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הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיאום סכומים(, 
התשע"ה-2015

בהתאם לסעיפים 12)ב( עד )ה( ו–13)ב( ו–)ג( לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על 
טובין, התשע"ב-12012 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

הסכומים המפורטים להלן תואמו והם מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( כמפורט   .1
להלן: 

)1( בפרק 22 לתוספת הראשונה לצו )להלן - התוספת(, בטור ד' - 

)א( בפרט 22.07, בסעיפים 1091, 1092 ו–1099, במקום "107.00" יבוא "106.90";

)ב( בפרט 22.08, בפרטי משנה 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 ובסעיפים 9060 
ו–9099, במקום "107.00" יבוא "106.90";

)2( בפרק 24, לתוספת -

)א( בפרט 24.01 בטור ד', בפרטי משנה 1000, 2000 ו-3000, במקום "458.59" יבוא 
;"458.14"

)ב( בפרט 24.02, בטור ד' -

)1( בסעיף 1010, במקום "764.32" יבוא "763.57"; 

)2( בסעיף 1090, במקום "72.36" יבוא "72.29";

)3( בפרט משנה 2000, במקום "398.98" יבוא "398.59" ובמקום "764.32" יבוא 
;"763.57"

)4( בסעיף 9010, במקום "72.36" יבוא "72.29";

יבוא   "764.32" ובמקום   "398.59" יבוא   "398.98" במקום   ,9020 )5( בסעיף 
;"763.57"

)ג( בפרט 24.03, בטור ד' -

)1( בפרט משנה 1100, במקום "296.37" יבוא "296.08";

)2( בסעיף 1910, במקום "458.59" יבוא "458.14";

)3( בסעיפים 1920 ו–1990, במקום "296.37" יבוא "296.08";

)3( בפרק 27, לתוספת -

)א( בפרט 27.10 בטור ד' -

)1( בסעיף 1219, במקום "3,065.11" יבוא "3,056.13";

)2( בסעיף 1919, במקום "15.21" יבוא "15.17";

)3( בסעיף 1939, במקום "2,936.72" יבוא "2,928.12";

)4( בסעיף 1969, במקום "2,936.72" יבוא "2,928.12";

)5( בסעיף 2010, במקום "3,065.11" יבוא "3,056.13";

)6( בסעיף 2030, במקום "15.21" יבוא "15.17";

)7( בסעיפים 2040 ו–2050, במקום "2936.72" יבוא "2928.12";

תיאום סכומים

__________
1 ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77; התשע"ד, עמ' 38 ועמ' 192.
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)ב( בפרטים 27.01, 27.02, 27.04, 27.08.2000, בטור ד', במקום "45.98" יבוא "45.85";

)ג( בפרט 27.11, בטור ד' -

)1( בפרט משנה 1000, במקום "121.01" יבוא "120.66";

)2( בסעיף 2190, במקום "17.32" יבוא "17.27";

)3( בפרט משנה 2900, במקום "17.32" יבוא "17.27";

)ד( בפרט 27.13, בטור ד', בפרטי משנה 1100 ו–1200, במקום "45.98" יבוא "45.85";

)4( בפרק 29 לתוספת, בפרט 29.01, בסעיף 1010, בטור ד', במקום "121.01" יבוא "120.66";

)5( בפרק 38 לתוספת, בפרט 38.26, בטור ד', במקום "2936.72" יבוא "2928.12";

)6( בפרק 87 לתוספת, בטבלה שבכלל 6 לכללים נוספים )ישראליים(, בטור ג' -

)1( במקום "16,548" יבוא "16,532";

)2( במקום "16,548" יבוא "16,532";

)3( במקום "15,169" יבוא "15,154";

)4( במקום "13,239" יבוא "13,226";

)5( במקום "11,585" יבוא "11,574";

)6( במקום "10,204" יבוא "10,194";

)7( במקום "9,102" יבוא "9,093";

)8( במקום "7,998" יבוא "7,990";

)9( במקום "7,170" יבוא "7,163";

)10( במקום "6,069" יבוא "6,063";

)11( במקום "5,516" יבוא "5,511";

)12( במקום "4,414" יבוא "4,410";

)13( במקום "3,585" יבוא "3,581";

)14( במקום "2,206" יבוא "2,204".

