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302 ק"ת ― שיעורי מק"ח 1609, כ"ט בתמוז התש"ע, 11.7.2010

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )הוראת שעה( )מס' 3(, 
)תיקון מס' 2(, התש"ע-2010

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

התשי"ב-31952, אני מצווה לאמור:

בסעיף 1)א()2()ז( לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )הוראת שעה( )מס' 3(, 1.תיקון סעיף 1
התש"ע-42010, במקום סעיף 9093 המובא בו יבוא:

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאור   פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

שמשרד הבריאות אישר שהוא "9093/3 ----
תוסף תזונה כהגדרתו בתקנות 

בריאות הציבור )מזון( )תוספי תזונה(, 
התשנ"ז-51997, וכי תקנה 2 לתקנות 

האמורות מתקיימת לגביו, המכיל 
עד 30% כוהל, באריזה שאינה עולה 

על 250 מ"ל

 ₪ 2.5 + 12%
לליט. כוהל

 

80 ₪ לליט. 
כוהל

ליטר;-

המכילים עד 30% כוהל, באריזה 9094/1 ----
שאינה עולה על 20 מ"ל, המיועדים 

לשימוש רק באמצעות טפטפת או 
מרסס ומצוידים בהם

 ₪ 2.5 + 12%
לליט. כוהל

 

80 ₪ לליט. 
כוהל

ליטר;-

תכשיר רשום כהגדרתו בתקנות 9095/8 ----
הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו-61986, 

הרשום כאלכוהול 70% באריזה 
שאינה עולה על 200 מ"ל

8%
 

ליטר."--

כ"ה בתמוז התש"ע )7 ביולי 2010(
ניץ י בל שטי ו         י

)חמ 1906―3(          
                                                                              שר האוצר

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

2  ס"ח התש"ט, עמ' 154; התש"ך, עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161.

3 ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן, עמ' 190.

4  ק"ת―שיעורי מק"ח, התשס"ז, עמ' 57; התש"ע, עמ' 235 ועמ' 240.

5 ק"ת התשנ"ז, עמ' 638; התש"ס, עמ' 275.

6 ק"ת התשמ"ו, עמ' 906.
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)תיקון מס' 2(, התש"ע-2010

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

התשי"ב-31952, אני מצווה לאמור:

בסעיף 2)2()ז( לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )תיקון מס' 10(, התש"ע-1.
42010, במקום סעיף 9093 המובא בו יבוא:

ה.ד.ג.      ב.א.

מס קנייה  מכס  כלליתיאור   פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה

סטטיסטית

שמשרד הבריאות אישר שהוא "9093/3 ----
תוסף תזונה כהגדרתו בתקנות 

בריאות הציבור )מזון( )תוספי תזונה(, 
התשנ"ז-51997, וכי תקנה 2 לתקנות 

האמורות מתקיימת לגביו, המכיל 
עד 30% כוהל, באריזה שאינה עולה 

על 250 מ"ל

 ₪ 2.5 + 12%
לליט. כוהל

 

80 ₪ לליט. 
כוהל

ליטר;-

המכילים עד 30% כוהל, באריזה 9094/1 ----
שאינה עולה על 20 מ"ל, המיועדים 

לשימוש רק באמצעות טפטפת או 
מרסס ומצוידים בהם

 ₪ 2.5 + 12%
לליט. כוהל

 

80 ₪ לליט. 
כוהל

ליטר;-

תכשיר רשום כהגדרתו בתקנות 9095/8 ----
הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו-61986, 

הרשום כאלכוהול 70% באריזה 
שאינה עולה על 200 מ"ל

8%
 

ליטר."--

כ"ה בתמוז התש"ע )7 ביולי 2010(
ניץ י בל שטי ו         י

)חמ 1906―3(          
                                                                              שר האוצר

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

2  ס"ח התש"ט, עמ' 154; התש"ך, עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161.

3 ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן, עמ' 190.

4  ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ז, עמ' 57; התש"ע, עמ' 22, עמ' 232 ועמ' 240.

5 ק"ת התשנ"ז, עמ' 638; התש"ס, עמ' 275.

6 ק"ת התשמ"ו, עמ' 906.
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