
רשומות

קובץ התקנות
שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

עמוד

76 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2015                                                      

76 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 4(, התשע"ו-2015                                                      

77 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 5(, התשע"ו-2015                                                      

78 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 6(, התשע"ו-2015                                                      

78 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 4(, התשע"ו-2015                                          

79 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 5(, התשע"ו-2015                                          

79 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, התשע"ו-2015                                          

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, התשע"ד-2014 )תיקון(,
80 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 16 והוראת שעה(, התשע"ג-2013 )תיקון(,
80 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, התשע"ה-2015 )תיקון(,
81 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 9(, התשע"ד-2014 )תיקון(,
81 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 10(, התשע"ה-2015 )תיקון מס' 2(,
82 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 17(, התשע"ב-2012 )תיקון(,
82 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

30 בדצמבר 17742015י"ח בטבת התשע"ו



76  ק"ת―שיעורי מק"ח 1774, י"ח בטבת התשע"ו, 30.12.2015

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3(, התשע"ו-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 

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

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב- 42012, 1 
בפרט 28 85 בסעיף 7190, בטור ד', במקום "15%" יבוא "10%" 

תיקון זה לא יחול בתקופת תוקפו של צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין 2 אי–תחולה
)הוראת שעה מס' 11(, התשע"ה-52015 

ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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   4
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ה, עמ' 90   5

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 4(, התשע"ו-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 

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 16 85, במקום פרט משנה 7900 יבוא:

ה ד ג       ב א 

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

אחרים:-"|7900--

כ"א--פטורהמיוחדים להקצפת חלב7910/0---

כ"א";--12%אחרים7990/2---

)2( אחרי פרט 28 85, במקום פרט משנה 5920 יבוא:

אלכסונית "5930/5--- במידה   LCD מסוג  צגים 
שאינה עולה על 50 אינצ' המיוחדים 

לשמש כמודולים להרכבת צג

כ"א" -15%פטור

ן ו ל ח כ ה  ש ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(          מ
__________)חמ 3-1906-ת1(

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   4

שר האוצר



77  ק"ת―שיעורי מק"ח 1774, י"ח בטבת התשע"ו, 30.12.2015 

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 5(, התשע"ו-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 

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

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

)1( בפרק 22, אחרי כלל לפרטי משנה יבוא:

"כללים נוספים )ישראליים(

1  בפרק זה, "מוסד להשכלה גבוהה" - אחד מאלה:

גבוהה,  להשכלה  המועצה  לחוק   9 סעיף  לפי  הכרה  שקיבל  )א( מוסד 
התשי"ח-51958 )להלן בכלל זה - החוק(;

)ב( מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק;

)ג( מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק ";

)2( בפרט 07 22, אחרי סעיף 1060 יבוא:

ה ד ג       ב א 

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

שמנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה אישר "1070/1---
כי הוא נדרש לשמש למחקר או להוראה 
במוסד להשכלה גבוהה בהתאם להליך 
בקרה שמקיים המוסד להשכלה גבוהה 

ואם משמש כאמור )מותנה(

ליטר";--פטור

)3( בפרט 08 22, אחרי סעיף 9060 יבוא:

ה ד ג       ב א 

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

המועצה "9080/0--- של  הכללי  שהמנהל 
להשכלה גבוהה אישר כי הוא נדרש 
במוסד  להוראה  או  למחקר  לשמש 
להליך  בהתאם  גבוהה  להשכלה 
להשכלה  המוסד  שמקיים  בקרה 

גבוהה ואם משמש כאמור )מותנה(

ליטר" --פטור

ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
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' 146   4
ס"ח התשי"ח, עמ' 191   5

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר



78  ק"ת―שיעורי מק"ח 1774, י"ח בטבת התשע"ו, 30.12.2015

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 6(, התשע"ו-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 

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

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

)1( במקום פרט 09 27 יבוא:

ה ד ג       ב א 

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

המתקבלים "|09 27--- ושמנים  נפט  שמני 
ממינרלים ביטומיניים, גלמיים -

---0010/3)JOR( 18 2,928 ש"ח פטורקונדנסט שמקורו בגז
לאלף ליטר

אלף ליטר-

---0090/5)JOR( ליטר"; --פטוראחרים

)2( בפרט 11 27, בפרט משנה 2900, בטור ד', במקום השיעור הקיים יבוא "67 120 ש"ח לטון" 

ה' בטבת התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

__________
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"ה, עמ' 60   4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 4(, התשע"ו-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 

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

תיקון התוספת 
הראשונה והתוספת 
השלישית - הוראת 

שעה

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

;"W T O" 1( בתוספת הראשונה, בפרט 05 04, בסעיף 1039, בטור ב', בסופו בא(

)2( בתוספת השלישית, אחרי פרט 03 04 בא:

