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 ,(הוראת שעהצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )
 7102 -התשע"ז 
 

 
לחוק מסי  1, וסעיף 11331לפקודת תעריף המכס והפטורים,   5-ו 3בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

לחוק מס קנייה )טובין ושירותים(, התשי"ב  3, ולפי סעיף 21393 -מכס ובלו )שינוי תעריף(, התש"ט 
 אני מצווה לאמור:, 31352

 
 תיקון

 התוספת
 - הראשונה

 הוראת שעה

-בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז .1
בדצמבר  31בתקופה שעד יום י"ג  בטבת התשע"ח )  ,הצו העיקרי( -)להלן 92111
 -( יראו כאילו  2111

  
 

 
 ";1.11" בא "1.01ום "מק, בטור ג', ב1131, בסעיף 10.10בפרט  (1) 

 
 :בא 3121אחרי סעיף  33.13בפרט  (2) 
   

 א. 
 פרט

 ב.     
 תיאור         

 ג.  
 מכס  כללי 

 ד. 
 מס קנייה   

 ה. 
 שיעור

 התוספת
 ביבוא

 יחידה
 סטטיסטית

 
פדים לליטוש, עגולים,  --313100" 

דביקים, מהסוג המשמש 
לעיבוד פרוסות של  

 מוליכים למחצה 

 ק"ג"; - - פטור

 
 –כללים נוספים )ישראליים( ב 01בפרק  (3) 

   
 : בא( טאחרי סעיף קטן ), 1 כללב  (א) 
   
רכב מנועי המותאם  -( להשכרה" MOTOR-HOME"מעונוע )  (י")  

)קרוואן ממונע(, המשמש בתאגיד שניתן  למגורים לפי טיבו
המפקח,  לו "רישיון להפעלת משרד להשכרת רכב" מאת

 ;";לצו הפיקוח 31סעיף בהתאם ל
   
 בטבלה , בסופה בא : 9בכלל            (ב)  
 ";01% מעונוע קבוצה ה'"    
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 – 01.13בפרט  (9) 
 
 בא: 2353אחרי סעיף  ()א   
      

  ה. ד. ג.       ב. א.
 שיעור מס קנייה מכס  כללי   תיאור פרט   

 התוספות
 בבא

 יחידה
 סטטיסטית

 
   
      
 (MOTOR-HOME)מעונוע  ---230101"

להשכרה, ובתנאי 
 שישמש כאמור )מותנה(

ראה כללים  - 1%
 לכנ"י 0עד  9

 כ"א";

      
 : בא 2953אחרי סעיף  ()ב 
 
 (MOTOR-HOME)מעונוע  ---290105"

להשכרה, ובתנאי 
 שישמש כאמור )מותנה(

ראה כללים  - 1%
 לכנ"י 0עד  9

 כ"א";

      
 : בא 3203חרי סעיף א ()ג  
 
 (MOTOR-HOME)מעונוע  ---321101"

להשכרה, ובתנאי 
 שישמש כאמור )מותנה(

ראה כללים  - 1%
 לכנ"י 0עד  9

 כ"א";

 
 יבוא :  3353אחרי סעיף  ( )ג 
 
 (MOTOR-HOME)מעונוע  ---330100"

להשכרה, ובתנאי 
 שישמש כאמור )מותנה(

ראה כללים  - 1%
 לכנ"י 0עד  9

 כ"א";

 
 
 
 בא: 1111, במקום פרט משנה 01.10בפרט  (5) 
   
  ה. ד. ג.       ב. א.
 עוריש יהימס קנ כללימכס     תיאור פרט   

 תוהתוספ
 ביבוא

 ידהיח
 יסטיתסטט

      
|"111102
- 

גרורים וגרורים נתמכים 
, CARAVANמסוג 

למגורים או למחנאות 
(3MERC) 

 כ"א"; - - 12%
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 - תחת "טובין שונים" , 3שבקבוצה ,031בפרט   (0) 

 

 ( בא:2במקום פסקה ) (א)  
    
 52115-כהגדרתה בחוק הנהיגה הספורטיבית,  התשס"ו –"הרשות המוסמכת"    

 חוק הנהיגה הספורטיבית(; –)להלן 
    
 ( בא:9אחרי פסקה ) (ב)  
    
כהגדרתם  –" "ייבוא מסחרי" לעניין "כלי תחרותי-"ייבוא אישי" ו (5")   

בתקנות הנהיגה הספורטיבית )הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי 
 ;02112 -חילוף(, התשע"ב

     
כהגדרתו בחוק הנהיגה הספורטיבית ובלבד שהומצא   -"כלי תחרותי"  (0)    

