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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 5(, 
התשע"ד—2014

  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:

טובין,  קנייה על  ומס  והפטורים  על אף האמור בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס   .1
התשע"ב-42012, בתקופה שעד יום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(, יראו כאילו -

)1( בפרט 23.04, בטור ג', במקום "4%" בא "7.5%";

)2( בפרט 23.06, בפרט משנה 3000, בטור ג', במקום "2%" בא "2.8".

ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014(
)חמ 3-1906(

ד לפי ר  אי 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 ועמ' 1174.  4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, 
התשע"ד—2014

  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:

בתקופה שמיום פרסום צו זה עד יום ט' בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2014(, יראו -  .1

טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו  הראשונה  )1( בתוספת 
התשע"ב-42012 )להלן - הצו העיקרי(, בפרט 20.09, בסעיפים 1130, 1140 ו–1210, בטור 

;"W.T.O" ב', בסופו כאילו בא

)2( בתוספת השלישית לצו העיקרי, אחרי פרט 20.09.2900 כאילו בא:

טור א'
פרט המכס

טור ב'
כמות במכסה )טון(

טור ג'
שיעור המכס הנקוב

טור ד'
הערות

20.09.1130"
20.09.1140
20.09.1210

עד יום 31.12.2014".פטור5,000 טון

ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014(
)חמ 3-1906(

ד לפי ר  אי י
שר האוצר

הוראת שעה

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"א, עמ' 29 ועמ' 1196; התשע"ב, עמ' 77; התשע"ג, עמ' 92.  4



 הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )עדכון סכומים(,
התשע"ד-2014

  בהתאם לסעיף 11)ג( בכללים שבראש התוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים 
ומס קנייה על טובין, התשע"ב-12012 )להלן - התוספת(, אני מודיע לאמור:

 ,)2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום  והם  תואמו  להלן  המפורטים  הסכומים   .1
כמפורט להלן:

)1( בפרט 04.06 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "13.99" יבוא "14.05";

)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "8.50" יבוא "8.53";

)ג( בסעיף 2090, בטור ג', במקום "9.99" יבוא "10.03";

)ד( בפרטי משנה 3000 ו–4000, בטור ג', במקום "9.99" יבוא "10.03";

)ה( בסעיף 9020, בטור ג', במקום "9.99" יבוא "10.03";

)ו( בסעיף 9030, בטור ג', במקום "4.33" יבוא "4.35";

)ז( בסעיף 9090, בטור ג', במקום "8.50" יבוא "8.53";

)2( בפרט 04.09 -

)א( בסעיף 0020, בטור ג', במקום "11.85" יבוא "11.90";

)ב( בסעיף 0030, בטור ג', במקום "11.19" יבוא "11.24";

)ג( בסעיף 0090, בטור ג', במקום "17.25" יבוא "17.32";

)3( בפרט 07.01 -

)א( בסעיפים 9011 ו–9019, בטור ג', במקום "1.92" יבוא "1.93";

)ב( בסעיפים 9021 ו–9029, בטור ג', במקום "1.66" יבוא "1.67";

)4( בפרט 07.03 -

)א( בסעיף 2030, בטור ג', במקום "10.49" יבוא "10.54";

)ב( בסעיף 2090, בטור ג', במקום "7.66" יבוא "7.69" ובמקום "7.44" יבוא "7.47";

)5( בפרט 07.06 -

)א( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "1.49" יבוא "1.50";

)ב( בסעיף 9090, בטור ג', במקום "4.02" יבוא "4.03";

)6( בפרט 07.09 -

)א( בסעיפים 5190 ו–5990, בטור ג', במקום "6.00" יבוא "6.02";

)ב( בפרט משנה 6000, בטור ג', במקום "1.44" יבוא "1.45";

)ג( בפרט משנה 9100, בטור ג', במקום "1.54" יבוא "1.55";

)ד( בפרט משנה 9200, בטור ג', במקום "1.92" יבוא "1.93";

)7( בפרט 07.10 -

)א( בפרט משנה 1000, בטור ג', במקום "2.60" יבוא "2.61";

תיאום סכומים

139 ק"ת―שיעורי מק"ח 1701, ט"ז בשבט התשע"ג, 27.1.2013

__________
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77, עמ' 1151 ועמ' 1174; התשע"ג, עמ' 36, עמ' 66, עמ' 76 ועמ' 150.  1
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)ב( בפרט משנה 4000, בטור ג', במקום "1.73" יבוא "1.74"; 

)ג( בפרט משנה 9000, בטור ג', במקום "1.62" יבוא "1.63";

)8( בפרט 07.11, בסעיף 9041, בטור ג', במקום "1.72" יבוא "1.73";

)9( בפרט 08.02 -

)א( בסעיף 1190, בטור ג', במקום "8.99" יבוא "9.03";

)ב( בסעיף 1290, בטור ג', במקום "15.99" יבוא "16.06";

)ג( בפרטי משנה 5100 ו–5200, בטור ג', במקום "3.65" יבוא "3.66"; 

)ד( בסעיף 9020, בטור ג', במקום "6.77" יבוא "6.79";

)10( בפרט 08.04 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "3.96" יבוא "3.97";

)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "5.65" יבוא "5.67";

)ג( בסעיף 2011, בטור ג', במקום "2.61" יבוא "2.62";

)ד( בסעיף 2019, בטור ג', במקום "1.64" יבוא "1.65";

)ה( בסעיף 3010, בטור ג', במקום "4.78" יבוא "4.80";

