
רשומות

קובץ התקנות
שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

21 באוגוסט 2016  1794 י"ז באב התשע"ו 

עמוד

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 14(, התשע"ו-2016                                               194
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בפרט משנה 4600, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)יח(

בפרט משנה 4700, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)יט(

בפרט משנה 5100, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)כ(

בפרט משנה 5200, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)כא(

בפרט משנה 5300, בטור ג', במקום האמור יבוא  "פטור";)כב(

במקום פרט משנה 5400 יבוא:)כג(

בפרט משנה 5500, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)כד(

בפרט משנה 5600, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)כו(

בסעיף 5910, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";ׁ)כז(

בפרט משנה 7100, בטור ג', במקום "6.50" יבוא "3.30";)כח(

 במקום פרט משנה 7200 יבוא:)כט(

בפרט משנה 7300, בטור ג', במקום "6.50" יבוא "3.30";)ל(

בפרט משנה 7400, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לא(

בסעיף 7910, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לב(

בסעיף 7990, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לג(

בפרט משנה 8100, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לד(

בפרט משנה 8200, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לה(

בפרט משנה 8300, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לו(

בסעיף 8910, בטור ג', במקום "6.50" יבוא "3.30";)לז(

בסעיף 8930, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לח(

בסעיף 8980, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לט(

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 14(, 
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:

אחרי סעיף 23ב לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ב-42012 1.הוספת סעיף 23ג
)להלן - הצו העיקרי(, יבוא:

הפחתת מכס לעניין דגים"23ג.

ב–1 בינואר של כל אחת מן השנים 2018 עד 2023 ואילך, יהיה שיעור המכס 
הנקוב באחוזים או סכום המכס הקצוב או שיעור המכס המרבי )אל"י( )להלן 
בתוספת  ג',  שבטור  כללי",  "מכס  בעמודה  המכס(  שיעור   - מהם  אחד  כל 
עשרה השלוש  בתוספת  הנקוב  המכס  לשיעור  זהה  א',  בטור   הראשונה, 

בטור ב', ולצד פרטי מכס אלה, בעמודה המתייחסת לאותה שנה."

תיקון התוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו העיקרי -  2.

בפרט 03.02 - )1(

בפרט משנה 2100, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)א(

בפרט משנה 2200, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ב(

בפרט משנה 2300, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ג(

בפרט משנה 2400, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ד( 

בפרט משנה 2900, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ה( 

בפרט משנה 3100, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ו(

בפרט משנה 3200, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ז(

בפרט משנה 3300, בטור ג', במקום  האמור יבוא "פטור";)ח( 

בפרט משנה 3400, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ט( 

בפרט משנה 3500, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)י( 

בפרט משנה 3600, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)יא( 

בפרט משנה 3900, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)יב(

בפרט משנה 4100, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)יג(

בפרט משנה 4200, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)יד(

בפרט משנה 4300, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)טו(

בפרט משנה 4400, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)טז(

בפרט משנה 4500, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)יז(
__________

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' 1174; התשע"ג, עמ' 32; התשע"ו, עמ' 122.  4
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בפרט משנה 4600, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)יח(

בפרט משנה 4700, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)יט(

בפרט משנה 5100, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)כ(

בפרט משנה 5200, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)כא(

בפרט משנה 5300, בטור ג', במקום האמור יבוא  "פטור";)כב(

במקום פרט משנה 5400 יבוא:)כג(

בפרט משנה 5500, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)כד(

בפרט משנה 5600, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)כו(

בסעיף 5910, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";ׁ)כז(

בפרט משנה 7100, בטור ג', במקום "6.50" יבוא "3.30";)כח(

 במקום פרט משנה 7200 יבוא:)כט(

בפרט משנה 7300, בטור ג', במקום "6.50" יבוא "3.30";)ל(

בפרט משנה 7400, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לא(

בסעיף 7910, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לב(

בסעיף 7990, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לג(

בפרט משנה 8100, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לד(

בפרט משנה 8200, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לה(

בפרט משנה 8300, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לו(

בסעיף 8910, בטור ג', במקום "6.50" יבוא "3.30";)לז(

בסעיף 8930, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לח(

בסעיף 8980, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)לט(

א. 
פרט

ב.     
 תיאור

ג.  
מכס כללי

ד. 
מס קנייה

ה. 
שיעור 

התוספת 
ביבוא

יחידה 
סטטיסטית

-- 5400/7" Merluccius spp.,( חייק
)Urophycis spp.

ק"ג";--פטור

א. 
פרט

ב.     
 תיאור

ג.  
מכס כללי

ד. 
מס קנייה

ה. 
שיעור 

התוספת 
ביבוא

יחידה 
סטטיסטית

--7200/9" Pangasius spp.,( שפמנון
 Silurus spp., Clarias sp-

:).Ictalurus spp

ק"ג";--פטור
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בפרט 03.03 - )2(

