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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 8(,
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:

)להלן	1�תיקון	סעיף	15 טובין,	התשע"ב-42012	 על	 קנייה	 ומס	 והפטורים	 המכס	 תעריף	 לצו	 	15 בסעיף	
—	הצו	העיקרי(,	האמור	בו	יסומן	")א(",	ואחריו	יבוא:

עד	 	2013 השנים	 מן	 אחת	 כל	 של	 בינואר	 ב–1	 )א(,	 קטן	 בסעיף	 האמור	 אף	 	על	 ")ב(
	2018	ואילך,	תהיה	הכמות	המרבית	השנתית	הקבועה	בטור	ב'	ברשימה	כאמור	בסעיף
ו–9000�05�04,	 	04�05�2000 	,04�05�1099 	,04�03 	,04�01�5000 	,04�01�4000 בפרטים	 )א(,	 קטן	

הכמות	הנקובה	בעמודה	המתייחסת	לאותה	שנה	לצד	פרטי	מכס	אלה�"
אחרי	סעיף	23א	לצו	העיקרי	יבוא:2�הוספת	סעיף	23ב

	ב–1	בינואר	של	כל	אחת	מן	השנים	2014	עד	2016	ואילך,	יהיה	שיעור	המכס	 "23ב�
הנקוב	באחוזים	או	סכום	המכס	הקצוב	או	שיעור	המכס	המרבי	)אל"י(	)להלן	כל	אחד	
מהם	-	שיעור	המכס(	בעמודה	"מכס	כללי",	שבטור	ג',	בתוספת	הראשונה,	לגבי	טובין	
שסיווגם	בפרטי	המכס	המפורטים	בתוספת	השתים	עשרה,	בטור	א',	זהה	לשיעור	המכס	
המתייחסת	 בעמודה	 אלה,	 מכס	 פרטי	 לצד	 ב',	 בטור	 עשרה	 השתים	 בתוספת	 הנקוב	

לאותה	שנה�"
תיקון	התוספת	

הראשונה
בתוספת	הראשונה	לצו	העיקרי	-3�

	בפרט	01�04	- )1(

	בפרטי	משנה	1000	ו–2000,	בטור	ג',	במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"60%"; )א(

	בפרטי	משנה	4000	ו–5000,	בטור	ב',	בסופם	יבוא	"W�T�O",	ובטור	ג',	במקום	 )ב(
השיעור	הקיים	יבוא	"7	שקלים	חדשים	לק"ג	אל"י	מ–60%";

	בפרט	02�04	- )2(

	במקום	פרט	משנה	9100	יבוא: )א(

ה�ד�ג�						ב�א�

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

שאינם	כוללים	תוספת	של	"|9100/7--
	)EU1(	אחר	ממתיק	של	או	סוכר

)MERC2(

ק"ג";--40%

	במקום	פרט	משנה	9900	יבוא: )ב(

--9900/0|")MERC2(	)EU1(	ק"ג";--40%אחרים

	בפרט	03�04,	בפרטי	משנה	1000	ו–9000,	בטור	ב',	בסופם	יבוא	"W�T�O",	ובטור	ג',	 )3(
במקום	השיעור	הקיים	יבוא	"7	שקלים	חדשים	לק"ג	אל"י	מ–60%";

__________
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	05�04	- )4(

;"W�T�O"	יבוא	בסופו	ב',	בטור	1099,	בסעיף	 )א(

;"W�T�O"	יבוא	בסופו	ב',	בטור	2000,	משנה	בפרט	 )ב(

;"W�T�O"	יבוא	בסופו	ב',	בטור	9090,	בסעיף	 )ג(

בתוספת	השלישית	לצו	העיקרי	-4�

	אחרי	פרט	"4990�07�03"	יבוא: )1(

טור	א'	
פרט	המכס

טור	ב'
כמות	במכסה	)טון(

טור	ג'
שיעור	המכס	הנקוב

טור	ד'
הערות

04�01�4000"
	04�01�5000	

כמות	שנה	

20%

	"

2013500

2014750

20151,000

20161,250	ואילך

	אחרי	פרט	"1020�03�04"	יבוא: )2(

טור	א'	
פרט	המכס

טור	ב'
כמות	במכסה	)טון(

טור	ג'
שיעור	המכס	הנקוב

טור	ד'
הערות

04�03"

כמות	שנה	

20%	"

20131,000

20141,250

20151,500

20162,000	ואילך

	אחרי	פרט	"9020�05�04"	יבוא: )3(

טור	א'	
פרט	המכס

טור	ב'
כמות	במכסה	)טון(

טור	ג'
שיעור	המכס	הנקוב

טור	ד'
הערות

04�05�1099"
04�05�2000	
04�05�9000	

כמות	שנה	

20%

	"

2013500

2014750

20151,000

20161,250	ואילך

בתוספת	הרביעית	לצו	העיקרי,	ברשימה	א'	-5�

	במקום	פרט	"9110�02�04"	יבוא	"9100�02�04"; )1(

	במקום	פרט	"9910�02�04"	יבוא	"9900�02�04"� )2(

בתוספת	העשירית	לצו	העיקרי,	ברשימה	ב'	-6�

	במקום	פרט	"9110�02�04"	יבוא	"9100�02�04"; )1(

	במקום	פרט	"9910�02�04"	יבוא	"9900�02�04"� )2(

תיקון	התוספת	
השלישית

תיקון	התוספת	
הרביעית

תיקון	התוספת	
העשירית
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הוספת	התוספת	
השתים	עשרה

אחרי	התוספת	האחת	עשרה	לצו	העיקרי	יבוא:7�

"התוספת השתים עשרה

הפחתות	מכס	בפרק	04

טור	א'
פרט	המכס	

טור	ב'

1	בינואר	2016	ואילך1	בינואר	12015	בינואר	2014

אל"יקצובשיעוראל"יקצובשיעוראל"יקצובשיעור

04�01�100055%50%40%

04�01�200055%50%40%

04�01�40006�560%660%5�560%

04�01�50006�560%660%5�560%

04�03�10006�560%660%5�560%

04�03�90006�560%660%5�5"60%

ז'	בכסלו	התשע"ג	)22	בנובמבר	2012(
)חמ	3-1906(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר
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