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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 19(, 
התשע"ו-2016

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

ושירותים(, התשי"ב-31952, אני מצווה לאמור:

התשע"ב-42012,  טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו  האמור  אף  על    1
 בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( ועד יום ג' בטבת התש"פ )31 בדצמבר

2019(, יראו כאילו -

 ;"W T O" 1( בתוספת הראשונה, בפרט 05 04, בסעיף 1039, בטור ב', בסופו בא(

)2( בתוספת השלישית, אחרי פרט 03 04 בא:

טור א'
פרט המכס

טור ב'
טור ג'כמות במכסה )טון(

שיעור המכס הנקוב
טור ד'
הערות כמותשנה

04 05 1039"2017
2018

  2019

1,000
1,000
1,000

בהתאם פטור
לתנאי הייצור 

המקומי" 

כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

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:

בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-42012,    1
בפרט 05 04, בסעיף 1032 ו–1092, בטור ב', אחרי "ממתקים" יבוא "גלידה" 

כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תיקון התוספת 
הראשונה והתוספת 
השלישית - הוראת 

שעה

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
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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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 4( 
)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:

 ,)4 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   )2(1 בסעיף    1
התשע"ו-42015, בטבלה, בטור ב', במקום "700" יבוא "1400"  

כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(

)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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"ו, עמ' 78   4

 הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיאום סכומים(
)מס' 2(, התשע"ו-2016

טובין, על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו  ו–13)ג(  12)ה(  לסעיפים   בהתאם 
התשע"ב- 12012 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

 ,)2016 במאי   1( התשע"ו  בניסן  כ"ג  מיום  והם  תואמו  להלן  המפורטים  הסכומים    1
כמפורט להלן:

)1( בפרק 27 לתוספת הראשונה )להלן - התוספת( -

)א( בפרט 10 27, בטור ד' -

)1( בסעיף 1219, במקום "71 3,028" יבוא "13 2,995";

)2( בסעיף 1919, במקום "03 15" יבוא "86 14";

)3( בסעיף 1939, במקום "85 2,901" יבוא "67 2,869";

)4( בסעיף 1969, במקום "85 2,901" יבוא "67 2,869";

)5( בסעיף 2010, במקום "71 3,028" יבוא "13 2,995";

)6( בסעיף 2030, במקום "03 15" יבוא "86 14";

)7( בסעיפים 2040 ו–2050, במקום "85 2,901" יבוא "67 2,869";

יבוא   "45 45" במקום  ד',  בטור   ,27 08 2000  ,27 04  ,27 02  ,27 01 )ב( בפרטים 
;"44 95"

)ג( בפרט 11 27 בטור ד' -

)1( בפרט משנה 1000, במקום "59 119" יבוא "26 118";

תיקון סעיף 1

תיאום סכומים

__________
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77; התשע"ו, עמ' 105   1
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)2( בסעיף 2190, במקום "11 17" יבוא "92 16";

)3( בפרט משנה 2900, במקום "59 119" יבוא "26 118";

יבוא   "45 45" במקום  ו–1200,   1100 משנה  בפרטי  ד',  בטור   27 13 )ד( בפרט 
;"44 95"

)2( בפרק 29 לתוספת, בפרט 01 29, בסעיף 1010, בטור ד', במקום "59 119" יבוא "26 118";

)3( בפרק 38 לתוספת, בפרט 26 38, בטור ד', במקום "85 2,901" יבוא "67 2,869" 

כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1906-ת2(

ר ש א ה  ש מ
מנהל רשות המסים בישראל
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