בסעיף 2390, בטור ג', במקום "6.50" יבוא "3.30";)א(

בסעיף 2590,  בטור ג', במקום "6.50" יבוא "3.30";)ב(

בסעיף 2920, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ג(

בסעיף 8910, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ד(

בסעיף 8920,  בטור ג', במקום "6.50" יבוא "3.30";)ה(

בפרט 03.04 - )3(

בפרט משנה 3100, בטור ג', במקום "11" יבוא "5.50";)א(

בסעיף 3290,  בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ב(

בפרט משנה 3300, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ג(

בסעיף 3910, בטור ג', במקום "11" יבוא "5.50";)ד(

בפרט משנה 4300, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ה(

בסעיף 4410, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ו(

בסעיף 4420, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ז(

בסעיף 4910, בטור ג', במקום "11" יבוא "5.50";)ח(

בסעיף 4920, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ט(

בסעיף 4930, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)י(

בפרט משנה 6100, בטור ג', במקום "15" יבוא "7.50";)יא(

בסעיף 6910, בטור ג', במקום "11" יבוא "5.50";ׁ)יב(

בסעיף 8910, בטור ג', במקום "11" יבוא "5.50";)יג(

בפרט 03.05 - )4(

בפרט משנה 1000, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)א(

במקום פרט משנה 2000 יבוא:)ב(

א. 
פרט

ב.     
 תיאור

ג.  
מכס כללי

ד. 
מס קנייה

ה. 
שיעור 

התוספת 
ביבוא

 יחידה 
סטטיסטית

 כבד דגים, ביצי דגים וחלב "2000/1-
מעושנים,  מיובשים,  דגים, 
במי  שרויים  או  מומלחים 

מלח 

ק"ג";--פטור

במקום פרט משנה 3100 יבוא: )ג(
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א. 
פרט

ב.     
 תיאור

ג.  
מכס כללי

ד. 
מס קנייה

ה. 
שיעור 

התוספת 
ביבוא

 יחידה 
סטטיסטית

--3100/8" ,)Oreochromis spp.( אמנון
 Pangasius spp.( שפמנון

Silurus spp
 Clarias spp., Ictalurus.
 Cyprinus( קרפיון ,)spp

carpio, Carassius
 carassius, 

 Ctanopharyngodon
 idellus,

          Hypophthalmichthys spp.
 Cirrhinus spp.,

 Mylopharyngodon
phceus(, צלופחים 

,)Anguilla spp.(
 ,)Lates niloticus( יאורן

)Channa spp( וראשי נחש

 ק"ג";--פטור

במקום פרט משנה 3200 יבוא: )ד(

א. 
פרט

ב.     
 תיאור

ג.  
מכס כללי

ד. 
מס קנייה

ה. 
שיעור 

התוספת 
ביבוא

 יחידה 
סטטיסטית

דגים ממשפחות          "3200/6--
 Bregmacerotidae,

 Euclichthyidae,
          Gadidae, Macrouridae

 Melanonidae,  
Merlucciidae, Moridae 

Muraenolepididae–ו

--פטור
    

ק"ג";

 במקום פרט משנה 3900 יבוא: )ה(

א. 
פרט

ב.     
 תיאור

ג.  
מכס כללי

ד. 
מס קנייה

ה. 
שיעור 

התוספת 
ביבוא

 יחידה 
סטטיסטית

--פטוראחר"3900/1--
    

ק"ג";

בפרט משנה 4100, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ו(

בפרט משנה 4200, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ז(

בפרט משנה 4300, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ח(

בפרט משנה 4400, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)ט(
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בפרט משנה 4900, בטור ג', במקום האמור יבוא "פטור";)י(

במקום פרט משנה 5100 יבוא:)יא(

א. 
פרט

ב.     
         תיאור

ג.  
    מכס כללי

ד. 
   מס קנייה

ה. 
שיעור

התוספת
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

--5100/6" Gadus morhua,( בקלה
 Gadus ogac, Gadus

)macrocephalus) (COD

--פטור
    

ק"ג";

 במקום פרט משנה 5900 יבוא:)יב(

א. 
פרט

ב.     
         תיאור

ג.  
    מכס כללי

ד. 
   מס קנייה

ה. 
שיעור

התוספת
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

--פטוראחרים"5900/9--
    

ק"ג";

במקום פרט משנה 7100 יבוא: )יג(

א. 
פרט

ב.     
         תיאור

ג.  
    מכס כללי

ד. 
   מס קנייה

ה. 
שיעור

התוספת
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

--פטורסנפירי כריש"7100/4--
    

ק"ג";

במקום פרט משנה 7200 יבוא:)יד(

א. 
פרט

ב.     
         תיאור

ג.  
    מכס כללי

ד. 
   מס קנייה

ה. 
שיעור

התוספת
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

--פטורראשים, זנבות וקיבות של דגים"7200/2--
    

ק"ג";

במקום פרט משנה 7900 יבוא:)טו(

א. 
פרט

ב.     
         תיאור

ג.  
    מכס כללי

ד. 
   מס קנייה

ה. 
שיעור

התוספת
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

--פטוראחרים"7900/7--
    

ק"ג";
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בפרט 16.04, בסעיף 1930, במקום "14.41" יבוא "7.20".)5(

אחרי התוספת השתיים עשרה לצו העיקרי יבוא:3.

"תוספת שלוש עשרה

 הפחתות מכס על דגים

טור ב'טור א'

1 בינואר 12020 בינואר 12019 בינואר 2018פרט  המכס

03.02.71002.401.600.90

03.02.73002.401.600.90

03.02.89102.401.600.90

03.03.23902.401.600.90

03.03.25902.401.600.90

03.03.89202.401.600.90

03.04.31004.102.701.30

03.04.39104.102.701.30

03.04.49104.102.701.30

03.04.61005.603.701.80

03.04.69104.102.701.30

03.04.89104.102.701.30

16.04.19305.403.60"1.80

י"ג באב התשע"ו )17 באוגוסט 2016(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1906(  

שר האוצר   

הוספת התוספת 
השלוש עשרה
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