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

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

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

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-42012 -1.

)1( בכללים לפרק 88, אחרי כלל 1 לפרטי משנה יבוא:

"כללים נוספים )ישראליים(:

1. בפרק זה -

בחוק  כהגדרתה  מסחרית  בהפעלה  המופעל  טיס  כלי   - אוויר  )א( מונית 
המפורטות  המטרות  לביצוע  הטיס(,  חוק   - )להלן  התשע"א-52011  הטיס, 
וכללי טיסה(, התשמ"ב-61981,  טיס  )הפעלת כלי  230 לתקנות הטיס  בתקנה 

ומשמש ב–85% או יותר משעות הטיסה שלו בשנה בהפעלה כאמור;

המפורטות  המטרות  לביצוע  המופעל  טיס  כלי   - לחקלאות  טיס  )ב( כלי 
בהגדרה "הפעלת כלי טיס בחקלאות" שבתקנה 201 לתקנות הטיס )הפעלת 

כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב-1981, ומשמש באופן בלעדי למטרה זו;

כושר  תעודת  לו  שניתנה  טיס  כלי   - וניסויים  פיתוח  למחקר  טיס  )ג( כלי 
טיסה לביצוע המטרות המפורטות בתקנה 84)1( או )2( לתקנות הטיס )נוהלי 
למטרת  בלעדי  באופן  ומשמש  התשל"ז-71977,  וחלקיהם(,  טיס  כלי  תיעוד 

מחקר, פיתוח וניסויים;

טיס  לעובדי  ספר  בית  במסגרת  טיס המופעל  כלי   - להדרכה  טיס  )ד( כלי 
כהגדרתו בחוק הטיס, המשמש להדרכה בטיסה, ובלבד שהשימוש ב–85% או 

יותר משעות הטיסה שלו בשנה יהיה למטרות הדרכה;

)2( בפרט 88.02 - 

)א( אחרי סעיף 2010 יבוא:

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

---2030/6")JOR( )כ"א--פטורכלי טיס בלתי מאויש )כטב"מ

כלי טיס שיובא לצורך פירוק או להסבה 2040/5---
מס  עליו  מוטל  לא  אשר  טיס  לכלי 

)JOR( )מותנה(

כ"א--פטור

---2050/4)JOR( )כ"א--פטורמונית אוויר )מותנה

__________
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
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  5

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8.  6
ק"ת התשל"ז, עמ' 1576.  7
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ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

כלי טיס למחקר פיתוח וניסויים )מותנה( 2060/3---
)JOR(

כ"א--פטור

---2070/2)JOR( )כ"א";--פטורכלי טיס להדרכה )מותנה

)ב( במקום סעיף 2080 יבוא:

---2080/1")JOR( )כ"א";--פטורכלי טיס לחקלאות )מותנה

)ג( אחרי סעיף 3010 יבוא:

---3030/5")JOR( )כ"א--פטורכלי טיס בלתי מאויש )כטב"מ

כלי טיס שיובא לצורך פירוק או להסבה 3040/4---
מס  עליו  מוטל  לא  אשר  טיס  לכלי 

)JOR( )מותנה(

כ"א--פטור

---3050/3)JOR( )כ"א--פטורמונית אוויר )מותנה

כלי טיס למחקר פיתוח וניסויים )מותנה( 3060/2---
)JOR(

כ"א--פטור

---3070/1)JOR( )כ"א";--פטורכלי טיס להדרכה )מותנה

)ד( במקום סעיף 3080 יבוא:

---3080/0")JOR( )כ"א";--פטורכלי טיס לחקלאות )מותנה

)ה( אחרי סעיף 4010 יבוא:

---4030/4")JOR( )כ"א--פטורכלי טיס בלתי מאויש )כטב"מ

כלי טיס שיובא לצורך פירוק או להסבה 4040/3---
מס  עליו  מוטל  לא  אשר  טיס  לכלי 

)JOR( )מותנה(

כ"א--פטור

---4050/2)JOR( )כ"א--פטורמונית אוויר )מותנה

כלי טיס למחקר פיתוח וניסויים )מותנה( 4060/1---
)JOR(

כ"א--פטור

---4070/0)JOR( )כ"א";--פטורכלי טיס להדרכה )מותנה

)ו( במקום סעיף 4080 יבוא:

---4080/9")JOR( )כ"א".--פטורכלי טיס לחקלאות )מותנה

תחילהתחילתו של צו זה ביום י"ב באלול התשע"ג )18 באוגוסט 2013(.2.

א' באדר ב' התשע"ד )3 במרס 2014(
)חמ 3-1906(

ד לפי ר  אי י
שר האוצר
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בק"ת-שיעורי מק"ח - 1718 -

"י"ב  להיות  צריך   143-138 בעמודים  התחתונות  השוליים  בכותרות  )1( התאריך 
באלול התשע"ג, 18.8.2013" ולא כפי שנדפס בטעות.

)2( בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 28(, התשע"ג-2013, 
"תיאור",  ב'  5960/2---, בטור  1)3()ב(, בטבלה, לצד פרט  141, בסעיף  שפורסם בעמ' 

המילה ")JOR(" צריכה להימחק.
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