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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 12(, 
התשע"ה-2015 )תיקון(, התשע"ו-2016

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

התשי"ב-31952, אני מצווה לאמור:

12(, 1 תיקון סעיף 1 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   )2(1 בסעיף 
התשע"ה-42015, במקום פסקת משנה )א( יבוא:

")א( במקום פרטי משנה 1000 ו–2000 בא:

ה ד ג       ב א 

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

בשריפה 1000/3- סירוגי  בוכנה  מנוע  בעל 
פנימית שנפח הצילינדרים שלו אינו 

עולה על 50 סמ"ק

כ"א-7%25%

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

סמ"ק אך אינו עולה על 250 סמ"ק:-

על 2030/9--- עולה  אינו  הצילינדרים  שנפח 
עולה  אינו  מנועו  והספק  סמ"ק   125

על 11 קילו וואט

כ"א-7%25%

---2040/8 125 על  עולה  הצילינדרים  שנפח 
סמ"ק והספק המנוע שלו אינו עולה 

על 11 קילו וואט

כ"א-7%40%

---2050/7 11 על  עולה  שלו  המנוע  שהספק 
קילו וואט אך אינו עולה על 25 קילו 

וואט

כ"א-7%40%

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

וואט

כ"א-7%50%

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

וואט

כ"א-7%60%

כ"א" -7%70%אחרים2090/3

י"ג בתמוז התשע"ו )19 ביולי 2016(
)חמ 3-1906(
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