
רשומות

קובץ התקנות
שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

9 בספטמבר 17672015כ"ה באלול התשע"ה

עמוד

106 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 17(, התשע"ה-2015                                                   

106 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 18(, התשע"ה=2015                                                   



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 

106  ק"ת―שיעורי מק"ח 1767, כ"ה באלול התשע"ה, 9.9.2015

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 17(, 
התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 11937, וסעיף 1 
)טובין  קנייה  מס  לחוק   3 סעיף  ולפי  התש"ט-21949,  תעריף(,  )שינוי  ובלו  מכס  מסי  לחוק 
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בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-42012 -   1
)1( בפרט 07 22, בסעיפים 1091, 1092 ו–1099, בטור ד', במקום האמור בו יבוא "85 

שקלים חדשים לליטר";

 9060 ובסעיפים   7000  ,6000  ,5000  ,4000  ,3000  ,2000 משנה  בפרטי   ,22 08 )2( בפרט 
ו–9099, בטור ד', במקום "90 106" יבוא "85" 
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)חמ 3-1906-ת1(
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__________
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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' 147; התשע"ה, עמ' 34   4
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