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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 15(, 
התשע"ו-2016

  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, 1 הוראת שעה טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו  האמור  אף  על 
בתקופה שעד יום ט' בתמוז התשע"ו )15 ביולי 2016(, יראו כאילו -

)1( בתוספת הראשונה -
)א( בפרט 10 07 -

)1( במקום פרט משנה 1000 בא:

ה ד ג       ב א 

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

תפוחי אדמה:-"|1000-

באריזות שמשקלן אינו עולה על 1010/2---
)EU1( )W.T.O( 5 2 ק"ג

12% אל"פ 
מ–51 2 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג--

---1090/4)EU1( )W.T.O(  12% אל"פ אחרים
מ–51 2 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג";--

)2( במקום פרט משנה 2100 בא:

אפונים:-"|2100-

באריזות שמשקלן אינו עולה על 2110/9---
)EU1( )W.T.O( 5 1 ק"ג

12% אל"פ 
מ–24 1 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג--

---2190/1)EU1( )W.T.O( 12% אל"פ אחרים
מ–24 1 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג";--

)3( במקום פרט משנה 2200 בא:

-2200|"-:)Vigna spp. Phaseolus spp.( שעועית

באריזות שמשקלן אינו עולה על 2210/7---
)EU1( )W.T.O( 5 1 ק"ג

12% אל"פ 
מ–24 1 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג--

---2290/1)EU1( )W.T.O( 12% אל"פ אחרים
מ–24 1 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג";--

__________
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
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)4( במקום פרט משנה 2920 בא:

ה ד ג       ב א 

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

---2920"-:)Vicia faba var major( פול גינה

באריזות שמשקלן אינו עולה על 2921/9----
)CAN( )W.T.O( 5 1 ק"ג

ק"ג--8%

----2929/2)CAN( )W.T.O( ק"ג";--8%אחרים

)5( במקום פרט משנה 2990 בא:

אחרים:-"2990---

באריזות שמשקלן אינו עולה על 2991/2----
)EU1( )W.T.O( 5 1 ק"ג

ק"ג--20%

---2999/5)EU1( )W.T.O( ק"ג";--20%אחרים

)6( במקום פרט משנה 3000 בא:

תרד:-"|3000-

באריזות שמשקלן אינו עולה על 3010/0---
)EU1( )W.T.O( 5 1 ק"ג

ק"ג--20%

---3090/2)EU1( )W.T.O( ק"ג";--20%אחרים

)7( במקום פרט משנה 4000 בא:

תירס מתוק:-"|4000-

באריזות שמשקלן אינו עולה על 4010/8---
)EU1( )W.T.O( 5 1 ק"ג

12% אל"פ 
מ–67 1 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג--

---4090/0)EU1( )W.T.O( 12% אל"פ אחרים
מ–67 1 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג";--

)8( אחרי סעיף 8040 בא:

כרובית, ברוקולי, כרוב, פלפל, סלרי, "8050/1---
פטריות, כרשה, במיה, גזר וירקות 

אחרים באריזות שמשקלן אינו 
)EU1( )W.T.O( עולה על 5 1 ק"ג

12% אל"פ 
מ–99 0 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג";--

)9( במקום פרט משנה 9000 בא:

תערובת של ירקות:-"|9000-

באריזות שמשקלן אינו עולה על 5 1 9010/3---
)EU1( )W.T.O( ( ק"ג

12% אל"פ 
מ–56 1 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג--
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ה ד ג       ב א 

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

---9090/5)EU1( )W.T.O( 12% אל"פ אחרים
מ–56 1 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג";--

)ב( בפרט 04 20 -

)1( במקום סעיף 1010 בא:

מוצרים מקמח או מקיבר:-"|1010

באריזות שמשקלן אינו עולה על 5 2 1011/6---
)EU1( )W.T.O(  ק"ג

ק"ג--40% 

---1019/9)EU1( )W.T.O(  ק"ג";--40% אחרים

)2( במקום סעיף 1090 בא:

אחרים:-"|1090

 באריזות שמשקלן אינו עולה על1091/8---
)W T O( )EU( )CAN( 5 2 ק"ג

50% אל"פ 
מ–51 2 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג--

---1099/1)W T O( )EU( )CAN( 50% אל"פ אחרים
מ–51 2 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג";--

)3( אחרי סעיף 9094 בא:

וירקות "9095/1 קטניות  מתוק,  תירס 
אינו  שמשקלן  באריזות  אחרים 

)EU1( )W.T.O( עולה על 5 1 ק"ג

12% אל"פ 
מ–03 1 שקלים 

חדשים לק"ג

ק"ג";--

)2( בתוספת השלישית, בסוף הטבלה שכותרתה "רשימת מכסות חקלאיות" בא:

טור א'
פרט המכס

טור ב'
כמות במכסה )טון(

טור ג'
שיעור המכס הנקוב

טור ד'
הערות

פטור1,500"2190 10 07  

  07 10 2290

07 10 2929

07 10 2999

07 10 3090

07 10 4090

07 10 8010

07 10 8020
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טור א'
פרט המכס

טור ב'
כמות במכסה )טון(

טור ג'
שיעור המכס הנקוב

טור ד'
הערות

07 10 8030

07 10 8040

07 10 8090

07 10 9090

20 04 9093

20 04 9094

20 04 9099

פטור21104,000 10 07

07 10 2210

07 10 2921

07 10 2991

07 10 3010

07 10 4010

07 10 8050

07 10 9010

20 04 9095

פטור10901,500 10 07

20 04 1019

20 04 1099

פטור10103,000 10 07

 "

20 04 1011

20 04 1091

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 14(, התשע"ו-52016    2
- בטל 

ג' באדר ב' התשע"ו )13 במרס 2016(
)חמ 3-1906(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

__________
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ו, עמ' 123   5

ביטול
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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' 6(, התשע"ו-22015, שכתוצאה ממנה מוגדל שיעור המכס ומס 

הקנייה על טובין מסוימים או מוטל מכס ומס קנייה על טובין שהיו פטורים ממנו 

כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(
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 1774, עמ' 78   2

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

בהתאם לסעיף 3 לחוק הבלו על דלק, התשי"ח-11958, ולסעיף 2)א( לחוק מסי מכס ובלו 
)שינוי התעריף(, התש"ט-21949, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת, לאשר את ההוראה 
הבאה בצו הבלו על דלק )הטלת בלו( )תיקון(, התשע"ו-32015, שכתוצאה ממנה מוטל בלו 

על טובין שהיו פטורים ממנו 

כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(
ני פ ג ה  ש מ )חמ 3-4021(  

יושב ראש ועדת הכספים   
__________

ס"ח התשי"ח, עמ' 160   1
ס"ח התש"ט, עמ' 154   2

ק"ת-שיעורי מק"ח 1775, עמ' 84   3
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