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  תוכ� העניני�

      פרק

  41עמוד   ……………………………………………………………………………………………………הצו   .א

  51עמוד   …………………………………………………………………………………………תוספת ראשונה   .ב

   

 51עמוד    מוצרי� מבעלי חיי�; בעלי חיי�  I חלק 
      פרק

  51עמוד    ……………………………………………………………………………………..   ………חיי�בעלי  .1

  56עמוד    ………………………………………………………………………………    ..אכילי�, בשר ושיירי בשר .2

  63עמוד     … החיי� במי�אחרי� (INVERTEBRATES)  חוליותוחסרי (MOLLUSCS) רכיכות, (CRUSTACEANS)דגי� וסרטני�  .3

  91עמוד    …..………………   ..פ"של, � למאכל אדראויי� המוצרי� מ� החי;  טבעידבש; ביצי עופות; חלב ותוצרת חלב .4

  97עמוד     ……    ………………………………………………………………פ"של, חיי�מוצרי� שמקור� מבעלי   .5

      

  101עמוד    צמחי�מוצרי   II חלק 
      פרק

  101עמוד    ……..  ……………לקישוט קטופי� ועלווה רחי�פ ;שורשי� ודומיה�, פקעות; אילנות וצמחי� אחרי� חיי� .6

  105עמוד    ………………………………………………….    …הראויי� למאכל, מסויימי�שורשי� ופקעי� , ירקות .7

  116עמוד    ……………..…………………………. הדר ושל מלוני�    קליפות של פרי;  ראויי� למאכל,פירות ואגוזי� .8

  126עמוד    ………………………………………………………………………….   ……ותבליני�מתה , תה, קפה .9

  131עמוד     ………………………………………………………………………………..…………..   ……י�דגנ  .10

  134עמוד     ……………………………….…….דיבקית החיטה; אינולי�; עמילני�; לתת; מוצרי� של תעשיית הטחינה  .11

  137מוד   ע  ....קש ומספוא; רפואיי� תעשייתיי� או צמחי� ;זרעי� ופירות שוני�, גרעיני�; זרעי שמני� ופירות מפיקי שמ�  .12

  143עמוד     ……………………..………….……….   …הפרשות ותמציות צמחיות אחרות, שרפי�, צמגי�; שר� עצי�  .13

  146עמוד     ……………………………………………………..    ………פ" של, צמחמוצרי; חמרי� צמחיי� לקליעה  .14
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  III חלק 
   ;שומני� ושמני� מבעלי חיי� או מצמחי� ומוצרי� מביקוע�

  149עמוד     חיי� או מצמחי�מבעלישעוות ; ויי� למאכל מעובדי�אר שומני�
      פרק

15. 
שעוות מבעלי חיי� או  ; ראויי� למאכל מעובדי�שומני�;  חיי� או מצמחי� ומוצרי� מביקוע�מבעלישומני� ושמני� 

  149עמוד    ………………………………………………….…………………….…................................   מצמחי�

      

 IV חלק 
טבק ותחליפי טבק ; וחומ�כהלי� , משקאות; תכשירי מזו� מעובדי�

  159עמוד    מעובדי�
      פרק

  159עמוד     .….    …………………… במי�החיי�סרי חוליות אחרי� ומסרטני� ורכיכות או מח, מדגי�, תכשירי� מבשר  .16

  164עמוד     ………………………………………………..…………………………    של סוכרוממתקי�סוכר לסוגיו  .17

  167עמוד     ………………………………………………..……………………….   …………מקקאוקקאו ומוצרי�   .18

  169עמוד     ………………………..………………………..   …מוצרי מאפה;  מחלבאומעמיל� , מקמח, מוצרי� מדגני�  .19

  173עמוד     ..………………    ………………………מאגוזי� או מחלקי� אחרי� של צמחי�, מפירות, תכשירי� מירקות  .20

  186עמוד     .   …………………………………………………………………… למאכל אד�הראויי�תכשירי� שוני�   .21

  190עמוד     …….   ………………………………………………………… לשתיה וחומ�(SPIRITS) כהלי�, משקאות  .22

  195עמוד     .…………………………….……………… מעובד לבעלי חיי�   מספוא; שאריות ופסולת של תעשיית המזו�  .23

  198עמוד        ………………………………………………………………………………מעובדי�טבק ותחליפי טבק   .24

      

  201עמוד    מינרליי�מוצרי�   V חלק 

      פרק

  201עמוד     ……………………..   ……………………………………סיד ומלט,  גבסחמרי; אדמות ואב�; גפרית; מלח  .25

  208עמוד     .………………………………………………………  ………………………………ואפרסיגי� , עפרות .26

  212עמוד     .  …………………מינרליותשעוות ;  ביטומיניי�חמרי� ; ומוצרי� מזיקוק�מינרליי�שמני� , דלקי� מינרליי�  .27
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  221עמוד     הקשורות לה�והתעשיותמוצרי� של התעשיות הכימיות   VI חלק 
      פרק

28.  
של ,  נדירותאדמותשל , של מתכות, יקרותאורגניות ואנאורגניות של מתכות תרכובות ; אנאורגניי�כימיקלי� 

  221עמוד     ….…….…….…….…..…………….…………………………   איזוטופי�אקטיביי� או של �יסודות רדיו

  236עמוד     .   ……………………………………………………………………………………אורגניי�כימיקלי�  .29

  267עמוד     ………………………………………………   ……………………………………פרמצבטיי�מוצרי�   .30

  275עמוד        …………………………………………………………………………………………………דשני�  .31

32.  

 צובעוחומר   (PIGMENTS)צבעני�, (DYES)חמרי צבע ; טני� ותולדותיו; תמציות לבורסקאות או לצביעה
(COLOURING MATTER) צבעי�; אחר (PAINTS) ווארנישי� (VARNISHES) ;מרק (PUTTY) ומסטיקי� 

(MASTICS)179עמוד     …… ……………………………………….    …………………………………דיו;  אחרי�  

  286עמוד     .   …………………………טואלטשל קוסמטיקה או של , תכשירי� של פרפומריה; שמני תמצית ורזינואידי�  .33

34.  
תכשירי  ,מעובדותשעוות , תיות מלאכושעוות, תכשירי סיכה, תכשירי הדחה, שטח גורמי� אורגניי� פעילי, סבו�

  290עמוד      ... דנטליי� בעלי בסיס פלסטרותכשירי�"  דנטליותשעוות", עיסות כיור, דומי�טי� ינרות ופר, הברקה או מירוק

  294עמוד     .…………………..   ………………אנזימי�; (GLUES) דבקי�;  שלאחר שינויעמילני�; חמרי� אלבומיניי�  .35

  297עמוד     .   ……… מסויימי� דליקי�תכשירי�; התלקחות�סגסוגות מהירות; גפרורי�; רי� פירוטכניי�מוצ; חמרי נפ�  .36

  299עמוד     ..   ……………………………………………………………………סינמטוגרפיי�טובי� פוטוגרפיי� או   .37

  303עמוד     .   …………………………………………………………………………………שוני�מוצרי� כימיי�   .38

      

  315עמוד     גומי ופריטי� ממנו;פלסטיק ופריטי� ממנו VII חלק 
      פרק

  315עמוד     ……………………………….   ………………………………………………… ממנוופריטי� ,פלסטיק  .39

  332עמוד     ..………………………………..   ………………………………………………… ופריטי� ממנו,גומי  .40

      

  VIII חלק  

 פרווה עורות, (LEATHER) מעובד עור, שלחי� וגלדי� גלמיי�
 ומכלי�ארנקי יד , חפצי נסיעה;  אושכ� ורתימהמוצרי; ופריטי� מה�

  345עמוד    )חו� מבלוטות תולעת המשי(פריטי� ממעיי� של בעלי חיי� ; דומי�
      פרק

  345עמוד     ……………………………………….   …………………ועור)  פרווהמעורותחו� (שלחי� וגלדי� גלמיי�   .41
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42.  
   יד ארנקי, חפצי נסיעה; מוצרי אושכ� ורתימה; ור מעובדפריטי� מע

  350עמוד          ……………………………………)חו� מבלוטות תולעת המשי( ממעי בעלי חיי� פריטי�; ומכלי� דומי�

  354עמוד     .……………………………………………………………..…�   מוצריה, מלאכותיתעורות פרווה ופרווה   .43

      

  IX חלק 
, מקש  מוצרי�; שע� ופריטי� משע�; פח� ע�; ע� ופריטי� מע�

  357עמוד     נצרי� וקליעהמוצרי; מאספרטו או מחמרי קליעה אחרי�
      פרק

  357עמוד        …………………………………………………………………………………פח� ע�; מע�ע� ופריטי�   .44

  367עמוד           ……………………………………………………………………………………משע�שע� ופריטי�   .45

  369עמוד        ……………………………………מוצרי נצרי� וקליעה; מאספרסו או מחמרי קליעה אחרי�, וצרי� מקשמ  .46

      

  X חלק 
 או וגרוטאות של נייר פסולת ; תאיתי אחרסיביפולפה מע� או מחומר 

  371עמוד    מה� נייר וקרטו� ופריטי�; של קרטו� למיחזור
      פרק

  371עמוד       …………………………למיחזור קרטו� אופסולת וגרוטאות של נייר ;  אחרפולפה מע� או מחומר סיבי תאיתי  .47

  374עמוד     ..   ……………………………………………………מנייר או מקרטו�, ניירפריטי� מפולפת ; נייר וקרטו�  .48

  388עמוד     ……  … ותרשימי�כתבי הדפסה, יד�כתבי; תמונות ומוצרי� אחרי� של תעשיית דפוס, עיתוני�, ספרי� מודפסי�  .49

      

  393עמוד    טקסטילטקסטילי� ומוצרי  XI חלק 

      פרק

   398   עמוד  ...…………………………………………………………………………………………………משי     .50

  400עמוד     ..…………………………..   ………………משיער סוס , ארוג חוט ובד; שיער בעלי חיי� עדי� או גס, צמר  .51

  404עמוד     ……………………………………………………………   ……………………………………כותנה  .52

  417עמוד        …………………………………… ניירמחוט נייר ובדי� ארוגי� חוט ; אחרי�צמחיי�סיבי� טקסטיליי�   .53

  420עמוד    .……………………………………………………פסי� ודומיה� מחמרי טקסטיל עשויי�   ; עשויי�נימי�   .54

  436עמוד     …………………………………………………    …………………………………עשויי�קצי� סיבי�   .55

56.  �  444עמוד     .…………………..   …מה� וכבלי� ופריטי� חבלי� ,פתילי�;  מיוחדי�חוטי�; לבד ובדי� לא ארוגי�, מו

  449עמוד     ...   …………………………………………………………… אחרי�טקסטיליי�שטיחי� וכיסויי ריצפה   .57

  454עמוד      . .ריקמה, (TRIMMINGS)עטורי� ; (TAPESTRIES)מרבדי קיר ; תחרה  ;וייצי� מצטקסטילבדי ; בדי� ארוגי� מיוחדי�  .58
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  463עמוד      .. תעשייתיי�לשימושי� טקסטיל מהסוג המתאי� פריטי ;מכוסי� או מרובדי�, מצופי�, בדי טקסטיל מוספגי�  .59

  473וד   עמ  ...   ………………………………………………………………………………צנורי�בדי� סרוגי� או   .60

  477עמוד     ...   ………………………………………………………… או צנורי�סרוגי�, פריטי לבוש ואבזרי הלבשה  .61

  487עמוד     ...……………………………………………….   …צנורי�או   סרוגי�שאינ�, פריטי לבוש ואבזרי הלבשה  .62

  498עמוד        ...סמרטוטי�;  משומשי�סטיל משומשי� ופריטי טקבגדי�  ;מערכות;  לשימוששהוכנופריטי טקסטיל אחרי�   .63

      

  XII חלק 

,  ישיבהמקלות, מקלות הליכה, שמשיות, מטריות, כיסויי ראש, מנעלי�
;  המיוצרי� עמ�ופריטי�  נוצות מעובדות; וחלקיה�שוטי רכיבה , שוטי�
  503עמוד    פריטי� משיער אד�; מלאכותיי�פרחי� 

      פרק

  503עמוד    .   …………………………………………………………חלקי פריטי� אלה; כדומהוקרסוליות , מנעלי� .64

  508עמוד     .   …………………………………………………………………………………וחלקיה�כיסויי ראש  .65

  510עמוד     ..   …………………………וחלקיה�, שוטי רכיבה, שוטי� ,מקלות ישיבה, הליכהמקלות , מטריות ושמשיות .66

  512עמוד     ...   …… משיער אד�פריטי�; פרחי� מלאכותיי�;  מפלומהאו  עשויי� מנוצותופריטי�נוצות ופלומה מעובדי�  .67

      

 XIII חלק 
;  מחמרי� דומי�או  ,מנצי�, מאסבסט, ממלט, מגבס, פריטי� מאב�

  515עמוד     ומוצרי זכוכיתזכוכית; מוצרי קרמיקה
      פרק

  522עמוד     .   ………………………………………דומי�מרי� ו או מח מנצי�,מאסבסט, ממלט, מגבס, פריטי� מאב� .68

  578עמוד     ..   ………………………………………………………………………………………קרמיקהמוצרי  .69

  529עמוד     .   …………………………………………………………………………………זכוכיתזכוכית ומוצרי  .70

   

 XIV חלק 

 מתכות ,אבני� יקרות או יקרות למחצה, מתורבתות טבעיות או פניני�
חיקויי ;  יקרה ופריטי� מה�למתכת מוצמדותמתכות , יקרות

  539עמוד    מטבעות; תכשיטי�
      פרק

71. 
  , יקרותמתכות , אבני� יקרות או יקרות למחצה, מתורבתותפניני� טבעיות או 

  539עמוד     .……………………………..   … מטבעות;חיקויי תכשיטי�;  למתכת יקרה ופריטי� מה�מוצמדותמתכות 
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  549עמוד     ממתכותמתכות פשוטות ופריטי�   XV חלק 
      פרק

  550עמוד        ……………………………………………………………………………………………ופלדהברזל   .72

  580עמוד        ……………………………………………………………………………… מפלדהאופריטי� מברזל   .73

  599עמוד     .…   ……………………………………………………………………………… ממנהופריטי�נחושת   .74

  610עמוד        ……………………………………………………………………………………ממנוניקל ופריטי�   .75

  614עמוד        ……………………………………………………………………………………ממנוחמר� ופריטי�   .76

    ………………………………………………………)  שמור לשימוש אפשרי בעתיד בשיטה המתואמת(  .77

  622עמוד     ..…………………………………………………………   ……………………… ממנהופריטי�עופרת   .78

  625עמוד     ..   ……………………………………………………………………………………ממנואב� ופריטי�   .79

  628עמוד     .   ……………………………………………………………………………………ממנובדיל ופריטי�   .80

  631עמוד     .   …………………………………………………………פריטי� מה�; צרמטי�, מתכות פשוטות אחרות  .81

  635עמוד     ..   …………………… פשוטהממתכתחלקיה� ;  פשוטה ממתכת,כפות ומזלגות, חיתו�כלי , מכשירי�, כלי�  .82

  643עמוד     .    ………………………………………………………………………… פשוטהממתכתפריטי� שוני�   .83

      

XVI חלק 

מקליטי� ; חלקי� שלה�; ציוד חשמלי; מכונות ומכשירי� מיכניי�

(RECORDERS) ומפיקי� (REPRODUCERS)  מקליטי� , לקול
 וחלקי� ואבזרי� של פריטי� לטלוויזיה של תמונה ושל קול ומפיקי�

  649עמוד    כאלה
     פרק

  650עמוד     .………………….   …………………………וחלקיה�; מכונות ומכשירי� מכניי�, דודי�, כורי� גרעיניי�  .84

85.  
  , לקול ומפיקי� מקליטי� ;מכונות וציוד חשמליי� וחלקי� בשביל�

  724עמוד     ...………………….….וחלקי� ואבזרי� של פריטי� אלה  , לטלוויזיה קולמקליטי� ומפיקי� של תמונה ושל 

      

 כלי שייט וציוד הקשור להובלה, כלי טייס, כלי רכב XVIIחלק  
  769עמוד   

      פרק

86.  
   מסילותומיתאמי� לפסי   מיקבעי�; ברזל וחלקיה�מסילותקטרי� ורכב אחר של 

  770עמוד     ...…..   ……………………מסוג כלשהו) מיכני� אלקטרולרבות(מיכני , ציוד איתות לתנועה; וחלקיה�, ברזל
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  �2017ז"עהתש,  תערי� המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�צו

  

,  לפקודת תערי� המכס והפטורי��5ו) ב(3בתוק� סמכותי לפי סעיפי� 

, )שינוי התערי�( לחוק מסי מכס ובלו 1סעי� , ) הפקודה�להל�  ()1(1937

�1949ט"התש
)2(

, )טובי� ושרותי�( לחוק מס קניה �31 ו3 עד 1סעיפי� , 

הבלו ומס קניה , ובכפו� לחוק המכס)  החוק�להל�  ()3(�1952ב"התשי

�1957 ז"התשי, )ביטול פטור מיוחד(
)4(

  : אני מצווה לאמור, 

  הגדרות  

   � בצו זה   . 1

  ; יהודה ושומרו� וחבל עזה:  כל אחד מאלה� "אזור"

  ;  א� לא יותר�  "י"אל"

  ;  א� לא פחות� "פ"אל"

  ;  ארצות הברית של אמריקה� "ב"ארה"

, האיי� הקנריי�, ס� מרינו:  כל אחת מאלה� "רצות מצטרפותא"

  ; מונקו ,מלילה, אוטה'צ

  ; שווי�, נורבגיה, ליכטנשטיי�,  איסלנד�  "א''ארצות אפט"

כל אחת מהארצות החברות באיחוד האירופי  �  "האיחוד האירופי"

, אירלנד, איטליה, אוסטריה: המפורטות להל�

, דנמרק, יהגרמנ, בלגיה, בולגריה, אסטוניה

, יוו�, הממלכה המאוחדת, הונגריה, הולנד

, סלובניה, מלטה, ליטה, לטביה, לוכסמבורג

, כיה'צ, פינלנד, פורטוגל, פולי�, ספרד, סלובקיה

   ;שוודיה, רומניה, קרואטיה, קפריסי�, צרפת

  ;פרגוואי, ברזיל, ארגנטינה,  אורוגוואי�" ארצות מרקוסור"

  ; 1994, ותערי� ההסכ� הכללי לסחר �  "גאטט"

                                                   
 .118' עמ, ה"ח התשכ"ס; 183' עמ, 1, תוס, 1937ד "ע  )1(
  .18' עמ, "התש;159' עמ, ט"התש; 154' עמ, ט"ח התש"ס  )2(
  .190' עמ, �"התש; 344' עמ, ב"ח התשי"ס  )   3(
  .449' עמ, ע"התש; 141 'עמ, ז"ח התשי"ס  )   4(

 דולר של ארצות הברית של אמריקה כשהוא מחושב � "דולר"

, )חישוב מחיר הנקוב במטבע חו�(ח לפי כללי המכס "בש

�1989 ט"התשמ
)5(

 ;  

 הסכ� שנכנס לתוק� בי� מדינת ישראל לבי� � "הסכ� סחר"

מדינה אחרת או ארגו� ארצות אחרות המעניק 

  ;  בי� היתר העדפה בשיעורי מכס

 השער היציג של הדולר של ארצות הברית של � "ר היציגהשע"

  ;ישראל�שאותו מפרס� בנק אמריקה

 טובי� הנשלחי� כמתנה מיחיד בחו� לאר� ליחיד � "חבילות שי"

  ;לצרכיו או לצורכי בני ביתו, בישראל

כלי� ומכשירי� ,  למעט מכונות�  "טובי� המשמשי� לייצור"

  ; ייצור המשמשי� כאמצעי

  ;  ייצור שלא ביבוא– "יייצור מקומ"

  ;  כל אחד�  "א"כ"

  ;  ליטר כוהל� "כוהל. לט"

  ;  מטר�  "מ"

 מדד המחירי� לצרכ� שמפרסמת הלשכה המרכזית �  "מדד"

  ;לסטטיסטיקה

 על טובי� המסווגי� לפי פרט שלידו מלה זו נית� פטור � )" מותנה"(

קניה �או נקבע שיעור מכס או מס, מלא או חלקי

תקיימו כל תנאי הפרט וכל עוד רק א� נ, מיוחדי�

לרבות פרט  –" פרט"לעני� הגדרה זו ; ה� מתקיימי�

�  ; משנה וסעי

  ;ב לחוק4 עד 4מחיר סיטוני כמשמעותו בסעיפי�  � " מחיר"

                                                   
  .737' עמ, ט"ת התשמ"ק  )5(
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לפקודת המכס) א(132 כמשמעותו בסעי� � "מחיר העסקה"
)6(

 

בהעדר אפשרות לקבוע את מחיר העסקה 

ת סעי� ייקבע המחיר בהתא� להוראו, כאמור

בשינויי� , לפקודה האמורה) 6(עד ) 2(130

  ;המחויבי�

 כהגדרתו בפקודת המכס� "מחס� רשוי"
)6(

 ;  

  ;  מילימטר� "מ"מ"

  ;  מילימטר רבוע�  "ר"ממ"

 מנהל כללי של משרד ממשלתי או מי שהוא הסמי� �" ל"מנכ"

  ;לצור� העני�

  ; קניה לפי החוק  מס– "מס"

�ו"התשל,  בחוק מס ער� מוס� מס ער� מוס� כמשמעותו� "מ"מע"

1975)7(;  

 אוס� של חלקי� להרכבת מוצר של� או � "מערכת חלקי�"

להרכבת מוצר לא של� שיש לו התכונה 

  ;האופיינית של המוצר השל�

  ;  מטר מעוקב� "ק"מ"

  ;  מטר רבוע� "ר"מ"

 שהשתמשו בה� באופ� ניכר � לעני� טובי� מיובאי� � "משומש"

  ; לפני יבוא�

א� אי� משתמע אחרת ,  מכירה של טובי� מייצור מקומי�  "נמכר"

  ; מהקשרו

  ;  סנטיליטר� "ל"ס"

  ;  סנטימטר מעוקב� "ק"סמ"

  ;  סנטימטר רבוע� "ר"סמ"

לפי , לפקודת המכס' א134 עד 129 כמשמעותו בסעיפי� � "ער�"

  ; העניי�

  ; קילוגר�� "ג"ק"

  ;  שוחרר מפיקוח רשות המכס� "שוחרר"

                                                   
  .39' עמ, 3נוסח חדש , דיני מדינת ישראל  )   6(
  .52' עמ, ו"ח התשל"ס   )7(

ב לחוק ופורט 4 תוספת בשיעור שנקבע לפי סעי� �  "שיעור תוספת"

  ;בתוספת הראשונה', בטור ה

 שלא פורשו בתוספת הראשונה ולא נכללו במקו� אחר � "פ"של"

  ; בה

  ;  שקל חדש� "ח"ש"

 למעט בית קירור או מחס� � "מפעל תעשייתי"או " תעשיה"

  . קירור

  מהות התוספות הראשונה והשניה 

   �ה בתוספת הראשונ  ) א(  . 2

  ; מחלי� את התוספת לפקודה' ג� ו' ב' האמור בטורי� א  ) 1(

שנקבע לה� , 24 עד 1בפרטי המכס המפורטי� בפרקי�   ) 2(

 עד 18שיעור מכס בהתא� להסכמי� כמפורט בסעיפי� 

אותיות , אחרי תיאור הטובי�', בטור ב, יצוינו בה�, 23

  : המסמלות את אר� ההסכ� כלהל� 

 TUR טורקיה
 JOR ירד�

 MEX מקסיקו
 CAN קנדה

 EFTA א"אפט
  MERC מרקוסור

ה� ' ב�ו' הטובי� שפרטיה� ותיאור� נקובי� בטורי� א  )3(

לצד� שיעור מס ' טובי� טעוני מס קניה א� נקוב בטור ד

  ; קניה

 יחושב על פיו מס � ' היה שיעור התוספת נקוב בטור ה  )4(

  ;)3(הקניה האמור בפסקה 

וספרת הביקורת " סטטיסטיתיחידה "האמור בטור   )5(

פרטי המשנה , המופיע לצד הלוכס� של מספרי הפרטי�

  .אינ� חלק מהתוספת, והסעיפי�
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בתוספת השניה נקובי� הטובי� שמס קניה מוטל עליה� ולא   ) ב(

