
רשומות

קובץ התקנות
שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

22 באוקטובר 2017  1831 ב' בחשוון התשע"ח 

עמוד

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 5(, התשע"ג-2013 )תיקון(,
התשע"ח-2017                                                                                                                                               2

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון(, התשע"ח-2017                                                          2

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )הוראת שעה(, התשע"ח-2017                                               2

תיקוני טעויות

ק"ת-שיעורי מק"ח 1831, ב' בחשוון התשע"ח, 22.10.2017
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 5(, 
התשע"ג-2013 )תיקון(, התשע"ח-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:

 ,)5 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף   .1
התשע"ג-42013, במקום "עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(" יבוא "עד יום 

ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(".

ח' בתשרי התשע"ח )28 בספטמבר 2017(
)חמ -3-1906ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 183; ס"ח התשכ"ה, עמ' 118.  1

ס"ח התש"ט, עמ' 154, התש"ך עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161.  2
ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן עמ' 190.  3

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ג, עמ' 138; התשע"ז, עמ' 41.  4

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון(,
התשע"ח-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:

בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-42017,   .1
בפרט 84.81, בסעיף 9090, במקום האמור בטור ג' יבוא "10.5%".

ח' בתשרי התשע"ח )28 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 183; ס"ח התשכ"ה, עמ' 118.  1

ס"ח התש"ט, עמ' 154, התש"ך עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161.  2
ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן עמ' 190.  3

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41.  4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )הוראת שעה(, 
התשע"ח-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 סעיף 1

תיקון התוספת 
הראשונה

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 183; ס"ח התשכ"ה, עמ' 118.  1

ס"ח התש"ט, עמ' 154, התש"ך עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161.  2
ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן עמ' 190.  3
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על אף האמור בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין,   .1
התשע"ז-42017, בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( עד יום ג' בטבת 

התש"ף )31 בדצמבר 2019(, יראו כאילו -

)1( בפרט 87.03 -

)א( בסעיפים 4070, 5070, 6079 , ו-7079, בטור ד', במקום "ראה כללים 4 עד 6 
לכנ"י" בא "30% וכן ראה כלל 5)ג( לכנ"י";

בא  לכנ"י"   6 עד   4 כללים  "ראה  במקום  ד',  בטור  ו–7071,   6071 )ב( בסעיפים 
"20% וכן ראה כלל 5)ג( לכנ"י";

)2( בפרט 87.04, בסעיף 9021, בטור ד', במקום "ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י" בא "10% 
וכן ראה כלל 5)ג( לכנ"י";

)3( בפרט 87.05, בסעיף 9080, בטור ד', במקום "ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י" בא "10% 
וכן ראה כלל 5)ג( לכנ"י".

ח' בתשרי התשע"ח )28 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41, עמ' 966; התשע"ח, עמ' 3.  4

תיקוני טעויות

בק"ת-  שפורסם  התשע"ז-2017,  טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו   .1
שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41 -

והשורה  ד'",  "ברשימה  להיות  צריך  ו–ד'"  ג'  "ברשימות  במקום  23)ג(,  )1( בסעיף 
בטבלה המתייחסת לרשימה ג' צריכה להימחק;

והשורה  ד'",  "ברשימה  להיות  צריך  ו–ד'"  ג'  "ברשימות  במקום  23)ג1(,  )2( בסעיף 
בטבלה המתייחסת לרשימה ג' צריכה להימחק;

)3( בסעיף 25)ג(, אחרי פסקה )4( צריך להיות:

והוראת   3 מס'  )תיקון  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  ")4א( צו 
שעה(, התשע"ד-12014";

)4( בתוספת הראשונה -

)א( בפרט 11.08, בסעיף 1299, בטור ג', במקום "פטור" צריך להיות "12%";

 ,15.15.9030  ,15.11.1020  ,15.08.1000  ,15.02.9010  ,15.02.1010 )ב( בפרטים 
להיות  צריך  בסופו  ב',  בטור  ו–23.09.9030,   23.09.9020  ,23.09.1020  ,15.21.1000

;")MERC1("

)ג( בפרט 20.08, בסעיף 1190, בטור ג', במקום "40%" צריך להיות "12%";

צריך  "ליטר"  במקום  ד',  בטור  והסעיפים,  המשנה  פרטי  בכל   ,22.08 )ד( בפרט 
להיות "ליטר כוהל";

תיקון התוספת 
הראשונה - הוראת 

שעה

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 32.  1
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)5( בתוספת העשירית, ברשימה א' - 

)א( אחרי "14.04.9090" צריך להיות "15.02.1010";

)ב( אחרי "15.02.1090" צריך להיות "15.02.9010";

)ג( אחרי "15.06.0000" צריך להיות "15.08.1000";

)ד( אחרי "15.11.1010" צריך להיות "15.11.1020";

)ה( אחרי "15.15.9029" צריך להיות "15.15.9030";

)ו( אחרי "15.20.0010" צריך להיות "15.21.1000";

)ז( אחרי "23.08.0000" צריך להיות "23.09.1020";

)ח( אחרי "23.09.1090" צריך להיות "23.09.9020; 23.09.9030".

)1()ג( ו–)ד(,  בתיקון טעויות שפורסם בק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 966, בסעיף   .2
הסימון "*" שמופיע בטור א' לפני הסעיפים 6070 ו–7070, צריך שיימחק והוא צריך 

לבוא אחרי שיעור האחוזים הנקוב בטור ד' לצד הסעיפים 6071, 6079, 7071 ו–7079.

בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 9(, התשע"ז-2017,   .3
 87.11.3000 בפרטים   ,)2(1 בסעיף   ,1016 עמ'  התשע"ז,  מק"ח,  בק"ת-שיעורי  שפורסם 
צריכה   ")MERC3(" המילה  ב',  בטור  והסעיפים,  המשנה  פרטי  בכל  ו–87.11.4000, 

להימחק.

ח' בתשרי התשע"ח )28 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 
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