חודשים  29אישור לפיו ביום בו הגיע הכלי התחרותי לארץ, טרם חלפו 
 קבע אחרת;ממועד ייצורו, למעט אם נ

     
 כהגדרתה בחוק הנהיגה הספורטיבית; –"נהיגה ספורטיבית"  (1)    
לחוק הנהיגה  1כמשמעותו בסעיף  –"רישיון לנהיגה ספורטיבית"  (0)   

 הספורטיבית;

 
, למעט 11301-כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א -"רכב שטח" (3)   

 משרד התחבורה;תנאים הנוגעים לרישומו או לרישויו בידי  

 
 :2111 -ו 1111כללים לפרטי משנה  (11)   

 
אם נתמלאו  2111או  1111כלים תחרותיים שיובאו, יסווגו  בפרטי משנה 

 כל התנאים האלה:
 

נעשה שימוש בכלי התחרותי לנהיגה ספורטיבית ובלבד שלא  (א)
אירועים של נהיגה ספורטיבית במשך שנה  מארבעהיפחת 

 מסגרתו יובא הכלי התחרותי האמור;ממועד התרת הרשימון ב

 
ככלל, לא יחזיק אדם ולא יהיה בבעלותו יותר מכלי תחרותי  (ב)

הרשות המוסמכת רשאית לאשר בעלות על כלי  אחד; ואולם
נוסף בתנאים שיפורטו בנוהל שקבעה בהתייעצות עם רשות 
המסים ופורסם. אישור הרשות המוסמכת יינתן טרם יבוא הכלי 

רכישתו ממי שייבא אותו ביבוא מסחרי או התחרותי הנוסף או 
מבעל רישיון לנהיגה ספורטיבית; מספר הכלים התחרותיים 

 ;שאדם יחזיק בבעלותו  לא יעלה על שני כלים תחרותיים
 
 

__________
ס"ח התשס"ו, עמ' 110   5

ק"ת התשע"ב, עמ' 1524   6
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425   7



23  ק"ת―שיעורי מק"ח 1805, ג' בטבת התשע"ז, 1.1.2017 

 
 

 

העביר בעל רישיון  לנהיגה ספורטיבית את הכלי התחרותי  או  (ג)   
את השימוש בו לאחר,  ישולמו במלואם יתרת מסי היבוא 

ותם בפקודת המכס, לפי השיעור שיחול  עליו ביום כמשמע
התשלום; הוראה זו לא תחול  על כלי תחרותי כאמור שהועבר 
לאחר תום חצי שנה מהמועד  בו מוכר הכלי התחרותי ייבא או 
רכש את הכלי התחרותי ובלבד שהכלי התחרותי נמכר לבעל 
 רישיון לנהיגה ספורטיבית לאחר קבלת אישור המכס, והתקיימו

  ;(בו התנאים האמורים בכלל )א

 
 :1111כלל נוסף לפרט משנה        (11)   

 
לתקנות הנהיגה  9הכלי התחרותי נבדק על ידי בוחן כאמור בתקנה 

תקנות  -)להלן 02111-הספורטיבית )רישיון כלי תחרותי(, התש"ע
 ;" טיבית(  לפני התרת  רשימון היבוא;הנהיגה הספור

 
    
 , במקום האמור בטור ב' בא:1111ה בפרט משנ (ג)  
"כלי תחרותי, למעט רכב ספורט עממי, שיובא בייבוא אישי או בייבוא מסחרי    

 לצורך שימוש בנהיגה ספורטיבית בלבד, כמפורט להלן:
    
בידי מי שקיבל אישור לכך מאת הרשות המוסמכת והוא  -בייבוא אישי )א(   

קף, ובלבד שישמש לנהיגה בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית בתו
 ספורטיבית;

     
בידי מי שקיבל אישור לכך מאת הרשות המוסמכת,   -בייבוא מסחרי  )ב(   

אשר נמכר או ניתנה לגביו זכות שימוש  למי שהוא בעל רישיון לנהיגה 
ספורטיבית בתוקף, ובלבד שישמש לנהיגה ספורטיבית או שניתנה לגביו 

לבין  1311שבין המס הקבוע בפרט משנה  ההפרשערבות בנקאית בגובה 
והוא  , לפי העניין,1111המס הקבוע ביתר פרטי המשנה בפרט משנה 

יימכר או תינתן לגביו זכות שימוש למי שהוא בעל רישיון לנהיגה 
ד שישמש ספורטיבית תוך שלושה חודשים ממועד התרת הרשימון, ובלב