)ו( בסעיף 4010, בטור ג', במקום "1.97" יבוא "1.98";

)ז( בסעיף 5010, בטור ג', במקום "2.11" יבוא "2.12";

)11( בפרט 08.05, בסעיף 9011, בטור ג', במקום "2.74" יבוא "2.75"; 

)12( בפרט 08.06 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "3.41" יבוא "3.42";

)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "1.83" יבוא "1.84";

)ג( בסעיפים 2030 ו–2090, בטור ג', במקום "7.00" יבוא "7.02"; 

)13( בפרט 08.07, בפרט משנה 2000, בטור ג', במקום "2.64" יבוא "2.65";

)14( בפרט 08.08 -

)א( בפרט משנה 1000, בטור ג', במקום "1.99" יבוא "2.00";

)ב( בפרט משנה 3000, בטור ג', במקום "2.21" יבוא "2.22";

)ג( בפרט משנה 4000, בטור ג', במקום "1.52" יבוא "1.53";

)15( בפרט 08.09 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "1.65" יבוא "1.66";

)ב( בסעיף 2110, בטור ג', במקום "3.97" יבוא "3.98";

)ג( בסעיף 2190, בטור ג', במקום "1.87" יבוא "1.88";

)ד( בסעיף 2910, בטור ג', במקום "3.97" יבוא "3.98";

)ה( בסעיף 2990, בטור ג', במקום "1.87" יבוא "1.88";

)16( בפרט 08.10 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "4.53" יבוא "4.55";
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)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "1.48" יבוא "1.49";

)ג( בסעיף 5010, בטור ג', במקום "3.69" יבוא "3.70";

)ד( בסעיף 5090, בטור ג', במקום "1.75" יבוא "1.76";

)ה( בסעיף 9021, בטור ג', במקום "5.94" יבוא "5.96";

)ו( בסעיף 9029, בטור ג', במקום "3.74" יבוא "3.75";

)ז( בסעיף 9031, בטור ג', במקום "5.21" יבוא "5.23";

)ח( בסעיף 9039, בטור ג', במקום "3.67" יבוא "3.68";

)17( בפרט 08.11 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "1.60" יבוא "1.61";

)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "1.62" יבוא "1.63";

)18( בפרט 12.02 -

)א( בסעיף 3090, בטור ג', במקום "2.68" יבוא "2.69";

)ב( בפרט משנה 4100, בטור ג', במקום "1.61" יבוא "1.62";

)ג( בסעיף 4290, בטור ג', במקום "2.68" יבוא "2.69";

)19( בפרט 12.06, בסעיף 0090, בטור ג', במקום "2.07" יבוא "2.08";

)20( בפרט 15.09, בסעיפים 1010, 1090, 9031 ו–9039, בטור ג', במקום "4.86" יבוא "4.88" 
ובמקום "5.95" יבוא "5.97";

)21( בפרט 15.10, בסעיף 0030, בטור ג', במקום "4.86" יבוא "4.88" ובמקום "5.95" יבוא 
;"5.97"

)22( בפרט 15.17, בסעיף 9021, בטור ג', במקום "4.86" יבוא "4.88" ובמקום "5.95" יבוא 
;"5.97"

)23( בפרט 16.04, בסעיף 1490, בטור ג', במקום "3.00" יבוא "2.00"2;

)24( בפרט 20.01, בסעיף 9030, בטור ג', במקום "1.73" יבוא "1.74";

)25( בפרט 20.04 -

)א( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "2.60" יבוא "2.61";

)ב( בסעיף 9093, בטור ג', במקום "1.73" יבוא "1.74";

)26( בפרט 20.05 -

)א( בסעיפים 2010 ו–2090, בטור ג', במקום "2.60" יבוא "2.61";

)ב( בסעיף 7010, בטור ג', במקום "1.60" יבוא "1.61";

)ג( בסעיף 8090, בטור ג', במקום "1.73" יבוא "1.74";

)27( בפרט 20.07, בסעיף 9921, בטור ג', במקום "1.60" יבוא "1.61";

)28( בפרט 20.08 -

)א( בסעיף 1190, בטור ג', במקום "2.68'' יבוא "2.69";

)ב( בסעיף 1933, בטור ג', במקום "3.65'' יבוא "3.66";
__________

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ג, עמ' 150.  2
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)ג( בסעיפים 8040 ו–8090, בטור ג', במקום "1.62" יבוא "1.63";

)29( בפרט 20.09 -

)א( בפרט משנה 6100, בטור ג', במקום "1.62" יבוא "1.63";

)ב( בסעיפים 6920, 6990 ו–9019, בטור ג', במקום "1.62" יבוא "1.63";

)30( בפרט 21.06 -

)א( בסעיף 9091, בטור ג', במקום "2.61" יבוא "2.62";

)ב( בסעיף 9092, בטור ג', במקום "2.50" יבוא "2.51"; 

)31( בפרט 22.04 -

)א( בפרט משנה 1000, בטור ג', במקום "3.79" יבוא "3.80";

)ב( בפרטי משנה 2100 ו–2900, בטור ג', במקום "1.47" יבוא "1.48" ובמקום "5.28" 
יבוא "5.30";

)ג( בפרט משנה 3000, בטור ג', במקום "2.64" יבוא "2.65";

)32( בפרט 22.05, בפרטי משנה 1000 ו–9000, בטור ג', במקום "2.18" יבוא "2.19".

ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(
)חמ 3-1906(

משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
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