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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 12(,
התשע"ד—2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 11937, וסעיף 1 
)טובין  קנייה  לחוק מס   3 סעיף  ולפי  )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.
בפרט 42.02 -

)1( במקום פרט משנה 1200 יבוא:

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

שמשטחם החיצוני עשוי מפלסטיק או "|1200/3--
 )JOR( מחמרי טקסטיל

כ"א";--פטור

)2( במקום פרט משנה 1900 יבוא:

--1900/8|")JOR( כ"א";--פטוראחרים

)3( בפרט משנה 2900, בטור ג', במקום השיעור הקיים יבוא "פטור"; 

)4( במקום פרט משנה 3900 יבוא: 

כ"א";--פטוראחרים "|3900/6--

)5( בפרטי משנה 9100 ו–9200, בטור ג', במקום השיעור הקיים יבוא "פטור"; 

)6( במקום פרט משנה 9900 יבוא: 

כ"א".--פטוראחרים "|9900/0--

כ"ו באייר התשע"ד )26 במאי 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' 1202.  4
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