 ;;"לנהיגה ספורטיבית )מותנה(
    
" ובמקום האמור בטור ה' בא 12%, במקום האמור בטור ד' בא "1111משנה  בפרט (ד) 

"01%;" 

   

 בא: 1211במקום פרט משנה  (ה) 
 

  ה. ד. ג.       ב. א.
 שיעור מס קנייה מכס  כללי   תיאור פרט   

 התוספות
 ביבוא

 יחידה
 סטטיסטית

 
מסוג משאית שמשקלה  --121103"

ק"ג  9511הכולל עולה על 
 ותנה()מ

לפי השיעור החל על 
הטובין כאשר הם 

 01מסווגים בפרק 

 כ"א"; - -

  
__________

ק"ת התש"ע, עמ' 1404   8
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" ובמקום האמור בטור ה' בא 12%, במקום האמור בטור ד' בא "1311בפרט משנה  (ו) 
"01%;" 

   
 בא: 1511 -ו 1911 יםבמקום פרט (ז) 
      
 ;מסוג טרקטורון)מותנה( --191103"

 מסוג רכב שטח)מותנה(
עור החל על לפי השי

הטובין כאשר הם 
 01מסווגים בפרק 

 ;כ"א 01% 12%

   
לפי השיעור החל על  מסוג קארט  )מותנה( --151100

הטובין כאשר הם 
 01מסווגים בפרק 

 כ"א"; - -

" ובמקום האמור בטור ה' בא 12%, במקום האמור בטור ד' בא "1011בפרט משנה  (ח) 
"01%;" 

  
 בא: 1011אחרי פרט  (ט) 
 
 "111102-
- 

מסוג מכונית כמשמעותה 
( לתקנות 1)2בתקנה 

הנהיגה הספורטיבית, 
ובלבד שהומצא אישור 
לפיו ביום בו הגיע הכלי 

התחרותי לארץ, טרם 
חודשים ממועד  01חלפו  

 ייצורו )מותנה(

  

 כ"א; 01% 12% פטור

לפי השיעור החל על  אחרים --131100
הטובין כאשר הם 

 01מסווגים בפרק 

י השיעור לפ
החל על 
הטובין 

כאשר הם 
מסווגים 

 01בפרק 

 כ''א"; -

  

 
    

 , במקום האמור בטור ב' בא:2111בפרט משנה  (י) 
  
"כלי מנועי, למעט רכב ספורט עממי, שיובא לצורך הסבה לכלי תחרותי ולשימוש   

ן בנהיגה ספורטיבית, ובלבד שהמייבא בייבוא אישי או בייבוא מסחרי כמפורט להל
ייתן ערבות בנקאית בגובה ההפרש שבין מסי הייבוא החלים על הכלי המנועי לאחר 
שיותאם להיות כלי תחרותי לבין מסי הייבוא החלים על אותו כלי מנועי כאשר הוא 

 , לקיום התנאים האלה:01מסווג בפרק 
  
בידי מי שקיבל אישור לכך מאת הרשות המוסמכת והוא בעל  -בייבוא אישי (1)  

 ישיון לנהיגה ספורטיבית בתוקף ובלבד שיוסב ושישמש כאמור; ר
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בידי מי שקיבל אישור לכך מאת הרשות המוסמכת אשר  -בייבוא מסחרי (2)  
נמכר או ניתנה לגביו זכות שימוש למי שהוא בעל רישיון לנהיגה ספורטיבית 

 ;"בתוקף, ובלבד שיוסב וישמש כאמור )מותנה(;
  
" ובמקום האמור בטור ה' בא 12%, במקום האמור בטור ד' בא "2111בפרט משנה  (יא) 

"01%;" 
 
 בא: 2211במקום פרט משנה  (יב) 
  

  ה. ד. ג.       ב. א.
 שיעור מס קנייה מכס  כללי   תיאור פרט   

 התוספות
 ביבוא

 יחידה
 סטטיסטית

 
מסוג משאית, שמשקלה  --221102"

ק"ג  9511הכולל עולה על 
 )מותנה(

לפי השיעור החל על 
הטובין כאשר הם 

 01מסווגים בפרק 

 כ"א"; - -

 
" ובמקום האמור בטור ה' בא 12%, במקום האמור בטור ד' בא "2311בפרט משנה  (יג) 

"01%;" 
 
 בא: 2511 -ו 2911במקום פרטי משנה  (יד) 
      
 ;מסוג טרקטורון)מותנה( --291100"

 מסוג רכב שטח)מותנה(
החל על  לפי השיעור

הטובין כאשר הם 
 01מסווגים בפרק 

 כ"א; 01% 12%
 

 
      

