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2 ק"ת―שיעורי מק"ח 1689, ד' בתשרי התשע"ג, 20.9.2012

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון(,
התשע"ג—2012

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

ושירותים(,	התשי"ב—31952,	אני	מצווה	לאמור:

תיקון	התוספת	
הראשונה

בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין,	התשע"ב—42012	1�
"טובין	שונים",	במקום	סעיף	5040	 1,	תחת	 )להלן	—	הצו	העיקרי(,	בפרט	7	שבקבוצה	

יבוא:

ה�ד�ג�						ב�א�

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

טובין	אחרים:-"5040———

על	5041/4———— עולה	 אינו	 הכולל	 שערכם	
עד	 העדרו	 תקופת	 לכל	 דולר	 	20
וחצי	 דולר	 ועל	 ימים,	 חמישה	
חמשת	 מעל	 יום	 לכל	 נוספים	

הימים	הראשונים	)מותנה(

--פטור

————5042/2	75 על	 עולה	 אינו	 הכולל	 שערכם	
דולר,	הפטורים	ממס	כשהם	מסווגים	
והם	 זו	 תוספת	 מפרטי	 פרט	 בכל	
כהגדרתו	 עצמי	 לשימוש	 מיועדים	
לכל	 המכס5,	 לפקודת	 	129 בסעיף	
	24 לישראל	 מחוץ	 ששהה	 נכנס	

שעות	או	יותר	)מותנה(

"�--פטור

י"ט	באלול	התשע"ב	)6	בספטמבר	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

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	3,	עמ'	39� 5

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 2(,
התשע"ג-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:

__________
	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 1689, ד' בתשרי התשע"ג, 20.9.2012

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

	בפרט	36�28,	פרט	משנה	7000	—	בטל; )1(

	בפרט	05�39,	במקום	פרט	משנה	3000	יבוא: )2(

	ה�	ד�	ג�							ב�	א�

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

פולי	)ויניל	אלכוהול(,	אם	מכיל	"|3000/4-
או	לא	קבוצות	אצטטיות	שלא	

)JOR(	הידרוליזה	עברו

ק"ג";--פטור

	בפרט	21�39	- )3(

	במקום	פרט	משנה	1200	יבוא: )א(

כלוריד	"|1200/9-- ויניל	 של	 מפולימרים	
)JOR(

ק"ג";--פטור

	במקום	פרט	משנה	1300	יבוא: )ב(

--1300/7|")JOR(	ק"ג";--פטורמפוליאוריתנים

	במקום	פרט	משנה	9000	יבוא: )ג(

9000/9|")JOR(	ק"ג";--פטוראחרים

	בפרט	05�63,	אחרי	סעיף	3910	יבוא: )4(

ארוגים	מחוטי	פוליאתילן	"3920/3---
)MERC3(

ק"ג";--פטור

	בפרט	07�82	- )5(

	במקום	פרט	משנה	1300	יבוא: )א(

--1300/6|")JOR(	מצרמטים	פעיל	חלק	כ"א";--פטורבעלי

	במקום	פרט	משנה	1900	יבוא: )ב(

--1900/3|")JOR(	חלקים	לרבות	כ"א";--פטוראחרים

	במקום	פרט	משנה	3000	יבוא: )ג(

כלים	לכבישה,	להטבעה	או	"|3000/0-
לניקוב

כ"א";--פטור

	בפרט	21�84,	אחרי	סעיף	2920	יבוא: )6(

בעלי	"|2930/6--- וירוסים	 לסינון	 מסננים	
של	 בגודל	 	)PORES( חרירים	

)JOR(	פחות	או	ננומטר	20

כ"א";--פטור

תיקון	התוספת	
הראשונה

__________
	ק"ת-שיעורי	מק"ח,	התשע"ב,	עמ'	77� 4
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	בפרט	15�85,	אחרי	סעיף	1910	יבוא: )7(

ה�ד�ג�						ב�א�

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

גל	"1920/7--- להלחמת	 אוטומטיות	 מכונות	
)JOR(	מודפסים	למעגלים

כ"א"�--פטור

י"ט	באלול	התשע"ב	)6	בספטמבר	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3(,
התשע"ג—2012

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

ושירותים(,	התשי"ב—31952,	אני	מצווה	לאמור:

