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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 10(, התשע"ח-2018, )תיקון(,
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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 2(, התשע"ט-2018 )תיקון(,
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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 25 והוראת שעה(, התשע"ג-2013
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 10(, 
התשע"ח-2018, )תיקון(, התשפ"א-2021

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

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

 ,)10 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף   .1
התשע"ח-42018, ברישה, במקום "כ' בתמוז התשפ"א )30 ביוני 2021(" יבוא "י"א בתמוז 

התשפ"ג )30 ביוני 2023(".

כ"ז בתמוז התשפ"א )7 ביולי 2021(
)חמ 3-1906-ת1(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
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; התשס"ז, עמ' 66.  3

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ח, עמ' 62; התש"ף, עמ' 125.  4

 צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה
מס' 2(, התשע"ט-2018 )תיקון(, התשפ"א-2021

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

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

 ,)2 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף   .1
התשע"ט-42018, ברישה, במקום "ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(" יבוא "כ"ז 

בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(".

כ"ז בתמוז התשפ"א )7 ביולי 2021(
)חמ 3-1906-ת1(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
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; התשס"ז, עמ' 66.  3

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ט, עמ' 14; התש"ף, עמ' 124.  4

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 1
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 25 והוראת 
שעה(, התשע"ג-2013 )תיקון(, התשפ"א-2021

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

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

בסעיף 3 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 25 והוראת שעה(,   .1
התשע"ג-42013, בסעיף קטן )ב(, במקום "ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(" יבוא 

"כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(".

כ"ז בתמוז התשפ"א )7 ביולי 2021(
)חמ 3-1906-ת1(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
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; התשס"ז, עמ' 66.  3

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ג, עמ' 128; התשע"ו, עמ' 190; התשע"ט, עמ' 22.  4

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 5(, 
התש"ף-2020 )תיקון(, התשפ"א-2021

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

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

 ,)5 מס'  שעה  )הוראת  טובין  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו   1 בסעיף   .1
בתמוז  "י"א  יבוא   ")2020 בדצמבר   31( התשפ"א  בטבת  "ט"ז  במקום  התש"ף-42020, 

התשפ"ג )30 ביוני 2023(".

כ"ז בתמוז התשפ"א )7 ביולי 2021(
)חמ 3-1906-ת1(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
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; התשס"ז, עמ' 66.  3

ק"ת-שיעורי מק"ח, התש"ף, עמ' 69.  4

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 1

07/07/2116:44



ק"ת-שיעורי מק"ח 1958, כ"ז בתמוז התשפ"א, 7.7.2021  92
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 4(, 
התשפ"א-2021

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

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

בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-42017,   .1
 31( התשפ"ג  בטבת  ז'  יום  עד   )2021 ביולי   7( התשפ"א  בתמוז  כ"ז  שמיום  בתקופה 

בדצמבר 2022(, יראו כאילו בפרט 87.04, במקום פרט משנה 3140 בא:

ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאור פרט

שיעור
התוספת

ביבוא
יחידה 

סטטיסטית

טרקטור משא -:"3140---

שהתקיימו בו התנאים האלה: 3141/8----

)1( הוא מסוגל לשאת על משטח 
או   40% שמשקלו  מטען  ההטענה 

יותר ממשקלו העצמי; 

כפי  המרבי  מנועו  )2( הספק 
שתכנן אותו היצרן אינו עולה על 

23 קילוואט;

של  המינימלי  הפנימי  )3( רוחבו 
על  שתוכנן  כפי  ההטענה  משטח 
ס"מ  מ–100  יפחת  לא  היצרן  ידי 
כפי  המינימלי  הפנימי  ואורכו 
יפחת  לא  היצרן  ידי  על  שתוכנן 
של  הפנימי  ששטחו  או  ס"מ  מ–80 
על  שתוכנן  כפי  ההטענה  משטח 

ידי היצרן לא יפחת מ–0.8 מ"ר.

כ"א;-7%12%

כ"א"-7%30%אחרים3149/1----

כ"ז בתמוז התשפ"א )7 ביולי 2021(
)חמ 3-1906-ת1(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר האוצר  

תיקון התוספת 
הראשונה - 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; התשס"ז, עמ' 66.  3

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41.  4
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