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 ק"ת―שיעורי מק"ח 1825, כ"ד בתמוז התשע"ז, 102218.7.2017

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 10(, 
התשע"ז-2017

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

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

תיקון	התוספות	
הראשונה,	השישית	

והעשירית	-	
הוראת	שעה

על	אף	האמור	בצו	תעריף	המכס	והפטורים	ומס	קנייה	על	טובין,	התשע"ז-42017	)להלן	1 
-	הצו	העיקרי(,	בתקופה	שעד	יום	ב'	בסיוון	התשפ"ב	)1	ביוני	2022(	יראו	כאילו	-

	בתוספת	הראשונה	- )1(

	בפרט	07 15,	בסעיפים	1090	ו–9090,	בטור	ג',	במקום	"8%"	בא	"פטור"; )א(

	בפרט	08 15	- )ב(

	בפרט	משנה	1000,	בטור	ג',	במקום	"8%"	בא	"פטור"; )1(

	במקום	פרט	משנה	9000	בא: )2(

ה ד ג 						ב א 

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

-9000/2|")MERC1(	ק"ג";--פטוראחרים

	בפרט	11 15	- )ג(

	במקום	פרט	משנה	1000	בא: )1(

-1000/4|")JOR(	)MERC1(	גלמי	ק"ג";--פטורשמן

	במקום	פרט	משנה	9000	בא: )2(

-9000/6|")JOR(	)MERC1(	ק"ג";--פטוראחרים

	בפרט	12 15	- )ד(

	סעיף	1921	-	בטל; )1(

	אחרי	סעיף	1920	בא: )2(

ליטר	"1922/7---- 	5 מעל	 באריזות	 חמניות	 שמן	
)JOR(	)TUR(	)EU1(

ק"ג";--7%

	במקום	פרטי	משנה	2100	ו–2900	בא: )3(

שמן	גלמי,	אם	הוסר	ממנו	גוסיפול	"|2100/9--
	)	)JOR	לא	או	)GOSSYPOL(

)MERC2(	)MERC4(

ק"ג--פטור

--2900/2|)JOR(	)MERC4(	ק"ג";--פטוראחרים
__________

ע"ר	1937,	תוס'	1,	עמ'	183;	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	118  	1
ס"ח	התש"ט,	עמ'	154;	התש"ך,	עמ'	18;	התשמ"ד,	עמ'	161  	2

ס"ח	התשי"ב,	עמ'	344;	התש"ן,	עמ'	190  	3
ק"ת-שיעורי	מק"ח,	התשע"ז,	עמ'	41  	4
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	בפרט	13 15	- )ה(

	במקום	פרטי	משנה	1100	ו–1900	בא: )1(

ה ד ג 						ב א 

מס	קנייה		מכס		כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

--1100/8|")JOR(	)MERC1(	)EU(	גלמי	ק"ג--פטורשמן

--1900/1|)JOR(	)MERC1(	)EU(	ק"ג";--פטוראחרים

	במקום	פרטי	משנה	2100	ו–2900	בא: )2(

--2100/7|")JOR(	)MERC1(	)EU(	גלמי	ק"ג--פטורשמן

--2900/0|)JOR(	)MERC1(	)EU(	ק"ג";--פטוראחרים

בא	 	"8%" במקום	 ג',	 בטור	 ו–9990,	 	9190 	,1990 	,1190 בסעיפים	 	,15 14 	בפרט	 )ו(
"פטור";

	בפרט	15 15	- )ז(

	במקום	פרטי	משנה	1100	ו–1900	בא: )1(

--1100/3|")MERC1(	גלמי	ק"ג--פטורשמן

--1900/6|)MERC1(	ק"ג";--פטוראחרים

	במקום	פרטי	משנה	2100	ו–2900	בא: )2(

--2100/2|")MERC1(	)TUR(	)CAN(	גלמי	ק"ג--פטורשמן

--2900/5|)MERC1(	)TUR(	)CAN(	ק"ג";--פטוראחרים

	בפרט	משנה	3000,	בטור	ג',	במקום	"8%"	בא	"פטור"; )3(

	במקום	פרטי	משנה	5000	ו–9000	בא: )4(

--5000/1|")MERC1(	ופיצוליו	שומשום	ק"ג--פטורשמן

--9000/7|)MERC1(	ק"ג";--פטוראחרים

	בתוספת	השישית	לצו	העיקרי,	בטור	א'	- )2(

	במקום	פרט	"2120 15 15"	בא	"2100 15 15"; )א(

	במקום	פרט	"2990 15 15"	בא	"2900 15 15"; )ב(

	בתוספת	העשירית	לצו	העיקרי	- )3(

	ברשימה	א'	- )א(

	במקום	"9020 08 15"	בא	"9000 08 15"; )1(

	במקום	"1010 11 15"	בא	"1000 11 15"; )2(

	במקום	"9020 11 15"	בא	"9000 11 15"; )3(



המחיר 1.62 שקלים חדשים  ISSN 0334-7014  סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי
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	במקום	"1110 13 15"	בא	"1100 13 15"; )4(

	במקום	"1920 13 15"	בא	"1900 13 15"; )5(

	במקום	"2110 13 15"	בא	"2100 13 15"; )6(

	במקום	"2920 13 15"	בא	"2900 13 15"; )7(

	במקום	"1190 15 15"	בא	"1100 15 15"; )8(

	במקום	"1930 15 15"	בא	"1900 13 15"; )9(

	במקום	"2990 15 15"	בא	"2900 13 15"; )10(

	במקום	"9029 15 15"	בא	"9000 13 15"; )11(

	ברשימה	ב'	- )ב(

	פרטים	9090 08 15	ו–1190 13 15	והאמור	לצדם	-	נמחקו; )1(

	בפרט	2110 12 15,	בטור	א',	במקום	האמור	בו	בא	"2100 12 15"; )2(

	ברשימה	ד'	- )ג(

	במקום	פרט	"2190 12 15"	בא	"2100 12 15"; )1(

	במקום	פרט	"2990 12 15"	בא	"2900 12 15"; )2(

	פרטים	"2120 13 15,	2990 13 15,	9021 15 15,	9022 15 15"	-	נמחקו  )3(

י"ז	בתמוז	התשע"ז	)11	ביולי	2017(
)חמ	3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ 	 ה ש מ
שר	האוצר

תיקון טעות דפוס

בצו	יבוא	חופשי	)תיקון(,	התשע"ז-2017,	שפורסם	בק"ת-שיעורי	מק"ח	1816,	התשע"ז,	
עמ'	992,	בסעיף	2,	בפסקה	)14(,	בטבלה,	בטור	א',	במקום	פרטי	המכס	שצויינו	צריך	להיות	

 "44 21 9000"

)חמ	3-552-ת1(
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