לפי השיעור החל על  מסוג קארט )מותנה( --251105
הטובין כאשר הם 

 01מסווגים בפרק 

 ";כ"א - -

 בא: 2511( אחרי פרט משנה טו) 

 
   

  ה. ד. ג.       ב. א.
 שיעור מס קנייה מכס  כללי   תיאור פרט   

 התוספות
 בואבי

 יחידה
 סטטיסטית

מסוג מכונית כמשמעותה  --211101"
( לתקנות 1)2בתקנה 

הנהיגה הספורטיבית, 
ובלבד שהומצא אישור 
לפיו ביום בו הגיע הכלי 
התחרותי לארץ, טרם 

חודשים ממועד  01חלפו  
 ייצורו )מותנה(

 כ"א"; 01% 12% פטור

    
 בא:  3911עד  3111במקום פרטי משנה  (טז) 
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לפי השיעור החל על  מכלי דלק )מותנה( --311103"

הטובין לפי כל פרט 
 מפרטי תוספת זו

 כ"א - -

לפי השיעור החל על  מושבים )מותנה( --321101
הטובין לפי כל פרט 

 מפרטי תוספת זו

 כ"א - -

רתמות )חגורות( בטיחות  --331103
 )מותנה(

לפי השיעור החל על 
הטובין לפי כל פרט 

 וספת זומפרטי ת

 כ"א - -

 Rollכלובי התהפכות ) --391101
Cages)מותנה(  ) 

לפי השיעור החל על 
הטובין לפי כל פרט 

 מפרטי תוספת זו

 כ"א"; - -

 
    בא: 9111( במקום פרט משנה יז) 
      
לבוש מגן וציוד מגן  --911109"

המיוחד לנהגים או 
לרוכבים בכלי תחרותי 

 1111שסיווגו בפרט משנה 
 מותנה()

לפי השיעור החל על 
הטובין לפי כל פרט 

 מפרטי תוספת זו

 ;כ"א" - -

      

 בא: 9111אחרי פרט משנה  (יח) 
  ה. ד. ג.       ב. א.
 שיעור מס קנייה מכס  כללי   תיאור פרט   

 התוספות
 ביבוא

 יחידה
 סטטיסטית

לפי השיעור החל על  אחרים --311103"
הטובין לפי כל פרט 

תוספת זו  מפרטי
ולגבי כלי תחרותי 

לפי השיעור החל על 
הטובין כאשר הם 

 01מסווגים בפרק 

לפי 
השיעור 
החל על 
הטובין 
לפי כל 
פרט 

מפרטי 
תוספת זו 
ולגבי כלי 
תחרותי 

לפי 
השיעור 
החל על 
הטובין 

כאשר הם 
מסווגים 

 01בפרק 

 ;כ"א" -
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 -בתוספת השלישית לצו העיקרי (1) 

   בא:" 19.11.3111"-" ו19.11.2311", "19.11.2111" ים פרטבמקום   (א)
   
 טור א'  

 פרט המכס
 טור ב'

 כמות במכסה )טון(
 טור ג'

שיעור המכס 
 הנקוב

 טור ד'
 הערות

  "19.11.2111 
19.11.2311 
19.11.3111 

בהתאם לתנאי הגידול  פטור 201,111,111
 המקומי

  19.10.1111 
19.10.1311 

 לתעשייה"; פטור 151

 
   בא: "11.11.1111")ב( אחרי פרט   
   
 טור א'  

 פרט המכס
 טור ב'

 כמות במכסה )טון(
 טור ג'

שיעור המכס 
 הנקוב

 טור ד'
 הערות

  "11.11.3111 
11.11.3121 

 "; פטור 0111

 
   בא: "11.13.2111"פרט במקום )ג(   
   
 טור א'  

 פרט המכס
 טור ב'

 כמות במכסה )טון(
 טור ג'

 שיעור המכס
 הנקוב

 טור ד'
 הערות

בהתאם לתנאי הגידול  פטור 0511 11.13.2111"  
         המקומי

   
10.12.1131 

 
151 

 
 פטור

בהתאם לתנאי  
         ";הגידול המקומי

 
 
 
 " בא: 10.12.1231במקום פרט " (ד)  

 
 טור א'

 פרט המכס
 טור ב'

כמות במכסה 
 )טון(

 טור ג'
שיעור המכס 

 הנקוב

 טור ד'
 הערות

 
"10.12.1231 

 
1,111 

 
 פטור

 בהתאם לתנאי  
         הגידול המקומי"; 

 
 

