
רשומות

קובץ התקנות
שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

26 בדצמבר 2018  1876 י"ח בטבת התשע"ט 

עמוד

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3(, התשע"ט-2018                                                22

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 25 והוראת שעה(, התשע"ג-2013 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               22

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 5(, התשע"ז-2017 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               23

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, התשע"ז-2017 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               23

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 11(, התשע"ז-2017 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               24

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 2(, התשע"ח-2017 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               24

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 4(, התשע"ח-2017 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               25

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 5(, התשע"ח-2017 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               25

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, התשע"ח-2017 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               26

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 7(, התשע"ח-2018 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               26

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 9 והוראת שעה מס' 11(,
התשע"ח-2018 )תיקון(, התשע"ט-2018                                                                                                       27

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 15(, התשע"ח-2018 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               27

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 22(, התשע"ח-2018 )תיקון(,
התשע"ט-2018                                                                                                                                               28
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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3(,
התשע"ט-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:

הצו   - )להלן  התשע"ז-42017  טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו  1ת 
העיקרי(, בסעיף 24, במקום "2019 עד 2021" יבוא "2020 עד 2022"ת

בתוספת השלוש עשרה לצו העיקרי, בטור ב', בכותרות - 2ת 
)1( במקום "2019" יבוא "2020";

)2( במקום "2020" יבוא "2021";

)3( במקום "2021" יבוא "2022"ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41; התשע"ח, עמ' 22ת  4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 25 והוראת 
שעה(, התשע"ג-2013 )תיקון(, התשע"ט-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:

בסעיף 3 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 25 והוראת שעה(,  1ת 
התשע"ג-42013, בסעיף קטן )ב(, במקום "כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(" יבוא 

"ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020("ת 

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ג, עמ' 128; התשע"ו, עמ' 190ת  4

תיקון סעיף 24

תיקון התוספת 
השלוש עשרה

תיקון סעיף 3
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 5(, 
התשע"ז-2017 )תיקון(, התשע"ט-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:

 ,)5 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף  1ת 
"ג'  יבוא   ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום  ברישה,  התשע"ז-42017, 

בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019("ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

ס"ח התש"ט, עמ' 154; התש"ך, עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161ת  2
ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן, עמ' 190ת  3
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 1000ת  4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, 
התשע"ז-2017 )תיקון(, התשע"ט-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:

 ,)6 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף  1ת 
"ג'  יבוא   ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום  ברישה,  התשע"ז-42017, 

בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019("ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

ס"ח התש"ט, עמ' 154; התש"ך, עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161ת  2
ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן, עמ' 190ת  3
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 1002ת  4

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 1
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 11(, 
התשע"ז-2017 )תיקון(, התשע"ט-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:

 ,)11 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף  1ת 
"ג'  יבוא   ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום  ברישה,  התשע"ז-42017, 

בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019("ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41, עמ' 1030 ועמ' 1031; התשע"ח, עמ' 6ת  4

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

 ,)2 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף  1ת 
"ג'  יבוא   ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום  ברישה,  התשע"ח-42017, 

בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019("ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41; התשע"ח, עמ' 8ת  4

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 1
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 4(, 
התשע"ח-2017 )תיקון(, התשע"ט-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:

 ,)4 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף  1ת 
"ג'  יבוא   ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום  ברישה,  התשע"ח-42017, 

בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019("ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41; התשע"ח, עמ' 12ת  4

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

 ,)5 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף  1ת 
"ג'  יבוא   ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום  ברישה,  התשע"ח-42017, 

בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019("ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41; התשע"ח, עמ' 14ת  4

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 1
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 6(, 
התשע"ח-2017 )תיקון(, התשע"ט-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:

 ,)6 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף  1ת 
התשע"ח-42017, ברישה, בפסקאות )1( ו–)3(, במקום "כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 

2018(" יבוא "ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019("ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ח, עמ' 18ת  4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 7(, 
התשע"ח-2018 )תיקון(, התשע"ט-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:

 ,)7 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   )1(1 בסעיף  1ת 
התשע"ח-42018 -

)1( ברישה, במקום "בתקופה שעד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(" יבוא 
"בתקופה שעד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(";

)2( פסקת משנה )א()4( - בטלהת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ח, עמ' 26, עמ' 110, עמ' 130 ועמ' 137ת  4

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 1
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 9 והוראת שעה 
מס' 11(, התשע"ח-2018 )תיקון(, התשע"ט-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:

בסעיף 4 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 9 והוראת שעה  1ת 
 ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום  ברישה,  התשע"ח-42018,   ,)11 מס' 

יבוא "ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019("ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41; התשע"ח, עמ' 70 ועמ' 94ת  4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 15(, 
התשע"ח-2018 )תיקון(, התשע"ט-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:

 ,)15 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף  1ת 
"ג'  יבוא   ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום  ברישה,  התשע"ח-42018, 

בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019("ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ח, עמ' 94ת  4

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 1
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 22(, 
התשע"ח-2018 )תיקון(, התשע"ט-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:

 ,)22 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף  1ת 
"ג'  יבוא   ")2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  "כ"ג  במקום  ברישה,  התשע"ח-42018, 

בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019("ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)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' 118ת  1

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

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

תיקון סעיף 1
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