  . הוראות התוספת הראשונה הנוגעות למס קניה יחולו לגביה�

  סיווג טובי� בתוספת הראשונה 

ובהתא� , הראשונה יהיה לפי ההוראות שלהל�סיווג טובי� בתוספת   . 3

א "כ(לאמנה בדבר השיטה המתואמת לתיאור� ולקידוד� של טובי� 

1010 :(  

הפרקי� ותת הפרקי� מוצגי� לנוחות העיו� , כותרות החלקי�  ) 1(

פי המונחי� שבפרטי� �הסיווג ייקבע על, לעני� כל די�; בלבד

י שפרטי� או ובתנא, והכללי� המתייחסי� שבכל חלק או פרק

  ;בהתא� להוראות שלהל�, כללי� אלה אינ� קובעי� אחרת

  �כל התייחסות   ) 2(

לפריט בפרט כלשהו יראוה ככוללת התייחסות לפריט זה   ) א(

בתנאי שכפי שמוצג , כשהוא בלתי מושל� או בלתי מוגמר

יש לו את המאפיי� , הפריט הלא מושל� או הלא מוגמר

התייחסות ; מושל�המהותי של הפריט המוגמר או ה

או המסווג כמוגמר או כמושל� (לפריט מוגמר או מושל� 

תהיה ג� א� יוצג כשהוא מפורק או , )מכוחה של פסקה זו

  ;בלתי מורכב

 שבפרט כלשהו (MATERIAL OR SUBSTANCE)לחומר   )ב(

תכלול ג� התייחסות לתערובות או לצירופי� של אותו 

ובי� מחומר כל התייחסות לט; חומר ע� חומרי� אחרי�

מסוי� יראוה ככוללת התייחסות לטובי� המורכבי� 

סיווג של טובי� ; מאותו חומר, או בחלק�, בשלמות�

ייעשה לפי עקרונות , המורכבי� מיותר מחומר אחד

  ;)3(פסקה 

או מכל סיבה אחרת ) ב)(2(כאשר עקב יישו� האמור בפסקה   )3(

סיווג יהיה ה, לסווג טובי� בשני פרטי� או יותר, נית� לכאורה

  : כדלקמ�

הפרט הנות� את התיאור המפורט ביותר יהיה עדי� על   )א(

כאשר שני , אול�; הפרטי� הנותני� תיאור כללי יותר

פרטי� או יותר מתייחסי� כל אחד רק לחלק מהחומרי� 

או רק לחלק , הכלולי� בטובי� מורכבי� או מעורבי�

 ייראו, מהפריטי� הנתוני� במערכת למכירה קמעונית

, פרטי� אלה כמפורטי� במידה שווה לגבי אות� טובי�

אפילו א� אחד הפרטי� מתאר באופ� של� יותר או 

  ;מדויק יותר את הטובי�

טובי� מורכבי� הכוללי� חומרי� שוני� או , תערובות  )ב(

וטובי� הנתוני� במערכות , העשויי� מרכיבי� שוני�

(PUT UP IN SETS)שלא נית� ,  למכירה קמעונית

יסווגו כאילו ה� עשויי� , )א(ג� לפי פסקת משנה לסוו

ככל , מהחומר או מהמרכיב המאפיי� אות� ביותר

  ; שעיקרו� זה נית� ליישו�

, )ב(או ) א(א� לא נית� לסווג טובי� לפי פסקאות משנה   ) ג(

לפי סדר המיספור של , יסווגו הטובי� בפרט האחרו�

  ; באותה מידה, הפרטי� שנית� להביא� בחשבו�

יסווגו , )3(טובי� שלא נית� לסווג� בהתא� לאמור בפסקה   )4(

  . לה� ביותר בפרט המתאי� לטובי� הדומי�

יחולו ההוראות האלה , )4(עד ) 1(בנוס� לאמור בפסקאות   )5(

  : לגבי הטובי� שלהל�

כלי קיבול , כלי קיבול לכלי נגינה, כלי קיבול למצלמה  )א(

כלי קיבול , כלי קיבול לכלי שרטוט, לכלי ירייה

שעוצבו או הותאמו במיוחד , למחרוזות ומיכלי� דומי�

המתאימי� , להכיל פריט מסוי� או מערכת פריטי�

לשימוש ממוש� והמוצגי� יחד ע� הפריטי� המיועדי� 

א� ה� מהסוג הנמכר , יסווגו ע� פריטי� אלה, לה�

  ; את� כרגיל
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הוראה זו לא תחול על מיכלי� לפריטי� כאשר , אול�
  ;� נותני� למכלול את המאפיי� העיקריהמיכלי

חומרי אריזה ומיכלי , )א(בכפו� לאמור בפסקת משנה   )ב(
, יסווגו ע� הטובי�, אריזה המוצגי� ע� הטובי� בתוכ�

; א� ה� מהסוג המשמש כרגיל לאריזת אות� טובי�
הוראה זו אינה מחייבת כאשר חומרי האריזה או , אול�

  .ימוש חוזרמיכלי האריזה מתאימי� בבירור לש

 הסעיפי� לרבותסיווג� של טובי� בפרטי משנה , לעניי� כל די�  )6(
, של פרט כלשהו ייקבע בהתא� למונחי� של אות� פרטי משנה

לכללי� המתייחסי� , לכללי� המתייחסי� לכל פרט משנה
אלא א� ההקשר , לחלק ולפרק שפרט המשנה כלול בה�

המחויבי� לפי בשינויי� , מחייב אחרת ובהתא� להוראות אלה
  . רק פרטי משנה באותה רמת סיווג ה� ברי השוואה; העני�

  )ישראלית(הוראה נוספת 

טובי� שנית� לסווג� ה� בפרט בתוספת , 3על א� האמור בסעי�   .4
וה� בפרט , 97 עד 1הראשונה הנמצא מחו� למסגרת הפרקי� 

  : יסווגו לפי ההוראות שלהל�, 97 עד 1הנמצא בפרקי� 

אשר לפיו חל על , 97 עד 1סיווג� בפרט שבפרקי� טובי� ש  )1(
יסווגו , וממס קניה, בעמודה כללי', הטובי� פטור ממכס בטור ג

  ;באותו הפרט

יסווגו בפרט , )1(טובי� שסיווג� בפרט שאינו כאמור בפסקה   )2(
  ;97 עד 1הנמצא בתוספת הראשונה מחו� למסגרת פרקי� 

ובי� שנית� לסווג� בפרטי� ט, )2 (�ו) 1(על א� האמור בפסקאות   )3(
3 ,4, 5 ,6 ,7 ,12 ,14 ,16 ,17 ,18 ,201 ,207 ,209 ,210 ,212 ,213 ,

410 ,415 ,416 ,428 ,611 ,612 ,614 ,621 ,660 ,731 ,801 ,808 ,
יסווגו בכל מקרה , 945 עד 901, 831 ,826 ,821, 818, 816, 810

  .בפרטי� אלה

  חלוקת פרט בתוספת הראשונה 
  .וספת הראשונה מתחלק לפרטי משנה ולסעיפי�פרט בת  )א( .5

  :פרט משנה מסומ� באחד מאלה  ) ב(

וקו מפריד , במספר ששלוש ספרותיו האחרונות ה� אפס  )1(
  ;� : כ�, בי� מספר פרט המשנה ובי� תוכנו

ושני קווי� , במספר ששתי ספרותיו האחרונות ה� אפס  )2(
   ; �� : כ�, מפרידי� בי� מספר פרט המשנה ובי� תוכנו

  :סעי� מסומ� באחד מאלה   )ג(

במספר שספרתו האחרונה היא אפס ושלושה קווי�   )1(
  ;��� : כ�, מפרידי� בי� מספר הסעי� ובי� תוכנו

במספר שסופו ספרה שאינה אפס וארבעה קווי�   )2(
  .���� : כ�, מפרידי� בי� מספר הסעי� ובי� תוכנו

  פרט מותנה 
למעט )" מותנה"(ידו המילה לא יסווגו טובי� לפי פרט של  )א(  . 6

, לפני פדיית�, אלא א� כ� הוגש עליה�, טובי� מייצור מקומי
 לפקודת 239רשימו� מיוחד שנקבע למטרה זו בצו לפי סעי� 

�או פרטי� מסויימי�,  לעני� סוגי טובי� מסויימי��המכס או 
  . טופס אחר שהורה עליו המנהל ובתנאי� שהורה

יסווגו טובי� לפי פרט שלידו , )א(על א� האמור בסעי� קט�   )ב(
ג� א� לא הוגש לגביה� לפני פדיית� )" מותנה"(המילה 

א� הבקשה לתיקו� הרשימו� , רשימו� מיוחד או טופס כאמור
, הוגשה בתו� שלושה חודשי� מיו� פדיית�, שהוגש לגביה�

והוכח כי נתקיימו בה� כל תנאי הפרט משעת פדיית� וכל עוד 
להארי� , במקרי� מיוחדי�, רשאיהמנהל ; ה� מתקיימי�

  .  תקופה זו עד לשישה חודשי� מיו� פדיית הטובי�

, היתה אחת מהוראות הפרט המותנה שימוש מסויי� בטובי�  )ג(
תו� שנה מיו� , א� לא נאמר אחרת באותו פרט, יחל השימוש

עד תחילתו של ; זולת א� הארי� המנהל תקופה זו, פדיית�
  .ובי� כל שימוש אחרהשימוש האמור לא ייעשה בט

או , כי נתמלאה, להנחת דעתו, המנהל רשאי לדרוש ערובות  )ד(
הוראה מהוראות הפרט המותנה וכ� כי השימוש , תתמלא

כמו כ� רשאי המנהל לדרוש ; )ב(ייעשה כאמור בסעי� קט� 
, דעתו להנחת, ת וניהול רשומות"דוחו, תעודות, אישורי�

או זיהוי ,  המותנהלצרכי ביקורת על מילוי הוראות הפרט
  . לפני השימוש בה� או בעת השימוש בה� ,הטובי�
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או לא מילא אד� אחר , לא נתקיימה הוראה מהוראות סעי� זה  )ה(
או לא נתמלאה הוראה מהוראות הפרט , דרישת המנהל כאמור

יסווגו הטובי� לפי הפרט שאינו פרט מותנה והמכס או , המותנה
� נאמר במפורש אחרת זולת א, המס ישול� לפי אותו פרט

   .בפרט המותנה

על פי שימוש או , א� סווגו טובי� בפרט מותנה, לעני� סעי� זה  ) ו(
רק א� קויימו , תחול ההתנייה לגבי הפרט, ייעוד מסויי�

  .השימוש או היעוד האמורי�

רכב מנועי שסיווגו בפרט מותנה והרכב או השימוש בו הועבר   )ז(
יחולו עליו הוראות סעי� , מותנהבניגוד להוראות הפרט ה, לאחר
ובלבד שמסכו� המכס או המס האמורי� יופחת סכו� , )ה(קט� 

  .המכס והמס ששול� ביו� שחרור הרכב מפיקוח המכס

  המחיר הסיטוני בייצור מקומי 
קביעת המחיר הסיטוני לגבי טובי� בייצור מקומי תיעשה על פי   . 7

 לתקנות מס 8ק ותקנה לחו' ה�4ו' ד4', ג4', א4, 4הוראות סעיפי� 
 .)8( �1953ג"התשי, )טובי�(קניה 

  המחיר הסיטוני לסיגריות

 המחיר הסיטוני של סיגריות שסיווג� בפרטי� קביעת .8
לחוק ) 1א(ב4, א4 ,4תיעשה לפי סעיפי� , �24.02.9020  ו24.02.2000

  .).9( �1953ג"התשי, )טובי�(ג לתקנות מס קניה 8ותקנה 

   לחוק טובי� הממועטי� מ� התוספת
שלהל� והטעוני� מס בשיעור שנקבע לגביה� ' טובי� שפורטו בטור א  .9

בתוספת הראשונה יחול מס זה א� א� פורטו בסעי� ' בטור ד
  : 'מסעיפי התוספת לחוק כמצוי� לצד� בטור ב

 'טור ב
סעי� בתוספת 

 לחוק

 'טור א
 ה ט ו ב י �

, 33.04, 33.03טובי� שסיווג� בפרט ) 1( 2
 34.02 או 34.01, 33.07, 33.06, 33.05

 לתוספת הראשונה
חלק או אבזר לכלי רכב המופעל על ידי ) 2( 11

 מנוע  
                                                   

  .349' עמ, א"התשנ; 1364' עמ, ג"ת התשי"ק   )8(
  .886' עמ, ט"התשס; 349' עמ, א"התשנ; 1364' עמ, ג"ת התשי"ק  )9(

  קביעת פעולת ייצור 

שנעשתה בטובי� טעוני מס , להל�' פעולת השבחה המפורטת בטור ב  .10

טובי� שנעשתה ; מהווה פעולת ייצור', המפורטי� לציד� בטור א

 מס בשיעור שנקבע לגביה� בטור טעוני�, בה� פעולת ייצור כאמור

  :בתוספת הראשונה' ד

 � פעולת �' טור ב

 ההשבחה
  ה ט ו ב י ��' טור א

, קישוט, ליטוש, חיתו�

כיפו� חיסו� או , חירור

 ;הקשייה

 טובי� מזכוכית   ) 1(

והל אתילי או כוהל כ  )  2( ; מילוי או אריזה

, משכרמשקה ; נויטרלי

 פרי על בשרו; לרבות יי�

 בירה; בתו� משקה משכר

  טבק ותחליפי טבק  )א2(  ;אריזה או מילוי

; התקנת חוגת לחיצי�

התקנת חלקי� ואבזרי� 

בגו� הטלפו� להוספה או 

לשיפור תיפקודי� 

 חיוג, זיכרו�: כגו�, בטלפו�
 ,צילצול חוזר ,אוטומטי

 ; מניית שיחות

 טלפו�     ) 3(
 

 מערכת חלקי�   ) 4( ; הרכבה והשלמה

טובי� המהווי� מערכת    ) 5( ; קנההת

 להפעלת מכשירי�

 0601מצברי� שבגדר פרט   ) 6( . חידוש

 לתוספת השניה
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 שיעור המכס או שיעור המס
נקבע בתוספת הראשונה שיעור המכס או שיעור המס   )א(  .11

נקבע שיעור המכס ; משמעו אחוזי� מער� הטובי�, באחוזי�

ח ליחידת מידה "בשמשמעו סכו� , או המס בסכו� קצוב

  . לפי העניי�' ד�ו' כמפורט בטורי� ג

סכומי המס הקצובי� הנקובי� בתוספת הראשונה יעלו א�   )ב(

 לעומת השער היציג שפורס� �20% השער היציג עלה ביותר מ

הוראה זו לא תחול על ; לאחרונה לפני יו� ההעלאה הקוד�

� המנהל יפרס; 12טובי� שסיווג� בפרטי� האמורי� בסעי� 

  .ברשומות הודעה בדבר שיעור ההעלאה כאמור ויו� תחילתו

, 04.09, 04.06: סכומי המכס הקצובי� הנקובי� בפרטי�  ) ג(
07.01 ,07.02, 07.03 ,07.04 ,07.05 ,07.06 ,07.07 ,07.08 ,07.09 ,
07.10 ,07.11 ,07.12 ,07.13 ,07.14 ,08.02 ,08.03 ,08.04 ,08.05 ,
08.06 ,08.07 ,08.08 ,08.09 ,08.10 ,08.11 ,08.12 ,08.13 ,

, 15.09, 12.07, 12.06, 12.02, )�08.13.5000 ו08.13.2090למעט (
15.10 ,15.17 ,16.04 ,20.01 ,20.02 ,20.04 ,20.05 ,20.07 ,20.08 ,
יעודכנו , 22.05, 22.04, )21.06.9070למעט ( 21.06, 21.03, 20.09

 לפי השינוי שחל ,) יו� השינוי–להל� ( בינואר בכל שנה �1ב
במדד בחודש דצמבר שקד� ליו� השינוי לעומת המדד 

בניכוי מקד� , שפורס� בחודש דצמבר בשנה שקדמה לה
המנהל יפרס� ;  מהשיעור האמור1.5%התייעלות של 

  .ברשומות הודעה בדבר עדכו� הסכומי�

נקבע שיעור המכס או המס בסכו� קצוב על כמות מסויימת   )ד(

עור המכס והמס באופ� יחסי ג� על חלק של טובי� יחולו שי

  .ממנה

יחושב , נקבע שיעור המכס בסכו� קצוב לפי משקל הטובי�  )ה(

המשקל לפי המשקל הכולל של הטובי� המיובאי� לרבות נוזל 

  .האריזה למעט, או תמיסה

  

  

  

  תיאו� סכומי מס
  –בסעי� זה   )א(  .12

  ;התארי� שבו מתוא� סכו� המס �" יו� השינוי"

  ; המדד שפורס� לאחרונה לפני יו� השינוי�" ד החדשהמד"

 המדד שפורס� לאחרונה לפני יו� השינוי � "המדד היסודי"
  .הקוד�

 �24.03ו, 24.02, 24.01, 22.03.0090סכומי המס שבפרטי�   )ב(
לפי השינוי שחל במדד החדש ,  בינואר של כל שנה�1יתואמו ב

  .לעומת המדד היסודי

 בינואר כל �1 יתואמו ב�22.08 ו22.07סכומי המס שבפרטי�   )ג(
   .לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי, שנה

 �638.2ו 29.01.1010ובפרטי�  27 שבפרקסכומי המס שבפרטי�   )ד(
,  בספטמבר של כל שנה�1 וב,  במאי�1ב,  בינואר�1יתואמו ב

  .לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי
ומות הודעה בדבר סכומי המס המנהל יפרס� ברש  )ה(

  . המתואמי� לפי סעי� זה

 תיאו� סכומי הפחתות
 –" המדד היסודי"ו" המדד החדש", "יו� השינוי"בסעי� זה   )א(  .13

  ).א(12כהגדרת� בסעי� 

 לכללי� הנוספי� 6בטבלה שבכלל ' סכומי ההפחתות שבטור ג  )ב(
י לפ,  בינואר של כל שנה�1 יתואמו ב, 87לפרק ) ישראליי�(

  .השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי

המנהל יפרס� ברשומות הודעה בדבר סכומי ההפחתות   )ג(
  .המתואמי� לפי סעי� זה

  הסכמי סחר
שחל עליה� הסכ� , 97 עד 1על טובי� שסיווג� באחד הפרקי�   )א(  .14

בכפו� , 23 עד 16יחולו ההוראות המפורטות בסעיפי� , סחר
לפי הוראות , י מכס לגבי הטובי�לזכאות להעדפה בשיעור

  . הסכ� הסחר הנוגע

לא יחולו שיעורי המכס ) א(מבלי לגרוע מהאמור בסעי� קט�   ) ב(
אלא א� כ� הוגש לרשות ,  על טובי�23 עד 16בהתא� לסעיפי� 
  : לפי העניי�, המכס אחד מאלה
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ארצות , מסמ� העדפה מארצות האיחוד האירופי  )1(
פובליקה של טורקיה הר, א"ארצות אפט, מצטרפות

 � להל� (והממלכה ההאשמית של ירד� , ) טורקיה�להל�(
לא יאוחר משעת התרת רשימו� היבוא שבו נרשמו ) ירד�

מסמ� כאמור לא יתקבל לאחר תו� ; מוצרי� אלה
; ארבעה חדשי� ממועד הנפקתו כאמור בהסכמי הסחר

 למעט EUR1 תעודת תנועה �" מסמ� העדפה", בפסקה זו
תעודת מקור , "EUR-MED"עודת תנועה מירד� או ת

שאושרה בידי לשכת המסחר והתעשיה של ירד� או 
  ;חשבונית הצהרה כאמור בהסכמי�

קנדה , ב"כמשמעותה בהסכ� הסחר ע� ארה, תעודת מקור  )2(
או מקסיקו לא יאוחר משעת התרת רשימו� היבוא שבו 

א� הוצהר , או לגבי קנדה או מקסיקו; נרשמו מוצרי� אלה
מו� כי הטובי� זכאי� לשיעורי המכס כמפורט בסעיפי� ברשי

והוגשה למכס תעודת מקור , בשעת התרת הרשימו�, �22 ו19
לא יאוחר משלושה חודשי� משעת התרת הרשימו� לגבי 
טובי� שמקור� בקנדה ולא יאוחר מששה חודשי� משעת 

   ;התרת הרשימו� לגבי טובי� שמקור� במקסיקו

כמשמעות� בהסכ� , ת הצהרהתעודת מקור או חשבוני  )3(
הסחר ע� ארצות מרקוסור לא יאוחר משעת התרת 

תעודת מקור או . רשימו� היבוא שבו נרשמו טובי� אלה
חשבונית הצהרה כאמור לא תתקבל לאחר תו� שישה 

  .חודשי� ממועד הנפקתה כאמור בהסכ� הסחר

  מכסות חקלאיות 

ברשימה ' אוג� בפרטי המכס המפורטי� בטור טובי� שסיו  )א(  .15
אחרי תיאור , ואשר בצו זה צוינו בה�, שבתוספת השלישית

יחול עליה� שיעור המכס , W.T.Oהאותיות ', בטור ב, הטובי�
למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה לציד� , הכללי

  .'לגביה יחול שיעור המכס הנקוב לצידה בטור ג, ברשימה' בטור ב

 בינואר של כל אחת מ� �1ב, )א(על א� האמור בסעי� קט�    )ב(  
תהיה הכמות המרבית השנתית ,  ואיל�2018  עד2013השני� 

בפרטי� , (א)ברשימה כאמור בסעי� קט� ' הקבועה בטור ב

04.01.4000 ,04.01.5000 ,04.03 ,04.05.1099 ,04.05.2000 ,
04.05.9000, 04.06.1090 ,04.06.2000 ,04.06.3000 ,04.06.4000 ,
הכמות הנקובה בעמודה המתייחסת  �04.06.9090 ו04.06.9020

  .לאותה שנה לצד פרטי מכס אלה

  ב "הפחתת מכס לעני� הסכ� הסחר ע� ארה

ומתקיימי� בה� , ב"טובי שחל עליה� הסכ� הסחר ע� ארה  .16
  . יהיו פטורי� ממכס, 14התנאי� האמורי� בסעי� 

הפחתת המכס לעניי� הסכ� הסחר ע� האיחוד 
  האירופי

 שחל עליה� הסכ� הסחר ע� ארצות האיחוד האירופי טובי  . 17
 14וארצות מצטרפות ומתקיימי� בה� התנאי� האמורי� בסעי� 

 24 עד 1למעט טובי שסיווג� בפרקי� , יהיו פטורי� ממכס
 שבתוספת �35.05.2000 ו35.05.1021, 35.02.1000ובפרטי� 

 EU אחרי תיאור הטובי האותיות', שצוי בה� בטור ב, הראשונה
  : שלגביה� ינהגו כמפורט להלEU1או 

אחרי תיאור ', טובי שסיווג� בפרטי מכס שצוי בה� בטור ב  )1(
  ;יחול עליה� שיעור המכס הכללי, EUהאותיות , הטובי

אחרי תיאור ' טובי שסיווג� בפרטי מכס שצוי בה� בטור ב  )2(
 יחול עליה� שיעור המכס בהתא� EU1האותיות , הטובי

)  הרשימה–להל ( ברשימה שבתוספת הרביעית למפורט
  :ולגביה� ינהגו כמפורט להל

אשר , ברשימה' טובי שסיווג� בפרטי מכס המפורטי� בטור א  )א(
יחול עליה� שיעור המכס  –נקוב שיעור הפחתה ' לציד� בטור ב

למעט לגבי ', הכללי בניכוי שיעור ההפחתה הנקוב בטור ב
לגביה , ברשימה' ה בטור ההכמות המירבית השנתית הקבוע

  ;ברשימה' יופחת משיעור המכס הכללי השיעור הנקוב בטור ד

, ברשימה' טובי שסיווג� בפרטי מכס המפורטי� בטור א  )ב(
 יחול עליה� שיעור –נקוב שיעור מכס ' אשר לציד� בטור ג

למעט לגבי הכמות המירבית השנתית ', המכס הנקוב בטור ג
לגביה יופחת משיעור המכס הכללי , ברשימה' הקבועה בטור ה

  ;ברשימה' השיעור הנקוב בטור ד
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שאינ� , ברשימה' טובי שסיווג� בפרטי מכס המפורטי� בטור א  )ג(
יחול עליה� שיעור המכס , )ב(�ו) א(כמפורט בפסקאות משנה 

' למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה בטור ה, הכללי
כללי השיעור הנקוב בטור ברשימה לגביה יופחת משיעור המכס ה

  ;ברשימה' ד

 שיעור המכס הנקוב לצד פרטי –" שיעור המכס הכללי"לעני זה 
  .בתוספת הראשונה' המכס בטור ג

  א "הפחתת מכס לעני� ארצות אפט
א ומתקיימי� "טובי שחל עליה� הסכ� הסחר ע� ארצות אפט  )א(  . 18

למעט , יהיו פטורי� ממכס, 14בה� התנאי� המפורטי� בסעי� 
, 35.02.1000 ובפרטי� 24 עד 1טובי שסיווג� בפרקי� 

זולת הטובי ,  שבתוספת הראשונה35.05.2000, 35.05.1020
, שבתוספת החמישית' ברשימה א', המפורטי� בטור א

  .'שלגביה� יחול שיעור המכס כמפורט לציד� בטור ב

בתוספת החמישית ' שיעור המכס לגבי טובי שפורטו ברשימה א  )ב(
לא יעלה בשו� מקרה על השיעור הנקוב , )א(אמור בסעי� קט כ

  .של אות� פרטי מכס שבתוספת הראשונה' בטור ג

  הפחתת מכס לעניי� הסכ� הסחר ע� קנדה 
טובי שחל עליה� הסכ� הסחר ע� קנדה ומתקיימי� בה�   )א(  . 19

למעט , יהיו פטורי� ממכס, 14התנאי� האמורי� בסעי� 
 �35.02 ו35.01 ובפרטי� 24 עד 1י� הטובי שסיווג� בפרק

, זולת המפורטי� בתוספת השישית, שבתוספת הראשונה
לגבי ' שלגביה� יחול שיעור המכס כמפורט לציד� בטור ב

  . 'שצוינה לציד� בטור ג, הכמות המרבית לשנה

כאמור  שיעור המכס לגבי הטובי שפורטו בתוספת השישית  )ב(
 ה על השיעור הנקוב בטור לא יעלה בשו� מקר, )א(בסעי� קט

  .שבתוספת הראשונה אות� פרטי מכס של" כללי"בעמודה ' ג

  

  

  

