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תיקוני טעויות

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

)1( בסעיף 25)ג( -

)א( אחרי פסקה )5( צריך להיות:

שעה )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף   ")5א( צו 
מס' 6(, התשע"ד-12014";

)ב( אחרי הערת שוליים )16( צריך להיות:

")16א( ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 138; התשע"ה, עמ' 77.";

)ג( אחרי פסקה )7( צריך להיות:

 16 מס'  )תיקון  טובין(  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  ")7א( צו 
והוראת שעה מס' 13(, התשע"ה-22015";

)ד( אחרי הערת שוליים )18( צריך להיות:

")18)א(( ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ה, עמ' 102";

)ה( אחרי פסקה )10( צריך להיות:

 25 מס'  )תיקון  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  ")10א( צו 
והוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-32016";

)ו( אחרי הערת שוליים )21( צריך להיות:

")21א( ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ו, עמ' 190";

)2( בתוספת הראשונה - 

)א( בפרט 06.03, בפרטי משנה ובסעיפים 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1910, 
1990, 9020 ו–9090, בטור ג', במקום "20%" צריך להיות "10%";

להיות  צריך   "1.81" במקום  ג',  בטור  ו–9019,   9011 בסעיפים   ,07.01 )ב( בפרט 
;"1.82"

)ג( בפרט 07.06, השורה של סעיף 9030 שבא אחרי סעיף 9090  - צריכה להימחק;

)ד( בפרט 20.05, בפרטי משנה ובסעיפים 4010, 4020, 5910, 5920 ו–6000, בטור ג', 
במקום "12%" צריך להיות "4%";

)ה( בפרט 22.01, במקום סעיף 1000 צריך להיות:

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 138; התשע"ה, עמ' 77.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ה, עמ' 102.  2
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ו, עמ' 190.  3
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 מים מינרליים ומי סודה"1000/1-
)CAN) )JOR) )TUR) )MERC1) )EFTA)

ק"ג";--פטור

)ו( בפרט 22.04, בפרט משנה 3000, בטור ג', במקום "1.39 שקלים חדשים לליטר 
אל"פ  לליטר  חדשים  שקלים   1.18" להיות  צריך  חדשים"  שקלים  מ–5.00  אל"פ 

מ–2.50 שקלים חדשים";

"שמנכ"ל  להיות  צריך  האמור  במקום  ב',  בטור   ,1010 בסעיף   ,22.07 )ז( בפרט 
משרד הבריאות אישר כי הוא ישמש לצרכים רפואיים בבתי חולים או במרפאות 
של קופות חולים, של מגן דוד אדום או של משרד הבריאות, אם משמש כאמור 

;")MERC1( )EFTA( )CAN( )מותנה(

)ח( בפרט 24.02, בסעיף 9020, בטור ד', במקום "393.81" צריך להיות "393.82";

)ט( בפרט 43.03, בטור ד', בסעיף 1010 במקום "20%" צריך להיות "-" ובסעיף 
"1090", בטור ד', במקום "-" צריך להיות "20%";

 5200  ,5100  ,4900  ,4300  ,4200  ,4100 ובסעיפים  משנה  בפרטי   ,52.11 )י( פרט 
ו–5900, בטור ג', במקום האמור צריך להיות "6%";

"פטור",  להיות  צריך   "6%" במקום  ג',  בטור   ,8420 בסעיף   ,54.07 )יא( בפרט 
ובסעיף 8490, בטור ג', במקום "פטור" צריך להיות "6%";

)יב( בפרט 68.11, בסעיף 8100, בטור ג', במקום "8%" צריך להיות "7.2%" ובסעיף 
8200, בטור ג' במקום "7.2%" צריך להיות "8%";

)יג( בפרט 72.26, בסעיפים 1111, 1911, 2011, 9111, 9211 ו–9911, בטור ג', במקום 
האמור צריך להיות "9% אל"פ מ–90 שקלים חדשים לטון";

)יד( בפרט 88.02, בסעיף 2090, בטור ד', במקום "-" צריך להיות "15%";

)טו( אחרי פרט 660  שבקבוצה 3, תחת "טובין שונים", צריך להיות:

חלקים ואבזרים של כלי רכב "703
המשמשים להרכבה או לייצור 

של כלי רכב המסווגים בפרט זה; 
כלי רכב המורכבים או המיוצרים 

מהחלקים והאבזרים המסווגים 
בפרט זה -

חלקים ואבזרים המשמשים 1000/8-
להרכבה או ייצור של כלי רכב 

המסווגים בפרט זה )מותנה(

--פטור

כלי רכב המסווגים בפרט זה 2000-
- המורכבים או המיוצרים 

מהחלקים שסיווגם בפרט משנה 
1000 )מותנה(: -
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רכב שדה שהתקיימו בו תנאים 2100/5-
אלה:-

)1( מיוצר עם מרכב סגור או עם 
חלונות או פתחים במרכב;

)2( גובהו עולה על 175 ס"מ;

)3( בעל הנעה קדמית ואחורית;

)4( תפוסת בוכנותיו עולה על 
2,100 סמ"ק;