טור א'
פרט המכס

טור ב'
כמות במכסה )טון(

טור ג'
שיעור המכס הנקוב

טור ד'
הערות

" פטור700"1039 05 04

ה' בטבת התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

תיקון התוספת 
הראשונה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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   4

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר



79  ק"ת―שיעורי מק"ח 1774, י"ח בטבת התשע"ו, 30.12.2015 

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 5(, 
התשע"ו-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 

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

על אף האמור בתוספת השלישית לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין,    1
התשע"ב-42012, בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( עד יום ב' בטבת 
ב',  בטור  ו–9021 01 07,   07 01 9011 בפרטים  כאילו  יראו   ,)2016 בדצמבר   31( התשע"ז 

במקום "5,000" בא "6,000" 

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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   4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, 
התשע"ו-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 

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 -

;"W T O" 1( בתוספת הראשונה, בפרט 02 08, בסעיף 9020, בטור ב', בסופו בא(

)2( בתוספת השלישית, אחרי פרט 5000 02 08 בא:

טור א'
פרט המכס

טור ב'
כמות במכסה )טון(

טור ג'
שיעור המכס הנקוב

טור ד'
הערות

" פטור450"9020 02 08

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תיקון התוספת 
השלישית - הוראת 

שעה

תיקון התוספות 
הראשונה 

והשלישית - 
הוראת שעה

__________
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   4



80  ק"ת―שיעורי מק"ח 1774, י"ח בטבת התשע"ו, 30.12.2015

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3 והוראת 
שעה(, התשע"ד-2014 )תיקון(, התשע"ו-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 

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

בסעיף 2 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3 והוראת שעה(,    1
התשע"ד-42014 - 

)1( בפסקה )2(, במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "עד יום 
י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(";

יבוא   ")2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  שמיום  "בתקופה  במקום   ,)3( )2( בפסקה 
"בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(" 

ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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' 32   4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 16 והוראת 
שעה(, התשע"ג-2013 )תיקון(, התשע"ו-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 

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

והוראת   16 מס'  )תיקון  טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   2 בסעיף    1
שעה(, התשע"ג-42013 - 

)1( בפסקה )2(, במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "עד יום 
י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(";

יבוא   ")2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  שמיום  "בתקופה  במקום   ,)3( )2( בפסקה 
"בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(" 

ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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"ג, עמ' 106   4

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 2
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, 
התשע"ה-2015 )תיקון(, התשע"ו-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 

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

 ,)6 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף    1
התשע"ה-42015 )להלן - הצו העיקרי( -

)1( במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "עד יום ב' בטבת 
התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

)2( בפסקה )2( בטבלה, בפרט 7010 05 20, בטור ב', במקום "3,500" יבוא "2,000" 

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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"ה, עמ' 69   4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 9(, 
התשע"ד-2014 )תיקון(, התשע"ו-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 

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

 ,)9 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף    1
התשע"ד-42014, במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "עד יום 

ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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"ד, עמ' 172   4

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 1
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 10(, 
התשע"ה-2015 )תיקון מס' 2(, התשע"ו-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 

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

 ,)10 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף    1
)2015 12 31(" יבוא "עד יום ב'  התשע"ה-42015, במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו 

בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

ה' בטבת התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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"ה, עמ' 76 ועמ' 102   4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 17(, 
התשע"ב-2012 )תיקון(, התשע"ו-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 

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

 ,)17 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף    1
ב'  יום  "עד  יבוא   ")31 12 2015( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  "עד  במקום  התשע"ב-42012, 

בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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 ועמ' 1172   4

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 1
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מכס מס קנייה ותשלומי חובה                               )תפוצה 037 לחלוקה מיידית
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מק"ת ― מק"ח 1774, י"ח בטבת התשע"ו, 30.12.2015                                     

76 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2015                                                      

76 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 4(, התשע"ו-2015                                                      

77 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 5(, התשע"ו-2015                                                      

78 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 6(, התשע"ו-2015                                                      

78 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 4(, התשע"ו-2015                                          

79 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 5(, התשע"ו-2015                                          

79 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, התשע"ו-2015                                          

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3 והוראת שעה(, התשע"ד-2014 )תיקון(,
80 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 16 והוראת שעה(, התשע"ג-2013 )תיקון(,
80 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, התשע"ה-2015 )תיקון(,
81 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 9(, התשע"ד-2014 )תיקון(,
81 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 10(, התשע"ה-2015 )תיקון מס' 2(,
82 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 17(, התשע"ב-2012 )תיקון(,
82 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     