  הפחתת מכס לעני� הסכ� הסחר ע� ירד� 

טובי שחל עליה� הסכ� הסחר ע� ירד ומתקיימי� בה� התנאי�   .20

ושסיווג� בפרטי המכס המפורטי� , 14המפורטי� בסעי� 

    : כמפורט להל,ינהגו לגביה ברשימות שבתוספת השביעית

יופחת , שבתוספת השביעית', טובי המסווגי� ברשימה א  )1(

בעמודה כללי של ', לגביה� שיעור המכס הנקוב בטור ג

   :באחוזי� כמפורט להל, התוספת הראשונה

 ש� הרשימה שיעור ההפחתה
 ' א 100%
 'ב 50%

לצד פרטי ', השביעית נקובות בטור ב שבתוספת' ברשימה ד  )2(

הכמויות המרביות שנית לסווג במש� שנה ',  שבטור אהמכס

   ;אחת בפטור ממכס על פי אות� פרטי�

  הפחתת מכס לעני� הסכ� הסחר ע� טורקיה 

טובי שחל עליה� הסכ� הסחר ע� טורקיה ומתקיימי� בה�   )א(  .21
למעט הטובי , יהיו פטורי� ממכס, 14התנאי� האמורי� בסעי� 

 �35.05 ו35.02, 35.01בפרטי�  ו24 עד 1שסיווג� בפרקי� 
שבתוספת ' זולת המפורטי� ברשימה ד, שבתוספת הראשונה

' שיעור המכס כמפורט לציד� בטור ב שלגביה� יחול, השמינית
   .'שצוינה לציד� בטור ג, לגבי הכמות המרבית לשנה

 כאמור בתוספת השמיניתשיעור המכס לגבי טובי שפורטו   )ב(
 שו� מקרה על השיעור הנקוב בטור לא יעלה ב, )א(בסעי� קט

  . של אות� פרטי מכס שבתוספת הראשונה" כללי"בעמודה ' ג

  הפחתת מכס לעני� סחר ע� מקסיקו 

ומתקיימי� בה� טובי שחל עליה� הסכ� הסחר ע� מקסיקו   )א(  .22
למעט , יהיו פטורי� ממכס, 14התנאי� האמורי� בסעי� 

 �35.05 ו35.02 ובפרטי� 24 עד 1טובי שסיווג� בפרקי� 
שבתוספת ' זולת המפורטי� ברשימה א, שבתוספת הראשונה

שלגביה� יחול שיעור המכס כמפורט לצד� בטור , התשיעית
  .'שצוינה לצד� בטור ג, לגבי הכמות המרבית לשנה' ב
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שבתוספת ' שיעור המכס לגבי הטובי המפורטי� ברשימה א  )ב(

 � מקרה על לא יעלה בשו, )א(התשיעית כאמור בסעי� קט

בעמודה כללי של אות� פרטי המכס ', השיעור הנקוב בטור ג

  .שבתוספת הראשונה

 להסכ� 3�03ובהתא� לסעי� ) א(על א� האמור בסעי� קט   )ג(

 יחול ברשימה שלהלעל טובי המפורטי� , הסחר ע� מקסיקו

פטור ממכס ובלבד שהוצג אישור יצוא מיוחד של משרד 

   (SECOFI) ל מקסיקוהמסחר והפיתוח התעשייתי ש

  50.07 עד 50.04   :פרטי�

  51.13 עד 51.06   

  52.12 עד 52.04   

  53.11 עד 53.06   

  54.08 עד 54.01   

  55.16 עד 55.08   

  56.07 עד 56.04   

  58.03 עד 58.01   

   58.06 ,58.09 ,59.03 ,59.06 ,59.07  

  .63 עד 61  :פרקי�

  96.19.0900     :פרט

  רקוסורהפחתת מכס לעניי� ארצות מ

הסכ� הסחר ע� ארצות מרקוסור יחול ביחס לכל מדינה    )א(  . 23

  :במועד המפורט בטבלה שלהל�

 'טור ב 'טור א
 תארי� החלת ההסכ� ש� המדינה

 )2010 ביוני 1(ע "ט בסיו� התש"י אורוגוואי ) 1(

 )2011 בספטמבר 9(א "באלול התשע' י ארגנטינה )2(

 )2010ביוני  1(ע "ט בסיו� התש"י ברזיל )3(

 )2010 ביוני 1(ע "ט בסיו� התש"י פרגוואי )4(

כאמור , טובי� שחל עליה� הסכ� הסחר ע� ארצות מרקוסור  )ב(

ומתקיימי� בה� התנאי� האמורי� בסעי� , )א(בסעי� קט� 

 24 עד 1זולת טובי� שסיווג� בפרקי� , יהיו פטורי� ממכס, 14

  –למעט , שבתוספת הראשונה

' ג� בפרטי המכס המפורטי� ברשימה אטובי� שסיוו  )1(

  ;אשר יהיו פטורי� ממכס, שבתוספת העשירית

' טובי� שסיווג� בפרטי המכס המפורטי� ברשימה ב  )2(

שלגביה� יחול שיעור המכס , שבתוספת העשירית

, לגבי הכמות המרבית לשנה', כמפורט לצד� בטור ג

לא '; בכפו� להערות בטור ד', שצוינה לצד� בטור ב

לא תוגבל הכמות אלא ' ה כמות מירבית בטור בפורט

  .'לטובי� שלגביה� פורט אחרת לצד� בטור ד

לגבי טובי� שסיווג� בפרטי המכס , )ב(על א� האמור בסעי� קט�   )ג(

יופחת בהדרגה , שבתוספת העשירית' ד�ו' המפורטי� ברשימות ג

שבתוספת הראשונה לציד� ' שיעור המכס הכללי הנקוב בטור ג

  :באחוזי� כמפורט להל�, י מכסשל אות� פרט

ש� 
 הרשימה

  
2012 

  
2013 

  
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

     100% 75% 'ג
 100% 87.5% 75% 62.5% 50% 37.5% 'ד

לגבי טובי� , )ג(� ו) ב(על א� האמור בסעיפי� קטני�   )1ג(

�ו' מארגנטינה שסיווג� בפרטי המכס המפורטי� ברשימות ג

 בהדרגה שיעור המכס הכללי יופחת, שבתוספת העשירית' ד

שבתוספת הראשונה לציד� של אות� פרטי ' הנקוב בטור ג

  :באחוזי� כמפורט להל�, מכס

 ש� 
 הרשימה

  
2012 

  
2013 

  
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

  
2018 

     100% 75% 50% 'ג
 100% 87.5% 75% 62.5% 50% 37.5% 25% 'ד
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שסיווג� בפרטי לגבי טובי� , )ב(על א� האמור בסעי� קט�   )ד(
יחול שיעור , שבתוספת העשירית' המכס המפורטי� ברשימה ה

של ' המכס הכללי המצוי� לצד אות� פרטי מכס בטור ג
  .התוספת הראשונה

כאמור בסעי� ' שיעור המכס לגבי טובי� המפורטי� ברשימה ב  )ה(
של  'לא יעלה בשו� מקרה על השיעור הנקוב בטור ג, )2)(ב(קט� 

  . בתוספת הראשונהאות� פרטי מכס

  דגי� לעניי� מכס הפחתת

 שיעור יהיה, ואיל� 2023 עד 2018 השני� מ� אחת כל של בינואר 1�ב .24
 המכס שיעור או הקצוב המכס סכו� או באחוזי� המכס הנקוב

 מכס "בעמודה )המכס שיעור � מה� אחד להל� כל( )י"אל( המרבי
 המכס לשיעור הזה', א בטור, בתוספת הראשונה', ג שבטור, "כללי

, אלה מכס פרטי ולצד', ב עשרה בטור השלוש בתוספת הנקוב
  .שנה לאותה המתייחסת בעמודה

  ביטול

�  ב"התשע, על טובי�צו תערי� המכס והפטורי� ומס קניה   )א(  . 25
למעט המפורט בסעיפי� )  התערי	 הקוד�–להל� () 10(2012

    .  בטל–)ג(�ו) ב(קטני� 

ז"תשע לשנת ה5' תיקו� מס   )ב(
)11(

) א(2אישור לפי סעי	  טעו� 
  .�1949ט"התש, )שינוי תערי	(לחוק מסי מכס ובלו 

כול� או , צווי התיקו� של התערי	 הקוד� המפורטי� להל�  )ג(
יראו , ככל שהיו בתוק	 ערב תחילתו של צו זה, חלק�

  :כתיקוני� של צו זה מיו� תחילתו
הוראת (� צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי   )1(

�2012ב"התשע, )14' שעה מס
)12(

;  

תיקו� (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�   )2(
  ;)13(�2012ב"התשע, ) והוראת שעה34' מס

תיקו� (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�   )3(
  ;)14(�2013ג"התשע, ) והוראת שעה16' מס

                                                   
  .77' עמ, ב"עהתש, ח" שיעורי מק�ת"ק  )10(
  .13' עמ, ז"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )11(
  .1044' עמ, ב"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק    )12(
  .1162' עמ, ב"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )13(

הוראה (י� צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טוב  )4(
�2013ג"התשע, )5' שעה מס

)15(
;  

הוראת (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�   )5(
  ;)16(�2014 ד"התשע, )5' שעה מס

הוראת (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�   )6(
  ;)17(�2015ה"התשע, )11' שעה מס

הוראת (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�   )7(
�2015ה"התשע, )12' סשעה מ

)18(
;  

הוראת (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�   )8(
  ;)19(�2016ו"התשע, )8' שעה מס

הוראת (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�   )9(
  ;)20(�2016ו"התשע, )18' שעה מס

הוראת (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�   )10(
�2016ו"התשע, )19' שעה מס

)21(
;  

הוראת (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי� ) 11(
    ;)22(�2016ו"התשע, )19' שעה מס

תיקו� (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי� ) 12(
  ;)23(�2016ז"התשע, )3' מס

הוראת (צו תערי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי� ) 13(
�2016 ז"התשע, )שעה

)24(
;  

תיקו� (רי	 המכס והפטורי� ומס קניה על טובי� צו תע  )14(
  .)25(�2016 ז"התשע, )2'  והוראת שעה מס5' מס

                                                                                                       
  .106' עמ, ג"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )14(
  .138' עמ, ג"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )15(
  .138' עמ, ד"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )16(
  .90' עמ, ה"התשע, ח"יעורי מק ש�ת"ק  )17(
  .96' עמ, ה"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )18(
  .112' עמ, ו"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )19(
  .156' עמ, ו"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )20(
  .157' עמ, ו"התשע,, ח" שיעורי מק�ת"ק  )21(
  .210' עמ, ו"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )22(
  .4' עמ, ז"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )23(
  .6' עמ, ז"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )24(
 .13' עמ, ז"התשע, ח" שיעורי מק�ת"ק  )25(
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  מוצרי� מבעלי חיי�; בעלי חיי�: I חלק

  : I לחלק כללי�

 )SPECIES(מסויי� או למי� ) GENUS( זה לסוג בחלק התייחסות כל  . 1

כוללת התייחסות ,  מחייב אחרתהתוכ� א� אלא, חיי� בעל מסויי� של

  .  או מיני�סוגי�  אות�שללגוריה� 

ת למוצרי� כל התייחסו,  מחייב אחרתהתוכ� א� אלא, זו בתוספת  . 2

           נודפו, )DEHYDRATED( שיובשו מוצרי� ג� כוללת" מיובשי�"

)EVAPORATED( בהקפאה או יובשו )FREEZE-DRIED(.  

  חיי	 בעלי  � 1 פרק

  : 1 לפרק כללי	

  : להוציא,  זה כולל את כל בעלי החיי�פרק  . 1

                    רכיכות, (CRUSTACEANS) לסוגיה� סרטני�, דגי� )א(

(MOLLUSCS), שבפרטי� ,  אחרי� החיי� במי�חוליות וחסרי

  ; 03.08 או 03.07, 03.06, 03.01

  וכ� ; 30.02 שבפרט אחרי�תרבויות של מיקרואורגניזמי� ומוצרי� ) ב(

  . 95.08בעלי חיי� שבפרט   ) ג(

  ):ישראליי	(כללי	 נוספי	 

, 01.02.3920, 01.02.3910, 01.02.2920, 01.02.2910 בפרטי�  .1

 המשקל  משמעו" ממוצע משקל "הביטוי ,01.02.9050, 01.02.9040

 הבקר ראשי במספר מחולק ,זה בפרט המשוחרר הבקר של הכולל

  .זה בפרט המשוחררי�
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
   -חיים  )HINNIES( פרדים, חמורים, סיםסו          01.01

        

          �: סוסי��  2000

  א"כ �        �           פטור  )CAN( )MERC1(  יהי גזעיי� לרב� � 2100/2

  א"כ �        �           פטור  )CAN( )MERC1(  אחרי� � �  2900/5

  א"כ �        �           פטור  )CAN( )MERC1( חמורי�  �  3000/3

  א"כ �        �           פטור  )CAN( )MERC1(   אחרי�� 9000/7

  -חי  )BOVINE( בקר        01.02

        

          �:)CATTLE( בקר �  2000

  א"כ �        �           פטור  )W.T.O ()MERC1(  גזעיי	 לרבייה � � 2100/0

          �:אחר � �  2900

הכפר  ופיתוח החקלאות משרד ל"ג ומנכ"ק 240 על להעו אינו הממוצע שמשקל� � � �  2910/2
  )CAN(   לגידול מיועדי� ה� כי אישר

  א"כ �        �           פטור

 משרד ל"ומנכ ג"ק 250 על ואינו עולה ג"ק 240 על עולה הממוצע שמשקל� � � �  2920/1
  לגידול מיועדי� ה� כי אישר הכפר החקלאות ופיתוח

  א"כ �        �          א"לכ שקלי� חדשי� 25

  ג"ק �        �           פטור  )2021 בדצמבר 31 (ב"התשפ בטבת ז"כ יו� עד המכס מפיקוח שישוחררו � � �  2930/0

  ג"ק     ג"שקלי� חדשי� לק W.T.O) (1EU(  1.15(  אחרי� � � �  2990/4

          �: בופלו�  3000

  א"כ �        �           פטור  )W.T.O ()MERC1(  גזעיי
 לרבייה � �  3100/9

          �:אחר � �  3900

הכפר  ופיתוח החקלאות משרד ל"ג ומנכ"ק 240 על עולה אינו הממוצע שמשקל� � � �  3910/1
  )CAN(   לגידול מיועדי� ה� כי אישר

  א"כ �        �           פטור

 משרד ל"נכומ ג"ק 250 על ואינו עולה ג"ק 240 על עולה הממוצע שמשקל� � � �  3920/0
  לגידול מיועדי� ה� כי אישר הכפר החקלאות ופיתוח

  א"כ �        �          א"לכ שקלי� חדשי� 25

  ג"ק �        �           פטור  )2021 בדצמבר 31(ב "בטבת התשפ ז"שישוחררו מפיקוח המכס עד יו� כ � � �  3930/9

  ג"ק �        �          ג"לקשקלי� חדשי�  W.T.O) (1EU(  1.15(   אחרי�� � �  3990/3

          �: אחרי�� 9000
  ג"ק �        �           פטור  )2021 בדצמבר 31(ב "בטבת התשפ ז"שישוחררו מפיקוח המכס עד יו� כ � � �  9030/2
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א
סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (01.02פרט   

הכפר  ופיתוח החקלאות משרד ל"ג ומנכ"ק 240 על עולה אינו הממוצע שמשקל� � � �  9040/9
  )CAN(   לגידול מיועדי� ה� כי אישר

  א"כ �        �           פטור

 משרד ל"ומנכ ג"ק 250 על ואינו עולה ג"ק 240 על עולה הממוצע שמשקל� � � �  9050/0
  לגידול מיועדי� ה� כי אישר הכפר ופיתוחהחקלאות 

  א"כ �        �           א"לכ שקלי� חדשי� 25

  ג"ק �        �           ג"שקלי� חדשי� לק W.T.O( )1EU( )MERC1(  1.15(   אחרי�� � � 9080/7

          -חזירים חיים        01.03

  א"כ �        �           פטור  )MERC1( ה י גזעיי� לרבי� 1000/1

          �: אחרי�� 9000
       �:ג" ק�50 שמשקל� קט� מ� � 9100/1

 הבריאותי על מצב� המעידה המלווי� בתעודה, בלבד לצורכי מחקר מיניפיג  מסוג� � �  9110/0
 ארגו� בהתא� להנחיות (APPROVED HEALTH MONITORING REPORT) והגנטי

  .FELASA – Federation of European Laboratory Animal Science Associations הבריאות

  א"כ �        �           פטור

  א"כ �        �           30%  אחרי� � � �  9190/2

  א"כ �        �           30% ג או יותר " ק50 שמשקל� � � 9200/9

   -חיים , כבשים ועיזים        01.04

        

          �: כבשי�� 1000
  א"כ �        �           פטור  )MERC1((CAN) (JOR)   גזעה מיועדי
 לטיפוחה � � � 1010/8

 ג"שקלי� חדשי� לק W.T.O( )1EU(  6.22((JOR)    אחרי�� � � 1090/0
   �170% מי"אל

  ג"ק �        �         

          � : עיזי�� 2000
  א"כ �        �           פטור  )MERC1( (CAN)  גזעה מיועדי� לטיפוחה � � � 2010/7

  א"כ �        �          EU(  170%(   אחרי�� � � 2090/9

01.05 
  

  , Gallus domesticusעופות בית מהמין , כלומר, עופות לול חיים       
   -גיניאה  תרנגולי הודו ותרנגולי, אווזים, ברווזים       

  
  

  
  

  
  

  
  

          � : גר�185נו עולה על  שמשקל� אי� 1000
  )Gallus domesticus )MERC1 עופות בית מהמי� - -   1100/4

  א"כ �        �           פטור 

           �: תרנגולי הודו� � 1200
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (01.05פרט   

שקלי
 חדשי
  CAN() 1EU(  6.60( א " שקלי
 חדשי
 כ12 שערכ
 אינו עולה על � � � 1210/1
   �35% מי" אלא"כל

  א"כ �        �         

1290/3 � � � 
  א"כ �        �           פטור  )CAN() MERC1(  אחרי

          �: ברווזי�� �  1300

שקלי
 חדשי
  1EU(  6.60( א " שקלי
 חדשי
 כ12ה על  שערכ
 אינו עול� � �  1310/9
   �35% מי" אלא"כל

  א"כ �        �         

1390/1 � � �
  א"כ �        �           פטור )MERC1(   אחרי

          �: אווזי�� �  1400

שקלי
 חדשי
  1EU(  6.60( א " שקלי
 חדשי
 כ12 שערכ
 אינו עולה על � � � 1410/7
   �35%מ י" אלא"כל

  א"כ �        �         

1490/9 � � � 
  א"כ �        �           פטור  )MERC1(  אחרי

          �:גיניאהתרנגולי  � �  1500

שקלי
 חדשי
  1EU(  6.60( א " שקלי
 חדשי
 כ12 שערכ
 אינו עולה על � � �  1510/4
   �35% מי" אלא"כל

  א"כ �        �         

1590/6  � � �
  א"כ �        �           פטור  )MERC1(   אחרי

          �: אחרי�� 9000
שקלי� חדשי�  Gallus domesticus  )1EU( 8.4  עופות בית מהמי�� � 9400/0

 150%� מי" אלא"כל
  א"כ �        �         

שקלי� חדשי�  1EU(  67.5(  אחרי� � � 9900/9
  150%� מי" אלא"כל

  א"כ �        �         

           -בעלי חיים אחרים        01.06

          � : יונקי�� 1000
  א"כ �        �           פטור )CAN() MERC1(   יונקי� עילאי�� � 1100/2

  ;)�CETACEAיונקי� ממשפחת ה (PORPOISES מסוג דולפיני�, דולפיני�, לוויתני� � � 1200/0
    ; SIRENIA)� יונקי� ממשפחת ה)(DUGONGSי� �  ופרות)MANATEES(י� � סוסי      

 )CAN) (MERC1( PINNIPEDIA)  המשפחתת היונקי� מ(ניבתני� , אריות י�, כלבי י�     

  א"כ �        �           פטור

  )Camelidae(  )CAN() MERC1( גמלי� וגמליי� אחרי� � �  1300/8

  א"כ �        �           פטור

  א"כ �        �           פטור  )CAN() MERC1(רנבות   ארנבי� וא� �  1400/6
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א
סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (01.06פרט   

  א"כ �        �           פטור )CAN() MERC1(   אחרי�� � 1900/5

  א"כ �        �           פטור )CAN() MERC1( ) לרבות נחשי� וצבי�( זוחלי� � 2000/3

          � : ציפורי�� 3000

  א"כ �        �           פטור )CAN() MERC1(  ציפורי טר� � � 3100/0

3200 � � PSITTACIFORMES) קקדו, מקאו, לרבות תוכי�:( �          
  א"כ �        �           פטור )CAN() MERC1( רת� בגני חיות ציבוריי�  המיובאי� באישור המנהל לשמי� � � 3210/7

 �30י   מ'' אלCAN) (EU( 12%(  אחרי� � � � 3290/9
 א''כשקלי� חדשי� ל

  א"כ �        �         

  )Dromaius novaehollandiae(  )CAN) (MERC1(אמו ;  יעני�� �  3300/6

  א"כ �        �           פטור

           � : אחרי�� � 3900
          �:ציפורי שיר וציפורי שעשוע,  ציפורי נוי� � � 3910

3911/0 � � � �   א"כ �        �           פטור )CAN( )MERC1(  המיובאות באישור המנהל לשמירת� בגני חיות ציבוריי

 �30י מ'' אלCAN) (EU(  12%(  אחרי� � � � � 3919/3
 א''כשקלי� חדשי� ל

  א"כ �        �         

  א"כ �        �           פטור  )CAN( )MERC1(  אחרי� � � � 3990/4

          �: חרקי��  4000

  א"כ �        �           פטור  )CAN) (MERC1(   דבורי�� �  4100/9

  א"כ �        �           פטור  )CAN) (MERC1(   אחרי�� �  4900/2

  א"כ �        �           פטור )CAN() MERC1(  אחרי� � 9000/6
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   :2 לפרק כלל

  :  זה אינו כוללפרק    .1

, 02.10 או 02.08 עד 02.01 בפרטי� המתוארי� מהסוגי�מוצרי�  )א(

  ;  או אינ� מתאימי� למאכל אד�ראויי�שאינ� 

או ד� של ) 05.04פרט (יי�  חבעלי קיבות של או  שלפוחיות, מעיי� ) ב(

  או ; )30.02 או 05.11פרט  (חיי�בעלי 

  )15פרק  (02.09שומ� של בעלי חיי� שאינ� מוצרי� שבפרט   ) ג(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   אכילי	,  בשר ושיירי בשר� 2 פרק
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  .)4' עמ, �2016ז"התשע, )3'  מסתיקו�(צו תערי� המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�  (.ג"חדשי� לק שקלי� 9.75 + 12% השיעור יהיה )2017 בדצמבר 31 (ז"עבטבת התש' געד יו� * 

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

    ביבוא        
          - או צונן טרי, בשר בקר       02.01

  ג"ק �        �          *HALF CARCASS(  )W.T.O( )1EU( )MERC2(  12%( וחצי גו� )CARCASS( גו� � 1000/3

  ג"ק �        �          *W.T.O( )1EU) (MERC2(  12%(   נתחי	 אחרי	 הכוללי	 עצ	� 2000/2

  ג"ק �        �          *W.T.O( )1EU( )MERC2(  12%(   בלי עצ	� 3000/1

           -קפוא בשר בקר        02.02

  ג"ק �        �           פטור  )HALF CARCASS(  )CAN( )W.T.O() MERC1( וחצי גו� )CARCASS( גו� � 1000/1

  ג"ק �        �           פטור  )CAN( )W.T.O( )MERC1(   נתחי	 אחרי	 הכוללי	 עצ	� 2000/0

  ג"ק �        �           פטור  )CAN( )W.T.O() MERC1(   עצ	 בלי� 3000/9

           �  צונן או קפוא, טרי, בשר חזיר      02.03

          � : טרי או צונ�� 1000
  ג"ק �        �           HALF CARCASS(  30%(וחצי גו� ) CARCASS( גו� � 1100/7

  ג"ק �        �           30%  הכוללי� עצ� , חי� שלה�כתפיי� ונת, )HAMS( קתלי חזיר � � 1200/5

  ג"ק �        �           30%   אחרי� � � 1900/0

           � : קפוא� 2000
  ג"ק �        �           HALF CARCASS(  20%( וחצי גו� )CARCASS( גו� � 2100/6

  ג"ק �        �           20%  הכוללי� עצ� , כתפיי� ונתחי� שלה�,  קתלי חזיר� � 2200/4

  ג"ק �        �           20%   אחרי� � � 2900/9

           -צונן או קפוא , טרי, בשר כבשים או עיזים         02.04

       � :טריי	 או צונני	,  של טלאי	)HALF CARCASS(וחצי גו�  )CARCASS( גו� � 1000
 שקלי� חדשי� W.T.O) (1EU(    7(   טרי� � � 1010/6

  �30%י מ"אל
  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� W.T.O( (JOR))1EU(  7(   אחר� � � 1090/8
  �30%י מ"אל

  ג"ק �        �         

          �:טרי או צונ	,  בשר כבש אחר� 2000
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)המשך (02.04פרט           

 שקלי� חדשי� HALF CARCASS(  )W.T.O) (1EU(   7( וחצי גו� )CARCASS( גו� � 2100/4
  30%�י מ"אל

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� W.T.O) (1EU(  7(   נתחי	 אחרי	 הכוללי	 עצ	� � 2200/2
  30%�י מ"אל

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� W.T.O) (1EU(   7(   בלי עצ	� � 2300/0
  30%�י מ"אל

