
רשומות

קובץ התקנות
שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

עמוד

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה(, התשע"ז-2017 )תיקון(, התשע"ח-2017           8

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 2(, התשע"ח-2017                                        8

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 3(, התשע"ח-2017                                        9

4 בדצמבר 18332017ט"ז בכסלו התשע"ח



8  ק"ת―שיעורי מק"ח 1833, ט"ז בכסלו התשע"ח, 4.12.2017

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

שעה(,  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף    1
התשע"ז-42017, בפסקה 7)ו(, בטבלה, השורה המתייחסת לפרט 7010 05 20 - תימחק 

ח' בכסלו התשע"ח )26 בנובמבר 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' 20   4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 2(, 
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:

התשע"ז-42017,  טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו  האמור  אף  על    1
בתקופה שעד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(, יראו כאילו -

;"W T O" בתוספת הראשונה, בפרט 05 20, בסעיף 7010, בטור ב', בסופן בא  )1(

בתוספת השלישית, אחרי פרט 9013 02 20 בא:  )2(

טור א'
פרט המכס

טור ב'
כמות במכסה )טון(

טור ג'
שיעור המכס 

הנקוב
טור ד'
הערות

בהתאם לתנאי פטור6,000“7010 05 20
הגידול המקומי" 

ח' בכסלו התשע"ח )26 בנובמבר 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' 20, עמ' 41, עמ' 968; התשע"ח, עמ' 8   4

תיקון סעיף 1

תיקון התוספות 
הראשונה 

והשלישית - 
הוראת שעה



9  ק"ת―שיעורי מק"ח 1833, ט"ז בכסלו התשע"ח, 4.12.2017 

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 3(, 
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:

על אף האמור בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין,    1
התשע"ז-42017, בתקופה שעד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, יראו כאילו 

בפרט 21 84, אחרי סעיף 9930 בא:

ה ד ג       ב א 

מס קנייה  מכס  כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות

בייבוא
יחידה

סטטיסטית

חלקים מפלסטיק שאינם משולבים “9940/8 ---
בטובין אחרים, המיוחדים למכונות 

למזיגת מים חמים או קרים המשלבות 
בתוכן מערכת לטיהור, סינון, חימום 

וקירור של מים, שסיווגן בסעיף 2190, 
מהסוג המשמש למטרות ביתיות, בין 

אם כוללות מערכת להגזה של מים 
)JOR( קרים ובין אם לאו

כ"א" --פטור

ח' בכסלו התשע"ח )26 בנובמבר 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

תיקון התוספת 
הראשונה - 
הוראת שעה
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