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
משה אשר )חמ 3-1906-ת2(  

מנהל רשות המסים בישראל   

הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )עדכון סכומים(, 
התשע"ה-2015

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

הסכומים המפורטים להלן תואמו והם מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( כמפורט   .1
להלן:

)1( בפרט 04.06 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "14.05" יבוא "13.82";

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77 ועמ' 1174; התשע"ד, עמ' 139 ועמ' 172; התשע"ה, עמ' 2 ועמ' 24.
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)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "8.53" יבוא "8.39";

)ג( בסעיף 2090, בטור ג', במקום "10.03" יבוא "9.87";

)ד( בפרטי משנה 3000 ו–4000, בטור ג', במקום "10.03" יבוא "9.87";

)ה( בסעיף 9020, בטור ג', במקום "10.03" יבוא "9.87";

)ו( בסעיף 9030, בטור ג', במקום "4.35" יבוא "4.28";

)ז( בסעיף 9090, בטור ג', במקום "8.53" יבוא "8.39";

)2( בפרט 04.09 -

)א( בסעיף 0020, בטור ג', במקום "11.90" יבוא "11.71";

)ב( בסעיף 0030, בטור ג', במקום "11.24" יבוא "11.06";

)ג( בסעיף 0090, בטור ג', במקום "17.32" יבוא "17.04";

)3( בפרט 07.01 -

)א( בסעיפים 9011, 9012 ו–9019, בטור ג', במקום "1.93" יבוא "1.90";

)ב( בסעיפים 9021, 9022 ו–9029, בטור ג', במקום "1.67" יבוא "1.64";

)4( בפרט 07.02 -

)א( בסעיף 0010, בטור ג', במקום "0.96" יבוא "0.95";

)ב( בסעיף 0090, בטור ג', במקום "1.28" יבוא "1.26";

)5( בפרט 07.03 -

)א( בסעיפים 1011 ו–1019, בטור ג', במקום "1.17" יבוא "1.16";

)ב( בסעיפים 1091 ו–1099, בטור ג', במקום "0.81" יבוא "0.80";

)ג( בסעיף 2030, בטור ג', במקום "10.54" יבוא "10.37";

)ד( בסעיף 2090, בטור ג', במקום "7.69" יבוא "7.56" ובמקום "7.47" יבוא "7.35";

)6( בפרט 07.04 -

)א( בסעיפים 1010, 1090, 2010 ו–2090, בטור ג', במקום "0.86" יבוא "0.85";

)ב( בסעיפים 9011 ו–9019, בטור ג', במקום "0.66" יבוא "0.65";

)ג( בסעיפים 9021, 9029, 9031, 9039 ו–9090, בטור ג', במקום "0.76" יבוא "0.75";

)7( בפרט 07.05, בסעיפים 1110, 1190, 1910 ו–1990, בטור ג', במקום "0.75" יבוא "0.74";

)8( בפרט 07.06 -

)א( בסעיפים 1011 ו–1019, בטור ג', במקום "1.14" יבוא "1.13";

)ב( בסעיפים 1091 ו–1099, בטור ג', במקום "1.50" יבוא "1.47";

)ג( בסעיפים 9011 ו–9019, בטור ג', במקום "0.87" יבוא "0.86";

)ד( בסעיפים 9031 ו–9039, בטור ג', במקום "0.52" יבוא "0.51";

)ה( בסעיף 9090, בטור ג', במקום "4.03" יבוא "3.97";

)9( בפרט 07.07, בסעיפים 0010 ו–0090, בטור ג', במקום "1.03" יבוא "1.02";

)10( בפרט 07.08 -

)א( בפרטי משנה 1000 ו–2000, בטור ג', במקום "1.07" יבוא "1.06";
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)ב( בסעיפים 9020 ו–9090, בטור ג', במקום "0.90" יבוא "0.89";

)11( בפרט 07.09 -

)א( בסעיפים 3010 ו–3090, בטור ג', במקום "0.49" יבוא "0.48";

)ב( בפרט משנה 4000, בטור ג', במקום "0.81" יבוא "0.80";

)ג( בסעיפים 5190 ו–5990, בטור ג', במקום "6.02" יבוא "5.92";