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� W.T.O) (1EU( )MERC2( 7(   של טלאי	 קפואי	)HALF CARCASS( וחצי גו� )CARCASS( גו� � 3000/5
  30%�י מ"אל

  ג"ק �        �         

          � :קפוא,  בשר כבש אחר� 4000
 שי�שקלי� חד HALF CARCASS(  )W.T.O) (1EU( )MERC2(   7( וחצי גו� )CARCASS( גו� � 4100/2

  30%�י מ"אל
  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� W.T.O) (1EU( )MERC2(    7(   נתחי	 אחרי	 הכוללי	 עצ	� � 4200/0
  30%�י מ"אל

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� W.T.O) (1EU(   7(   בלי עצ	� � 4300/8
  30%�י מ"אל

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� W.T.O) (1EU(  7(   בשר עיזי	� 5000/3
  30%�י מ"אל

  ג"ק �        �         

  ג"ק �        �           10%  צונן או קפוא , טרי, (HINNIES)פרדים או רמכים , חמורים, בשר סוסים        02.05/5

  פרדים , חמורים, סוסים, עיזים, כבשים ,חזירים, שיירים אכילים של בקר 02.06
  -צוננים או קפואים , טריים, )HINNIES(או רמכים 

        

  ג"ק �        �           W.T.O) (EU() MERC2(   50% (  טריי� או צונני�,  של בקר� 1000/2

           � :קפואי�,  של בקר� 2000

  ג"ק �        �           פטור  )CAN ()W.T.O() MERC1(לשונות   ��   2100/9

  ג"ק �        �           פטור  )CAN ()W.T.O() MERC1(כבדי�   ��   2200/7

  ג"ק �        �           פטור  )CAN ()W.T.O() MERC1(אחרי�   ��   2900/2

  ג"ק �        �           30%  טריי� או צונני� ,  של חזיר� 3000/0

           � :קפואי�,  של חזיר� 4000
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    ביבוא        
)המשך (02.06פרט        

  ג"ק �        �           20%   כבדי� � � 4100/7

  ג"ק �        �           20%   אחרי� � � 4900/0

  ג"ק �        �           EU(  60%( טריי� או צונני� ,  אחרי�� 8000/5

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1( קפואי� , רי� אח� 9000/4

צוננים , טריים, 01.05של עופות לול וחצר שבפרט , בשר ושיירים אכילים 02.07

  -או קפואים 

        

          � :Gallus domesticus של עופות בית מהמי� � 1000
 שקלי� חדשי� 1EU(   3.75(  טריי� או צונני�,  שאינ� חתוכי� לנתחי�� � 1100/8

 170%�י מ"ג אל"לק
  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� 1EU(   2.50(  קפואי�,  שאינ� חתוכי� לנתחי�� � 1200/6
  170%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� 1EU(  6.75( טריי� או צונני� ,  נתחי� ושיירי�� � 1300/4
  111%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� EU1(  4.50(  קפואי�,  נתחי� ושיירי�� � 1400/2
 102%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �       

           �: של תרנגולי הודו� 2000
 שקלי� חדשי� 1EU(  4.50( טריי� או צונני� ,  שאינ� חתוכי� לנתחי�� � 2400/1

  170%�י מ"ג אל"לק
  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� 1EU(  3.00( קפואי� ,  שאינ� חתוכי� לנתחי�� � 2500/8
  170%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� 1EU(  6.75( טריי� או צונני� ,  נתחי� ושיירי�� � 2600/6
  111%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� 1EU(  4.50(  קפואי�,  נתחי� ושיירי�� � 2700/4
 102%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

           �: של ברווזי�� 4000
 שקלי� חדשי� EU(  6.75(  טריי� או צונני�,  שאינ� חתוכי� לנתחי�� � 4100/5

  170%�י מ"ג אל"לק
  ג"ק �        �         

שקלי� חדשי�  EU(  4.50(  קפואי�,  שאינ� חתוכי� לנתחי�� � 4200/3
  170%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         
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    ביבוא        
  

  )המשך (02.07פרט 

        

 שקלי� חדשי� EU(  9.00(  צונני� טריי� או,  כבדי� שומניי�� � 4300/1
 111%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� EU(  6.75(  טריי� או צונני�,  אחרי�� � 4400/9
 111%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

           �:קפואי�,  אחרי�� � 4500
 שקלי� חדשי� EU(  4.50(  כבד � � � 4510/5

 �102%י מ"ג אל"לק
  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� EU1(  4.50(   אחרי�� � � 4590/7
 �170%י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

        �:של אווזי�  � 5000/6

 שקלי� חדשי� 1EU(  6.75(  טריי� או צונני�,  שאינ� חתוכי� לנתחי�� � 5100/4
 170%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

  ג"ק �        �           פטור  )1EU(  קפואי�,  שאינ� חתוכי� לנתחי�� �  5200/2

 שקלי� חדשי� 1EU(  9.00(  צונני� טריי� או,  כבדי� שומניי�� �  5300/9
 111%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� 1EU(  6.75( טריי�  אחרי� � �  5400/8
 111%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

        �:קפואי�, אחרי� � �  5500

 חדשי�  שקלי�EU(  4.50(  כבד � � �  5510/4
 102%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

  ג"ק �        �           פטור  )1EU(   אחרי�� � �  5590/6

          �: של תרנגולי גיניאה�  6000

 שקלי� חדשי� 1EU(  9.00(  צונני� טריי� או,  כבדי� שומניי�� � �  6010/4
 111%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� 1EU(  6.75(  טריי� או צונני�,  אחרי�� � �  6020/3
 170%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� 1EU(  4.50(   אחרי�� � �  6090/6
 170%�י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         
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         -צוננים או קפואים , טריים, בשר אחר ושיירים אכילים אחרים של בשר        02.08

  ג"ק �        �          25%   של שפני	 או ארנבות � 1000/8

  ג"ק �        �          18%   של יונקי	 עילאי	 � 3000/6

4000/5 
  

יונקי� ממשפחת ה (PORPOISES מסוג דולפיני	, דולפיני	, של לוויתני	 �CETACEA(; 
 ממשפחת ה יונקי� ()DUGONGS(י� ופרות) MANATEES(י�  סוסיSIRENIA( ; של

  )PINNIPEDIAיונקי� מתת המשפחה (של אריות י� וניבתני� , כלבי י�

  ג"ק �        �          18%

5000/4   ג"ק �        �          18%  ) לרבות נחשי� וצבי�(ל זוחלי�  ש

6000/3    ג"ק �        �          Camelidae(  18%( של גמלי� וגמליי� אחרי� 

9000/0   ג"ק �        �          18%   אחרי� 

02.09 
  

  בלתי מותך או שלא, שומן חזיר נקי מבשר רזה ושומן עופות לול וחצר        
מלח -שרויים במי, מומלחים, קפואים, צוננים ,טריים, מוצה אחרת          

    מיובשים או מעושנים        

      

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1( של חזירי�  �  1000/6

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1(   אחרי��  9000/8

02.10 
  

  מיובשים או, מלח-שרויים במי, מלחיםמו, בשר ושיירים אכילים של בשר       
 שיירי אכילים של בשר או של) MEALS(וקיבר ) FLOURS(קמחים ; מעושנים       

  -בשר 

  
  

  
  

  
  

  
  

           � : בשר חזיר� 1000
שקלי� חדשי�  417  הכוללי� עצ� , ונתחי� שלה�, כתפיי�,  קתלי חזיר� � 1100/2

  �85% מי"טו
 אלל
         �        � 
  טו

שקלי� חדשי�  417  ונתחי� שלה� ) STREAKY � מפוספסי� ( כרסי� � � 1200/0
  �85% מי"טו
 אלל

         �        � 
  טו

שקלי� חדשי�  417   אחרי� � � 1900/5
  �85% מי"טו
 אלל

         �        � 
  טו

שקלי� חדשי�  EU() MERC2(  417(   בשר בקר� 2000/3
  �85% מי"טו
 אלל

         �        � 
  טו

           �:לרבות קמחי� וקיבר אכילי� של בשר או של שיירי בשר,  אחרי�� 9000

           �: של יונקי� עילאי�� � 9100

שקלי� חדשי�  EU(  417(  בשר ושיירי בשר � � � 9110/3
  �85% מי"טו
 אלל

         �        � 
  טו
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)המשך (02.10פרט           

שקלי�  417 + 16%   אחרי� � � � 9190/5
   י"טו� אלחדשי� ל

 �85%מ

  טו� �        �         

יונקי� ממשפחת ה (PORPOISES מסוג דולפיני�, דולפיני�, של לוויתני� �  � �  9200CETACEA(; 
יונקי� ממשפחת ה ()DUGONGS( י�  ופרותMANATEES)( י� סוסיSIRENIA(; 

:)PINNIPEDIAמשפחה היונקי� מתת (של אריות י� וניבתני� , של כלבי י� 

        

שקלי� חדשי�  417   בשר ושיירי בשר � � � 9210/1
  �85% מי"טו� אלל

  טו� �        �         

שקלי�  417 + 16%   אחרי� � � � 9290/3
   י"טו� אלחדשי� ל

 �85%מ

  טו� �        �         

9300   ):לרבות נחשי� וצבי�( של זוחלי�            

שקלי� חדשי�  417   בשר ושיירי בשר � � � 9310/9
   �85% מי"טו� אלל

  טו� �        �         

שקלי�  417 + 16%   אחרי� � � � 9390/1
   י"טו� אלחדשי� ל

 �85%מ

  טו� �        �         

9900   : אחרי�           
  טו� �        �           פטור  )MERC1(  כבד של עופות לול או חצר � � � 9910/6

 שקלי� חדשי� 417   בשר ושיירי בשר � � � 9920/5
  �85% מי"טו� אלל

  טו� �        �         

שקלי�  417 + 16%   אחרי� � � � 9990/8
   י"טו� אל לחדשי�

 �85%מ

  טו� �        �         
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   :3 לפרק כלל

  :  זה אינו כוללפרק  . 1

  ; 01.06פרט שביונקי י�  )א(

  ;)02.01 או 02.08פרט  (01.06בשר של יונקי� שבפרט   )ב(

, רכיכות, או סרטני�, )ביצי דגי� וחלב דגי�, דגי� כבדלרבות (דגי�   )ג(

 או מתאימי�מתי� ובלתי ,  אחרי� החיי� במי�חוליות וחסרי

; )5פרק (בגלל מצב�   מינ� אובגלל א�, אד� למאכל בלתי ראויי�

מדגי� ) PELLETS( גלולות או )MEALS( קיבר ,)FLOURS(קמחי� 

, במי� החיי� אחרי� חוליות רימחס מרכיכות או, או מסרטני�

  או ; )23.01 פרט( אד� למאכל מתאימי� בלתי

  ). 16.04פרט ( דגי� מביציקוויאר או תחליפי קוויאר המיוצרי�  ) ד(

 י"א� ישירות ע,  אשר גובבומוצרי� משמעו" גלולות" זה המונח בפרק  . 2

  .מקשר תוספת של כמות קטנה של חומר י"עדחיסה או 

  ):ישראליי�(כללי� נוספי� 

 יותר או מרכיבי שני הכוללת באריזה הנתוני זה מפרק טובי� בייבוא  .1

 לספק היבוא� על כ�  לש;אליו המתייחס המכס בפרט כל מרכיב יסווג

 המרכיבי כאשר ואול; בנפרד מרכיב לכל ,וער� משקל כגו�, נתוני

 פ�לאו הנוגעת משותפת להשיג מטרה כדי משותפת באריזה יחד נתוני

 בהתא למרכיבי כול אחד מכס בפרט ייקבע הסיווג, הטובי� צריכת

  .זה לצו )ב)(3 (3 לסעי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

רכיכות , )CRUSTACEANS( דגי� וסרטני� � 3 פרק
(MOLLUSCS) חוליותוחסרי  

(INVERTEBRATES) החיי� במי�אחרי�    
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א
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    ביבוא        
          -חיים , דגים       03.01

          �: דגי נוי� 1000
          �: של מי� מתוקי�� �  1100

  ג"ק �        �           פטור )MERC1(  המיובאי� באישור המנהל לשמירת� בגני חיות ציבוריי� � � � 1110/8

  ג"ק �        �           EU() EFTA( )MERC2(  12%(  אחרי� � � � 1190/0

          �: אחרי�� �  1900

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1(   המיובאי� באישור המנהל לשמירת� בגני חיות ציבוריי�� � �  1910/1

  ג"ק �        �           EU ()EFTA() MERC2(  12%(    אחרי�� � �  1990/1

          �: דגי� חיי� אחרי�� 9000
9100 

  
   ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss) טרוטה� �

     Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,   

     Oncorhynchus chrysogaster) Oncorhynchus apache AND:�  

  
  

  
  

  
  

  
  

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1( ל משרד החקלאות אישר שה� דגי� המיועדי� לרביה ולגידול " שמנכ� � � 9110/0

 שקלי� חדשי� EU(  2.50(   אחר� � � 9190/2
   ג"לק

  ג"ק �        �         

         �:(.Anguilla spp) צלופחי� � � 9200
  ג"ק �        �           פטור )MERC1( ל משרד החקלאות אישר שה� דגי� המיועדי� לרביה ולגידול " שמנכ� � � 9210/8

 חדשי�  שקלי�EU() EFTA( 2.50(   אחר� � � 9290/0
   ג"לק

  ג"ק �        �         

� קרפיו� � 9300   
      ),Hypophthalmichthys spp. ,Cirrhinus spp. ,Mylopharyngodon piceus ,

Catla catla, Labeo spp. ,Osteochilus hasselti ,Leptobarbus hoevenii ,

Megalobrama spp.(: �  

        

  ג"ק �        �           פטור )MERC1( אות אישר שה� דגי� המיועדי� לרביה ולגידול ל משרד החקל" שמנכ� � � 9310/6

 שקלי� חדשי� EU(   2.50(   אחר� � � 9390/8
   ג"לק

  ג"ק �        �         

              כחולת סנפירי של האוקינוס השקט והאוקינוס האטלנטי טונה � �  9400

     (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) :�  

        

  ג"ק �        �           פטור ל משרד החקלאות אישר שה� דגי� המיועדי� לרביה ולגידול " שמנכ� � �  9410/4
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (03.01פרט   

 שקלי� חדשי� 2.50  אחר � � �  9490/6
   ג"לק

  ג"ק �        �         

          -:SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (Thunnus maccoyii)טונה מסוג  � �  9500

  ג"ק �        �           פטור ל משרד החקלאות אישר שה� דגי� המיועדי� לרביה ולגידול " שמנכ� � �  9510/1

קלי� חדשי�  ש2.50  אחר � � �  9590/3
   ג"לק

  ג"ק �        �         

9900 � �
          � : אחרי
  ג"ק �        �           פטור  )MERC1( ל משרד החקלאות אישר שה� דגי� המיועדי� לרביה ולגידול " שמנכ� � � 9910/3

 שקלי� חדשי� EU(   2.50(  אחר � � � 9990/5
   ג"לק

  ג"ק �        �         

  למעט פילה של דגים ובשר אחר של דגים , טריים או צוננים,  דגים      03.02
   - 03.04שבפרט       

        

דגי� שבפרטי משנה  אכילי� של שיירי�  למעט,)Salmonidae (האלתית  משפחת�  1000
  �:03.02.9900 עד 03.02.9100

        

1100/7 
  

  ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss) טרוטה � �
     Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

     Oncorhynchus chrysogaster) Oncorhynchus apache AND   

      )EU(  

 שקלי� חדשי� 6.50
  ג"לק

         
        
  ג"ק 

1300/3 
  

  Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus) אילתית האוקינוס השקט � �
      gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus  

     tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
     Oncorhynchus masou AND Oncorhynchus rhodurus)  )EU() EFTA(  


           פטור        
  ג"ק 

  (Hucho hucho)ואילתית הדנובה  (Salmo salar)אילתית האוקינוס האטלנטי  � �  1400/1
)EU) (EFTA(  


           פטור        
  ג"ק 


           פטור )EU() EFTA(   אחרי�� � 1900/0        
  ג"ק 

2000 
   

 Pleuronectidae ,Bothidae ,Cynoglossidae ,Soleidae ,Scophthalmus (פוטיות �

 עד 03.02.9100דגי� שבפרטי משנה  אכילי� של שיירי� למעט, )�Citharidaeו
03.02.9900: �  

        

2100/6 
  

   Reinhardtius hippoglossoides, (HALIBUT)( שטצד גמלוני � �
   Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)      )EU() EFTA(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור   )EU() EFTA(  PLAICE) (Pleuronectes platessa)(  דג משה רבנו� � 2200/4
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (03.02פרט   

  ג"ק �        �           פטור  )EU) (EFTA(  (.Solea spp) סול � � 2300/2

  ג"ק �        �           פטור  )TURBOTS (Psetta maxima)  )EU( )EFTA דג טיורבו  � �  2400/0

  ג"ק �        �           פטור  )EU ()EFTA(   אחרי�� �  2900/9

 Euthynnus( מפוספסת פלמודה או) SKIPJACK (קפצ�, )Thunnus מהסוג (טונה �  3000
(Katsuwonus) pelamis(,משנה דגי� שבפרטי אכילי� של שיירי�  למעט 

   � :03.02.9900 עד 03.02.9100

  
      

  ) SLONGFINNED TUNA( או טונוס אר� סנפירי� )ALBACORE( טונוס גדול � � 3100/5
       (Thunnus alalunga)  )EU1() EFTA() MERC2(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור )YELLOWFIN TUNAS((Thunnus albacare)   )EU( )EFTA() MERC2( טונה צהובת סנפיר  � � 3200/3

3300/1   ��  ג"ק �        �           פטור  )EU() EFTA() MERC2(או פלמודה מפוספסת  ,  קפצ

  ג"ק �        �           פטור   )TUNAS BIGEYE   )EU() MERC2 (Thunnus obesus) טונה מסוג � � 3400/9

              סנפירי� של האוקינוס השקט והאוקינוס האטלנטיכחולת  טונה � � 3500/6
       (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) )EU()EFTA()MERC2(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )BLUEFIN TUNAS SOUTHERN  )EU()MERC2, (Thunnus maccoyii)  טונה מסוג� � 3600/4

3900/8 � �
  ג"ק �        �           פטור   )EU() EFTA() MERC2(   אחרי

  ,)Engraulis spp.( ובי'אנצ )Clupea harengus, Clupea pallasii( מליחי� �  4000/6
 Sardinella. (סרדינלה, )Sardina pilchardus, Sardinops spp (.סרדיני�

spp(,שפרוטי�) Sprattus sprattus(,  מקרלי�) Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicas(, מקרל הודי )Rastrelliger spp.( , מקרל

 HORSE � ו JACK מסוג מקרלי�, )SEERFISH ().Scomberomorus spp(ספרדי 
).,(Trachurus spp צניניתיי� )Caranx spp.(, קוביה )(Rachycentron canadum,

 סמרנוני�, )Cololabis saira(השקת  סיירה אוקיינוס ,(.Pampus spp)פמפרט כסו� 
)Decapterus spp.( , טרוטנית)Mallotus villosus( ,דג החרב )Xiphias gladius(, טונית 

 )Istiophoridae(מפרשניי� , ).Sarda spp(בוניטו , )Euthynnus affinis(סופית �י�
   �:03.02.9900 עד 03.02.9100דגי� שבפרטי משנה  אכילי� של שיירי� למעט

      

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( (HERRINGS) (Clupea harengus, Clupea pallasii) מליחי�  � �  4100/4

  ג"ק �        �           פטור  )EU(  (ANCHOVIES) (.Engraulis spp) עפי� � �  4200/2

, (.Sardinella spp)סרדינלה , (.Sardina pilchardus, Sardinops spp) סרדיני� � �  4300/0
  )BRISLING OR SPRATS(  )EU() EFTA( (Sprattus sprattus)שפרוטי� 

  ג"ק �        �           פטור

  )MACKEREL( (SCOMBER) קוליס � �  4400/8

    (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)    )EFTA( 

  ג"ק �        �           פטור

 )JACK AND HORSE MACKEREL  (Trachurus spp.)  )EU() EFTAמקרלי� מסוג � �  4500/5

)MERC2(  
  ג"ק �        �           פטור
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
  

  )המשך (03.02פרט 

        

  ג"ק �        �           פטור  )COBIA( (Rachycentron canadum)  )EU() EFTA() MERC2( קוביה � �  4600/3

  ג"ק �        �           פטור  )EU(  (Xiphias gladius)דג החרב  � �  4700/1

          �: אחרי�� �  4900

 או גדלי� שאינ� �מסוגי דגי� שה� אישר החקלאות משרד ל"שמנכ אחרי�  דגי�� � �  4910/6
  )EU( )EFTA() MERC2(  התיכו� בי� או בישראל נידוגי�

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �          ג"קשקלי� חדשי� ל EU(  7.50(   אחרי�� � �  4990/8

, Bregmacerotidae ,Euclichthyidae ,Gadidae ,Macrouridaeדגי
 מהמשפחות  �  5000

Melanonidae ,Merlucciidae ,Moridaeו �Muraenolepididae ,שיירי� למעט 
  �:03.02.9900 עד 03.02.9100דגי� שבפרטי משנה  אכילי� של

        

5100/3  
  

  ,Gadus morhua, Gadus ogac) שיבוט�
   Gadus macrocephalus) ,(COD)  )EFTA(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA(  (HADDOCK) (Melanogrammus aeglefinus) חמור י� � �  5200/1

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA(  COALFISH) (Pollachius virens)( בקלה שחור � �  5300/9

  ג"ק �        �           פטור  )HAKE (Merluccius spp., Urophycis spp.)  )EU( )EFTA() MERC2 חייק � �  5400/7

  )Theraga chalcogramma)(  )EU( )EFTA() MERC2 פולכיוס � �  5500/4

  ג"ק �        �           פטור

 Micromesistius poutassou, Micromesistius) (BLUE WHITINGS) עיט הי� � �  5600/2
australis)  )EFTA() MERC2(  

  ג"ק �        �           פטור

          �: אחרי�� �  5900

ל משרד החקלאות אישר שה� דגי� מסוגי� שאינ� גדלי� או " דגי� אחרי� שמנכ� � �  5910/5
  )EU( )EFTA( )MERC2(  נידוגי� בישראל או בי� התיכו�

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �          ג"קשקלי� חדשי� ל EU(  7.50(  אחרי� � � �  5990/7

 ,.Pangasius spp., Silurus spp ,Clarias spp.( שפמנו�, )Oreochromis spp. (אמנו� � 7000/3
Ictalurus spp.(, קרפיו� )Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),  

 , Channa spp)( נחש וראשי )Lates niloticus ( יאור�,)Anguilla spp. (צלופחי�
   �:03.02.9900 עד 03.02.9100דגי� שבפרטי משנה  אכילי� של שיירי� למעט

        


          ג" שקלי� חדשי� לקEU( 3.30(  (.Oreochromis spp)אמנו�  � �  7100/1        
  ג"ק 
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

  סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (03.02פרט   

 )EU( )EFTA(  (.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp) שפמנו� � �  7200/9

)MERC2(  

  ג"ק �        �           פטור

 ,Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus( קרפיו� � � 7300
Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.)  :�  

        

 Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus( קרפיו� � � �  7310
hoeveni, Megalobrama spp.:(�  

      

 או נידוגי� גדלי� שאינ� מסוגי� דגי� שה� אישר החקלאות משרד ל" שמנכ� � � � 7311/4
  )EU( )EFTA() MERC2(  התיכו� בי� או בישראל

  ג"ק �        �           פטור

שקלי� חדשי�  EU(  7.50(    אחרי�� � � � 7319/7
  ג"קל

  ג"ק �        �         

  ג"ק �        �          ג" שקלי� חדשי� לקEU(  3.30(   אחרי�� � �  7390/8

  )EFTA(  (.Anguilla spp)צלופחי�  � �  7400/5

  ג"ק �        �           פטור

          �: אחרי�� �  7900

  ג"ק �        �           פטור  )EU ()EFTA( MERC1)(  (Lates niloticus) יאור� � � �  7910/3

  ג"ק �        �           פטור  )EU ()EFTA( )MERC2(  (.Channa spp) נחש  ראש� � �  7990/5

       �:03.02.9900 עד 03.02.9100דגי� שבפרטי משנה  אכילי� של שיירי� למעט, אחרי� �  8000

  ג"ק �        �           פטור   וכרישי� אחרי�)DOGFISH( כריש כלבי � �  8100/0

  ג"ק �        �           פטור  )EU(  (Rajidae) (RAYS AND SKATES) דגי סחוס � �  8200/8

  ג"ק �        �           פטור (.Dissostichus spp)  דג הש� � �  8300/6

  ג"ק �        �          ג"קשקלי	 חדשי	 ל EU(  7.50(  (.Dicentrarchus spp) לברק � �  8400/4

        �:(Sparidae) אברומה � �  8500


          ג"קשקלי� חדשי� ל Diplodus sargus(  )EU(  8.50( סרגוס � � �  8510/0        
  ג"ק 

8520/9  
 
 

          ג"קשקלי� חדשי� ל (EU)  (Sparus auratus)  7.50 דניס         
  ג"ק 

8590/2  
 
 

          ג"קשקלי� חדשי� ל EU(  7.50(   אחרי�        
  ג"ק 

  �: אחרי�� �  8900
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג  תיאור. ב  פרט. א

    
  סטטיסטית  התוספות    

    ביבוא        
  

          )המשך (03.02פרט 

  )Mugilidae(  )EU( קיפו� � � �  8910/2

 שקלי� חדשי� 3.30
  ג"לק

         
        
