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הודעת הבלו על דלק )הטלת בלו( )תיאום סכומי בלו( )מס' 2(, 
התשע"ה-2015

 - )להלן  בלו(, התשס"ד-12004  )הטלת  דלק  על  הבלו  לצו  ו–)ד(  2)ג(  לסעיף  בהתאם 
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"ב באייר התשע"ה )1 במאי 2015(, 

כמפורט להלן:

)1( בסעיף 1 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "3,056.13" יבוא "3,016.50";

)2( בסעיף 1א לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "2,928.12" יבוא "2,890.15";

)3( בסעיף 1ב לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "29.06" יבוא "28.68";

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

)א( בפסקה )א(, במקום "17.27" יבוא "17.05";

)ב( בפסקה )ב(, במקום "120.66" יבוא "119.10";

)ג( בפסקה )ג(, במקום "120.66" יבוא "119.10";

)5( בסעיף 3 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "15.17" יבוא "14.97";

)6( בסעיף 4 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "2,928.12" יבוא "2,890.15";

)7( בסעיף 5 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "45.85" יבוא "45.26";

)8( בסעיף 6 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "2,928.12" יבוא "2,890.15";

)9( בסעיף 7 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "29.06" יבוא "28.68";

)10( בסעיף 9 לתוספת, בטור "שיעור הבלו", במקום "3,056.13" יבוא "3,016.50".

ג' באייר התשע"ה )22 באפריל 2015(
משה אשר )חמ 3-764-ת2(  

מנהל רשות המסים בישראל   
__________

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ד, עמ' 926 ועמ' 1024; התשע"ה, עמ' 41.  1

 הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיאום סכומים(
)מס' 2(, התשע"ה-2015

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

הסכומים המפורטים להלן תואמו והם החל ביום י"ב באייר התשע"ה )1 במאי 2015(,   .1
כמפורט להלן: 

)1( בפרק 27 לתוספת הראשונה )להלן - התוספת( לצו - 

)א( בפרט 27.10 בטור ד' -

)1( בסעיף 1219, במקום "3,056.13" יבוא "3,016.50";

תיאום סכומים

__________
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77; התשע"ה, עמ' 34.  1

תיאום סכומים
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)2( בסעיף 1919, במקום "15.17" יבוא "14.97";

)3( בסעיף 1939, במקום "2,928.12" יבוא "2,890.15";

)4( בסעיף 1969, במקום "2,928.12" יבוא "2,890.15";

)5( בסעיף 2010, במקום "3,056.13" יבוא "3,016.50";

)6( בסעיף 2030, במקום "15.17" יבוא "14.97";

)7( בסעיפים 2040 ו–2050, במקום "2,928.12" יבוא "2,890.15";

יבוא   "45.85" במקום  ד',  בטור   ,27.08.2000  ,27.04  ,27.02  ,27.01 )ב( בפרטים 
;"45.26"

)ג( בפרט 27.11, בטור ד' -

)1( בפרט משנה 1000, במקום "120.66" יבוא "119.10";

)2( בסעיף 2190, במקום "17.27" יבוא "17.05";

)3( בפרט משנה 2900, במקום "17.27" יבוא "17.05";

)ד( בפרט 27.13 בטור ד', בפרטי משנה 1100 ו–1200, במקום "45.85" יבוא "45.26";

יבוא   "120.66" במקום  ד',  בטור   ,1010 בסעיף   ,29.01 בפרט  לתוספת,   29 )2( בפרק 
;"119.10"

)3( בפרק 38 לתוספת, בפרט 38.26, בטור ד', במקום "2,928.12" יבוא "2,890.15".

ג' באייר התשע"ה )22 באפריל 2015(
משה אשר )חמ 3-1906-ת2(  

מנהל רשות המסים בישראל   
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