)ד( בפרטי משנה 6010 ו–6090, בטור ג', במקום "1.45" יבוא "1.42";

)ה( בפרט משנה 7000, בטור ג', במקום "1.39" יבוא "1.37";

)ו( בפרט משנה 9100, בטור ג', במקום "1.55" יבוא "1.52";

)ז( בפרט משנה 9200, בטור ג', במקום "1.93" יבוא "1.90";

)ח( בסעיפים 9311, 9319 ו–9920, בטור ג', במקום "0.57" יבוא "0.56";

)12( בפרט 07.10 -

)א( בפרט משנה 1000, בטור ג', במקום "2.61" יבוא "2.57";

)ב( בפרטי משנה 2100 ו–2200, בטור ג', במקום "1.29" יבוא "1.27";

)ג( בפרט משנה 4000, בטור ג', במקום "1.74" יבוא "1.71"; 

)ד( בסעיף 8040, בטור ג', במקום "1.03" יבוא "1.02";

)ה( בפרט משנה 9000, בטור ג', במקום "1.63" יבוא "1.60";

)13( בפרט 07.11 -

)א( בפרט משנה 2000, בטור ג', במקום "1.06" יבוא "1.05";

)ב( בפרט משנה 4000, בטור ג', במקום "0.65" יבוא "0.64";

)ג( בסעיף 9020, בטור ג', במקום "1.06" יבוא "1.05";

)ד( בסעיף 9041, בטור ג', במקום "1.73" יבוא "1.70";

)14( בפרט 07.13, בפרט משנה 2000, בטור ג', במקום "1.13" יבוא "1.12";

)15( בפרט 07.14, בסעיפים 2010 ו–2090, בטור ג', במקום "1.11" יבוא "1.10";

)16( בפרט 08.02 -

)א( בסעיף 1190, בטור ג', במקום "9.03" יבוא "8.89";

)ב( בסעיף 1290, בטור ג', במקום "16.06" יבוא "15.80";

)ג( בפרטי משנה 5100 ו–5200, בטור ג', במקום "3.66" יבוא "3.60"; 

)ד( בסעיף 9020, בטור ג', במקום "6.79" יבוא "6.68";

)17( בפרט 08.03, בסעיפים 1010 ו–9010, בטור ג', במקום "1.07" יבוא "1.06";

)18( בפרט 08.04 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "3.97" יבוא "3.91";

)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "5.67" יבוא "5.58";

)ג( בסעיף 2011, בטור ג', במקום "2.62" יבוא "2.58";

)ד( בסעיף 2019, בטור ג', במקום "1.65" יבוא "1.62";
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)ה( בסעיף 3010, בטור ג', במקום "4.80" יבוא "4.72";

)ו( בסעיף 4010, בטור ג', במקום "1.98" יבוא "1.95";

)ז( בסעיף 5010, בטור ג', במקום "2.12" יבוא "2.08";

)ח( בסעיף 5020, בטור ג', במקום "1.33" יבוא "1.31";

)19( בפרט 08.05 - 

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "0.77" יבוא "0.76";

)ב( בסעיף 2010, בטור ג', במקום "0.90" יבוא "0.89";

)ג( בסעיף 4011, בטור ג', במקום "0.68" יבוא "0.67";

)ד( בסעיף 5010, בטור ג', במקום "0.84" יבוא "0.83";

)ה( בסעיף 9011, בטור ג', במקום "2.75" יבוא "2.71";

)20( בפרט 08.06 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "3.42" יבוא "3.37";

)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "1.00" יבוא "0.98";

)ג( בסעיפים 2030 ו–2090, בטור ג', במקום "7.02" יבוא "6.91"; 

)21( בפרט 08.07 - 

)א( בפרט משנה 1100, בטור ג', במקום "0.47" יבוא "0.46";

)ב( בסעיף 1910, בטור ג', במקום "1.30" יבוא "1.28";

)ג( בסעיף 1990, בטור ג', במקום "0.71" יבוא "0.70";

)ד( בפרט משנה 2000, בטור ג', במקום "2.65" יבוא "2.61";

)22( בפרט 08.08 -

)א( בפרט משנה 1000, בטור ג', במקום "2.00" יבוא "1.97";