  ג"ק 

8920/1  


 )Auxisפלמודה ; )Mullus barbatus( מולית; Epinephelus aenus(() לוקוס( דקר 
thazard(; אנטיאס) Seriola dumerili(  )EU(  

שקלי� חדשי�  8.50
  ג"קל

                   ג"ק 

8930/0             פטור  )RED FISH(  )EFTA() MERC1( וורדו�           ג"ק 

8980/5  ל משרד החקלאות אישר שה� דגי� מסוגי� שאינ� גדלי� או "דגי� אחרי� שמנכ 
  )EU ()EFTA( )MERC2(  נידוגי� בישראל או בי� התיכו�

  ג"ק �        �           פטור

שקלי� חדשי�  EU(  7.50(   אחרי����  8990/4
  ג"קל

  ג"ק �        �         

אוויר  שלפוחיות, סנפירי�, ראשי�, סנפירי דגי�, דגי� חלב,דגי�  ביצי, דגי� כבד �  9000
   �:דגי� אכילי� של ושיירי�

        

  ג"ק �        �           פטור )EFTA( MERC1)(  דגי� דגי� וחלב ביצי, דגי�  כבד� � 9100/9

  ג"ק �        �           פטור )EFTA( MERC1)(  סנפירי כריש � � 9200/7

9900 � �
         � : אחרי

 שקלי� חדשי� EU(   6.50(  03.02.1100 של דגי שסיווג בפרט משנה � � � 9910/1
  ג"לק

         
        
  ג"ק 

9920/0 
 
 
 שקלי� חדשי� EU( 3.30(  03.02.8910, 03.02.7300, 03.02.7100 של דגי� שסיווג� בפרטי משנה 
  ג"לק

         
        
  ג"ק 

9930/9 
 
 
, 03.02.8590, 03.02.8520, 03.02.8400, 03.02.5990 של דגי� שסיווג� בפרטי משנה 
03.02.8990   )EU(  

שקלי� חדשי�  7.50
  ג"קל

         
        
  ג"ק 

9940/8 
 
 
שקלי� חדשי�  EU( 8.50(  03.02.8920, 03.02.8510 של דגי� שסיווג� בפרטי משנה 
  ג"קל

         
        
  ג"ק 

9950/7  
 
 
ל משרד החקלאות אישר שה� דגי� מסוגי� שאינ� גדלי� "אחרי� שמנכ של דגי� 
  )EU ()EFTA( )MERC2(  או נידוגי� בישראל או בי� התיכו�


           פטור        
  ג"ק 

9990/3 
 
 

           פטור )EU( )EFTA( MERC1)( אחרי�          
  ג"ק 

           - 03.04שבפרט , למעט פילה דגים ובשר דגים אחר, דגים קפואים          03.03

דגי� שבפרטי משנה  אכילי� של שיירי� למעט, (SALMONIDAE) אילתיתמשפחת ה �  1000
  �:03.03.9900 עד 03.03.9100

    

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )CAN( )MERC1( (SALMON SOCKEYE) (Oncorhychus nerka) אילתית אדומה � �  1100/5
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          )המשך (03.03פרט 

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )CAN( )MERC1( (SALMON SOCKEYE) (Oncorhychus nerka) אילתית אדומה � �  1100/5

  Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus) אילתית האוקינוס השקט �  1200/3
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus     

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,    
 Oncorhynchus masou AND Oncorhynchus rhodurus)   )CAN()MERC1(  

  ג"ק �        �           טורפ

  ((Hucho hucho) ואילתית הדנובה (Salmo salar)אילתית האוקינוס האטלנטי  � �  1300/1
)EFTA( )CAN( )MERC1(   

  ג"ק �        �           פטור

   טרוטה� �  1400

     (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus clarki   

Oncorhynchus aguabonita,Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache        
AND Oncorhynchus chrysogaster)      :�  

      

ל משרד התעשיה המסחר והתעסוקה אישר כי "שמנכ,  בלבדSalmo trutta מהסוג � � �  1410/8
  )W.T.O() EU(ה� מיועדי� לתעשיית עישו� הדגי�  

 שקלי� חדשי� 6.50
  ג"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� EU ()EFTA(  6.50(    אחרי�� � �  1490/0
  ג"לק

  ג"ק �        �         

  ג"ק �        �           פטור )EFTA( )MERC1(   אחרי�� � 1900/8

 ,.Pangasius spp., Silurus spp ,Clarias spp.( שפמנו�, )Oreochromis spp. (אמנו� � �  2000
Ictalurus spp.(, קרפיו� )Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),  

 , Channa spp)( נחש וראשי )Lates niloticus ( יאור�,)Anguilla spp. (צלופחי�
  �:03.03.9900 עד 03.03.9100דגי� שבפרטי משנה  אכילי� של שיירי� למעט

      

          �:(.Oreochromis spp)אמנו�  � �  2300

 )EFTA( )CAN(  תעשייתי אישר כי ה� מיועדי� לשימוש ת"ל משרד התמ" שמנכ� � �  2310/9

)MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

 שקלי חדשי EU( )CAN(  3.30(  אחר )TILAPIA( אמנו� � � �  2390/1
  ג"לק

  ג"ק �        �         

         � :(.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp)שפמנו�  � �  2400

  ג"ק �        �           פטור   )EU() CAN(  (.Pangasius spp., Silurus spp., Ictalurus spp)שפמנו�  � � �  2410/7

שקלי חדשי  EU1() CAN( )MERC1(  6.50(   אחר� � �  2490/9
  ג"קל

  ג"ק �        �         
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  ,Cyprinus spp. ,Carassius spp. ,idellus Ctenopharyngodon( קרפיו� � �  2500

Hypophthalmichthys spp. ,Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus  ,

Catla catla ,Labeo spp. ,Osteochilus hasselti ,Leptobarbus hoevenii, 

Megalobrama spp.(:�  

  

      

 )EFTA( )CAN( אישר כי ה� מיועדי� לשימוש תעשייתי כלכלה ד הל משר" שמנכ� � �  2510/4

)MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

 Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus( קרפיו� � � �  2520
hoeveni, Megalobrama spp.( :�  

      

 או נידוגי� גדלי� שאינ� מסוגי� דגי� שה� אישר החקלאות משרד ל" שמנכ� � � � 2521/1
  )EU1() CAN( )MERC1(  התיכו� בי� או בישראל

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           ג"קשקלי� חדשי� ל EU() CAN( )MERC1(  6.50(   אחרי�� � � � 2529/4

  ג"ק �        �          ג" שקלי� חדשי� לקEU() CAN(  3.30(   אחרי�� � �  2590/6

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() CAN( )MERC1(  (.Anguilla spp) צלופחי� � �  2600/3

           � : אחרי�� � 2900
 )EFTA() CAN(  תעשייתי אישר כי ה� מיועדי� לשימוש ת"ל משרד התמ" שמנכ� � �  2910/6

)MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  2910 יאור� למעט אלה שסיווג בפרט משנה � � �  2920/5

  ג"ק �        �          ג" שקלי חדשי לקEU() CAN (  6.50(  2910למעט אלה שסיווג בפרט משנה  (.Channa spp)ראש נחש  � � �  2980/9

, Pleuronectidae ,Bothidae ,Cynoglossidae ,Soleidae( פוטיות � 3000

Scophthalmidae ו� Citharidae( ,למעט �של שיירי �שבפרט משנה  אכילי �דגי
03.03.9000:�  

        

   Reinhardtius hippoglossoides, (HALIBUT)( שטצד גמלוני � � 3100/3

     Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)   )1EU) (EFTA() CAN(

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )EU) (EFTA() CAN(  (PLAICE) (Pleuronectes platessa) דג משה רבנו � � 3200/1

        פטור  )1EU) (EFTA() CAN(  (.Solea spp) סול � � 3300/9
  )EU1( )EFTA ((Psetta maxima)  טיורבו דג � �  3400/7

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )EU1 ()EFTA() CAN(   אחרי�� � 3900/6
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4000 
  

                                     מפוספסתפלמודה או קפצ
 , )Thunnus סוגמ( הטונ �
)pelamis )Katsuwonus(Euthynnus( ,דגי� שבפרט  אכילי� של שיירי� למעט

  �:03.03.9000משנה 

        

4100/2 
  


 סנפירי� ואו טונוס אר )ALBACORE(  טונוס גדול� �  
     )ONGFINNEDL TUNAS( (Thunnus alalunga)  )EU() EFTA( )CAN( )MERC2(  

 �           פטור
  

       � 
  

  ג"ק

   

 )YELLOWFIN TUNAS( (Thunnus albacares)  )EU( טונה צהובת סנפיר � �  4200/0

)EFTA() CAN( )MERC2(  
  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור   )EFTA() CAN) (MERC1(   קפצ� או פלמודה מפוספסת� � 4300/8

  ג"ק �        �           פטור  )BIGEYE TUNAS  )EU() CAN) (MERC2 (Thunnus obesus) טונה מסוג � � 4400/6

              כחולת סנפירי� של האוקינוס השקט והאוקינוס האטלנטי טונה � � 4500/3

       (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) )EU() EFTA() CAN) (MERC2(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור )TUNAS BLUEFIN SOUTHERN  )EU() CAN) (MERC2 ,(Thunnus maccoyii) טונה מסוג � � 4600/1

  ג"ק �        �           פטור  )EU() CAN( )EFTA( )MERC2(   אחרי�� � 4900/5

5000 
  

  ,)Engraulis spp(. ובי'אנצ )Clupea harengus, Clupea pallasii( מליחי� �

 Sardinella. (סרדינלה, )Sardina pilchardus, Sardinops spp (.סרדיני�
spp(,שפרוטי�) Sprattus sprattus(,  מקרלי�) Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicas(, מקרל הודי )Rastrelliger spp.( , מקרל

 HORSE � ו JACK מסוג מקרלי�, )SEERFISH ().Scomberomorus spp(ספרדי 

).,(Trachurus spp צניניתיי� )Caranx spp.( ,קוביה )(Rachycentron 
canadum , פמפרט כסו�(Pampus spp.), השקת  סיירה אוקיינוס)Cololabis 

saira( ,סמרנוני� )Decapterus spp.( , טרוטנית)Mallotus villosus( ,דג החרב 

)Xiphias gladius(, סופית �י� טונית)Euthynnus affinis( , בוניטו)Sarda spp.(,

 דגי� שבפרט משנה אכילי� של שיירי� למעט) Istiophoridae(מפרשניי� 
03.03.9000:�   

        

  ג"ק �        �           פטור )CAN) (EFTA() MERC1(  (HERRINGS) (Clupea harengus, Clupea pallasii) מליחי� - -  5100/1

  , ).Sardina Pilchardus, Sardinopos Spp(סרדיני� - -   5300/7
   )BRISLING OR SPARTS( )Sprattus sprattus(שפרוטי� , ).Sardinella spp(סרדינלה      

     )EU() CAN( )EFTA()MERC1( 

  ג"ק �        �           פטור
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  )MACKEREL( קוליס � �  5400/5
    (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)        

        ) EFTA() CAN( )MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

) JACK AND HORSE MACKEREL  (Trachurus spp.)  )EU1() CANרלי
 מסוגמק � �  5500/2

)MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )COBIA) (Rachycentron canadum)(  )EU1() CAN) (MERC1קוביה  � �  5600/0

  ג"ק �        �           פטור  )EU() MERC1(  (Xiphias gladius) דג החרב � �  5700/8

          �:  אחרי�� �  5900

 )EFTA() CAN(   תעשייתי לשימוש מיועדי� ה� כי אישרכלכלה ה משרד ל" שמנכ� � � 5910/3

)MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

 או נידוגי� גדלי� שאינ� מסוגי� דגי� שה� אישר החקלאות משרד ל" שמנכ� � � 5920/2
  )EU1() CAN( )MERC1(  התיכו� י�ב או בישראל

  ג"ק �        �           פטור

שקלי� חדשי�  EU() CAN( )MERC1(  6.50(    אחרי�� � � 5990/5
  ג"קל

  ג"ק �        �         

, Bregmacerotidae ,Euclichthyidae ,Gadidaeדגי
 מהמשפחות  � � 6000

Macrouridae ,Melanonidae ,Merlucciidae ,Moridae ו�Muraenolepididae, 
  �:03.03.9000 משנה שבפרט דגי� של אכילי� שיירי� למעט

  
      

  ג"ק �        �           פטור )CAN(  (COD) (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) שיבוט � � 6300/6

  ג"ק �        �           פטור)EFTA() CAN( )MERC1(  (HADDOCK) (Melanogrammus aeglefinus) חמור י� � �  6400/4

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )CAN) (MERC1(  COALFISH) (Pollachius virens)(  בקלה שחור� �  6500/1

  )HAKE (Merluccius spp., Urophycis spp.)  )EFTA( )CAN ()MERC1חייק  � �  6600/9

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )1EU() CAN) (MERC1(  (ALASKA POLLACK) (Theraga chalcogramma)  פולכיוס� �  6700/7

 Micromesistius poutassou, Micromesistius) (BLUE WHITINGS) עיט הי	 � �  6800/5
australis)  )1EU ()CAN() MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

        -:רי	 אח� �  6900

 )EFTA() CAN(   תעשייתי אישר כי ה מיועדי לשימוש ת"ל משרד התמ" שמנכ� � � 6910/2

)MERC1(  
  ג"ק �        �           פטור

 י או נידוגי גדל שאיניסוגדגי מל משרד החקלאות אישר שה "שמנכ � � �  6920/1
  )EU1( )CAN) (MERC1( בישראל או בי התיכו� 

  ג"ק �        �           פטור

6990/4  � � �שקלי חדשי  EU( )CAN(  6.50(   אחרי
  ג"קל

  ג"ק �        �         
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          �:03.03.9000 משנה שבפרט דגי� של ילי�אכ שיירי� למעט, דגי� אחרי� � 8000

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )CAN( )MERC1(   וכרישי� אחרי�)DOGFISH( כריש כלבי � �  8100/8

   )EU() CAN(  (Rajidae) (RAYS AND SKATES) דגי סחוס � �  8200/6

  ג"ק �        �           פטור

  )EU() CAN( )MERC1(  (.Dissostichus spp) דג הש� � �  8300/4

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �          ג"קשקלי	 חדשי	 ל EU( )EFTA( )CAN( )MERC1(  6.50(  (.Dicentrarchus spp) לברק � �  8400/2

          �: אחרי�� �  8900

 )EFTA( )CAN ( 8930שנה יאור� למעט אלה שסיווג� בפרט מ, )RED FISH( וורדו� � � �  8910/0

)MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �          ג"קשקלי� חדשי� ל EU( )CAN(  3.30(  8930למעט אלה שסיווג� בסעי�  )Mugilidae(  קיפו�� � �  8920/9

  ג"ק �        �           פטור )EFTA( )CAN( )MERC1(  תייי אישר כי ה� מיועדי� לשימוש תעשת"ל משרד התמ" שמנכ� � �  8930/8

 י� או נידוגי� גדל� שאיני�סוגדגי� מל משרד החקלאות אישר שה� "שמנכ � � �  8980/3
  )EU1( )CAN) (MERC1(  בישראל או בי� התיכו�

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �          ג"קשקלי� חדשי� ל EU() CAN() MERC1(  6.50(   אחרי�� � �  8990/2

 אוויר  שלפוחיות, סנפירי� ,ראשי�, סנפירי דגי�, דגי� חלב,דגי�  ביצי, דגי� כבד �  9000
  �:דגי� אכילי� של ושיירי�

        

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  דגי� דגי� וחלב ביצי, דגי�  כבד� � 9100/7

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() CAN( )MERC1(  סנפירי כריש � � 9200/5

          �: אחרי�� �  9900


          ג"קשקלי� חדשי� ל EU( )CAN( 3.30(  03.03.2390, 03.03.2590, 03.02.0303.8920של דגי� שסיווג� בפרטי משנה  � � � 9910/9        
  ג"ק 

9920/8 
 
 
, 03.03.6990, 03.03.2980, 03.03.2490, 03.03.1490 של דגי� שסיווג� בפרטי משנה 
03.03.8400 ,03.03.8990  )EU() EFTA( )CAN ()MERC1(  


          ג"קשקלי� חדשי� ל 6.50        
  ג"ק 

9930/7  
 
 
ל משרד הכלכלה אישר כי ה� "שמנכ,  בלבדSalmo trutta של דגי� מהסוג 
  )W.T.O( )EU(  מיועדי� לתעשיית עישו� הדגי�


          ג"ק חדשי� לשקלי� 6.50        
  ג"ק 

9940/6  
 
 
 )EFTA(  אישר כי ה� מיועדי� לשימוש תעשייתי הכלכלהל משרד "שמנכ של דגי� 

)CAN() MERC1(  

           פטור        
  ג"ק 

9950/5  
 
 
ל משרד החקלאות אישר שה� דגי� מסוגי� שאינ� גדלי� או "של דגי� שמנכ 
  )CAN( )MERC1(  ו בי� התיכו�נידוגי� בישראל א


           פטור        
  ג"ק 

9990/1 
 
 

           פטור  )EFTA( )CAN ()MERC1(   אחרי�        
  ג"ק 
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          - צונן או קפוא, טרי, )אם טחון או לאו( ר אחר של דגיםפילה של דגים ובש      03.04

 . ,.Pangasius spp (, שפמנו�, )Oreochromis spp(. פילה טרי או צונ� של אמנו� �  3000
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.(, קרפיו� )Cyprinus spp., Carassius 

spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),  צלופחי� .)Anguilla spp(,יאור�  
)Lates niloticus( נחש וראשי )(Channa spp:�  

        

שקלי� חדשי�  EU(  5.50(  (.Oreochromis spp)אמנו�  � �  3100/1
  ג"קל

         
        
  ג"ק 

        �:(.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp)שפמנו�  � �  3200/9

  ג"ק �        �           פטור   )EU ()EFTA(  (.Pangasius spp., Silurus spp., Ictalurus spp)שפמנו�  � � �  3210/8

  ג"ק �        �           פטור  )EU(  אחרי� � � �  3290/0

  )EFTA) (1EU(  (Lates niloticus)יאור�  � �  3300/7

  ג"ק �        �           פטור

        �: אחרי�� �  3900

  ג"ק �        �          ג"קשקלי� חדשי� ל EU(   5.50(  של קרפיו� � � �  3910/3

  בישראל רד החקלאות אישר שה� מהסוג שאינו גדל או נידוגל מש" שמנכ� � �  3920/2
  )EFTA(  או בי� התיכו�        

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �          פטור  )1EU() EFTA(  03.02.4000 של דגי� מפרט � � �  3930/1

  ג"ק �        �           ג"קשקלי� חדשי� ל EU(  11(  אחרי� � � �  3990/5

          �: דגי� אחרי� פילה טרי או צונ
 של�  4000

  ,Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha) אילתית האוקינוס השקט � �  4100/0

     Oncorhynchus kisutch, tschawytscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus  

     Oncorhynchus masou AND Oncorhynchus rhodurus),    
   ATLANTIC SALMON (Salmo salar) האטלנטי האוקינוס אילתית     

  )AND DANUBE SALMON (Hucho hucho)  )EFTA() MERC1  הדנובה ואילתית     

  ג"ק �        �           פטור

   ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss) טרוטה� �  4200/8

     Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,  
     Oncorhynchus chrysogaster) Oncorhynchus apache AND  ) EU() EFTA(   


           ג"קשקלי� חדשי� ל 11        
  ג"ק 
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

 סטטיסטית התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (03.04פרט   

   ,Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae) פוטיות� �  4300/6

     Soleidae, Scophthalmidae AND Citharidae)  )1EU() EFTA(   

  ג"ק �        �           פטור

 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae דגי� ממשפחות � �  4400
Melanonidae, Merlucciidae, Moridaeו �Muraenolepididae:�  

        

  ג"ק �        �          פטור )EFTA( )1EU(   (COD) (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)שיבוט � � �  4410/3

     פטור  )HAKE (Merluccius spp., Urophycis spp.)  )EFTA() 1EU חייק � � �  4420/2

4440/0  � � �  
  ג"ק �        �          פטור  )1EU() EFTA(  �03.02.5300ו 03.02.5200של דגי
 מפרטי

  ל משרד החקלאות אישר שה
 מהסוג " פילה של דגי
 אחרי
 שמנכ� � �  4450/9
  )EU) (EFTA(  שאינו גדל או נידוג בישראל או בי
 התיכו�       

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �          ג"קשקלי
 חדשי
 ל EU(  11(  רי
אח � � �  4490/5

  ג"ק �        �           פטור    (Xiphias gladius) דג החרב � �  4500/1

  ג"ק �        �           פטור    (.Dissostichus spp) דג הש� � �  4600/9

        �: וכרישי אחרי)DOGFISH(כריש כלבי  � � 4700

  ג"ק �        �          פטור  )DOGFISH(  )1EU) (EFTA(של כריש כלבי  � � �  4710/6

ל משרד החקלאות אישר שה� מהסוג שאינו גדל או "פילה של דגי� אחרי� שמנכ � � �  4720/5
  )EFTA(  נידוג בישראל או בי� התיכו�

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �          ג"קשקלי� חדשי� ל EU(  11(   אחרי�� � �  4790/8

        �:)Rajidae) (RAYS AND SKATES (סחוס  דגי� � 4800

ל משרד החקלאות אישר שה� מהסוג  שאינו גדל או " פילה של דגי� אחרי� שמנכ� � �  4810/4
  )EFTA(  נידוג בישראל או בי� התיכו�

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �          ג"קלי� חדשי� לשק EU(  11(   אחרי�� � �  4890/6

        �: אחרי�� �  4900

  )Mugilidae(  )EU( של קיפו� � � �  4910/2

שקלי� חדשי�  5.50
  ג"קל

         
        
  ג"ק 

4920/1  
 
 

          פטור  )RED FISH(  )EFTA() 1EU(וורדו�          
  ג"ק 

4930/0  
 
 
03.02.4000
 ו03.02.3000של דגי� מפרטי�    )EFTA) (1EU(  פטור          
        
  ג"ק 

4950/8  
 
 
  ל משרד החקלאות אישר שה� מהסוג " פילה של דגי� אחרי� שמנכ
  )EFTA(  שאינו גדל או נידוג בישראל או בי� התיכו�       


           פטור        
  ג"ק 
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 יחידה שיעור. ה יהמס קני. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (03.04פרט   

  ג"ק �        �          ג"קשקלי� חדשי� ל 11  אחרי� � � �  4990/4

        �:טרי או צונ�, אחר �  5000

                                                                           , )Oreochromis spp. (אמנו� � �  5100/9
          )Clarias spp., Ictalurus spp.),,.Pangasius spp., Silurus spp  שפמנו�
 ,Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus( קרפיו�

Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),  

  .Channa spp)( נחש וראשי )Lates niloticus ( יאור�,)Anguilla spp(. צלופחי�
)MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1 ( משפחת האלתית � �  5200/7

 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridaeדגי ממשפחות  � �  5300/5
Melanonidae, Merlucciidae, Moridaeו �Muraenolepididae,  למעט כבד

  )MERC1(  ביצי דגי� וחלב דגי�, דגי�

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור    (Xiphias gladius) דג החרב � �  5400/3

  ג"ק �        �           פטור    (.Dissostichus spp) דג הש� � �  5500/0

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1(   וכרישי� אחרי�)DOGFISH(כריש כלבי  � � 5600/8

  ג"ק �        �           פטור  )Rajidae) (RAYS AND SKATES(  )MERC1 (סחוס  דגי� � 5700/6

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1(   אחרי�� �  5900/2

                                                                 , )Oreochromis spp. (אמנו�פילה קפוא של  �  6000
          )Clarias spp., Ictalurus spp.),,.Pangasius spp., Silurus spp שפמנו� 

 ,Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus( פיו�קר
Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),  
  �:.Channa spp)( נחש וראשי )Lates niloticus ( יאור�,)Anguilla spp(. צלופחי�

      

   )W.T.O ()EU( )CAN(  (.Oreochromis spp)אמנו�  � �  6100/8

שקלי� חדשי�  7.50
  ג"קל

         
        
  ג"ק 

        �:(.Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp)שפמנו�  � �  6200

6210/5  
 

           פטור  )(Pangasius spp., Silurus spp., Ictalurus spp.)  )CAN) (MERC1שפמנו�          
  ג"ק 

6290/7  
 
 
שקלי� חדשי�  EU() CAN(  11(   אחר
  ג"קל

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

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (03.04פרט   

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )CAN( )MERC1(  (Lates niloticus)יאור�  � �  6300/4

        �: אחרי�� �  6900

          �:של קרפיו� � � �  6910

 או נידוגי� גדלי� שאינ� מסוגי� דגי� שה� אישר החקלאות משרד ל" שמנכ� � � � 6911/8
 )CAN() MERC1(  ו�התיכ בי� או בישראל

  ג"ק �        �           פטור

 ,Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti( קרפיוני� אחרי� � � � � 6912/6
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.(  )EU() CAN( 

שקלי� חדשי�  11
  ג"קל

  ג"ק �        �         

שקלי� חדשי�  EU() CAN( 5.50(   אחרי�� � � � 6919/1
  ג"קל

  ג"ק �        �         

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() CAN) (MERC1(  03.02.4000 של דגי� מפרט � � �  6920

  ג"ק �        �           פטור  )CAN) (MERC1(  (.Channa spp) נחש ראש � � �  6990/2

 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae של דגי� ממשפחות פילה קפוא �  7000
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridaeו �Muraenolepididae:� 

      

     (COD) (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)שיבוט � �  7100/7

)EFTA() CAN() MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור )EFTA() CAN() MERC1(  (HADDOCK) (Melanogrammus aeglefinus) חמור י� � �  7200/5

