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190  ק"ת―שיעורי מק"ח 1793, כ"ח בתמוז התשע"ו, 3.8.2016

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 25 
והוראת שעה( )תיקון(, 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:

והוראת   25 מס'  )תיקון  טובין(  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   3 בסעיף    1
שעה(, התשע"ג-42013, במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב( בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( עד יום כ"ג בטבת התשע"ט 
)31 בדצמבר 2018(, יראו כאילו אחרי כלל 5)ב( לכללים נוספים )ישראלייםׂׂׂ( לפרק 87 

בתוספת הראשונה לצו העיקרי בא:

"5)ג( מסכום המס החל על רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 
3,500 ק"ג ושנקבעה לו רמת אבזור כמתואר בטור א' בטבלה שלהלן, יופחת סכום 
סכום  על  עולה  ההפחתה  סכום  שבו  במקרה  ואולם  בטבלה   ב'  בטור  כמפורט 

המס החל בלא ההפחתה, סכום ההפחתה יהיה בגובה סכום המס החל:

טור א'
רמת אבזור

טור ב'
סכום הזיכוי בשקלים חדשים

0-

1250

2600

31,000

41,600

51,850

62,050

72,250

82,400 או יותר

לעניין זה, "רמת אבזור" - רמת האבזור הבטיחותי כאמור בתקנה 270ד לתקנות 
התעבורה, התשכ"א-51961 "

ט"ו בתמוז התשע"ו )21 ביולי 2016(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1906(  

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"ג, עמ' 128   4

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ג, עמ' 1535   5

תיקון סעיף 3



191 ק"ת―שיעורי מק"ח 1793, כ"ח בתמוז התשע"ו, 3.8.2016 

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 13(, 
התשע"ו-2016

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 11937, לפי סעיף 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( בפרט 42 85, בטור ב', במקום "מעגלים משולבים ומיקרו–מכלולים, אלקטרוניים" 

יבוא "מעגלים משולבים אלקטרוניים";

)2( בפרט 18 85, בסעיף 5030, בטור ב', במקום "ראש הג"א" יבוא "אלוף פיקוד העורף" 

ט"ו בתמוז התשע"ו )21 ביולי 2016(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1906(  

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

תיקון התוספת 
הראשונה
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