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צו הבלו על דלק )הטלת בלו( )הוראת שעה(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבלו על הדלק, התשי"ח-11958, אני מצווה לאמור:

בתקופה שעד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(, יראו כאילו -   1
)1( בסעיף 1 לצו הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד-22004 )להלן - הצו העיקרי(, 

לפני ההגדרה "ביודיזל" בא:

דו– ופחמן   )CH4( מתאן  הם  העיקריים  שמרכיביה  גזים  תערובת   - ""ביוגז" 
חמצני )CO2(, שמקורם בתהליך פירוק אנאירובי של חומר אורגני שמקורו 
מביומסה או מפסולת כגון פסולת של שפכים או צואת בעלי חיים, ובלבד 

שהביומסה או הפסולת נאספו בישראל;";

)2( בתוספת לצו העיקרי, בפרט 2)ג(, אחרי "אחרים" בא "למעט ביוגז" 

ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-764-ת1(  

שר האוצר   
__________

ס"ח התשי"ח, עמ' 160   1
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ד, עמ' 926; התשס"ח, עמ' 51   2

צו הבלו על דלק )הטלת בלו( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבלו על דלק, התשי"ח-11958, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לצו הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד-22004 )להלן - הצו העיקרי( -   1
)1( במקום ההגדרה "גז טבעי" יבוא:

""גז טבעי" - דלק פוסילי הנוצר בתהליכים טבעיים, המכיל בעיקר מתאן, בין 
שהוא במצב גזי וסיווגו בפרט 2190 11 27, ובין שהוא במצב נוזלי וסיווגו 

בפרט 1100 11 27 לתוספת הראשונה בתעריף המכס;";

)2( אחרי ההגדרה "סולר" יבוא:

לתוספת   27 09 0010 בפרט  שסיווגה  גולמית  פחמימנית  תערובת   - ""קונדנסט" 
הראשונה בתעריף המכס, ובלבד שמקורה בגז טבעי, והיא מתקבלת תוך 

כדי ייצובו של הגז עם הפקתו מהבאר או לאחריה;";

)3( בהגדרה "תערובת דלק", אחרי "קרוסין" יבוא "קונדנסט";

)4( בהגדרה "תעריף המכס", במקום "צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, 
התשס"ד-2004" יבוא "צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-32012" 

בתוספת לצו העיקרי, לפני פרט 6 יבוא:   2

שיעור הבלותיאור

18 2,928 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים" "5ב קונדנסט

ה' בטבת התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-764-ת1(  

שר האוצר   

הוראת שעה

תיקון סעיף 1

תיקון התוספת

__________
ס"ח התשי"ח, עמ' 160   1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ד, עמ' 926; התשס"ח, עמ' 51; התשע"ב, עמ' 1029   2
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77; התשע"ו, עמ' 78   3
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 החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או מגדילות מכס
ומס קנייה על טובין

מחליטה  התש"ט-11949,  התעריף(,  )שינוי  ובלו  מכס  מסי  לחוק  2)א(  לסעיף  בהתאם 
ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו  הבאה  ההוראה  את  לאשר  הכנסת,  של  הכספים  ועדת 
קנייה על טובין )תיקון מס' 8(, התשע"ה-22015, שכתוצאה ממנה מוגדל שיעור המכס ומס 
הקנייה על טובין מסויימים או מוטל מכס ומס קנייה על טובין שהיו פטורים ממנו, לגבי 

סעיף 1)1( - פרט 10 שבקבוצה 1 בלבד 

כ"ג בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 2015(
ני פ ג ה  ש מ )חמ 3-4021(  

יושב ראש ועדת הכספים   
__________

ס"ח התש"ט, עמ' 154; התשמ"ד, עמ' 161   1
ק"ת-שיעורי מק"ח, 1758, עמ' 64   2

 החלטות בדבר אישור הוראות המטילות או מגדילות מכס
ומס קנייה על טובין

מחליטה  התש"ט-11949,  התעריף(,  )שינוי  ובלו  מכס  מסי  לחוק  2)א(  לסעיף  בהתאם 
ועדת הכספים של הכנסת, לאשר את ההוראות האלה בצו תעריף המכס והפטורים ומס 
קנייה על טובין שכתוצאה מהן מוגדל שיעור המכס ומס הקנייה על טובין מסוימים או מוטל 

מכס ומס קנייה על טובין שהיו פטורים ממנו:

)1( צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 15(, התשע"ה-22015;

 ,)12 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  )2( צו 
התשע"ה-32015;

שעה והוראת   16 מס'  )תיקון  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף   )3( צו 
מס' 13(, התשע"ה-42015;

 ,)11 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  )4( צו 
התשע"ה-52015;

שעה(,  והוראת  )תיקון  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  )5( צו 
התשע"ו-62015 

כ"ז בכסלו התשע"ו )9 בדצמבר 2015(
ני פ ג ה  ש מ )חמ 3-4021(  

יושב ראש ועדת הכספים   
__________

ס"ח התש"ט, עמ' 154   1
ק"ת-שיעורי מק"ח 1765, עמ' 94   2
ק"ת-שיעורי מק"ח 1765, עמ' 96   3

ק"ת-שיעורי מק"ח 1766, עמ' 102   4
ק"ת-שיעורי מק"ח 1764, עמ' 90   5

ק"ת-שיעורי מק"ח 1769, עמ' 4   6
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תיקוני טעויות
)תיקון(,   )14 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו    1
התשע"ד-2014, שפורסם בקובץ התקנות שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה מס' 
1726, התשע"ד, עמ' 36, בשם הצו, אחרי ")הוראת שעה מס' 14(" צריך לבוא ")תיקון(" 

)חמ 3-1906(

התשע"ה-2015,   ,)3 )מס'  בלו(  סכומי  )תיאום  בלו(  )הטלת  דלק  על  הבלו  בהודעת    2
שפורסמה בקובץ התקנות שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה מס' 1766, התשע"ה, 

עמ' 104 -

)1( בפסקה )1(, במקום "13 3,056" צריך להיות "19 3,056";

)2( בפסקה )2(, במקום "12 2,928" צריך להיות "18 2,928";

)3( בפסקה )4()ב( ו–)ג(, במקום "66 120" צריך להיות "67 120";

)4( בפסקה )6(, במקום "12 2,928" צריך להיות "18 2,928";

)5( בפסקה )7(, במקום "85 45" צריך להיות "86 45";

)6( בפסקה )8(, במקום "12 2,928" צריך להיות "18 2,928";

)7( בפסקה )10(, במקום "13 3,056" צריך להיות "19 3,056" 

)חמ 3-467-ת2(
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