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() CAN() MERC1(  COALFISH) (Pollachius virens)( בקלה שחור � �  7300/3

  ג"ק �        �           פטור  )HAKE (Merluccius spp., Urophycis spp.)  )EFTA( )CAN ()MERC1חייק  � �  7400/1

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )CAN( )MERC1(  (Theragra chalcogramma) פולכיוס � �  7500/8

          �: אחרי�� �  7900

ל משרד החקלאות אישר שה� מהסוג שאינו גדל או נידוג בישראל או בי� "שמנכ � � �  7910/1
  )CAN) (MERC1(התיכו�  

  ג"ק �        �           פטור

שקלי� חדשי�  EU( )CAN(  11(   אחר� � �  7990/1
  ג"קל

  ג"ק �        �         

          �: אחרי
 של דגי
פילה קפוא �  8000
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (03.04פרט   

  ,Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha) אילתית האוקינוס השקט � �  8100/6
     Oncorhynchus kisutch, tschawytscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus  

     Oncorhynchus masou AND Oncorhynchus rhodurus),    
   ATLANTIC SALMON (Salmo salar) האטלנטי האוקינוס אילתית     

  AND DANUBE SALMON (Hucho hucho)  הדנובה ואילתית     
     )EFTA( )CAN( )MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

8200/4      ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss) טרוטה
     Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,  

     Oncorhynchus chrysogaster) Oncorhynchus apache AND  )EU( )EFTA() CAN(  


          ג"קשקלי� חדשי� ל 11        
  ג"ק 

  ,Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae) פוטיות� �  8300/2
      Soleidae, Scophthalmidae AND Citharidae)  )EFTA( )CAN( )MERC1(  


           פטור        
  ג"ק 


          ג"קשקלי� חדשי� ל EU( )CAN(  11(  (Xiphias gladius) דג החרב � �  8400/0        
  ג"ק 


          ג"קשקלי� חדשי� ל CAN(  11(  (.Dissostichus spp) דג הש� � �  8500/7        
  ג"ק 


           פטור )EFTA( )CAN() MERC1(  (HERRINGS) (Clupea harengus, Clupea pallasii) מליחי� - -  8600/5        
  ג"ק 

  או פלמודה מפוספסת ) SKIPJACK(קפצ� , )Thunnusמהסוג ( טונה � �  8700/7

       (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)  )EFTA() CAN() MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

         �:)Rajidae) (RAYS AND SKATES (סחוס דגי, כרישי
 אחרי
 ו)DOGFISH( כריש כלבי � �  8800

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() CAN) (MERC1(   וכרישי
 אחרי
)DOGFISH( כריש כלבי � � �  8810/0

8890/2  � �
  ג"ק �        �          ג"קשקלי
 חדשי
 ל EU() CAN(  11(   אחרי

8900  � �
          �: אחרי

   )Mugilidae(  )EU( )CAN( של קיפו� � � �  8910/8

שקלי� חדשי�  5.50
  ג"קל

         
        
  ג"ק 

8920/7  
 
 

           פטור  )EFTA( )CAN( )MERC1(  03.02.4400מפרט דג  של         
  ג"ק 

8940/5  
 
 

           פטור  )RED FISH(  )EFTA() CAN() MERC1(וורדו�          
  ג"ק 

8980/1  
 
 
ל משרד החקלאות אישר שה� מהסוג שאינו גדל או נידוג בישראל או בי� "שמנכ 
  )CAN) (MERC1(  התיכו�


           פטור        
  ג"ק 

8990/0  
 
 

          ג"קשקלי� חדשי� ל EU( )CAN(  11(  אחר         
  ג"ק 

           �: קפואי� אחרי�� 9000
  ג"ק �        �           פטור  (Xiphias gladius)ג החרב  ד� �  9100/5
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (03.04פרט   

  ג"ק �        �           פטור  (.Dissostichus spp) דג הש� � �  9200/3

 Clarias) (.Pangasius spp., Silurus spp., שפמנו�, )Oreochromis spp. (אמנו� � �  9300/1
spp., Ictalurus spp( קרפיו� )Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.),   וראשי )) Lates niloticus יאור�,Anguilla spp(. (צלופחי
  )MERC1(  Channa spp) (נחש

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1(  (Theragra chalcogramma) פולכיוס � �  9400/9

 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridaeדגי ממשפחות  � �  9500/6
Melanonidae, Merlucciidae, Moridaeו �Muraenolepididae, פולכיוס למעט 

(Theragra chalcogramma) (ALASKA POLLACK)  )MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1(  שי	 אחרי	 וכרי)DOGFISH( כריש כלבי � � 9600/2

  ג"ק �        �           פטור  )Rajidae) (RAYS AND SKATES(  )MERC1 (סחוס  דגי� � 9700/0

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1 (   אחרי	� �  9900/8

  אם בושלו, ניםדגים מעוש; במי מלח מומלחים או שרויים, מיובשים, דגים       03.05
  ,קיבר וגלולות של דגים ,קמחים; לפני או בתהליך העישון או לאו      

  -המתאימים למאכל אדם       

        

  ג"ק �        �          פטור  )EFTA( המתאימי	 למאכל אד	 , של דגי	, קיבר וגלולות,  קמחי	� 1000/2

  מומלחי� או שרויי� , מעושני�, ובשי�מי, ביצי דגי� וחלב דגי�,  כבד דגי�� 2000/1
  )EFTA() MERC1(  במי מלח   

  ג"ק �        �           פטור

           �:א� לא מעוש�, מומלח או שרוי במי מלח, מיובש,  פילה דגי�� 3000
 ,.Pangasius spp., Silurus spp)שפמנו� , (.Oreochromis spp)אמנו�  � �  3100/8

    Clarias spp., Ictalurus spp.  , קרפיו�(Cyprinus carpio, Carassius 
     carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
     Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) , צלופחי�(Anguilla spp.) , 

  )EFTA() MERC1(  (.Channa spp)  וראשי נחש(Lates niloticus)יאור�       

  ג"ק �        �           פטור

 ,Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae דגי	 ממשפחות� �  3200/6
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ו�Muraenolepididae  )EFTA() MERC1( 

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(  ר אח� �  3900/1

           �:למעט שיירי	 אכילי	 של דגי	, כולל פילה,  דגי	 מעושני	� 4000
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

 סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא         
          )המשך (03.05פרט   

4100/7 
  

  Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus)  אילתית האוקינוס השקט� �

 gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus      

    tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,  

    Oncorhynchus masou AND Oncorhynchus rhodurus),    
   ATLANTIC SALMON (Salmo salar) האטלנטי האוקינוס אילתית    

  )AND DANUBE SALMON (Hucho hucho)  )EU() EFTA() CAN  הדנובה ואילתית    

  ג"ק �        �          פטור

  ג"ק �        �          פטור  )EFTA) (CAN( (HERRINGS) (Clupea harengus, Clupea pallasii)  מליחי� - - 4200/5

   ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss) טרוטה� �  4300/3

     Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,  
     Oncorhynchus chrysogaster) Oncorhynchus apache AND  )EU() EFTA(  

  ג"ק �        �          פטור

 Clarias) (.Pangasius spp., Silurus spp.,שפמנו� , )Oreochromis spp. (אמנו� - -  4400/1
spp., Ictalurus spp (קרפיו�) Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),  �צלופחי) .Anguilla spp( ,יאור� 
)Lates niloticus( וראשי נחש) (Channa spp  )EFTA(  

  ג"ק �        �          פטור

  ג"ק �        �          פטור  )EU) (EFTA(  אחרי� � � 4900/0

למעט שיירי� אכילי� של , א� לא מעושני�, א� מומלחי� או לאו,  דגי� מיובשי�� 5000
   �:דגי�

        

 )EFTA(  (COD) (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  בקלה� �  5100/6

)MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

 Clarias) (.Pangasius spp., Silurus spp.,שפמנו� , )Oreochromis spp. ( אמנו�� � 5200/4
spp., Ictalurus spp (קרפיו�) Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),  �צלופחי) .Anguilla spp( ,יאור� 
)Lates niloticus( וראשי נחש) (Channa spp  )EFTA() MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

   ,Bregmacerotidae ,Euclichthyidae ,Gadidae  דגי	 מהמשפחות� � 5300/2
Macrouridae, Melanoidae, Merlucciidae, Moridae  ו�Muraenolepididae ,

 )Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus(  )EFTA (שיבוט למעט

)MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

  



  1.1.2017,�ז''בטבת�התשע'�ג,�1806ח�''�שיעורי�מק-�ת�''ק����������������������������������������������������������������������������������������                                            82

 

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

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
  

  )המשך (03.05פרט 

        

, )Engraulis spp. (ובי'אנצ) Clupea harengus, Clupea pallasii (מליחי� - - 5400/0
, )Sardinella spp. (נלהסרדי, )Sardina pilchardus, Sardinops spp (.סרדיני�

 Scomber scombrus, Scomber מקרלי�) Sprattus sprattus (שפרוטי�
australasicus, Scomber japonicas( , מקרל הודי)Rastrelliger spp.( , מקרל


ו  JACK מקרלי� מסוג) SEERFISH(ספרדי HORSE.) Scomberomorus spp( ,
 Rachycentron) (קוביה, (.Pampus spp)פמפרט כסו� , ).Caranx spp( צניניתיי�
canadum טרוטנית) Mallotus villosus( ,סמרנוני�) Decapterus spp.( , סיירה

סופית 
טונית י�, ).Sarda spp (בוניטו, )Cololabis saira (אוקיינוס השקת
)Euthynnus affinis( , דג החרב)Xiphias gladius( ,מפרשניי�) Istiophoridae(  
)EFTA() MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור   אחרי� � � 5900/9

        )EFTA( )MERC1(  מומלחי� � � � 5910/8

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  פתיתי� מיובשי� � � � 5920/7

  ג"ק �        �          EFTA() MERC1(  8%(  אחרי� � � � 5930/6

למעט , ודגי� שרויי� במי מלח, מומלחי� א� לא מיובשי� או מעושני�,  דגי�� 6000
   � :שיירי� אכילי� של דגי�

        

  )EFTA( )MERC1( (HERRINGS) (Clupea harengus, Clupea pallasii)  מליחי� - - 6100/5

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור )MERC1( (COD) (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  בקלה - - 6200/3

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1(  (ANCHOVIES) (.Engraulis spp)  עפי�� � 6300/1

 Clarias) (.Pangasius spp., Silurus spp., שפמנו�, )Oreochromis spp. (אמנו� � �  6400/9
spp., Ictalurus spp( קרפיו� )Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp., 
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),  �צלופחי) .Anguilla spp(,יאור�  
)Lates niloticus( נחש וראשי) (Channa spp  )MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1(  אחרי� � � 6900/8

          �:שיירי� אכילי� של דגי�קיבות של דגי� ו, זנבות, ראשי�,  סנפירי��  7000

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(    סנפירי כריש� �  7100/4

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA) (CAN() MERC1(  קיבות של דגי�, זנבות,  ראשי�� �  7200/2

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA) (CAN() MERC1(   אחרי�� �  7900/7
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
  ,איםקפו, צוננים, טריים, חיים, או לאו אם בשריונם (CRUSTACEANS) ,םסרטני      03.06

    אם, או לאובשריונםמעושנים אם  סרטנים; מומלחים או שרויים במי מלח    
 ם מבושלי ,סרטנים בשריונם; לא לפני או תוך כדי תהליך העישוןמבושלים או     
  שרויים מומלחים או, מיובשים ,קפואים, אם צוננים, הרתחה במים י"עבאדים או     
 -המתאימים למאכל אדם , סרטנים קיבר וגלולות של, קמחים; או לא, במי מלח    

        

           �: קפואי�� 1000
   (SEA CRAWFISH) וסרטני י� אחרי�)ROCK LOBSTER( סרט הסלע � �  1100

      (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):�  
    

  ג"ק �        �           TUR( )MERC2(  12%(מעושני�   � � �  1120/6

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1(אחרי�   � � �  1180/0

      �:LOBSTERS( (Homarus spp.)( סרטני� � �  1200
  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(מעושני�   � � �  1220/4

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(אחרי�   � � �  1280/8

           � :)CRABS( סרטני� � � 1400
  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(מעושני�   � � �  1410/1

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(אחרי�   � � �  1490/3

          �:(Nephrops norvegicus) לובסטר נורבגי � �  1500

  ג"ק �        �           TUR( )MERC2(  12%(מעושני�   � � �  1520/7

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(  אחרי� � � �  1580/1

           �:(Pandalus spp., Crangon crangon)של מי� קרי� ופראוני�   חסילוני�� � 1600

  ג"ק �        �           TUR( )MERC1(  12%(מעושני�   � � �  1620/5

  ג"ק �        �           W.T.O() EU() MERC2(  26%(אחרי�   � � �  1680/9

          �: אחרי�ופראוני�  חסילוני�� �  1700

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(מעושני�   � � �  1720/3

  ג"ק �        �           W.T.O() EU() MERC2(  26%(אחרי�   � � �  1780/7

          �:המתאימי� למאכל אד�, של סרטני�, קיבר וגלולות, לרבות קמחי�,  אחרי�� � 1900
  ג"ק �        �           TUR( )MERC2(  12%(מעושני�   � � �  1910/0
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 יחידה שיעור. ה קנייהמס . ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
  )המשך (03.06פרט  

        
  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(אחרי�   � � �  1990/2

          �:טריי� או צונני�,  חיי�–  3000

     )SEA CRAWFISH(  וסרטני י
 אחרי
)ROCK LOBSTER( סרט� הסלע ��   3100

     (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):�   

        

  ג"ק �        �           TUR() MERC2(  12%(  מעושני� � � �  3110/5

  ג"ק �        �           פטור  אחרי� � � �  3190/7

3200   �� 
      �: (Homarus spp.) לובסטרי
  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  3210/3

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(  אחרי� � � �  3290/5

3300  � � 
           � :)CRABS( סרטני
  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  3310/1

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(  אחרי� � � �  3390/3

          �:(Nephrops norvegicus) לובסטר נורבגי � �  3400

  ג"ק �        �           TUR() MERC2(  12%(  מעושני� � � �  3410/9

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() TUR( )MERC1(  אחרי� � � �  3490/1

3500  � �
           �:(Pandalus spp., Crangon crangon)של מי
 קרי
 ופראוני
   חסילוני

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  3510/6

  ג"ק �        �           W.T.O() EU(  26%(  אחרי� � � �  3590/8

3600  � �
          �: אחרי
ופראוני
  חסילוני

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  3610/4

  ג"ק �        �           W.T.O() EU(  26%(  אחרי� � � �  3690/6

3900  � �
          �:המתאימי
 למאכל אד
, של סרטני
, קיבר וגלולות, לרבות קמחי
,  אחרי
        -:(CRAWFISH Cherax Quadrica Rinotus) קרופיש ממי� מתוקי� � � �  3910

  ג"ק �        �           TUR() MERC2(  12%(   מעושני�� � � �  3911/6

  ג"ק �        �           EFTA() MERC2(  26%(   אחרי�� � � �  3919/0
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
  )המשך (03.06פרט  

        
           �: אחרי�� � �  3990

  ג"ק �        �           TUR() MERC2(  12%(  ושני� מע� � � �  3991/8

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(   אחרי�� � � �  3999/1

          �: אחרי��  9000

     )SEA CRAWFISH(  וסרטני י� אחרי�)ROCK LOBSTER( סרט� הסלע ��   9100
     (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):�   

    

  ג"ק �        �           TUR() MERC2(  12%(  מעושני� � � �  9110/9

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(  אחרי� � � �  9190/1

      �: (.Homarus spp) לובסטרי� ��   9200
  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  9210/7

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(  רי�אח � � �  9290/9

           � :)CRABS( סרטני� � �  9300
  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  9310/5

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(  אחרי� � � �  9390/3

          �:(Nephrops norvegicus) לובסטר נורבגי � �  9400

  ג"ק �        �           TUR() MERC2(  12%(  מעושני� � � �  9410/3

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() TUR( )MERC1(  אחרי� � � �  9490/5

          �: אחרי�ופראוני�  חסילוני�� �  9500

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  9510/0

  ג"ק �        �           W.T.O() EU(  26%(  אחרי� � � �  9590/2

          �:המתאימי� למאכל אד�, של סרטני�, קיבר וגלולות, לרבות קמחי�,  אחרי�� �  9900
        -:(CRAWFISH Cherax Quadrica Rinotus) קרופיש ממי� מתוקי� � � �  9910

  ג"ק �        �           TUR() MERC2(  12%(   מעושני�� � � �  9911/0

  ג"ק �        �           EFTA() MERC2(  26%(   אחרי�� � � �  9919/2

           �: אחרי�� � �  9990
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
  )המשך (03.06פרט  

        
  ג"ק �        �           TUR() MERC2(  12%(   מעושני�� � � �  9991/2

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(   אחרי�� � � �  9999/5

 מומלחות ,מיובשות, קפואות, צוננות, טריות ,חיות, אם בשריונן או לאו, רכיכות      03.07
 אם מבושלות,  או לאויונן אם בשר, מעשנותרכיכות; או שרויות במי מלח     

 ,רכיכותשל , וגלולות קיבר, קמחים ;     או לא לפני או תוך כדי תהליך העישון
  -למאכל אדם  המתאימים     

        

           � :)OYSTERS( צדפות � 1000

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  טריות או צוננות,  חיות� �  1100/6

        �: קפואות� �  1200

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושנות � � �  1210/3

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרות � � �  1290/5

           �: אחרות� �  1900

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(מעושנות   � � �  1910/8

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(אחרות   � � �  1990/0

2000 
  

   מהמיני� )QUEEN SCALLOPS( כולל צדפות המלכה, )SCALLOPS( צדפות �
   Pecten, Chlamys או Placopecten:�   

        

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  טריות או צוננות,  חיות� � 2100/5

        �: קפואות� �  2200

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושנות � � �  2210/2

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרות � � �  2290/4

           � : אחרי�� � 2900
  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(מעושנות   � � �  2910/7

  ג"ק �        �           ורפט  )EFTA() MERC1(אחרות   � � �  2990/9

            �:(.Mytilus spp., Perna spp) שבלולי� � 3000
  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  או צונני�, טריי�,  חיי�� � 3100/4

        �: קפואי�� �  3200
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב  פרט. א

סטטיסטית  תהתוספו        

    ביבוא        
          )המשך (03.07פרט   

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  3210/1

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרי� � � �  3290/3

           � : אחרי�� � 3900
  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(מעושני�   � � �  3910/6

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(  אחרי� � � �  3990/8

          �:  דיונוני�� 4000

        �:צונני� או, טריי�,  חיי�� �  4200

 ,.Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp) דיונוני� � � �  4210/0
Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)  

)W.T.O() EU() EFTA(  

  ג"ק �        �           35%

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(   אחרי�� � �  4290/2

          �: קפואי�� �  4300

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  י�מעושנ � � �  4310/8

        �:�יאחר � � �  4390

 ,.Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp) דיונוני� � � �  4391/8
Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)  

)W.T.O() EU() EFTA() MERC2(  

  ג"ק �        �           35%

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרי� � � � �  4399/1

           � : אחרי�� � 4900
  ג"ק �        �           TUR( )MERC1(  12%(מעושני�   � � �  4910/5

  ג"ק �        �           35%  אחרי� � � �  4990

 ,.Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp) דיונוני� � � �  4991/5
Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)  

)W.T.O() EU() EFTA() MERC2(  

  ג"ק �        �           35%

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרי� � � � �  4999/8

           �: (.Octopus spp) תמנוני�� 5000
  ג"ק �        �           EU( )EFTA(  35%( או צונני� , טריי�,  חיי�� � 5100/2

  



  1.1.2017,�ז''בטבת�התשע'�ג,�1806ח�''�שיעורי�מק-�ת�''ק����������������������������������������������������������������������������������������                                            88

 

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

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
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          �: קפואי�� �  5200

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  5210/5

  ג"ק �        �           EU() EFTA(  35% (  אחרי� � � �  5290/7

  ג"ק �        �           35%    � : אחרי�� � 5900

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(מעושני�   � � �  5910/4

  ג"ק �        �           EU() EFTA(  35% (אחרי�   � � �  5990/6

           �:נות י�מלבד חלזו,  חלזונות� 6000
  ג"ק �        �           EFTA(  26%(  חיי� טריי� או צונני� � � � 6010/2

           �: אחרי�� � � 6090
  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%( מעושני�  � � � �  6091/2

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1( אחרי�  � � � �  6099/5

7000  � CLAMS, COCKLES ARK SHELLS ) משפחות  
Arcidae, Arcticidae ,Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, 

Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, 
Tridacnidae AND Veneridae):�  

        

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(   טריות או צוננות,  חיות� �  7100/0

          �: קפואות� �  7200

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושנות � � �  7210/3

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרות � � �  7290/5

           �: אחרות� �  7900

  ג"ק �        �           TUR( )MERC1(  12%(  מעושנות � � �  7910/2

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(אחרות   � � �  7990/4

          �:).Strombus spp( וקונכיות סטרומבוסיות (.Haliotis spp) י� ני אוז�  8000

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  חיי� טריי� או צונני� (.Haliotis spp) י� ניאוז � �  8100/9

  ג"ק �        �           פטור )EFTA() MERC1(  צונני� או, טריי�, חיי� ).Strombus spp( קונכיות סטרומבוסיות � �  8200/7

          �: קפואי�) .Haliotis spp (י�  אוזני� �  8300
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          )המשך (03.07פרט   

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  8310/4

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרי� � � �  8390/6

          �:קפואות ).Strombus spp( קונכיות סטרומבוסיות � �  8400

  ג"ק �        �           12%  מעושנות � � �  8410/2

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרות � � �  8490/4

          �: אחרי�).Haliotis spp (י�  אוזני� �  8700

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  8710/5

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרי� � � �  8790/7

          �:אחרות ).Strombus spp( קונכיות סטרומבוסיות � �  8800

  ג"ק �        �           12%  מעושני� � � �  8810/3

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרי� � � �  8890/5

           � :המתאימי� למאכל אד�, קיבר וגלולות, לרבות קמחי�,  אחרי�� 9000
  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(  טריי� או צונני�,  חיי�� � 9100/8

          �: קפואי�� �  9200

  ג"ק �        �           12%  מעושני� � � �  9210/5

  ג"ק �        �           פטור  אחרי� � � �  9290/7

           � : אחרי�� � 9900
  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%( מעושני�  � � � 9910/0

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1( אחרי�  � � �  9990/2

, רכיכות חייםו (CRUSTACEANS)מלבד סרטנים , חסרי חוליות החיים במים  03.08
חסרי ; מומלחים או שרויים במי מלח, מיובשים, קפואים, צוננים, טריים

אם  ,ים ורכיכות מעושנ(CRUSTACEANS) רטניםמלבד ס, חוליות החיים במים
של , קיבר וגלולות , קמחים; או לא לפני או תוך כדי תהליך העישוןיםמבושל

- המתאימים למאכל אדם, מלבד סרטנים ורכיכות, חסרי חוליות החיים במים

        

          �:(Stichopus japonicus, Holothuroidea)י	   מלפפוני�  1000

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(   טריי	 או צונני	 חיי	� �  1100/4
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    ביבוא        
          )המשך (03.08פרט   

          �: קפואי�� �  1200

  ג"ק �        �           EFTA() TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  1210/1

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרי� � � �  1290/3

           � : אחרי�� �  1900

  ג"ק �        �           EFTA() TUR() MERC1(  12%( מעושני�  � � �  1910/6

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1( אחרי�  � � �  1990/8

 Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus( י�  קיפודי�  2000

albus, Echinnus esculentus :(�  

        

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(   חיי� טריי� או צונני�� �  2100/3

          �: קפואי�� �  2200

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  מעושני� � � �  2210/2

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA() MERC1(  אחרי� � � �  2290/4

           � : אחרי�� �  2900

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%( מעושני�  � � �  2910/5

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(   אחרי�� � �  2990/7

          �:(.Rhopilema spp) מדוזות �  3000

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%(  ות מעושנ� � �  3010/3

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(  ות אחר� � �  3090/5

          �: אחרי��  9000

  ג"ק �        �           TUR() MERC1(  12%( מעושני�  � � �  9010/7

  ג"ק �        �           פטור  )EFTA( )MERC1(   אחרי�� � �  9090/9
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   :4 לפרק כללי�

 חלב או ,)FULL CREAM MILK( מלא חלב משמעותו" חלב "המונח  . 1

  .  חלקית או לגמרי)SKIMMED MILK( כחוש

  : 04.05פרט  למטרות  . 2

חמאה ממי גבינה או חמאה , טבעית חמאה משמעו" חמאה"המונח ) א(

, מלוחה ומעובשת, טריה ()RECOMBINED( מחדששהורכבה 

,  בלעדי מחלבבאופ�שנתקבלה ) בקופסאות לרבות חמאה משומרת

לפי , �95%  א� לא יותר מיותר  או80%של , ע� תכולת שומ� חלב

  . משקל

ותכולת , לפי משקל, 2% מירבית של מניי�שו מוצקי חלב לא תכולת

חמאה אינה כוללת תוספת של , משקללפי , 16%של מירבית מי�

, צבעי מאכל, הנתר� יכולה לכלול כלוריד א� ,חומרי� מתחלבי�

 בלתי מזיקי� מפיקי חומצת חיידקי� תרביות של, מלחי� מנטרלי�

  . חלב

מריחה מ� הסוג  תחליב הנית� למשמעו"  תוצרת חלבממרחי"המונח ) ב(

ע� תכולת , במוצרהמכיל שומ� חלב כשומ� יחיד , בשמ�של מי� 

  .  על פי משקל�80% יותר א� פחות מאו 39%שומ� חלב של 

בתוספת של חלב ) WHEY( של מי גבינה ריכוז י"ע המתקבלי� מוצרי�  . 3

בתנאי שיש לה� שלושת , 04.06יסווגו כגבינה בפרט , חלב או שומ�

  :�האיפיוני� שלהל

  ;  ומעלה5%, היבשלפי משקל החומר , תכולת שומ� החלב) א(

  