   בא: "11.11.3311"אחרי פרט  (ה)
   
 טור א'  

 פרט המכס
 טור ב'

 כמות במכסה )טון(
 טור ג'

שיעור המכס 
 הנקוב

 טור ד'
 הערות

בהתאם לתנאי הגידול  פטור 1251 12.12.9231"  
         ";המקומי 
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 בא: "15.13.3131פרט " מקוםב( ו)
 

 טור א'
 פרט המכס

 טור ב'
 כמות במכסה )טון(

 טור ג'
שיעור המכס 

 הנקוב

 טור ד'
 הערות

"15.13.1111 
15.13.3131 

 

בהתאם לתנאי הגידול  פטור 2111
        המקומי 

בהתאם לתנאי הגידול  פטור 3211 21.15.1111
 המקומי";

 
 

   " בא:21.13.1131מקום פרט "( בז)                         
   
 טור א'  

 פרט המכס
 טור ב'

 כמות במכסה )טון(
 טור ג'

שיעור המכס 
 הנקוב

 טור ד'
 הערות

  "21.13.1131 
21.13.1191 

 ". פטור 1111

 
 
 
 
 

 משה כחלון         

 שר האוצר                                                                                  

 

 (7102 בינואר 1)  זהתשע"ג' בטבת 
 ( 1ת -3 – 1310)חמ 

 
 
 .110; ס"ח התשכ"ה, עמ' 103,  עמ' 1, תוס' 1331ע"ר  . 1

 .101; התשמ"ד, עמ' 10;  התש"ך,  עמ' 159ס"ח התש"ט, עמ'  . 2

 .131; התש"ן,  עמ' 399ס"ח התשי"ב, עמ'  . 3

 91, עמ' זהתשע"שיעורי מק"ח,  -ק"ת  . 4

 .111ס"ח התשס"ו, עמ'  . 5

 .1529ק"ת התשע"ב, עמ'  . 6

 .1925ק"ת התשכ"א, עמ'  . 7

 .1919ק"ת התש"ע, עמ'  . 8

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר
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 (,7צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס'  
 7107 –התשע"ז 
 

לחוק מסי  1, לפי סעיף 11331לפקודת תעריף המכס והפטורים,   5-ו 3בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

לחוק מס קנייה )טובין ושירותים(, התשי"ב  3, ולפי סעיף 21393 -מכס ובלו )שינוי תעריף(, התש"ט 
 , אני מצווה לאמור:31352

 
 תיקון

 התוספת
 הראשונה

-בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז .1
 יבוא:   32.21, במקום פרט  92111

 
 

 א. 
 פרט

 ב.     
 תיאור         

 ג.  
 מכס כללי    

 ד. 
 מס קנייה   

 ה. 
 שיעור

 התוספת
 ביבוא

 יחידה
 סטטיסטית

 
 -רגליות ופריטים דומים -רגליות, דו-חצובות חד 32.21" 
 

חצובות למצלמות  --- 111105
  סינימטוגרפיות 

 ק"ג - - 12%

חצובות למצלמות  --- 112109
 פוטוגרפיות 

 ק"ג - - 12%

 ק"ג - - 12% חצובות למשקפות --- 113103
חצובות לטובין  --- 119102

אחרים שסיווגם בפרק 
 31או בפרק  45,  49

 ק"ג - - פטור

     -אחרות : --- 1131
 ק"ג - - 12% מפלסטיק ---- 113105
 ".ק"ג - - פטור אחרות ---- 113304

 
 
 
 
 
 

 משה כחלון              

 שר האוצר    

 
 (7107 בינואר 0)    זהתשע"ג' בטבת 

 ( 3 - 1312)חמ 
 
 .114; ס"ח התשכ"ה, עמ' 143, עמ' 1, תוס' 1331ע"ר  . 1

 .121; התשמ"ד, עמ' 14, התש"ך עמ' 159ס"ח התש"ט, עמ'  . 2

 .131; התש"ן עמ' 399ס"ח התשי"ב, עמ'  . 3

 .91, עמ' זשיעורי מק"ח, התשע" -ק"ת  . 4

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-1906(

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"ז, עמ' 41   4



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 86 4 שקלים חדשים 



תדפיס מן הרשומות                                                            מס' 1805

מכס מס קנייה ותשלומי חובה                               )תפוצה 037 לחלוקה מיידית
  אף אם מס' קודם טרם הגיע(

מק"ת ― מק"ח 1805, ג' בטבת התשע"ז, 1.1.2017                                        

20 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה(, התשע"ז—2017                                                     

29 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 7(, התשע"ז—2017                                                       




