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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 15(, 
התשע"ה—2015

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

)1( בפרק 87, בכלל 5 לכללים נוספים )ישראליים(, במקום סעיף קטן )א( יבוא:

 ")א( מסכום המס החל על אופנוע שסיווגו בפרט 87.11, ששיעורו כמפורט בטור א'
בטבלה שלהלן ובו מותקנות מערכות למניעת נעילת גלגלים )A.B.S(, יופחת סכום 
על  עולה  ההפחתה  סכום  שבו  במקרה  ואולם  שלהלן;  בטבלה  ב'  בטור  כמפורט 

סכום המס החל בלא הפחתה, סכום ההפחתה יהיה בגובה סכום המס החל:

טור א'
שיעור המס

טור ב'
סכום ההפחתה בשקלים חדשים

40%610

50%1,000

60%1,400

70%;"1,700

)2( בפרט 87.11 -

)א( במקום פרט משנה 2000 יבוא:

ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

בשריפה "2000/2- סירוגי  בוכנה  מנוע  בעל 
עולה  שלו  הצילינדרים  שנפח  פנימית 
על 50 סמ"ק אך אינו עולה על 250 סמ"ק 

)MERC3(

כ"א;-7%40%

)ב( במקום פרט משנה 3000 יבוא:

בעל מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית "|3000/1-
 250 על  עולה  שלו  הצילינדרים  שנפח 
)MERC3( סמ"ק אך אינו עולה על 500 סמ"ק

כ"א";-7%50%

)ג( במקום פרט משנה 4000 יבוא:

בעל מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית "|4000/0-
 500 על  עולה  שלו  הצילינדרים  שנפח 

סמ"ק אך אינו עולה על 800 סמ"ק.

כ"א";-7%60%

__________
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' 128.  4
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)ד( במקום פרט משנה 5000 יבוא:

ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

בשריפה "|5000/9- סירוגי  בוכנה  מנוע  בעל 
עולה  שלו  הצילינדרים  שנפח  פנימית 

)MERC3( על 800 סמ"ק

כ"א";-7%70%

)ה( במקום פרט משנה 9000 יבוא:

אחרים:-"|9000-

המונע על ידי מנוע חשמלי בלבד, שלא 9020/3---
לנוע  היתר  או  רכב  רישיון  לגביו  ניתנו 

)MERC3( בכבישים מאת רשות הרישוי

כ"א--7%

כ"א--7%אופניים עם מנוע עזר חשמלי9030/2---

אחר, המונע על ידי מנוע חשמלי בלבד 9040/1---
)MERC3(

כ"א--7%

כ"א";-7%70%אחרים9090/6---

)3( בפרט 7, שבקבוצה 1, תחת "טובין שונים" -

)א( במקום סעיף 3120 יבוא:

---3120/8" ,87.11.3000 בפרטים  שסיווגו  אופנוע 
 ,87.11.9090 או   87.11.5000  ,87.11.4000
מנועי  רכב  ייבא  לא  שהעולה  ובלבד 

לפי סעיף 3130 )מותנה(

50% בניכוי 
 סכום ההפחתה
 החל על האופנוע
בהתאם לכלל 5 
לכללים נוספים 

)ישראליים( 
בפרק 87

כ"א";--

)ב( במקום סעיף 3210 יבוא:

---3210/7" ,87.11.3000 בפרטים  שסיווגו  אופנוע 
87.11.4000, 87.11.5000 או 87.11.9090

שיעור המס החל על 7%
האופנוע לפי פרט 
87.11 בניכוי סכום 
ההפחתה החל על 
האופנוע בהתאם 
לכלל 5 לכללים 

נוספים )ישראליים( 
בפרק 87 ובניכוי 

סכום המכס ששולם 
במועד שחרור 

האופנוע מפיקוח 
המכס

כ"א".-

כ' באב התשע"ה )5 באוגוסט 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו כחל משה 
שר האוצר
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 12(, 
התשע"ה—2015

