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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 35(, 
התשע"ה-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:

תיקון התוספת 
הראשונה

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

)1( בפרט 82.12, במקום פרט משנה 2000 יבוא:

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

סכיני גילוח, לרבות גלמים של סכיני "|2000/1-
)JOR( גילוח בסרטים

כ"א";--פטור

)2( במקום פרט 82.13 יבוא:

ודומיהם, "|82.13/1 חייטים  מספרי  מספריים, 
ולהבים בעבורם

כ"א";--פטור

)3( בפרט 83.05, במקום פרט משנה 9000 יבוא:

ק"ג";--פטוראחרים"|9000/6-

)4( בפרט 84.08, במקום פרט משנה 2000 יבוא:

מנועים מהסוג המשמש להנעת כלי "|2000-
רכב שבפרק 87:-

כ"א--6%המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס2030/2---

כ"א--פטורשמשקלם 2,500 ק"ג או יותר2040/1---

כ"א";6%12%60%אחרים2090/6---

)5( בפרט 84.21, סעיפים 2920 ו–2930 - בטלים;

)6( בפרט 84.22 -

)א( במקום פרט משנה 2000 יבוא:

בקבוקים "|2000/6- לייבוש  או  לניקוי  מכונות 
)JOR( או מכלים אחרים

כ"א";--פטור

__________
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' 2.  4
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)ב( במקום פרט משנה 4000 יבוא:

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

או "|4000/4- לאריזה  מכונות  אחרות,  מכונות 
)לרבות מכונות עטיפה על  לעטיפה 

)JOR( )ידי כיווץ בחום

כ"א";--פטור

)ג( במקום פרט משנה 9000 יבוא:

כ"א";--פטורחלקים"|9000/9-

)7( בפרט 85.01 -

)א( במקום פרט משנה 3300 יבוא:

שהספק המוצא שלהם עולה על 75 "|3300/0--
 375 על  עולה  אינו  אך  וואט  קילו 

)JOR( קילו וואט

כ"א";--פטור

)ב( במקום פרט משנה 3400 יבוא:

שהספק המוצא שלהם עולה על 375 "|3400/8--
)JOR( קילו וואט

כ"א";--פטור

)ג( במקום פרט משנה 6100 יבוא:

עולה "|6100/1-- אינו  שלהם  המוצא  שהספק 
)JOR( על 75 קילו-וולט-אמפר

כ"א";--פטור

)ד( במקום פרט משנה 6200 יבוא:

שהספק המוצא שלהם עולה על 75 "|6200/9--
קילו-וולט-אמפר אך אינו עולה על 

)JOR( 375 קילו-וולט-אמפר

כ"א";--פטור

)ה( במקום פרט משנה 6400 יבוא:

שהספק המוצא שלהם עולה על 750 "|6400/5--
)JOR( קילו-וולט-אמפר

כ"א";--פטור

)8( בפרט 85.18, במקום סעיף 3010 יבוא:

---3010/9" )HEADPHONES( אוזניות ראש
ואוזניות )EARPHONES(, אם 
משולבות עם מקרופון או לא

כ"א";--פטור
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)9( בפרט 85.39, במקום פרט משנה 3900 יבוא:

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

כ"א";--פטוראחרות"|3900/7-

)10( במקום פרט 87.15 יבוא:

כ"א";--פטורעגלות תינוק וחלקיהן"|87.15/5

)11( בפרט 90.04, במקום פרט משנה 9000 יבוא:

כ"א";--פטוראחרים"|9000/4-

)12( בפרט 94.01, במקום פרט משנה 3000 יבוא:

מושבים מסתובבים הניתנים "|3000/8-
לכיוונון

כ"א".--פטור

כ"ג בחשוון התשע"ה )16 בנובמבר 2014(
)חמ 3-1906-ת1(

ד לפי ר  אי י
שר האוצר

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 2(, 
התשע"ה-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:

התשע"ב-42012,  טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו  האמור  אף  על   .1
בתקופה שעד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(, יראו כאילו בפרט 08.06, בסעיף 

1090, בטור ג', במקום "1.84" בא "1.00".

ג' בכסלו התשע"ה )25 בנובמבר 2014(
)חמ 3-1906-ת1(

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; התשע"ד, עמ' 139.  4

הוראת שעה
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