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התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 11937, וסעיפים 1 
ו–1א 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
)1( בפרט 24.01, בפרטי משנה 1000, 2000 ו–3000, בטור ד', במקום האמור בו יבוא "450 

שקלים חדשים חדשים לק"ג";

)2( בפרט 24.02 -

)א( בסעיף 1010, בטור ד', במקום האמור בו יבוא "90% אל"פ מ–750.00 שקלים 
חדשים לאלף סג.";

)ב( בסעיף 1090, בטור ד', במקום האמור בו יבוא "90% אל"פ מ–71 שקלים חדשים 
לק"ג";

)ג( בפרט משנה 2000, בטור ד', במקום האמור בו יבוא "270% + 391.50 שקלים 
חדשים לאלף סג. אל"פ מ–750.00 שקלים חדשים לאלף סג.";

)ד( בסעיף 9010, בטור ד', במקום האמור בו יבוא "90% אל"פ מ–71 שקלים חדשים 
לק"ג";

)ה( בסעיף 9020, בטור ד', במקום האמור בו יבוא "270% + 391.50 שקלים חדשים 
לאלף סג. אל"פ מ–750.00 שקלים חדשים לאלף סג.";

)3( בפרט 24.03, בסעיף 1910, בטור ד', במקום האמור בו יבוא "450 שקלים חדשים לק"ג".

)א( על סיגריות הנמצאות ביום פרסום הצו )להלן - היום הקובע( בידי סוחר כמלאי   .2
לצורך עסקו, יוטל מס בשיעור 10% ממחירו לצרכן בלא מע"מ ביום שלפני היום הקובע.

)ב( על טבק לסיגריות הנמצא ביום הקובע בידי סוחר כמלאי לצורך עסקו, יוטל מס 
בסכום של 159.18 ש"ח לק"ג, ובאופן יחסי גם על חלק מק"ג.

)ג( מס לפי סעיף זה לא יחול על סוחר שסך כל המס האמור, החל על סיגריות ועל טבק 
לסיגריות המצויים בידו כמלאי לצרוך עסקו, אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים.

כ"ז באייר התשע"ג )7 במאי 2013(
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