  

  

  

  

; �85% לפחות א� לא יותר מ70%, משקללפי , תכולת חומר יבש) ב(

  וכ�

  . ה� מתובנתי� או ניתני� לתיבנות) ג(

  :  זה אינו כוללפרק  . 4

 �95%מיותר , המכילי� לפי משקל,  ממי גבינההמתקבלי�מוצרי� ) א(

 בסיס על המחושבת, מי� נטולת כלקטוזה תהמתבטא ,לקטוזה

  ; )17.02 פרט( היבש החומר

המרכיבי� ממוצרי� שהתקבלו מחלב על ידי החלפת אחד או יותר   )ב(

שומ� לדוגמה (בחומר אחר ) לדוגמה שומ� בוטרי(הטבעיי� שלה� 

  א�; )21.06 או 19.01פרט ) (אולאי

 רוטאיני� של מי של שני� או יותר פתרכיזי�לרבות (אלבומיני� ) ג(

,  מי גבינהשל פרוטאיני� �80% משקל יותר מלפי המכילי� ,גבינה

פרט  (גלובוליני�או ) 35.02פרט ) ( היבשהחומרהמחושבי� על 

35.04 .(  

   : לפרטי משנהכללי�

 משמעו"  גבינה ששונומי "הביטוי, 04.04.1000 משנה פרט למטרת  . 1

 או חלק שכל, גבינה מי ,כלומר, גבינה מי מרכיבי העשויי�  מוצרי�

 גבינה מי, מה� הוצאו, המינרלי� או הפרוטיאיני�, מהלקטוזה

 י" מי גבינה ומוצרי� שנתקבלו עשל טבעיי�שהוספו לה� מרכיבי� 

  . גבינה מרכיבי� טבעיי� של מי שלערבוב 

 כולל חמאה אינו" חמאה"המונח , 04.05.1000 פרט משנה למטרות  . 2

  ). 04.05.9000משנה פרט  (GHEEנטולת מי� או 

 

;  טבעידבש; ביצי עופות;  חלב ותוצרת חלב� 4 פרק
   פ"של,  למאכל אד�ראויי� מוצרי� מ� החי
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    ביבוא        
  כוללים תוספת של סוכר או של  בלתי מרוכזים או שאינם, חלב ושמנת      04.01

  -אחר  ממתיק    
    

  ג"ק �        �          EU()MERC2(  40%(  %1עולה על שאינה , לפי משקל,  בעלי תכולת שומ�� 1000/9

  ג"ק �        �          EU()MERC2(  40%(   %6 א� אינה עולה על %1העולה על , לפי משקל,  בעלי תכולת שומ�� 2000/8

  )W.T.O) (EU(  %10 א� אינה עולה על  %6העולה על , לפי משקל,  בעלי תכולת שומ�� 4000/6

)MERC2(  
שקלי� חדשי�  5.50

   60%� מי" אלא"כל
  ג"ק �        �         

שקלי� חדשי�  W.T.O() EU() MERC2(  5.50(  %10העולה על , לפי משקל,  בעלי תכולת שומ��  5000/5
   60%� מי" אלא"כל

  ג"ק �        �         

          - תוספת של סוכר או של ממתיק אחר מרוכזים או כוללים, חלב ושמנת     04.02

1000  
  

שאינה , לפי משקל, בעלי תכולת שומ�, גרגרי או בצורות מוצקות אחרות,  באבקה�
   � :%1.5עולה על 

        

 מזו�, ממתקי�, שוקולד לייצור מיועדי� שה� הכלכלה משרד ל"אישר מנכ שלגביה� � � �  1020/5
  )W.T.O( )EU1 ()MERC2(  19.01 פרט שבגדר מזו� תכשירי או  גלידות,חיי� לבעלי

  ג"ק �        �          162%

  ג"ק �        �          W.T.O( )EU1 ()MERC2(  162%(  אחרי�  � � �  1090/8

             �:%1.5לפי משקל העולה על , בעלי תכולת שומ�, גרגרי או בצורות מוצקות אחרות,  באבקה�  2000
           �:ר או של ממתיק אחר שאינ כוללי תוספת של סוכ� � 2100

 מזו�, ממתקי�, שוקולד לייצור מיועדי� שה� הכלכלה משרד ל"מנכ אישר שלגביה�� � �  2120/2
   )W.T.O( )EU1(  19.01 פרט שבגדר מזו� תכשירי או גלידות ,חיי� לבעלי

  ג"ק �        �            212%

  ג"ק �        �           EU1 (    212%( אחרי�  � � � 2190/5

  ג"ק �        �           EU(  212%( (MEX)   אחרי���  2900/7

          �: אחרי�� 9000

  ג"ק �        �           EU1( )MERC2(  40%(   שאינ� כוללי� תוספת של סוכר או של ממתיק אחר� � 9100/7

  ג"ק �        �           EU1( )MERC2( 40%( אחרי�  ��  9900/0
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סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא         
04.03 

  
  ,(CURDLED MILK) קרושים חלב ושמנת ,(BUTTERMILK) חובצה     

  (FERMENTED) וכן חלב ושמנת אחרים שהותססו (KEPHIR) קפיר, יוגורט      
 תוספת של סוכר  אם מרוכזים או אם כוללים ,(ACIDIFIED) או שהוחמצו     
 תוספת של  אחר או של חמרים נותני טעם או אם כוללים או של ממתיק     
  -או לא , של אגוזים או של קקאו, פרי     

  
  

  
  

    
  

          �: יוגורט� 1000
          � :או תוספת של פרי/חומרי� נותני טע� ו,  המכיל קקאו�  � � 1010

1011/2 
  

   באבקה או בגרגירי או בצורה מוצקה אחרת המכילי שומני חלב � � � �
  )W.T.O ()EU1() MERC2(   לפי משקל%1.5בשיעור שאינו עולה על            

5.50  שקלי חדשי
   �60% מי" אלא"כל

  ג"ק  �         

1012/0 
  

  המכילי שומני חלב  באבקה או בגרגירי או בצורה מוצקה אחרת � � � �
  )W.T.O() EU1() MERC2(  לפי משקל %1.5בשיעור העולה על            

5.50  שקלי חדשי
   �60% מי" אלא"כל

  ג"ק �        �         

1013/8 � � � � )W.T.O() EU1(  לפי משקל %3המכילי שומני חלב בשיעור שאינו עולה על ,  אחרי

)MERC2(  
5.50  שקלי חדשי

   �60% מי" אלא"כל
  ג"ק �        �         

1019/5 � � � �שקלי חדשי  W.T.O() EU1() MERC2(  5.50(   אחרי
   �60% מי" אלא"כל

  ג"ק �        �         

 מיועד והתעסוקה שהוא המסחר משרד ל"אישר מנכ שלגביה מוצקה בצורה � � �  1020/3
  )W.T.O( )EU1(  שוקולד וממתקי לייצור

5.50  שקלי חדשי
   �60% מי" אלא"כל

  ג"ק �        �         

שקלי חדשי  W.T.O() EU1() MERC2(  5.50(   משקה על בסיס יוגורט� � � 1030/2
   �60% מי" אלא"כל

  ג"ק �        �         

1090/6 � � � שקלי חדשי  W.T.O() EU1(  5.50(  אחרי
   �60% מי" אלא"כל

  ג"ק �        �         

           �: אחרי�� 9000
           �:או תוספת של פרי/חומרי נותני טע ו,  המכיל קקאו� � � 9010

9011/4 
  

  המכילי שומני חלב ,  באבקה או בגרגרי או בצורה מוצקה אחרת� � � �
  )W.T.O() EU1() MERC2(   לפי משקל%1.5בשיעור שאינו עולה על            

5.50  חדשי שקלי
   �60% מי" אלא"כל

  ג"ק �        �         

9012/2 
  

  המכילי שומני חלב ,  באבקה או בגרגרי או בצורה מוצקה אחרת� � � �
  )W.T.O() EU1() MERC2(   לפי משקל%1.5בשיעור העולה על           

5.50  שקלי חדשי
   �60% מי" אלא"כל

  ג"ק �        �         

9013/0 � � � � )W.T.O() EU1(  לפי משקל %3המכילי שומני חלב בשיעור שאינו עולה על ,  אחרי

)MERC2(  
5.50  שקלי חדשי

   �60% מי" אלא"כל
  ג"ק �        �         

9019/7 � � � � שקלי חדשי  W.T.O() EU1() MERC2(  5.50(  אחרי
   �60% מי" אלא"כל

  ג"ק �        �         

9090/8 � � �שקלי חדשי  W.T.O() EU1() MERC2(  5.50(   אחרי
   �60% מי" אלא"כל

  ג"ק �        �         
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    ביבוא        
04.04 

  
  וכר או שלאם כוללים תוספת של ס אם מרוכזים או ,(WHEY) מי גבינה      
 אם הם כוללים , טבעי מוצרים שמרכיביהם חלב; או לא, ממתיק אחר      
  - פ"של, או לא, תוספת של סוכר או של ממתיק אחר      

  
  

  
  

  
  

  
  

1000 
  

  ומי גבינה ששונו א� מרוכזי� או א� כוללי� תוספת של סוכר ,  מי גבינה�
   � :או של ממתיק אחר או לא   

        

  יה והמסחר שה
 מיועדי
 לייצור יל משרד התעש" שלגביה
 אישר מנכ� � �  1010/2
  )MERC1(  מזו� לבעלי חיי
, מזו� לתינוקות, ממתקי
, שוקולד       

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           EU1() MERC2(  40%(   אחר� � � 1090/4

  ג"ק �        �           EU1(   40%(   אחרי�� 9000

          -ממרחי תוצרת חלב ; המופקים מחלב שמנים ושומנים אחרים, חמאה       04.05

          � : חמאה� 1000
           �:ג" ק1  באריזות מעל���  1030

  ה המסחר והתעסוקה שה� מיועדי� יל משרד התעשי" שלגביה� אישר מנכ���� 1032/3
   מזו� לבעלי חיי� , מזו� לתינוקות, גלידה,  ממתקי�,        לייצור שוקולד

  ג"ק �        �           פטור 

  ג"ק �        �           EU1( )W.T.O(*  160%(   אחרי�� � � �  1039/8

           �: אחרי����  1090

ה המסחר והתעסוקה שה� מיועדי� לייצור  יל משרד התעשי" שלגביה� אישר מנכ����  1092/7
  )MERC1( מזו� לבעלי חיי� , מזו� לתינוקות, גלידה,  ממתקי�,שוקולד

  ג"ק �        �           פטור 

  ג"ק �        �           W.T.O( )EU1(  140%(   אחר����  1099/2

  ג"ק �        �           W.T.O ()EU1(  140%(   ממרחי תוצרת חלב� 2000/9

           �: אחרי�� 9000
  ג"ק �        �           GHEE)  W.T.O) (EU1 (  140% מאה נטולת מי� או חמאה מסוגח ���  9020/0

  ג"ק �        �           W.T.O( )EU1(  140%(  אחרי� ���  9090/3

   (CURD) -גבינה וקום       04.06

        

1000 
  

  לרבות גבינה  ,)UNCURED OR UNRIPENED( )שאינה בשלה( גבינה טרייה �
    � :וקו�, ויה ממי גבינהעש  

      

 *)W.T.O(פ" בטבת התש'געד יו�   בתוק�) 210 'עמ, �2016ו"התשע, )19' הוראת שעה מס( המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�צו תערי�  (.)2019 בדצמבר 31(.  



  1.1.2017,�ז''בטבת�התשע'�ו,�1662ח�''�שיעורי�מק-�ת�''����������������������������������������������������������������������������������������ק                                            95

  

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

 סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (04.06פרט   

 שקלי� חדשי� EU1( )MERC2(  13.25(  קה צא� בשלמותה או בחלחלבעשויה מ � � �  1010/7
  ג"לק

         � 
  

       � 
  

  ג"ק
   

 שקלי� חדשי� W.T.O) (EU1() MERC2(  8.04(  אחרי� � � �  1090/9
  ג"לק

         � 
  

       � 
  

  ג"ק
   

           �:מכל הסוגי�, בינה מגוררת או באבקה ג� 2000
2020/5 

  
   שהיא מיועדת ופיתוח הכפרל משרד החקלאות " בצורת אבקה שלגביה אישר מנכ� � �

  )EU1() MERC2(  לייצור מזו� לבעלי חיי�        
  ג"ק �        �          8%

 שקלי� חדשי� W.T.O( )EU1(   8.35(ת    אחר� � � 2090/8
  ג"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� W.T.O) (EU1 ()MERC2(   8.35(   גבינה מעובדת שאינה מגוררת או שאינה אבקה� 3000/6
  ג"לק

         
        
  ג"ק 

  י'' המכילה גידי� מיוצרי� עגבינה אחרתובעלת גידי� כחולי�   גבינה� 4000/5

    Penicillium roqueforti  )W.T.O) (EU1 (   

 שקלי� חדשי� 8.35
  ג"לק

         
        
  ג"ק 

           � : גבינה אחרת� 9000
9020/8 
 
 
 שקלי� חדשי� W.T.O( (JOR))EU1() MERC2(  8.35(  )לומיח( גבינה לבנה שעברה הרתחה 

  ג"לק
         
        
  ג"ק 

9030/7 
 
 
שקלי� חדשי�  JIMEED(  (JOR)) EU1() MERC2(  4.10(מיד ' גבינה מוקשה מיובשת מסוג ג
  ג"לק

         
        
  ג"ק 

9090/1 
 
 
 שקלי� חדשי� W.T.O) (EU1() MERC2(  8.04(    אחרי�
  ג"לק

         
        
  ג"ק 

          -משומרות או מבושלות  ,טריות, בקליפתן, ביצי עופות       04.07

        �: לדגירהביצי� מופרות � 1000

  א"כ �        �           פטור  )Gallus domesticus )MERC1 של עופות בית מהמי�  � �  1100/4

 שקלי� חדשי� EU1(  3.60(  אחרות � � 1900/7
   �50% מי" אלא"כל

  א"כ �        �         

          � :ותאחרביצי� טריות  � 2000

שקלי� חדשי�  Gallus domesticus)W.T.O( )EU1(   0.30  של עופות בית מהמי�  � �  2100/3
 �170% מי" אלא"כל

  א"כ �        �         

שקלי� חדשי�  W.T.O( )EU1(  0.30(   אחרות� �  2900/6
 �170% מי" אלא"כל

  א"כ �        �         
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          )המשך (04.07פרט   

שקלי� חדשי�  W.T.O( )EU1(  0.30(   אחרות� �  9000/8
 170%� מי" אלא"כל

  א"כ �        �         

04.08 
  

  מבושלים, מיובשים, טריים, ביצים ביצי עופות שלא בקליפתן וחלמוני      
   משומרים באופןקפואים או ,מתובנתים, בקיטור או על ידי הרתחה במים      
  -או לא , ממתיק אחר אם כוללים תוספת של סוכר או של, אחר      

  
  

  
  

  
  

  
  

           � : חלמוני ביצי�� 1000
שקלי�  EU(  14% + 8(  מיובשי� � � 1100/2

   י" אלג"קחדשי� ל
  100%�מ

  ג"ק �        �         

שקלי�  EU(  14% + 3.25(    אחרי�� � 1900/5
 י" אלג"קדשי� לח
  100%�מ

  ג"ק �        �         

          �:  אחרי�� 9000

שקלי�  EU(  14% + 8(  מיובשי� � � 9100/4
 י" אלג"קחדשי� ל

   100%�מ

  ג"ק �        �         

שקלי�  EU(  14% + 3.25(   אחרי� � � 9900/7
 י" אלג"קחדשי� ל

   100%�מ

  ג"ק �        �         

         -   דבש טבעי  04.09

 שקלי� חדשי� EU1() MERC2(  11.22(  ג" ק50ג ואינו עולה על " ק1.5באריזות שמשקל� עולה על  ���  0020/1
  �255%י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� W.T.O) (EU1() MERC2(  10.60 (  ג" ק50באריזות שמשקל� עולה על  ���  0030/0
  �255%י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� EU1() MERC2(   16.33(  אחר ���  0090/4
  �255%י מ"ג אל"לק

  ג"ק �        �         

  ג"ק �        �           MERC1( 12%(פ  "מוצרים מן החי הראויים למאכל של 04.10/1
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   :5  לפרקכללי�

  :  זה אינו כוללפרק  . 1

שלפוחיות וקיבות של בעלי , למעט מעיי (למאכל הראויימוצרי ) א(

 נוזל או בצורתוד של בעלי חיי ,  או בחתיכותשלמי ,חיי

  ; )מיובש

שאינ טובי� שבגדר פרט , )פרווהלרבות עורות  (גלדי אושלחי ) ב(

05.05 לחי או של גלדי  דומה של שופסולת )PARINGS( וגזירי

  ; )43 או 41פרקי  (05.11 גלמיי שבפרט עורות גלמיי או של

 שיער פסולתלמעט שיער סוסי או ,  מבעלי חייטקסטילחמרי   ) ג(

   או ; )XIחלק (סוסי

 מטאטאי לייצורמוכני   )KNOTS AND TUFTS( ופקעותאגדי  ) ד(

  ). 96.03פרט (או מברשות 

בתנאי שקצוות השורשי (מיו� שיער לפי אורכו , 05.01 פרט למטרות  . 2

  . עיבודאינו מהווה )  אינ מסודרי יחדהעליוניוהקצוות  

3 .   )NARWHAL( של סוסי י של חדשני, של סוסי יאור, חטי של פילי

 נחשביקרני קרנ� וכ� שיניי של כל בעלי חיי , בר ושל חזירי

  ". שנהב"כ

ערות הרעמה או שערות הזנב משמעו ש" ר סוסשיע "המונח,  זו בתוספת  .4

, בי� יתר, כולל 05.11 פרט . ושל בעלי חיי ממשפחת הסוסשל בקר

שכבה או לא ע חומר תומ�  בצורה של, שיער סוס ופסולת שיער סוס

  .או לא

  

   פ"של, חיי
 מוצרי
 שמקור
 מבעלי � 5 פרק
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    ביבוא        
  או נטול שומן (WASHED) אם רחוץ, בלתי מעובד, שיער אדם     05.01/7

     (SCOURED) פסולת של שיער אדם;  או לא  (CAN) )MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

          שערות של גירית ושערות אחרות; חזירי בר זיפים או שערות של חזירים או     05.02

          -שערות מסוגים אלה  פסולת של זיפים ושל; לייצור מברשות      
 (CAN)   זיפי� או שערות של חזירי� או חזירי בר ופסולת של זיפי� ושערות אלה� 1000/4

)MERC1(  

  ג"ק �        �           פטור

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1( (CAN)  אחרי� � 9000/6

   שלמים או, )למעט של דגים(שלפוחיות וקיבות של בעלי חיים , ים מעי    05.04

        

       מיובשים, שרויים במי מלח, מומלחים, קפואים, צוננים, טריים, בחתיכות     
          -או מעושנים       

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1( (CAN)  מעיי� של צא� � � � 0010/0

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1 ((CAN)  מעיי� עבי� � � � 0020/9

  ג"ק �        �          MERC1(  8.5% ((CAN)  קיבות מסו של עגלי� � � � 0030/8

  ג"ק �        �           MERC1(  8% ((CAN)  אחרי� � � � 0090/2

  וחלקי נוצות, תיהםעם נוצותיהם או פלומו,  גלדים וחלקים אחרים של עופות    05.05

        

      ,מאשר ניקוי ופלומות שלא עובדו יותר) אם קצותיהן מקוצצים או לא(נוצות      
  -חלקי נוצות  אבקה ופסולת של נוצות או של; חיטוי או טיפול לשימורם      

        
  ג"ק �        �           פטור )MERC1( (CAN)  פלומות; )STUFFING(  נוצות מסוג המשמש למילוי� 1000/7

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1 ((CAN)  אחרי� � 9000/9

   שהוכנו בצורה, נטולות שומן, בלתי מעובדות,  עצמות וליבות הקרניים    05.06

        

      ; שטופלו בחומצה או נטולות מיקפא, )אך לא חתוכות לצורות(פשוטה      
          -של מוצרים אלה אבקה ופסולת       

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1 ((CAN)   ועצמות שטופלו בחומצה)OSSEIN( עצמ� � 1000/5

9000/7   ג"ק �        �           פטור  )(CAN)) MERC1  אחרי� 
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    ביבוא        
   קרניים, קרניים, עצם לוויתן ושיער עצם לוויתן, שריון צב, שנהב      05.07

        

       בלתי מעובדים או שהוכנו, טפרים ומקורים, ציפורניים, טלפיים, מסועפות     
      -אבקה ופסולת של מוצרים אלה ; בצורה פשוטה אך לא חתוכים לצורות     

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1( (CAN)  אבקה ופסולת של שנהב;  שנהב� 1000/3

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1 ((CAN)  אחרי� � 9000/5

   בלתי מעובדים או שהוכנו בצורה פשוטה אך לא, אלמוגים וחמרים דומים     05.08/2

   של סרטנים או של קיפודי ים, קונכיות של רכיכות; אחרעובדו באופן      

   או שהוכנו בצורה פשוטה אך לא חתוכים, בלתי מעובדים, ועצם דיונון     

  ג"ק �        �           פטור

  )MERC1 ((CAN)אלה  אבקה ופסולת של מוצרים , לצורות      

        

  ; קאנתארידס;)MUSK(ומושק ) CIVET(זבד , סם בלוטי הבונה, ענבר אפור    05.10/8
   בלוטות ומוצרים אחרים של בעלי חיים ששימושם; אם מיובשת או לא, מרה    

    קפואים או משומרים ארעית, צוננים, טריים, בהכנת מוצרים פרמצבטיים    

  )MERC1( (CAN) באופן אחר   

  פטור

  
         �  

  
       �  

  
  ג"ק

  

          ,3 או שבפרק 1פגרי בעלי חיים שבפרק ; פ"ל מוצרים של בעלי חיים ש   05.11

          -שאינם ראויים למאכל אדם      
  ג"ק �        �           פטור  )CAN( )MERC1(  זרע בקר � 1000/5

           �: אחרי�� 9000
          של רכיכות או של חסרי חוליות ,  מוצרי� של דגי� או של סרטני�� � 9100

           �:3פגרי חיות שבפרק ; אחרי� החיי� במי�       
  ג"ק �        �           8%  (CAN)  מהסוג המשמש כמזו� לדגי נוי או לציפורי� � � � 9130/2

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1( (CAN)   אחר� � � 9140/1

           � : אחרי�� � 9900
  ג"ק �        �           MERC1(  8% ((CAN) ו� לדגי נוי או לציפורי�  מהסוג המשמש כמז� � � 9920/6

  ג"ק �        �           פטור  )MERC1 ((CAN)  אחרי� � � � 9930/5

  



 

 

 



��1.1.2017,�ז''בטבת�התשע'�ג,�1806ח�''�שיעורי�מק-ת�''ק                                                                            101

  
  

  צמחי	 מוצרי II חלק

  :II לחלק כלל

א� ישירות ,  משמעו מוצרי� שגובבו(PELLETS) גלולות המונח, זה בחלק

   . לפי משקל3% עולה על שאינו מקשר ביחס בתוספת בלח� או
  

  

   :6 לפרק כללי�

  וטובי�חיי� זה כולל רק אילנות פרק, 06.01 פרט של השני לחלק פו�בכ  . 1

 כרגיל על ידי מגדלי המסופקי� מהסוגי�) ירקות שתילילרבות (

אול� הפרק אינו כולל ; נוי או שתילה לצרכי, פרחי� סוחרישתילי� או 

 אחרי�שו� ומוצרי� , (SHALLOTS) בצלצולי�, בצלי�, תפוחי אדמה

  . 7שבפרק 

 סוג שהוא משמעה מכל לטובי� 06.04 או 06.03 בפרטי
 התייחסות כל  . 2

 
 ופריטי
זרי פרחי
 ,  פרחי
סלי, פרחי
 לצרורות התייחסותג


מבלי להתחשב , סוג מאותו מטובי� חלק
 או כול
עשויי
 , דומי


י
 או 'קולז כוללי
 אינ
 אלה פרטי
, אול
. באבזרי
 מחמרי
 אחרי

 
  . 97.01 שבפרטלוחות מקשטי
 דומי

שורשי� , פקעות;  אילנות וצמחי� אחרי� חיי�� 6 פרק
   לקישוט קטופי� ועלווה רחי�פ ;ודומיה�
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
       בולבוסים, פקעים שורשיים, )TUBERS(פקעים , )BULBS(פקעות        06.01

       ,(CORMS) כותרות פרחים)CROWNS ( וקני שורש)RHIZOMES( ,     
         מלבד , ושורשיו) CHICORY(צמחי עולש ; בצמיחה או בפריחה, רדמהבת       

          - 12.12השורשים שבפרט        

      , כותרות פרחי� וקני שורש, בולבוסי�, פקעי� שורשיי�, פקעי�,  פקעות� 1000
           �:בתרדמה    