)5( המשקל העצמי של הרכב 
אינו עולה על 1,600 ק"ג

כ"א-72%פטור

רכב משא כמוגדר בכלל 6)ה( 2200/3-
לפרק 87 )מותנה(

כ"א-5%פטור

רכב מנועי שהתקיימו בו תנאי 2300/1--
פרט 621 או פרט 410 )מותנה(

לעניין פרט זה יתקיימו כל 
אלה:

1. הדגמים או השינויים 
בדגמים של כלי הרכב שייוצרו 

או שיורכבו אושרו בידי 
המנהל; לעניין זה, "שינויים 

בדגמים של כלי רכב" - שינוי 
באחד מאלה: תוצר הרכב, דגם 

הרכב, תוצר המנוע, רוחק בין 
הסרנים, תפוסת הבוכנות יותר 
מ–5%, מספר הבוכנות, מיקום 

המנוע, מספר הדלתות, החומר 
שממנו יוצר המרכב, שינוי 
אחר שלדעת המנהל יש בו 

שינוי מהותי;

2. בעל המפעל הוא בעל 
מחסן רישוי להחסנת חלקים 
ואבזרים להרכבה או לייצור 

של כלי רכב;

3. ההרכבה והייצור ייעשו 
בפיקוח רשות המכס

כ"א;--פטור
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)3( בתוספת השלישית -

להיות צריך  "פטור"  במקום  ג',  בטור  ו–15.09.9031,   15.09.1010  )א( בפרטים 
"1 שקלים חדשים לק"ג";

)ב( בפרטים 20.09.1130, 20.09.1140 ו–20.09.1210, שלצד כמות במכסה של 5,000 
להיות  צריך  העמוד  ובתחתית   * תסומן  האמורים  הפרטים  לצד  א',  בטור  טון, 
"*פרטים אלה בתוקף עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(. )צו תעריף 
התשע"ד-2014   ,)6 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס 

)תיקון(, התשע"ה-2015, עמ' 77(";

להיות  צריך   "22.01.1010" במקום  א',  ברשימה  השביעית,  )ג( בתוספת 
 ."22.01.1000"

התשע"ז-2017,  שעה(,  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו   .2
שפורסם בק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 20 -

)1( בסעיף 1 -

)א( פסקה )1( תסומן ")1א(" ולפניה צריך להיות:

;")W.T.O.(" בפרטים 04.08.1100, 04.08.1900 ו–08.02.1190, בטור ב', בסופו בא )1("

)ב( אחרי פסקה )1א( צריך להיות:

;")W.T.O.(" בפרטים 12.02.4290 ו–20.05.7010, בטור ב', בסופו בא )1ב("

התוספת  "תיקון  השוליים  כותרת  להיות  צריכה  לצדה   ,"2" תסומן   )7( )2( פסקה 
השלישית - הוראת שעה", ובה -

בתקופה  העיקרי,  לצו  השלישית  "בתוספת  להיות  צריך  הרישה  )א( במקום 
שעד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( יראו כאילו -";

"פרטים  להיות  צריך   ""15.09.9031" "פרט  במקום  ברישה,  )ו(,  קטן  )ב( בסעיף 
15.09.1010 ו–15.09.9031", ובטבלה, במקום "15.09.1110" צריך להיות "15.09.1010".

א' בתמוז התשע"ח )14 ביוני 2018(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 19(, 
התשע"ח-2018

 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 ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020( יראו כאילו -

תיקון התוספות 
הראשונה  

 והשלישית -
הוראת שעה

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 ועמ' 41 )התשע"ח, עמ' 116(.  4
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)1( בתוספת הראשונה -

)א( בפרט 15.09 -

)1( אחרי סעיף 1010 בא:
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יחידה 
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אחרים, שישוחררו מחודש ינואר "1020/6---
 )W.T.O( )EU1(ׂ עד חודש ספטמבר

)JOR(

+ 12%
4.54 שקלים 
חדשים לק"ג 
אל"פ מ–5.56 

שקלים 
חדשים לק"ג

ק"ג";--

)2( אחרי סעיף 9031 בא:

אחרים, שישוחררו מחודש ינואר "9032/3---
 )W.T.O( )EU1(ׂ עד חודש ספטמבר

)JOR(

+ 12%
4.54 שקלים 
חדשים לק"ג 
אל"פ מ–5.56 

שקלים 
חדשים לק"ג

ק"ג";--

)2( בתוספת השלישית, בטבלה, במקום פרטים 15.09.1010 ו–15.09.9031 בא:

טור א'
פרט המכס

טור ב'
כמות מכסה )טון(

טור ג'
שיעור המכס הנקוב

טור ד'
הערות

15.09.1010"
15.09.9031

בהתאם לתנאי פטור2,000
הגידול המקומי

15.09.1020
15.09.9032

בהתאם לתנאי פטור600
הגידול המקומי".

א' בתמוז התשע"ח )14 ביוני 2018(
)חמ 3-1906-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

DoCenter Id:801-02-2018-000460, received on -24/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



DoCenter Id:801-02-2018-000460, received on -24/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

DoCenter Id:801-02-2018-000460, received on -24/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



תדפיס מן הרשומות                                                            מס' 1859

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

מק"ת ― מק"ח 1859, י"א בתמוז התשע"ח, 24.6.2018                                     

תיקוני טעויות                                                                                                                                                         116

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 19(, התשע"ח-2018                                  119

DoCenter Id:801-02-2018-000460, received on -24/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel




