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

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

טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו  הראשונה  לתוספת   87 בפרק    1
התשע"ב-42012 )להלן - הצו העיקרי( -     

בסעיף 1 לכללים נוספים )ישראליים( -    )1(

בסעיף קטן )א(, המילים "טרקטור משא" - יימחקו;   )א( 

אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:  )ב( 

")ח(   "טרקטור משא" - כלי רכב שנתקיימו בו התנאים האמורים בהגדרת 
או  לרישומו  הנוגעים  תנאים  למעט  התעבורה,  בתקנות  משא",  "טרקטור 

לרישויו בידי משרד התחבורה;";

)2(   בפרט 03 87, סעיפים 1020, 2160 ו–3180 - יימחקו;  

בפרט 04 87 -    )3(

אחרי סעיף 2130 יבוא:  )א(  

ה ד ג       ב א 

מס קנייה  מכס  כלליתיאור   פרט
 שיעור התוספות

ביבוא
 יחידה

סטטיסטית

כ"א";-7%12%טרקטור משא"2140/0---

אחרי סעיף 3130 יבוא: )ב(  

כ"א";-7%30%טרקטור משא"3140/0---

בסעיף 3190, בטור ג', במקום השיעור הקיים בו יבוא "7%"  )ג( 

תחילתו של סעיף 1)3()א( ו–)ב( ביום כ"ג בסיוון התשע"ג )1 ביוני 2013( ) להלן - יום    2
התחילה(     

על אף האמור בפרק 87 לתוספת הראשונה בצו העיקרי, כתיקונו בסעיף 1 לצו זה, יראו    3
כאילו -    

בתקופה שמיום התחילה עד יום פרסומו של צו זה, בפרט 04 87, בסעיפים 2140,   )1(  
בא  בו,  האמור  השיעור  במקום  ג',  בטור  זה,  לצו   )3(1 בסעיף  כתיקונם  ו–3190,   3140

"פטור";   

בתקופה שעד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(, בסעיף 1 לכללים נוספים   )2(  
)ישראליים(, כתיקונו בסעיף 1)1( לצו זה -    

בסעיף קטן )א(, המילים "רכב שטח" - נמחקו;   )א( 

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

הוראת שעה

__________
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; התשע"ג, עמ' 140   4
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אחרי סעיף קטן )ח( בא:   )ב( 

"רכב שטח" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד  ")ט( 
והתקיימו בו כל אלה:  

)1( הוא נע על 4 גלגלים לפחות;  

)2( נפח מנועו אינו עולה על 1,500 סמ"ק;  

)3( משקלו העצמי אינו עולה על 900 ק"ג;  

)4( ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;  

)5( הוא מיועד לפי מבנהו להסעת נהג ועד שלושה נוסעים;  

)6( מורכבים בו בתהליך הייצור צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך "  

י"ח בשבט התשע"ד )19 בינואר 2014(
)חמ 3-1906(

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר
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