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הממשלתי במדפיס  והודפס  המשפטים,  משרד  רשומות,  במח'  ISSN   סודר  אגורות   0334-7014   81 המחיר 

 ק"ת―שיעורי מק"ח 1704, ט"ז באדר התשע"ג, 26.2.2013

 החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או מגדילות
מכס ומס קנייה על טובין

  בהתאם לסעיף 2)א( לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף(, התש"ט-11949, מחליטה ועדת 
הכספים של הכנסת, לאשר את ההוראה הבאה בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על 
טובין )תיקון מס' 29(, התשע"ב-22012, שכתוצאה ממנה מוגדל שיעור המכס ומס הקנייה על 

טובין מסוימים או מוטל מכס ומס קנייה על טובין שהיו פטורים ממנו.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(
)חמ 3-4021(

פני ג משה 
יושב ראש ועדת הכספים

__________
ס"ח התש"ט, עמ' 154.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 1151.  2

 החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או מגדילות
מכס ומס קנייה על טובין

  בהתאם לסעיף 2)א( לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף(, התש"ט-11949, מחליטה ועדת 
הכספים של הכנסת, לאשר את תיקון הטעות בק"ת-שיעורי מק"ח 21678, שכתוצאה ממנו 
מוגדל שיעור המכס ומס הקנייה על טובין מסוימים או מוטל מכס ומס קנייה על טובין שהיו 

פטורים ממנו.

י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(
)חמ 3-4021(

פני ג משה 
יושב ראש ועדת הכספים

__________
ס"ח התש"ט, עמ' 154.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 1158.  2

תיקוני טעויות

בק"ת- שפורסם  התשע"ב-2012,  טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו   .1
 ,1010 08.04, בסעיף  77, בתוספת הראשונה, בפרט  שיעורי מק"ח 1662, התשע"ב, עמ' 

בטור ג', במקום "אל"פ מ–33.96" צריך להיות "אל"פ מ–3.96".

בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 40( )תיקון(, התשע"ג-2012,   .2
)100()א(  בפסקה   ,)7(1 בסעיף   ,40 עמ'  התשע"ג,   ,1698 מק"ח  בק"ת-שיעורי  שפורסם 

המובאת בו, במקום "ו–9039" צריך להיות "9030".



תדפיס מן הרשומות                                                           מס' 1704

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

מק"ת ― מק"ח 1704, ט"ז באדר התשע"ג, 26.2.2013                                   
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