	הקיים	 ו–2023,	בטור	 	2022 	,2021 	בסעיפים	 )ז(
לרבות	הנושא";

	0�41 	+ 	9%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–2042,	 	2041 	בסעיפים	 )ח(
שקלים	חדשים	לק"ג";

	בסעיפים	2044	ו–2092,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ט(

	בסעיף	9011,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )י(

	בסעיף	9021,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )יא(

	בסעיף	9051	ו–9053,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	+	41�0	שקלים	 )יב(
חדשים	לק"ג";

	בסעיף	9092,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )יג(

	בפרט	04�59,	בפרט	משנה	9000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"3%�5	+	07�0	 )39(
שקלים	חדשים	לק"ג";

	בפרט	05�59	- )40(

		בסעיף	0013,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )א(

		בסעיף	0014,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	הנושא"; )ב(

		בסעיף	0017,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ג(

	בסעיף	0018,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	+	59�6	שקלים	חדשים	 )ד(
לק"ג";

	בסעיף	0019,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ה(

שקלים	 	0�28 	+ 	9�6%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,0050 	בסעיף	 )ו(
חדשים	לק"ג";

	בסעיפים	0071	ו–0072,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	 )ז(
הנושא";

	בסעיף	0073,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ח(

05�0	שקלים	 	+ 	12�6%" יבוא	 ג',	במקום	השיעור	הקיים	 בטור	 	,0074 	בסעיף	 )ט(
חדשים	למ"ר	אל"פ	מ–24�0	שקלים	חדשים	למ"ר";

	בסעיפים	0081	ו–0083,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10	לרבות	 )י(
הנושא";

	בסעיפים	0084	ו–0086,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )יא(

שקלים	 	0�63 	+ 	3�6%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,0087 	בסעיף	 )יב(
חדשים	למ"ר	אל"פ	מ–94�0	שקלים	חדשים	למ"ר";

שקלים	 	0�41 	+ 	9%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,0089 	בסעיף	 )יג(
חדשים	לק"ג";

	בפרט	06�59,	סעיפים	1011	ו–9911,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )41(
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	בפרט	01�60	- )42(

	בפרט	משנה	9100,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )א(

	בסעיף	9210,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ב(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–4000,	 	1000 משנה	 בפרטי	 	,60�03 	בפרט	 )43(
;"10�8%"

	בפרט	05�60,	בפרטי	משנה	2100,	2300,	2400,	4200,	4300	ו–4400,	בטור	ג',	במקום	 )44(
השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10";

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–3220,	 	2910 בסעיפים	 	,63�02 	בפרט	 )45(
;"10�8%"

	בפרט	05�63,	בסעיפים	2010	ו–9020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	 )46(

;"3�6%"

	בפרט	10�63,	בפרט	משנה	1000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )47(

	בפרט	03�64,	בסעיף	5190,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )48(

	בפרט	09�68,	בפרט	משנה	1900,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )49(

	בפרט	10�68,	בסעיף	1922,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )50(

	בפרט	11�68,	בפרט	משנה	8100,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )51(

	בפרט	04�69,	בסעיף	9012,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )52(

	בפרט	07�69,	בסעיף	9011,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )53(

	בפרט	14�71	- )54(

	בסעיף	1120,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )א(

	בסעיף	1920,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"6%�3"; )ב(

	בסעיף	2020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )ג(

	בסעיף	2030,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"6%�3"; )ד(

	בסעיף	2040,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ה(

	בסעיף	2050,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )ו(

	בפרט	10�72	- )55(

	בסעיף	3010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"6%�3"; )א(

	בפרט	משנה	4100,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"6%�3"; )ב(

במקום	 ג',	 בטור	 ו–9960,	 	9950 	,9940 	,2094 	,2093 	,2091 בסעיפים	 	,72�13 	בפרט	 )56(
השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7";

	בפרט	14�72	- )57(

	בסעיפים	1021	ו–1029,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�1"; )א(

	בסעיפים	1091,	1092	ו–1093,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )ב(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–3092,	 	3059 	,3051 	,3049 	בסעיפים	 )ג(
;"1�8%"



1225 ק"ת―שיעורי מק"ח 1688, י"ט באלול התשע"ב, 6.9.2012

	בסעיפים	3093,	3094	ו–3099,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )ד(

	בפרט	15�72	- )58(

	בסעיף	1011,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )א(

	בסעיף	1030,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–90	שקלים	 )ב(
חדשים	לטון";

	בסעיפים	1049	ו–1059,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�1"; )ג(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–5011,	 	1093 	,1092 	,1091 	בסעיפים	 )ד(
;"7�2%"

	בסעיף	5030,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–90	שקלים	 )ה(
חדשים	לטון";

	בסעיף	5041,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�1"; )ו(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–5049,	 	5044 	,5043 	,5042 	בסעיפים	 )ז(
;"7�2%"

	בסעיפים	5059	ו–5060,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�1"; )ח(

	בסעיפים	5091,	5092,	5093,	9011,	9091,	9092	ו–9093,	בטור	ג',	במקום	השיעור	 )ט(
הקיים	יבוא	"2%�7";

	בסעיפים	9049	ו–9059,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�1"; )י(

	בסעיפים	9091,	9092	ו–9093,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )יא(

במקום	 ג',	 בטור	 ו–9911,	 	9211 	,9111 	,2011 	,1911 	,1111 בסעיפים	 	,72�26 	בפרט	 )59(
השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–90	שקלים	חדשים	לטון";

	בפרט	27�72,	בסעיפים	1010,	2010	ו–9010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	 )60(
"9%	אל"פ	מ–90	שקלים	חדשים	לטון";