תיקון	התוספת	
הראשונה

בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין,	התשע"ב—42012	-1�

	בפרט	11�40	- )1(

	במקום	פרט	משנה	1000	יבוא: )א(

ה�ד�ג�						ב�א�

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

מהסוג	המשמש	למכוניות	)לרבות	"|1000/2—
	STATION	מסוג	מכוניות

)JOR(	)מרוץ	ומכוניות

כ"א";--פטור

	במקום	פרט	משנה	2000	יבוא: )ב(

מהסוג	המשמש	לאוטובוסים	"|2000/1-
)JOR(	משאיות	או

כ"א";--פטור

	במקום	פרט	משנה	4000	יבוא: )ג(

מהסוג	המשמש	לאופנועים	"|4000/9-
)JOR(

כ"א";--פטור

__________
	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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	במקום	פרט	משנה	5000	יבוא: )ד(

ה�ד�ג�						ב�א�

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

מהסוג	המשמש	לאופניים	"|5000/8-
)JOR(

כ"א";--פטור

	בפרט	משנה	6000,	בטור	ב',	במקום	"בצורה	דומה"	יבוא	"או	צורה	דומה"; )ה(

	במקום	סעיף	6110	יבוא: )ו(

---6110/4"	)RIM	SIZE(	חישוק	קוטר	בעלי
)JOR(	ס"מ	61	על	עולה	שאינו

כ"א";--פטור

	במקום	סעיף	6190	יבוא: )ז(

---6190/6")JOR(	כ"א";--12%אחרים

	במקום	פרט	משנה	6200	יבוא: )ח(

מהסוג	המשמש	ברכב	ובמכונות	"|6200/3---
ובמכונות	 ברכב	 או	 לבנייה	
קוטר	 בעלי	 בתעשייה,	 לשינוע	
שאינו	 	)RIM	 SIZE( חישוק	

)JOR(	ס"מ	61	על	עולה

כ"א";--פטור

	במקום	פרט	משנה	6300	יבוא: )ט(

מהסוג	המשמש	ברכב	ובמכונות	"|6300/1---
ובמכונות	 ברכב	 או	 לבנייה	
קוטר	 בעלי	 בתעשייה,	 לשינוע	
חישוק	)SIZE	RIM(	אשר	עולה	

)JOR(	ס"מ	61	על

כ"א";--12%

	במקום	פרט	משנה	6910	יבוא: )י(

---6910/7"	)RIM	SIZE(	חישוק	קוטר	בעלי
	)JOR(	ס"מ	61	על	עולה	שאינו

כ"א";--פטור

	במקום	פרט	משנה	6990	יבוא: )יא(

---6990/9")JOR(	כ"א";--12%אחרים

	במקום	פרט	משנה	9210	יבוא: )יב(

---9210/9"	)RIM	SIZE(	חישוק	קוטר	בעלי
)JOR(	ס"מ	61	על	עולה	שאינו

כ"א";--פטור

	במקום	פרט	משנה	9290	יבוא: )יג(

---9290/9")JOR(	כ"א";--12%אחרים
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	במקום	פרט	משנה	9300	יבוא: )יד(

ה�ד�ג�						ב�א�

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

ובמכונות	"|9300/8——— ברכב	 המשמש	 מהסוג	
לבנייה	או	ברכב	ובמכונות	לשינוע	
חישוק	 קוטר	 בעלי	 בתעשייה,	
	61 על	 עולה	 )SIZE	RIM(	שאינו	

)JOR(	ס"מ

כ"א";--פטור

	במקום	פרט	משנה	9400	יבוא: )טו(

מהסוג	המשמש	ברכב	ובמכונות	"|9400/6---
ובמכונות	 ברכב	 או	 לבנייה	
קוטר	 בעלי	 בתעשייה,	 לשינוע	
חישוק	)SIZE	RIM(	אשר	עולה	

)JOR(	ס"מ	61	על

כ"א";--12%

	במקום	סעיף	9910	יבוא: )טז(

---9910/4"	)RIM	SIZE(	חישוק	קוטר	בעלי
)JOR(	ס"מ	61	על	עולה	שאינו

כ"א";--פטור

	במקום	סעיף	9990	יבוא: )יז(

---9990/6")JOR(	כ"א"�--12%אחרים

י"ט	באלול	התשע"ב	)6	בספטמבר	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 4(,
התשע"ג-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:

תיקון	התוספת	
הראשונה

בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין,	התשע"ב—42012	-1�

	בפרט	11�51,	בפרט	משנה	2000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור"; )1(

	בפרט	12�51,	בפרטי	משנה	1100,	1900,	2000,	3000	ו–9000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	 )2(
הקיים	יבוא	"פטור";

__________
	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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	בפרט	07�54,	בסעיפים	6180,	6190,	6990,	8390,	9390	ו–9490,	בטור	ג',	במקום	השיעור	 )3(
הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	08�54,	בסעיף	3190,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור"; )4(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–2200,	 	1000 משנה	 בפרטי	 	,61�03 	בפרט	 )5(
"פטור";