)ב( בפרט משנה 3000, בטור ג', במקום "2.22" יבוא "2.18";

)ג( בפרט משנה 4000, בטור ג', במקום "1.53" יבוא "1.50";

)23( בפרט 08.09 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "1.66" יבוא "1.63";

)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "1.04" יבוא "1.03";

)ג( בסעיף 2110, בטור ג', במקום "3.98" יבוא "3.92";

)ד( בסעיף 2190 בטור ג', במקום "1.88" יבוא "1.85";

)ה( בסעיף 2910 בטור ג', במקום "3.98" יבוא "3.92";

)ו( בסעיף 2990 בטור ג', במקום "1.88" יבוא "1.85";

)ז( בסעיף 3010, בטור ג', במקום "1.43" יבוא "1.41";

)ח( בסעיף 3090, בטור ג', במקום "0.91" יבוא "0.90";

)ט( בסעיף 4010, בטור ג', במקום "1.22" יבוא "1.20";

)י( בסעיף 4090, בטור ג', במקום "0.76" יבוא "0.75";

)24( בפרט 08.10 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "4.55" יבוא "4.47";
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)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "1.49" יבוא "1.46";

)ג( בסעיף 5010, בטור ג', במקום "3.70" יבוא "3.64";

)ד( בסעיף 5090, בטור ג', במקום "1.00" יבוא "0.98";

)ה( בסעיף 7010, בטור ג', במקום "1.41" יבוא "1.39";

)ו( בסעיף 7090, בטור ג', במקום "0.98" יבוא "0.97";

)ז( בסעיף 9021, בטור ג', במקום "5.96" יבוא "5.87";

)ח( בסעיף 9029, בטור ג', במקום "3.75" יבוא "3.69";

)ט( בסעיף 9031, בטור ג', במקום "5.23" יבוא "5.14";

)י( בסעיף 9039, בטור ג', במקום "3.68" יבוא "3.62";

)25( בפרט 08.11 -

)א( בסעיף 1010, בטור ג', במקום "1.61" יבוא "1.58";

)ב( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "1.63" יבוא "1.60";

)26( בפרט 08.13, בסעיף 2010, בטור ג', במקום "1.04" יבוא "1.03";

)27( בפרט 12.02 -

)א( בסעיף 3090, בטור ג', במקום "2.69" יבוא "2.65";

)ב( בפרט משנה 4100, בטור ג', במקום "1.62" יבוא "1.59";

)ג( בסעיף 4290, בטור ג', במקום "2.68" יבוא "2.64";

)28( בפרט 12.06, בסעיף 0090, בטור ג', במקום "2.08" יבוא "2.04";

)29( בפרט 15.09, בסעיפים 1010, 1090, 9031 ו–9039, בטור ג', במקום "4.88" יבוא "4.80" 
ובמקום "5.97" יבוא "5.88";

)30( בפרט 15.10, בסעיף 0030, בטור ג', במקום "4.88" יבוא "4.80" ובמקום "5.97" יבוא 
;"5.88"

)31( בפרט 15.17, בסעיף 9021, בטור ג', במקום "4.88" יבוא "4.80" ובמקום "5.97" יבוא 
;"5.88"

)32( בפרט 16.04 - 

)א( בסעיף 1490, בטור ג', במקום "2.00" יבוא "1.97";

)ב( בסעיף 1930, בטור ג', במקום "15.00" יבוא "14.76";

)33( בפרט 20.01 - 

)א( בפרט משנה 1000, בטור ג', במקום "0.65" יבוא "0.64";

)ב( בסעיף 9010, בטור ג', במקום "0.76" יבוא "0.75";

)ג( בסעיף 9030, בטור ג', במקום "1.74" יבוא "1.71";

)34( בפרט 20.02 -

)א( בפרט משנה 1000, בטור ג', במקום "1.07" יבוא "1.06";

)ב( בסעיפים 9013, 9019 ו–9090, בטור ג', במקום "1.07" יבוא "1.06";

)35( בפרט 20.04 -

)א( בסעיף 1090, בטור ג', במקום "2.61" יבוא "2.57";

)ב( בסעיף 9093, בטור ג', במקום "1.74" יבוא "1.71"; 
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)ג( בסעיף 9094, בטור ג', במקום "1.07" יבוא "1.06";