	בפרט	28�72	- )61(

השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–6019,	 	5020 	,4019 	,3019 	,2019 	,1010 	בסעיפים	 )א(
הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–90	שקלים	חדשים	לטון";

	בסעיף	5010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"6%�3"; )ב(

	בסעיפים	5020	ו–6019,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–90	 )ג(
שקלים	חדשים	לטון";

	בפרט	29�72	- )62(

	בסעיף	9010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"6%�3"; )א(

	בסעיף	9020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%	אל"פ	מ–90	שקלים	 )ב(
חדשים	לטון";

	בפרט	06�73	- )63(

	בפרט	משנה	2100,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )א(

	בסעיף	2911,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )ב(

	בפרט	08�73	- )64(

	בסעיפים	3011,	3012	ו–3013,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"5%�9"; )א(
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	בסעיפים	9032,	9033	ו–9034,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ב(

	בסעיף	9040,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"5%�9"; )ג(

	בפרט	14�73	- )65(

	בסעיף	1910,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )א(

	בסעיף	2010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )ב(

	בפרט	20�73,	בסעיף	9010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )66(

	בפרט	26�73,	בסעיף	9014,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"6%�3"; )67(

	בפרט	07�74,	בסעיף	1020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"6%�3"; )68(

	בפרט	09�74,	בסעיפים	3110,	3910	ו–4010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	 )69(
;"10�8%"

	בפרט	19�74	- )70(

	בסעיף	9111,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )א(

	בסעיפים	9140	ו–9150,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )ב(

	בסעיף	9160,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )ג(

	בסעיף	9920,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )ד(

	בסעיף	9930,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ה(

	בסעיף	9960,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )ו(

	בפרט	10�76,	בסעיפים	9031	ו–9032,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )71(

	בפרט	12�76,	בסעיף	9020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )72(

		בפרט	16�76	- )73(

	בסעיף	9910,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )א(

	בסעיף	9930,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ב(

	בסעיף	9996,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )ג(

	בפרט	06�78,	בסעיף	0010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )74(

	בפרט	01�80,	בסעיפים	1010	ו–2010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )75(

		בפרט	06�82	- )76(

	בסעיף	0010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )א(

	בסעיף	0020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7	אל"פ	מ–56�0	שקלים	 )ב(
חדשים	לק"ג";

	בפרט	15�84,	בסעיפים	1010,	8210,	8230	ו–8310,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	 )77(
יבוא	"5%�9";

		בפרט	18�84	- )78(

	בסעיפים	6910	ו–6920,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )א(

	בסעיף	6961,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"5%�9"; )ב(
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		בפרט	20�84	- )79(

מ–26�226	 אל"פ	 	9%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 	,1010 	בסעיף	 )א(
שקלים	חדשים	לטון";

	בסעיף	9110,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )ב(

	בפרט	25�84,	בסעיפים	3110	ו–3910,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )80(

		בפרט	26�84,	בסעיף	1190,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )81(

	בפרט	28�84,	בסעיף	3110,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )82(

הקיים	 במקום	השיעור	 ג',	 בטור	 ו–3000,	 	1900 	,1100 בפרטי	משנה	 	,84�29 	בפרט	 )83(
יבוא	"2%�7";

השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–5000,	 	3900 	,3100 	,2000 משנה	 בפרטי	 	,84�30 	בפרט	 )84(
הקיים	יבוא	"2%�7";

	בפרט	36�84,	בסעיף	8010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )85(

	בפרט	38�84,	בסעיף	4010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )86(

	בפרט	41�84,	בסעיפים	2010,	3010	ו–4010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )87(

	בפרט	47�84,	בסעיף	9010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )88(

	בפרט	48�84,	בסעיף	4910,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )89(

	בפרט	51�84,	בסעיף	9012,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )90(

	בפרט	53�84,	בסעיף	1010,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )91(

	בפרט	59�84,	בסעיף	1090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )92(

	בפרט	74�84,	בפרט	משנה	3200,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )93(

		בפרט	76�84	- )94(

	בסעיף	8910,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )א(

	בסעיף	8920,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ב(

	בפרט	79�84	- )95(

	בסעיפים	2030,	8111,	8911	ו–8952,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"; )א(

	בסעיף	9063,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ב(

	בפרט	83�84,	בסעיף	6012,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )96(

		בפרט	01�85	- )97(

	בסעיף	6310,	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�10"; )א(

שקלים	 מ–36�0	 אל"פ	 	10�1%" יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 	,6390 	בסעיף	 )ב(
חדשים	לק"ג";

		בפרט	04�85	- )98(

	בפרטי	משנה	2200	ו–2300,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )א(

	בסעיפים	3210	ו–5020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )ב(

	בפרט	17�85,	בסעיף	6951,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )99(
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		בפרט	35�85,	בסעיפים	1020,	2120,	2130	ו–9030,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	 )100(
יבוא	"8%�10";

	בפרט	36�85,	בסעיף	4921,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"2%�7"; )101(

	בפרט	38�85,	בסעיף	9030,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )102(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–9119,	 	9112 בסעיפים	 	,85�40 	בפרט	 )103(
;"10�8%"

		בפרט	43�85,	בסעיף	7057,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"4%�5"; )104(

	בפרט	15�90,	בסעיף	1020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )105(

	בפרט	10�91,	בפרט	משנה	1900,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )106(

	בפרט	01�97	- )107(

	בסעיפים	9010	ו–9020,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"8%�10"; )א(

	בסעיף	9040,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"9%"� )ב(

תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ט	בטבת	התשע"ג	)1	בינואר	2013(� 	�2

כ"א	בתמוז	התשע"ב	)11	ביולי	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

תחילה
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