           �: מהסוג המשמש לזריעה או לשתילה� � � 1010
 א"כ �        �          פטור  )PAPAVER SPECIES   (CAN))MERC1 של צמח הפרג � � � � 1011/1
 א"כ �        �          פטור  )MERC1((CAN)    אחרי�� � � � 1019/4

           �: אחרי�� � � 1020
 א"כ �        �           PAPAVER SPECIES   (CAN)  10% של צמח הפרג � � � � 1021/0
 א"כ �        �           10%  (CAN)   אחרי� � � � � 1029/3
          , כותרות פרחי� וקני שורש, בולבוסי�, פקעי� שורשיי�, פקעי�,  פקעות� 2000

           �:צמחי עולש ושורשיו; בצמיחה או בפריחה     
           �: מהסוג המשמש לזריעה� � � 2010

 א"כ �        �          פטור  )PAPAVER SPECIES   (CAN)) MERC1צמח הפרג  של � � � � 2011/0
 א"כ �        �          פטור  )MERC1((CAN)    אחרי�� � � � 2019/3
 א"כ �        �           10%  (CAN)   צמחי עולש ושורשיו � � � 2020/1

           �: אחרי�� � � 2030
 א"כ �        �           PAPAVER SPECIES  )CAN(  10% הפרג  של צמח� � � � 2031/8
 ג"ק �        �           10%  (CAN)   אחרי� � � � � 2039/1

         וחוטרים ) CUTTING(ייחורים , )כולל שורשיהם( צמחים חיים אחרים       06.02

        )SLIP( ; נבגי פטריות-          
           � :וטרי� ללא שורש ייחורי� וח� 1000

 א"כ �        �          פטור  )MERC1 ((CAN)  חוטרי תמרי	 נותני פרי � � � 1010/1
 א"כ �        �           10%  (CAN)  אחרי� � � � 1020/0
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

 סטטיסטית  התוספות        

    בואבי        
          )המשך (06.02פרט   

2000/1 
  

  מהסוגי
 הנושאי
 פירות או , מורכבי
 או לא, שיחי
 ודליות,  אילנות�

  (CAN) ראויי� למאכל , אגוזי�   

 א"כ �        �           10%

 א"כ �        �           10%  (CAN) מורכבי� או לא ,  רודודנדרוני� ואזליאות� 3000/0
 א"כ �        �           10%  (CAN) מורכבי� או לא ,  ורדי�� 4000/9

           �: אחרי�� 9000
 ג"ק �        �          פטור  )MERC1((CAN)    נבגי פטריות� � � 9010/3
 ג"ק �        �          פטור  (CAN)   גרברה שתילי � � �  9020/1

           �: אחרי�� � � 9090
 ג"ק �        �           PAPAVER SPECIES   (CAN))MERC1(  10% של צמח הפרג � � � � 9091/3
 ג"ק �        �           MERC1(  10%((CAN)    אחרי�� � � � 9099/6

         מהסוג המתאים לצרורות פרחים או ) BUD( פרחים קטופים וציצי פרחים       06.03

         שעברו אימפרגנציה או , מולבנים, צבועים, ובשיםמי, טריים, לקישוט        

          -שהוכנו בצורה אחרת        
          �: טריי�� 1000

 ג"ק �        �           MERC2( 20%( (CAN)   ורדי�� � 1100/8
 ג"ק �        �           20% (CAN) ציפורני�  � �  1200/6
 ג"ק �        �           20% (CAN)  י�סחלב � �  1300/4
 ג"ק �        �           20% (CAN) חרציות  � � 1400/2
  )MERC2( Lilium spp. (CAN)) ( י�שושנ � �  1500/9

 ג"ק �        �           20%
       � : אחרי�� �  1900

 ג"ק �        �           PAPAVER SPECIES  (CAN) ) MERC1( 20% של פרג � � � 1910/0
 ג"ק �        �           MERC2(  20% ((CAN)  אחרי	 � � � 1990/2
          �: אחרי�� 9000

 ג"ק �        �           PAPAVER SPECIES   (CAN)) MERC1( 20% של פרג � � � 9020/0
 ג"ק �        �           20%  (CAN)  אחרי	 � � � 9090/3
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
         ללא פרחים או ציצי , ענפים וחלקים אחרים של צמחים, )FOLIAGE( עלוה       06.04

     שהם טובין מהסוג המתאים לצרורות , טחבים וחזזיות, ועשבים, פרחים       
         שעברו , מולבנים, צבועים, מיובשים, טריים, לקישוטפרחים או         

          -אימפרגנציה או שהוכנו בצורה אחרת         
            �:טריי� � 2000

 ג"ק �        �           פטור   )MERC1 ((CAN) ) לולבי�( כפות תמרי� � � � 2010/6
 ג"ק �        �          10%  (CAN)  אחרי� � � �  2090/8

          �: אחרי�� 9000
 ג"ק �        �          פטור  )MERC1 ((CAN)   כפות תמרי�� � � 9010/9
 ג"ק �        �          10%  (CAN)  אחרי� � � � 9090/1
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   :7 לפרק כללי�

  .12.14 מספוא שבפרט  זה אינו כולל מוצריפרק  . 1

 פטריות כולל" ירקות"המונח , �07.12 ו07.11, 07.10, 07.09 בפרטי�  . 2

, דלעות, קישואי�, צלפי�, זיתי�, )TRUFFLES( כמהי�, למאכל ראויות

 מהמי� פירות, (Zae mays var. saccharata) מתוק תירס, חצילי�

Capsicum ,או מהמי� Pimenta תמכה, פטרוסיליה, שומר (CHERVIL) ,

 Origanum majorana) ואזובית מתוקה, (CRESS) נהרות�גרגירי, טרגו�

  Majorana hortensis)או 

מהסוגי� הנכללי� בפרטי� ,  המיובשי�הירקות כולל את כל 07.12 פרט  . 3

   :מלבד, 07.11 עד 07.01

   ;)07.13פרט   (תרמילי�ללא , ירקות מיובשי� ממשפחת הקטניות) א(

   ;11.04 עד 11.02וק בצורות המפורטות בפרטי� תירס מת ) ב(

של תפוחי אדמה , וגלולותגרגירי� , פתיתי�, אבקה, קיבר, קמח  ) ג(

  ; )11.05פרט  (

 ואבקה של ירקות מיובשי� (MEAL) קיבר (FLOUR)קמח   )ד(

   ).11.06פרט ( 07.13 שבפרטממשפחת הקטניות 

 או Capsicumמהמי�  מיובשי� או מרוסקי� או טחוני� פירות, אול�  . 4

   ).  09.04פרט ( ממועטי� מפרק זה Pimenta מהמי�

הראויי� , מסויימי�שורשי� ופקעי� ,  ירקות� 7 פרק
   למאכל
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
   -טריים או צוננים , תפוחי אדמה         07.01

        

          �: זרעי�� 1000
  W.T.O ((JOR) (CAN)(   שישוחררו בחודשי� יוני עד ספטמבר� � � 1010/1

 ג"ק �        �           97%
 ג"ק �        �           W.T.O ((JOR) (CAN) 10%(   שישוחררו בחודשי� אוקטובר עד מאי� � � 1090/3
          �: אחרי�� 9000
      �: שישוחררו בחודשי� יולי עד אפריל� � � 9010

שקלי� חדשי�  W.T.O) (1EU(  (JOR)  1.81(  ג" ק750באריזות שמשקל� עולה על  � � � �  9011/1
  �230%מ י" אלג"קל

 ג"ק �        �         

שקלי� חדשי�  EU1(  1.81 ((JOR)  אחרי� � � � �  9019/1
  �230%מ י" אלג"קל

 ג"ק �        �         

      �:י שישוחררו בחודשי� מאי עד יונ� � � 9020
שקלי� חדשי�  W.T.O) (1EU(  (JOR)  1.57(  ג" ק750באריזות שמשקל� עולה על  � � � �  9021/0

  �234%מ י" אלג"קל
 ג"ק �        �         

שקלי� חדשי�  EU1(  1.57 ((JOR)  אחרי� � � � �  9029/3
  �234%מ י" אלג"קל

 ג"ק �        �         

 ג"ק �        �             -ות או צוננות טרי, עגבניות        07.02

שקלי חדשי  1EU(  (JOR) 0.91(   שישוחררו בחודשי יוני עד אוקטובר� � � 0010/0
  �272%מ י" אלג"קל

 ג"ק �        �         

  )1EU(  (JOR))W.T.O(  שישוחררו בחודשי נובמבר עד מאי � � � 0090/2
1.21  שקלי חדשי

  �272%מ י"אל ג"קל
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד ס כללימכ. ג תיאור. ב פרט. א

 סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
   וירקות שומיים) LEEK(כרשה , שום, )SHALLOTS(בצלצולים , בצלים          07.03

)        ALLIACEOUS (טריים או צוננים , אחרים-   

        

          �: בצלי� ובצלצולי�� 1000
 ג"קשקלי� חדשי� ל W.T.O) (1EU(  (JOR) 1.11(שישוחררו בחודשי� יולי עד אפריל   � � � 1010/7

  298%�מ י"אל
 ג"ק �        �         

 ג"קשקלי� חדשי� ל W.T.O) (1EU(  (JOR)  0.77(   אחרי�� � � 1090/9
  298%� מי"אל

 ג"ק �        �         

      �: שו�� 2000
ג " שקלי� חדשי� לק1EU(  (JOR)  9.94(   שיני שו�� � �  2030/4

  340%�י מ"אל
  ג"ק �        �         

 ג"ק שקלי� חדשי� ל1EU(  (JOR) 7.25(אחרי�   � � �  2090/8
 7.04�מ פ " אל340%�י מ"אל

  ג"קשקלי� חדשי� ל

 ג"ק �        �         

 ג"ק �        �           EU(  (JOR) 75%(   כרשה וירקות שומיי� אחרי�� 9000/0

07.04  

  
  BRASSICAS)(ומיני כרוב ) KALE(כרוב עלים , קולורבי, כרובית, כרוב    

  -טריים או צוננים , הראויים למאכל, דומים    
   

  
   

  
   

  
   

  
ג " שקלי� חדשי� לק1EU(  (JOR)  0.81(   כרובית וברוקולי ע� ראש� 1000/6

 128%�י מ"אל
 ג"ק �        �         

ג " שקלי� חדשי� לק1EU(  (JOR)  0.81(  כרוב ניצני� � 2000/5
 128%�י מ"אל

 ג"ק �        �         

          �: אחרי�� 9000
  ג"קשקלי� חדשי� ל 1EU(  (JOR)  0.62(  כרוב סיני � � � 9010/7

  128%� מי"אל
 ג"ק �        �         
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

 סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (07.04פרט   

ג " שקלי� חדשי� לק1EU(  (JOR)  0.72(  קולורבי � � � 9020/6
 �128%י מ"אל

 ג"ק �        �         

ג " שקלי� חדשי� לק1EU(  (JOR) 0.72(  כרוב לב�,  כרוב אדו�� � �  9030
 �128%י מ"אל

   

ג " שקלי� חדשי� לק1EU(  (JOR)  0.72(  אחר � � � 9090/9
 �75%י מ"אל

 ג"ק �        �         

          � טריים או צוננים, )Cichorium spp(. ועולש )Lactuca sativa( חסה        07.05

          � : חסה� 1000
 ג"קשקלי� חדשי� ל 1EU(  (JOR) 0.71(  )ראש חסה (LETTUCEב  חסת כרו� � 1100/1

  89%�מ י"אל
 ג"ק �        �         

 ג"קשקלי� חדשי� ל 1EU(  (JOR) 0.71(   אחרי�� � 1900/4
  89%�מ י"אל

 ג"ק �        �         

          � : עולש� 2000

  (WITLOOF CHICORY)   עולש תרבותי� � 2100/0
     (Cichorium intybus var. foliosum)  (JOR) )MERC1( 

  ג"ק �        �           פטור 

 ג"ק �        �           10% (JOR)   אחרי� � � 2900/3

07.06 
  

   צנון וצנונית ושורשים, סלריאק, זקן התיש, סלק אדום לסלט, לפת, גזר      

   �  טריים או צוננים, דומים ראויים למאכל     

        

           � : גזר ולפת� 1000
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 ידהיח שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
      )המשך (07.06פרט  

שקלי� חדשי�  EU( (JOR)   1.08(  שישוחררו בחודשי� דצמבר עד מאי � � � 1010/0
  �213%מ י" אלג"קל

 ג"ק �        �         

 דשי�שקלי� ח EU( (JOR)   1.41(   שישוחררו בחודשי� יוני עד נובמבר� � � 1090/2
  �213% מי" אלג"ק

 ג"ק �        �         

           �: אחרי�� 9000
שקלי� חדשי�  1EU(  (JOR)  0.82(   שורשי סלריאק� � � 9010/2

 145%�מ י" אלג"קל
 ג"ק �        �         

שקלי� חדשי�  1EU(  (JOR)  0.49(  צנו� וצנונית � � � 9030/0
  145%�מ י" אלג"קל

 ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� EU( (JOR)   3.80(  אחרי� � � � 9090/4
 75%�י מ"ג אל"לק

 ג"ק �        �         

      1EU(  (JOR)(  צנו� וצנונית � � � 9030/0
  , )GHERKINS(ומלפפונים מערביים ) CUCUMBERS(מלפפונים      07.07/0

    � צוננים טריים או     

 שקלי� חדשי� 0.97
 170%�י מ"ג אל"לק

 ג"ק �        �         
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

 סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
07.08 

   � טריים או צוננים, בתרמילים או בלי תרמילים, ירקות ממשפחת הקטניות      

        

שקלי� חדשי�  EU1(  1.01((JOR)   אפוני� � 1000/7
  114%�מ י" אלג"קל

 ג"ק �        �         

  1EU(  (JOR)(  (Vigna spp. Phaseolus spp)  שעועיות� 2000/6

 שקלי� חדשי� 1.01
  114%�מ " אלג"קל

 ג"ק �        �         

           �: ירקות אחרי� ממשפחת הקטניות� 9000
חדשי� שקלי�  0.85  (JOR)  פול � � �  9020/7

 �114%י מ'' ג אל''קל
 ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� EU( (JOR)   0.85(   אחרי�� � � 9090/0
 �75%י מ"ג אל"לק

 ג"ק �        �         

   -טריים או צוננים , ירקות אחרים        07.09

        

           � : אספרגוס� 2000

 ג"ק �        �           SPARGEL(  )1EU(  (JOR)  75%(לב�  ���  2010/3
 ג"ק �        �           EU) (JOR(   75%(  אחרי� ���  2090/5
 שקלי� חדשי� EU(  (JOR)  0.46(   חצילי�� 3000/3

  89%�י מ"ג אל"לק
 ג"ק �        �         

שקלי� חדשי�  1EU(  (JOR)  0.77( מלבד סלריאק ,  כרפס� 4000/2
  89%�מ י" אלג"קל

 ג"ק �        �         

           � : פטריות וכמהי�� 5000
   � :Agaricus פטריות מסוג � � 5100

        
 ג"ק �        �           EU(  (JOR)  10%(   שישוחררו בחודשי� מאי עד ספטמבר� � � 5110/8
 שקלי
 חדשי
 1EU(  (JOR)  5.68(  אחרות � � � 5190/0

 �344%י מ"ג אל"לק
 ג"ק �        �         

           � : אחרי�� � 5900
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
      )המשך( 07.09פרט  

 ג"ק �        �           EU( (JOR)   10%(   עד ספטמברמאי שישוחררו בחודשי� � � � 5910/1
 ג"ק �        �          EU( (JOR)   10%(   כמהי�� � �  5920/0
 שקלי� חדשי� 1EU(  (JOR)  5.68(  אחרות � � � 5990/3

 �344%י מ"ג אל"לק
 ג"ק �        �         

   Pimenta  )EU(  (JOR) או מהמי� Capiscum   פירות מהמי�� 6000/0

 שקלי� חדשי� 1.36
 93%�י מ"ג אל"לק

 ג"ק �        �         

שקלי� חדשי�  1EU(  (JOR)  1.32( זילנדי ותרד גינה �תרד ניו,  תרד� 7000/9
  106%�מ י" אלג"קל

 ג"ק �        �         

9000 �           �: אחרי
שקלי� חדשי�  EU ( (JOR)  1.46(   קינרס כדורי�  9100/5

  114%�מ י" אלג"קל
 ג"ק �        �         

9200/3 � �  שקלי� חדשי� EU(  (JOR) 1.82(  זיתי
  127%�מ י" אלג"קל

 ג"ק �        �         

  �:PUMPKINS, SQUASH AND GOURDS (Cucurbita spp.)מסוג ת ו דלע� �  9300
    

 שקלי� חדשי� EU) (JOR(  0.54(קישואי�   � � �  9310/0
  �128%י מ"ג אל"לק

 ג"ק �        �         

 שקלי� חדשי� JOR(  0.54(אחרי�   � � �  9390/2
  �128%י מ"ג אל"לק

 ג"ק �        �         

          �: אחרי�� �  9900

 שקלי� חדשי� EU( )MERC2(  0.54( (JOR)  תירס מתוק � � � 9920/6
 �128%י מ"ג אל"לק

 ג"ק �        �         

 ג"ק �        �           EU(  (JOR)   75%(  אחרי� � � � 9990/9
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

 סטטיסטית התוספות        

    ביבוא        
     -קפואים , )בלתי מבושלים או מבושלים בקיטור או שלוקים במים(ירקות        07.10

 �2.46פ מ"אל  EU1(  12%(   תפוחי אדמה� 1000/3
 ג"ק לשקלי� חדשי�

 ג"ק �        �         

           � :בתרמילי� או בלי תרמילי�,  ירקות ממשפחת הקטניות� 2000
 �1.22פ מ" אלEU1(   12%(  פוני� א� � 2100/0

 ג"קשקלי� חדשי� ל
 ג"ק �        �         

 �1.22פ מ" אלEU1(  12%( (.Vigna spp. Phaseolus spp)  שעועית- -  2200/8
 ג"קשקלי� חדשי� ל

 ג"ק �        �         

          � : אחרי�� � 2900
 ג"ק �        �           8%  (CAN)  (Vicia faba var major)  פול הגינה� � � 2920/1
2990/4 � � � 
 ג"ק �        �          EU1(  20%(  אחרי
 ג"ק �        �           EU1(  20%(   תרד� 3000/1
 �1.64פ מ" אלEU1(  12%(  תירס מתוק � 4000/0

 ג"ק לשקלי	 חדשי	
 ג"ק �        �         

8000 �
           � : ירקות אחרי
  ג"ק �        �           EU1( 20%(פלפל או סלרי  , כרוב, ברוקולי, כרובית- - -  8010/5

 ג"ק �        �          EU1(    8%(  פטריות ���  8020/4
  ג"ק �        �           EU1(  8%( (CAN)   כרשה או במיה ���  8030/3

 0.97�פ מ" אלEU1(  12%(   גזר���  8040/2
 ג"ק לשקלי� חדשי�

  ג"ק �        �         

 ג"ק �        �          EU1(  30%((CAN)    אחרי�� � � 8090/7
  )EU1(   תערובת של ירקות� 9000/5

 �1.53פ מ" אל12%
  ג" קשקלי� חדשי�

 ג"ק �        �         

   במי, חמצנית-באמצעות גז גופרית דו, לדוגמה(ירקות משומרים זמנית        07.11

  אך בלתי מתאימים , )במי גופרית או בתמיסות משמרות אחרות, מלח     

   � זה לאכילה מיידית במצבם     

        

   )EU(   זיתי�� 2000/0
 �1.00פ מ" אל12%

 ג"ק לשקלי� חדשי�
 ג"ק �        �         

  )EU(  מלפפוני� ומלפפוני� מערביי� � 4000/8
 �0.62פ מ" אל12%

 ג"ק לשקלי� חדשי�
 ג"ק �        �         
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
  )המשך (07.11פרט   

        

           � : פטריות וכמהי�� 5000
 ג"ק �        �          Agaricus   8% פטריות מסוג � � 5100/5
 ג"ק �        �          8%  רי� אח� � 5900/8

           �:תערובות של ירקות;  ירקות אחרי�� 9000
  )Pimenta  )EU  או מהז�Capiscum פימנטו מהז�; Piper פלפל מהז� � � � 9010/2

 ג"ק �        �          12%
 �1.00פ מ" אלEU(  12%( עגבניות  ���  9020/1

 ג"קשקלי� חדשי� ל
 ג"ק �        �         

 ג"ק �        �           EU(  40%( תפוחי אדמה  ���  9030/0
          �: אחרי���� 9040

   )EU1(   תירס מתוק� � � � 9041/7
 �1.63פ מ" אל12%

 ג"קשקלי� חדשי� ל
 ג"ק �        �         

 ג"ק �        �          EU(  12%(  בצלי� � � � � 9042/5
 ג"ק �        �          פטור  )EU(  צלפי�  � � � �  9043/3
 ג"ק �        �          EU(  30%(  אחרי�  � � � � 9049/0

  , שבורים או אבקה, פרוסים, חתוכים, שלמים, ירקות מיובשים        07.12
  � נוספת אך בלא הכנה      

        

 ג"ק �        �           EU(  12%((CAN)   בצלי� � 2000/8
   WOOD EARS   (Auricularia spp.) פטריות מסוג,  פטריות� 3000

   �: וכמהי� JELLY TREMELLA (.Fungi spp)פטריות מסוג   

          

  )Agaricus    (CAN))MERC1 פטריות מסוג � � 3100/5

 ג"ק �        �           8%
  EARS WOOD   (CAN) (.Auricularia spp) פטריות מסוג � � 3200/3

 ג"ק �        �           8%
  JELLY FUNGI    (Tremella spp.) (CAN) פטריות מסוג� � 3300/1

 ג"ק �        �           8%
 ג"ק �        �          פטור   )MERC1( (CAN)    אחרי�� � 3900/8

           �:תערובות של ירקות;  ירקות אחרי�� 9000
 ג"ק �        �           EU1(   16%(   שו�� � � 9010/0
 ג"ק �        �          פטור  )EU1 ((CAN)   אזובית� � � 9020/9
 ג"ק �        �           CAN() EU1(  8%(  אבקה ופתיתי� של עגבניות � � � 9030/8
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

יתסטטיסט  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (07.12פרט   

 ג"ק �        �          פטור  )CAN( )MERC1(  תירס מתוק � � � 9040/7
 ג"ק �        �           CAN) (EU1 (  8%(  שורש סלרי, כרוב מסולסל ���  9050/6
 ג"ק �        �           רפטו  )CAN() MERC1(ברוקולי  , שעועית ע� תרמיל,  אספרגוס���  9070/4
 ג"ק �        �           EU1( 12%( (CAN)   אחרי� � � � 9090/2

  , אם מקולפים, בלי תרמילים, ירקות מיובשים ממשפחת הקטניות       07.13
  � או לא ,מפוצלים     

        

  )MERC1( (CAN)  (Pisum sativum) אפוני� � 1000/7

 ג"ק �        �          פטור
 שקלי� חדשי� CAN) (MEX( )EU ()W.T.O( )MERC2(  1.07(   חימצות�  2000/6

  �140%מ י" אלג"קל
 ג"ק �        �         

   �:(.Vigna spp., Phaseolus spp) שעועית � 3000

        
3100/3 

  
  Vigna mungo (L.) שעועית מהמיני� � �

    Vigna radiata (L.) Wilczek    או  Hepper  )MERC1(  

 ג"ק �        �          פטור

  )Phaseolus ( )MERC1או  Vigna angularis( שעועית קטנה אדומה � � 3200/1

 ג"ק �        �          פטור
  )MERC1(  (CAN) (Phasolus vulgaris) כולל שעועית לבנה,  שעועית� � 3300/9

 ג"ק �        �          פטור
 ג"ק �        �          פטור  )Vigna subterranea( (CAN) )MERC1או  Voandzeia subterranea(  במברה שעועית� �  3400/7
  )MERC1( (CAN) (Vigna unguiculata) לוביה � �  3500/4

 ג"ק �        �          פטור
 ג"ק �        �          פטור  )MERC1(  (CAN)  אחרי�� � 3900/6
 ג"ק �        �          פטור  )MERC1((CAN)    עדשי�� 4000/4
  ,  ופול המספוא(Vicia faba var. major) פול רחב � 5000/3

 Minor)   Vicia faba var. equinq, Vicia faba var.(  (CAN)) MERC1(    

 ג"ק �        �          פטור

 ג"ק �        �          טורפ  )MERC1( (CAN) (Cajanus cajan) אפונת יונה �  6000/2
9000/9 �
 ג"ק �        �          פטור   )(CAN))MERC1    אחרי

  בטטה ושורשים,ארטישוק ירושלמי, פקעת הסחלב, מרנטה קנית, קסבה      07.14
  קפואים או, צוננים , טריים,ופקעות אחרים בעלי ריכוז עמילן או אינולין גבוה    
 -) (SAGO PITHשידרת סגו ; או לא, ים או בצורת גלולותמיובשים אם פרוס    

        

 ג"ק �        �          פטור  )MERC1(   קסבה� 1000/5
שקלי� חדשי�  EU(  1.05 ((JOR) בטטה  � 2000/4

  �230% מי" אלג"קל
 ג"ק �        �         
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 יחידה שיעור. ה מס קנייה. ד מכס כללי. ג תיאור. ב פרט. א

  סטטיסטית  התוספות        

    ביבוא        
          )המשך (07.14פרט   

 ג"ק �        �          Dioscorea spp(  8%.( פראית  בטטה�  3000/3
 ג"ק �        �          8% (.Colocasia spp) קולקס �  4000/2
5000/1  � (Xanthosoma spp.) YAUTIA 8%          �        � ג"ק 
 ג"ק �        �          8%   אחרי��  9000/7




