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צו הבלו על דלק )הטלת בלו( )תיקון והוראת שעה(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבלו על דלק, התשי"ח-11958, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1 לצו הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד-22004 )להלן - הצו העיקרי(, אחרי   .1
ההגדרה "תערובת דלק" יבוא:

""תערובת M15" - תכשיר המכיל תערובת של בנזין ומתנול ובלבד שאחוז המתנול 
בתערובת אינו נמוך מ–14% ואינו עולה על 16% ושסיווגה של התערובת כאמור 

הוא בפרט 27.10.1212 לתעריף המכס".

בתוספת לצו העיקרי -  .2
בפרט 2)א(, בטור שיעור הבלו, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "2,323.44";  )1(

אחרי פרט 9 יבוא:  )2(

שיעור הבלותיאור

M15 2,806.91 שקלים חדשים לכל אלף ליטר".")11( תערובת

על סכומי המס האמורים בסעיפים 2 ו–4 לצו זה יחולו הוראות סעיף 2)ג( לצו העיקרי.  .3
על אף האמור בטור "שיעור הבלו" שבפרט 2)א( האמור בסעיף 2)1( לצו זה, במקום   .4

הסכום הנקוב בו יראו כאילו -

בתקופה שעד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, בא "17.16";  )1(

התשפ"א בטבת  ט"ז  יום  עד   )2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  שמיום  בתקופה   )2( 
)31 בדצמבר 2020(, בא "214.13";

בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב   )3(
)31 בדצמבר 2021(,  בא "447.37";

בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( עד יום ז' בטבת התשפ"ג  )4( 
 )31 בדצמבר 2022(, בא "730.08";

בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג )1 בינואר 2023( עד יום י"ט בטבת התשפ"ד  )5( 
)31 בדצמבר 2023(,  בא "1,089.60";

בתקופה שמיום כ' בטבת התשפ"ד )1 בינואר 2024( עד יום ל' בכסלו התשפ"ה  )6( 
)31 בדצמבר 2024(, בא "1,469.13";

בתקופה שמיום א' בטבת התשפ"ה )1 בינואר 2025( עד יום י"א בטבת התשפ"ו  )7( 
)31 בדצמבר 2025(, בא "1,873.88".

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-764-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ס"ח התשי"ח, עמ' 160; התשס"ו, עמ' 580; התשע"ג, עמ' 163.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ד, עמ' 926.  2
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 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:

 ,27.10  ,27.08.2000  ,27.04  ,27.02  ,27.01 "שבפרטים  במקום  העיקרי,  לצו  12)ד(  בסעיף   .1
27.11, 27.13.1000" יבוא "שבפרק 27 ובפרטים".

בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-42012   .2
)להלן - הצו העיקרי( -

)1( בסעיף 27.09.0010, בטור ד', במקום הסכום הנקוב בו יבוא "2,910.62".

)2( אחרי סעיף 27.10.1211 יבוא:

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאור   פרט

 שיעור

 התוספות

בייבוא

 יחידה

סטטיסטית
 

תכשיר המכיל תערובת של "1212/2---
בנזין ומתנול ובלבד שאחוז 
מ–14%  נמוך  אינו  המתנול 

ואינו עולה על 16%

אלף -2,806.91פטור
ליטר";

)3( במקום סעיף 27.11.1100 יבוא:

גז טבעי:-"1100

המשמש חומר בעירה 1110/6---
לייצור במפעל תעשייתי 

ובלבד שאינו משמש 
בגנרטור או ברכב מנועי; 

לעניין סעיף זה "מפעל 
תעשייתי" הוא מפעל 
שעיקר פעילותו היא 
פעילות ייצור; לעניין 

זה יראו, בין השאר, 
בפעולות אריזה, בנייה, 

מסחר, תחבורה, תקשורת, 
שירותים סניטריים 
ושירותים אישיים 

פעילות שאינה פעילות 
ייצור )מותנה(

טון-17.16פטור

טון";-2,323.44פטוראחר1190/8---
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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
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ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייהמכס  כלליתיאור   פרט

שיעור התוספות

בייבוא

יחידה

סטטיסטית

)4( במקום סעיף 27.11.2190 יבוא:

אחר:-"2190

לייצור 2191/5--- בעירה  חומר  המשמש 
שאינו  ובלבד  תעשייתי  במפעל 
מנועי;  ברכב  או  בגנרטור  משמש 
תעשייתי"  "מפעל  זה,  סעיף  לעניין 
היא  פעילותו  שעיקר  מפעל   הוא 
בין  יראו,  זה  לעניין  ייצור;  פעילות 
בנייה,  אריזה,  בפעולות  השאר, 
מסחר, תחבורה, תקשורת, שירותים 
סניטריים ושירותים אישיים פעילות 

שאינה פעילות ייצור )מותנה(

טון-17.16פטור

טון".-2,323.44פטוראחר2199/8---

לצו 3.התאמת סכומים 12)ד(  סעיף  הוראות  יחולו  זה  לצו  ו–4   2 בסעיפים  המופיעים  המס  סכומי  על 
העיקרי.

על אף האמור בטור ד', בסעיפים 27.11.1190 ו–27.11.2199 האמורים בסעיף 2 לצו זה 4.הוראת שעה
יראו כאילו במקום הסכום הנקוב בו -

)1( בתקופה שעד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, בא "17.16";

)2( בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( עד יום ט"ז בטבת התשפ"א 
)31 בדצמבר 2020(, בא "214.13";

)3( בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב 
)31 בדצמבר 2021(, בא "447.37";

)4( בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( עד יום ז' בטבת התשפ"ג 
)31 בדצמבר 2022(, בא "730.08";

)5( בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג )1 בינואר 2023( עד יום י"ט בטבת התשפ"ד 
)31 בדצמבר 2023(, בא "1,089.60";

)6( בתקופה שמיום כ' בטבת התשפ"ד )1 בינואר 2024( עד יום ל' בכסלו התשפ"ה 
)31 בדצמבר 2024(, בא "1,469.13";

)7( בתקופה שמיום א' בטבת התשפ"ה )1 בינואר 2025( עד יום י"א בטבת התשפ"ו 
)31 בדצמבר 2025(, בא "1,873.88".

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר
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