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

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

התשע"ב-42012, 1.הוראת שעה טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו  האמור  אף  על 
בתקופה שעד יום ו' בתמוז התשע"ז )30 ביוני 2017(, יראו כאילו -

)1( בפרק 87, בכללים נוספים )ישראליים( -

)א( בכלל 1, בסופו בא:

")ט( "הספק" - ההספק המרבי בלא הגבלה שניתן להפיק ממנוע כלי הרכב 
כפי שתכנן היצרן את הדגם;";

)ב( אחרי כלל 5 בא:

בעל   87.11 בפרט  שסיווגו  מנועי  רכב  כלי  על  החל  המס  ")5א( מסכום 
התכונות האלה:

)1( שני גלגלים קדמיים ואחד מאחור;

)2( המרחק בין מרכז שני הגלגלים הקדמיים שלו לא יפחת מ–35 ס"מ 
ולא יעלה על 70 ס"מ;

בזמן  אי–תלות  תאפשר  הקדמיים  הגלגלים  של  מתלים  )3( מערכת 
תנועה, בין תנועת שני הגלגלים בכל הצירים;

ואולם במקרה שבו סכום ההפחתה עולה על  3,000 ש"ח,  יופחת סכום של 
סכום המס החל בלא הפחתה, סכום ההפחתה יהיה בגובה סכום המס החל.";

)2( בפרט 87.11 -

)א( במקום פרט משנה 2000 בא:

ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

בעל מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית "|2000-
 50 על  עולה  שלו  הצילינדרים  שנפח 

סמ"ק אך אינו עולה על 250 סמ"ק:-

---2050/7 25 על  עולה  אינו  שלו  המנוע  שהספק 
)MERC3( קילו וואט

כ"א-7%40%

שהספק המנוע שלו עולה על  25 קילו 2060/6---
וואט  קילו   35 על  עולה  אינו  אך  וואט 

)MERC3(

כ"א-7%50%

__________
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' 128; התשע"ד, עמ' 134; התשע"ה, עמ' 94.  4
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ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

קילו 2070/5---  35 על  עולה  שלו  המנוע  שהספק 
וואט  קילו   75 על  עולה  אינו  אך  וואט 

)MERC3(

כ"א-7%60%

---2090/3)MERC3( כ"א";-7%70%אחרים

)ב( במקום פרט משנה 3000 בא:

בעל מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית "|3000-
 250 על  עולה  שלו  הצילינדרים  שנפח 

סמ"ק אך אינו עולה על 500 סמ"ק :-

---3050/6 25 על  עולה  אינו  שלו  המנוע  שהספק 
)MERC3( קילו וואט

כ"א-7%40%

קילו 3060/5---  25 על  עולה  שלו  המנוע  שהספק 
וואט  קילו   35 על  עולה  אינו  אך  וואט 

)MERC3(

כ"א-7%50%

קילו 3070/4---  35 על  עולה  שלו  המנוע  שהספק 
וואט  קילו   75 על   עולה  אינו  אך  וואט 

)MERC3(

כ"א-7%60%

---3090/2)MERC3( כ"א";-7%70%אחרים

)ג( במקום פרט משנה 4000 בא:

בעל מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית "|4000-
 500 על  עולה  שלו  הצילינדרים  שנפח 

סמ"ק אך אינו עולה על 800 סמ"ק:-

---4060/4 35 על  עולה  אינו  שלו  המנוע  שהספק 
)MERC3( קילו וואט

כ"א-7%50%

קילו 4070/3---  35 על  עולה  שלו  המנוע  שהספק 
וואט  קילוו   75 על  עולה  אינו  אך  וואט 

)MERC3(

כ"א-7%60%

---4090/1)MERC3( כ"א".-7%70%אחרים

כ' באב התשע"ה )5 באוגוסט 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו כחל משה 
שר האוצר

תיקון טעות

בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-2012, שפורסם בק"ת-
שיעורי מק"ח 1662, התשע"ב, עמ' 77, בתוספת הראשונה, בפרט 03.02.8920, בטור ב', במקום 

."barbatus" צריך להיות "babatus"
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