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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 14(, 
התשע"ד—2014

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

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

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ב-42012 -1.

)1( בפרט 40.10, במקום פרט משנה 3500 יבוא:

ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

שהיקפן "|3500-- סופיות  אין  תזמון  רצועות 
החיצוני עולה על 60 ס"מ אך אינו עולה 

על 150 ס"מ:-

למעט 3510/0--- מנועי,  ברכב  המשמש  מהסוג 
ממס,  הפטורים  לטרקטורים  המיוחדות 

)JOR( למלגזות או לרכב הנע על מסילה

ק"ג8%12%60%

---3590/2)JOR( ק"ג";--8%אחרות

)2( בפרט 40.16, בסעיף 9940, בטור ב', בסיפה, אחרי "ביד" יבוא "למעט אלה שסיווגם 
בסעיף 9920";

)3( בפרט 73.15 -

)א( בסעיף 1110, בטור ב', בסופו יבוא "למעט אלה המסווגות בסעיף 1180";

)ב( אחרי סעיף 1110 יבוא:

למעט "1180/4--- מנועי,  ברכב  המשמש  מהסוג 
ממס,  הפטורים  לטרקטורים  המיוחדות 

למלגזות או לרכב הנע על מסילה

ק"ג";10%12%60%

)ג( בסעיף 1210, בטור ב', בסופו יבוא "למעט אלה המסווגות בסעיף 1280";

)ד( אחרי סעיף 1210 יבוא:

למעט "1280/2--- מנועי,  ברכב  המשמש  מהסוג 
ממס,  הפטורים  לטרקטורים  המיוחדות 

למלגזות או לרכב הנע על מסילה

ק"ג";10%12%60%

)ה( בסעיף 8110, בטור ב', בסופו יבוא "למעט אלה המסווגות בסעיף 8180";

)ו( אחרי סעיף 8120 יבוא:

למעט "8180/7--- מנועי,  ברכב  המשמש  מהסוג 
ממס,  הפטורים  לטרקטורים  המיוחדות 

למלגזות או לרכב הנע על מסילה

ק"ג";10%12%60%

__________
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"ב, עמ' 77; התשע"ג, עמ' 128 ועמ' 132  4
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)ז( בסעיף 8210, בטור ב', בסופו יבוא "למעט אלה המסווגות בסעיף 8280";

)ח( אחרי סעיף 8220 יבוא:

ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

למעט "8280/5--- מנועי,  ברכב  המשמש  מהסוג 
ממס,  הפטורים  לטרקטורים  המיוחדות 

למלגזות או לרכב הנע על מסילה

ק"ג";10%12%60%

)ט( בסעיפים 8910 ו–8920, בטור ב', בסופם יבוא "למעט אלה המסווגות בסעיף 
;"8980

)י( אחרי סעיף 8920 יבוא:

למעט "8980/0--- מנועי,  ברכב  המשמש  מהסוג 
ממס,  הפטורים  לטרקטורים  המיוחדות 

למלגזות או לרכב הנע על מסילה

ק"ג";10%12%60%

)4( בפרט 83.01, במקום פרט משנה 2000 יבוא:

מנועי "|2000/2- לרכב  המשמש  מהסוג  מנעולים 
)JOR(

ק"ג";12%12%60%

)5( בפרט 84.14, אחרי סעיף 1029 יבוא:

למעט "1030/1--- מנועי,  ברכב  המשמש  מהסוג 
ממס,  הפטורים  לטרקטורים  המיוחדות 

)JOR( למלגזות או לרכב הנע על מסילה

ק"ג";12%60%פטור

)6( בפרט 84.21 -

)א( בסעיף 3930, בטור ב', בסופו יבוא "למעט אלה שסיווגם בסעיף 3910";

)ב( בסעיף 3940, בטור ב', במקום "בפרט משנה" יבוא "בסעיף";

)7( בפרט 84.74 בסעיף 9010, במקום האמור בטור ב' יבוא "של טובין שבפרט משנה או 
בסעיפים, לפי העניין, המפורטים להלן: 1010, 1091, 3190, 3200 ו–8010"; 

)8( בפרט 85.12, במקום פרט משנה 9000 יבוא:

חלקים:-"|9000--

לאבזור 9010/6--- המיוחדים  אלה  למעט  גלאים 
הבטיחותי כאמור בכלל 5)ג( לכללים נוספים 
בתקנה  ומפורטים   87 לפרק  )ישראליים( 

270ד לתקנות התעבורה, התשכ"א-51961

כ"א6%12%60%

כ"א";--6%אחרים9090/8---

)9( בפרט 85.26, במקום פרט משנה 9100 יבוא:

מכשיר עזר לניווט ברדיו:-"|9100--

__________
ק"ת התשכ"א, עמ' 1421.  5
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ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאורפרט

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

המיועדים להתקנה קבועה ברכב מנועי 9110/4---
או  להקלטה  מכשירים  עם  ומשולבים 
פועלים  והם  וידאו  או  קול  של  הפקה 

)JOR( באמצעות מצבר הרכב בלבד

כ"א-15%פטור

---9190/6)JOR( כ"א";--פטוראחרים

)10( בפרט 85.37 -

)א( במקום סעיף 1070 יבוא:

מכשירים לבקרה:-"1070---

המיועדים להתקנה קבועה ברכב מנועי 1071/3----
או  להקלטה  מכשירים  עם  ומשולבים 
פועלים  והם  וידאו  או  קול  של  הפקה 

)JOR( באמצעות מצבר הרכב בלבד

כ"א-15%פטור

המיוחדים לרכב מנועי, למעט המיוחדים 1072/1----
או  לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות 

)JOR( לרכב הנע על מסילה

כ"א12%60%פטור

----1079/6)JOR( כ"א";--פטוראחרים

)ב( במקום סעיף 2070 יבוא:

מכשירים לבקרה:-"2070---

למעט 2071/2---- מנועי,  ברכב  המשמש  מהסוג 
ממס,  הפטורים  לטרקטורים  המיוחדים 

)JOR( למלגזות או לרכב הנע על מסילה

ק"ג12%60%פטור

----2079/5)JOR( כ"א";--פטוראחרים

לרכב  המשמש  מהסוג  אלה  "ולמעט  יבוא  בסופו   ,7050 בסעיף   ,85.43 )11( בפרט 
מנועי";

לצד שבטבלה,  א'  בטור  )ישראליים(,  נוספים  לכללים   4 בסעיף   ,87  )12( בפרק 
"שמשקלם  יבוא  ומעלה"  ק"ג   3,500 המותר  הכולל  "שמשקלם  במקום  ד",  "קבוצה 

הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג";

)13( בפרט 87.04, סעיפים 2120 ו–3120 - בטלים;

)14( בפרט 94.01, במקום פרט משנה 2000 יבוא: 

כ"א".10%12%60%מושבים מהסוג המשמש לרכב מנועי"|2000/9-

כ"ד בסיוון התשע"ד )22 ביוני 2014(
)חמ 3-1906(

ד לפי ר  אי י
שר האוצר
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מכס מס קניה ותשלומי חובה                               )תפוצה 037 לחלוקה מיידית
  אף אם מס' קודם טרם הגיע(
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