	בפרט	04�61,	בפרטי	משנה	1300,	1900,	2200,	4100,	4200,	4300,	4400,	4900,	5100,	 )6(
5200,	5300	ו–5900,	טור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	05�61,	בפרטי	משנה	1000,	2000	ו–9000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	 )7(
"פטור";

	בפרט	06�61,	בפרטי	משנה	1000,	2000	ו–9000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	 )8(
"פטור";

	בפרט	07�61,	בפרטי	משנה	2100,	2200,	2900,	9100	ו–9900,	בטור	ג',	במקום	השיעור	 )9(
הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	08�61,	בפרטי	משנה	3100,	3200,	3900,	9100,	9200	ו–9900,	בטור	ג',	במקום	 )10(
השיעור	הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	09�61,	בסעיפים	1010,	1090,	9010	ו–9090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	 )11(
יבוא	"פטור";

במקום	השיעור	 ג',	 בטור	 ו–9000,	 	1900 	,1200 	,1100 בפרטי	משנה	 	,61�10 	בפרט	 	)12(
הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	11�61,	בסעיפים	2010,	2030,	2040,	2090,	3010,	3030,	3040,	3090,	9010,	9030,	 )13(
9040	ו–9090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור";

השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–2000,	 	1900 	,1200 	,1100 משנה	 בפרטי	 	,61�12 	בפרט	 )14(
הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	13�61,	בסעיפים	0020	ו–0090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור"; )15(

הקיים	 במקום	השיעור	 ג',	 בטור	 ו–9000,	 	3000 	,2000 בפרטי	משנה	 	,61�14 	בפרט	 )16(
יבוא	"פטור";

	בפרט	16�61,	בפרטי	משנה	1000,	9100,	9200,	9300	ו–9900,	בטור	ג',	במקום	השיעור	 )17(
הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	17�61	- )18(

	בפרט	משנה	1000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור"; )א(

	בסעיפים	8010	ו–8090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור"; )ב(

	בפרט	משנה	9000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור"; )ג(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–2300,	 	1900 משנה	 בפרטי	 	,62�03 	בפרט	 )19(
"פטור";

	בפרט	04�62,	בפרט	משנה	4200,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור"; )20(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–9000,	 	3000 משנה	 בפרטי	 	,62�05 	בפרט	 )21(
"פטור";

	בפרט	06�62,	בפרטי	משנה	1000,	2000,	3000,	4000	ו–9000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	 )22(
הקיים	יבוא	"פטור";
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	בפרט	07�62,	בפרטי	משנה	2100,	2200,	2900,	9100	ו–9900,	בטור	ג',	במקום	השיעור	 )23(
הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	08�62,	בפרטי	משנה	2100,	2200,	2900,	9100,	9200	ו–9900,	בטור	ג',	במקום	 )24(
השיעור	הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	09�62,	בסעיפים	2010,	2040,	2050,	2060,	2090,	3010,	3040,	3050,	3060,	3090,	 )25(
9010,	9040,	9051,	9059,	9060	ו–9090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	10�62	- )26(

	בפרט	משנה	1000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור"; )א(

	בסעיפים	2010,	2090,	3010,	3090,	4020,	4090,	5020	ו–5090,	בטור	ג',	במקום	 )ב(
השיעור	הקיים	יבוא	"פטור";

	בפרט	11�62	- )27(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–2000,	 	1200 	,1100 משנה	 	בפרטי	 )א(
"פטור";

	בסעיפים	3210,	3290,	3310,	3390,	3910,	3990,	4210,	4290,	4310,	4390,	4910	 )ב(
ו–4990,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור";

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–9000,	 	2000 משנה	 בפרטי	 	,62�13 	בפרט	 )28(
"פטור";

	בפרט	14�62,	בפרטי	משנה	1000,	2000,	3000,	4000	ו–9000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	 )29(
הקיים	יבוא	"פטור";

הקיים	 במקום	השיעור	 ג',	 בטור	 ו–9000,	 	2000 	,1000 בפרטי	משנה	 	,62�15 	בפרט	 )30(
יבוא	"פטור";

	בפרט	16�62,	בסעיפים	0011,	0019	ו–0090,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	 )31(
"פטור";

	בפרט	17�62	- )32(

יבוא	 הקיים	 השיעור	 במקום	 ג',	 בטור	 ו–1090,	 	1030 	,1020 	,1010 	בסעיפים	 )א(
"פטור";

	בפרט	משנה	9000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"פטור"� )ב(

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

י"ט	באלול	התשע"ב	)6	בספטמבר	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

תחילה
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