)ד( בסעיף 9099, בטור ג', במקום "1.30" יבוא "1.28";

)36( בפרט 20.05 -

)א( בסעיפים 2010 ו–2090, בטור ג', במקום "2.61" יבוא "2.57"; 

)ב( בסעיפים 4090 ו–5990, בטור ג', במקום "1.29" יבוא "1.27";

)ג( בסעיף 7010, בטור ג', במקום "1.61" יבוא "1.58";

)ד( בסעיף 7090, בטור ג', במקום "0.76" יבוא "0.75";

)ה( בסעיף 8090, בטור ג', במקום "1.74" יבוא "1.71";

)ו( בסעיף 9940, בטור ג', במקום "1.07" יבוא "1.06";

)ז( בסעיף 9950, בטור ג', במקום "0.65" יבוא "0.64";

)37( בפרט 20.07, בסעיף 9921, בטור ג', במקום "1.61" יבוא "1.58";

)38( בפרט 20.08 -

)א( בסעיף 1190, בטור ג', במקום "2.69'' יבוא "2.65";

)ב( בסעיף 1933, בטור ג', במקום "3.66'' יבוא "3.60";

)ג( בסעיפים 8040 ו–8090, בטור ג', במקום "1.63" יבוא "1.60";

)39( בפרט 20.09 -

)א( בפרט משנה 6100, בטור ג', במקום "1.63" יבוא "1.60";

)ב( בסעיפים 6920, 6990 ו–9019, בטור ג', במקום "1.63" יבוא "1.60";

)40( בפרט 21.03, בפרט משנה 2000, בטור ג', במקום "1.08" יבוא "1.07";

)41( בפרט 21.06 -

)א( בסעיף 9091, בטור ג', במקום "2.62" יבוא "2.58";

)ב( בסעיף 9092, בטור ג', במקום "2.51" יבוא "2.47"; 

)42( בפרט 22.04 -

)א( בפרט משנה 1000, בטור ג', במקום "3.80" יבוא "3.74";

)ב( בפרטי משנה 2100 ו–2900, בטור ג', במקום "1.48" יבוא "1.45", ובמקום "5.30" 
יבוא "5.21";

יבוא   "2.65" ובמקום   "1.23" יבוא   "1.25" במקום  ג',  בטור   ,3000 משנה  )ג( בפרט 
;"2.61"

)43( בפרט 22.05, בפרטי משנה 1000 ו–9000, בטור ג', במקום "2.19" יבוא "2.15".

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
משה אשר )חמ 3-1906-ת2(  

מנהל רשות המסים בישראל   
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הודעת הבלו על דלק )הטלת בלו( )תיאום סכומי בלו(, התשע"ה-2015

בהתאם לסעיף 2)ג( ו–)ד( לצו הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד-12004 )להלן - הצו(, 
אני מודיע  לאמור:

עקב השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי, כהגדרתם בצו, השתנו סכומי   .1
הבלו שבתוספת לצו )להלן - התוספת(, והם מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(   

כמפורט להלן:

)1( בסעיף 1 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "3,065.11" יבוא "3,056.13";

)2( בסעיף 1א לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "2,936.72" יבוא "2,928.12";

)3( בסעיף 1ב לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "29.15" יבוא "29.06";

)4( בסעיף 2 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", -

)א( בפסקה )א(, במקום "17.32" יבוא "17.27";

)ב( בפסקה )ב(, במקום "121.01" יבוא "120.66";

)ג( בפסקה )ג(, במקום "121.01" יבוא "120.66";

)5( בסעיף 3 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "15.21" יבוא "15.17";

)6( בסעיף 4 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "2,936.72" יבוא "2,928.12";

)7( בסעיף 5 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "45.98" יבוא "45.85";

)8( בסעיף 6 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "2,936.72" יבוא "2,928.12";

)9( בסעיף 7 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "29.15" יבוא "29.06";

)10( בסעיף 9 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "3.065.11" יבוא "3,056.13".

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
משה אשר )חמ 3-764-ת2(  

מנהל רשות המסים בישראל   
__________

1 ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ד, עמ' 926 ועמ' 1024; התשע"ד, עמ' 192.

תיאום סכומים
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