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:...ל״׳״״

ח ו ק מ ם קניה )סחורות ושירותים(,

תשי״ב1952-

צו.בדבר -הטלת מם קניה ושיעורי המם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  1ו־3א ׳לחוק מס קניה),סחורות ושירותים(• ,תשי״ב—
 /1952באישור -הכנסת ,׳לפי סעיף )7ב( לחוק האמור באישור ועדת הכספים של הכנסת
ולפי סעיף  3והתוספת לחוק האמור ,אני מצווה לאמור:
בצו זה —
״מחיר״
״מחסן רשוי״
״מס״
״נמכר״
״עד״
״פלסטי״

.1

״פרט״
״שחרור״
״תעריף המכס״

מהיר סיטוני אלא אם נקבע בפירוש אחרת;
כמשמעותו בפקודת המכס ;
מס קניה-,
מכירה של סחורה שיוצרה בארץ;
ועד בכלל;
חומר שפורש בתעריף המכס בפרטים  39.01עד 13.02 ,39.06
או , ,38.08וכן סחורה שיוצרה מחומר כאמור;
פרט מהפרטים בתוספת;
שחרור מפיקוח המכס;
התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים. 1937 ,
2

3

) .2א( סחורה טעונה מס היא סחורה המפורטת בתוספת )להלן — התעריף(; שיעור
המס הוא כפי שצוייל לצדה בטור אי.
)ב( שולם המס על כל הסחורות הטעונות מס אשר שימשו לייצור הסחורה ,יחול
עליה שיעור המס שצויין לצדה בטור ב׳ ,אם צויין; שולם המס לפי טור ב׳ ,לא תחול על
הסחורה ההוראה בסעיף )7ב( לחוק•
.3
לצדו.

)א( שירות טעון מס הוא שירות המפורט בתעריף; שיעור המס הוא כפי שצויין
)ב( יראו מתן זכות בעלות בסחורה אגב מתן שירות טעון מס כחלק מאותו

שירות.
סחורה המפורטת בסעיף זה טעונה מס בשיעור שנקבע לגביה בסעיף  2אף אם
.4
היא מפורטת בסעיף מסעיפי התוספת לחוק המצויין בצד הסחורה:
הסחורה
) (1תשמיש קדושה שסיווגו לפי פרט מהפרטים של החלק
החמישי או השמיני לתעריף ,העשוי או המצופה מתכת
יקרה; תשמיש קדושה שהוא תכשיט ,קישוט או פמוט אף
אם עשוי מכל חומר אחר; תשמיש קדושה׳ שהוא רהיט

הסעיף בתוספת
_לחוק

 1ס״ח  ,110תשי״נ ,עמי  ;344ס׳׳ח  ,364תשכ״ב ,עמ׳ .44
דיני מדינת ישדאל ,נוהה חדש ,תשי״ז ,עמי .39
 3ע״ר  ,1937תוס׳  1מס׳  ,714עמ׳ .183
2
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הסעיף בתוספת
לחוק

הסחורה
) (2סחורה המפורטת בפרטים •הבאים אף אם היא מיוחדת
למטרות המנויות בסעיף :11
סעיף  10או פסקה  21לפרט ; 0910 ; 0908 ; 0902 ; 0901
1511 ;0915 ;0911
) (3מצונת סריגה ביתית
) (4מכונת דפוס קט־אופסט
) (5מכונה או מכשיר לייצור •או להחזקה של מאכל או משקה
במסעדה או בבית עסק קמעוני
) (6מכונה או מכשיר לשימוש במספרה ,במכון יופי או
במלון לפיתוח הגוף

11
11
11

11

פעולת השבחה המפורטת בסעיף זה שנעשתה בסחורה
.5
מהווה פעולת ,ייצור; סחורה שנעשתה בה.פעולת השבחה כאמור ,טעונה מס בשיעור
שנקבע בסעיף .2
ט

ה סחורה
) (1דו־תחמוצת הפחמן
) (2חוט ,בד או סרט

)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10
)(11
)(12

תכשיר ניקוי; דבק; צמר פלדה
:תמרוק או סחורה אחרת המפורטת
בפרט 0406
סרט או חוט להקלטת צליל בשיטה
מגנטית
סחורה מחומר קדמי
סחורה מזכוכית
רהיט
.צינור מברזל או!מפלדה ,חלקו או
אבזת
מעלית
רכב מנועי
מסילה מחמרן או אמריה לכרכוב או
לוילון

^

ו נ ד

׳

מ

ס

ה

מ

פ

ו

ר

ט

ח

ל

צ

ד

ה

׳

יי«ר

פעולת ההשבחה

מילוי במיכל שקימלו עד  15גרם גז.
כביסה; עמלה :הכבדה; הדבקה;
איחוי; אלקמטיה; קיטור; ביטוש;
כיתוש; מתיחה; גיהוץ; ייבוש;
קיפול; גלילה ;.הלבנה; החוורה;
הרתחה; פישור; צביעה; הדפסה;
איטום; גימום; מירצור; גילוח;
גזיזה; גרירה; שזירה; סלילה;
פעולת אישפוד אחרת .י
מילוי או אריזה
אריזה
חיתוד או אריזה
קישוט
חיתוך ,ליטוש או קישוט
מירוט ,צביעה או ציפוי
ציפוי מתכתי
פעולה הכרוכה בהתקנה במבנה
פעולה הכרוכה בשנוי במבנה
אילגון

סחורה שסיווגה.׳בפרט המפורט בסעיף זה ,המותקנת במבנה ,טעונה מס בתור מותקנת,
.6
בשיעור שנקבע לגבי אותה סחורה בתעריף:
.1119
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פעולת

סחורה
.מותקנת
במגנה
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בטלים —
•7
צו מס קניה).קביעת •פעולות ייצור( ,תשי״ג—; 1953.
צו:מס קניה )קביעת ׳פעולות ייצור( ,תשי״ד—׳; 1954
צו מס קניה )קביעת פעולות ייצור(• ,תשט״ז—; 1956
צו מס קניה )קביעת סחורות ושירותים טעוני מם ושיעורי המס( ,תשכ״ב—; 1962
צו מס קניה )קביעת סוגי מכונות ומכשירים הטעונים מס ושיעורי המס(,
תשכ״ידי—; 1963
צו מס קניה )קביעת סוגי מכונות ומכשירים הטעונים מם ושיעורי •המס(,
תשכ״ה—; 1964
צו מס קניה )קביעת תשמישי •קדושה הטעונים מס ושיעורי המס( ,תשכ״ו—,101965
4

5

6

7

8

9

.8

תחילתו של צו זה ביום ג׳ בניסן תשכ״ח ) 1באפריל .(1968

 .9לצו זה ייקרא ״צו מם קניה )סחורות ושירותים( )הטלת מס ושיעורו( ,תשכ״ח—
1968״.
התדפפת

)סעיפים  2עד (6
בתוספת זו —
)א( פרט יכול שיתחלק לסעיפים!המסומנים באחד המספרים ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10
• 80 ,70או  90המופיע בטור ״תיאור הסחורה או;תיאור השירות״; סעיף יכול
שיתחלק לפסקאות המסומנות ׳באחד המספרים מ־ 1עד  99שהספרה האחרונה
שבו אינה ; 0
)ב( סעיף יש לקרוא יחד עם הרישא של הפרט ,ופסקה יש לקרוא יחד עם הרישא
של הפרט והסעיף;
)ג( תוארה סחורה על פי שימוש או ייעוד מסויימים• ,משמעות התיאור היא קביעת סוג
מםויים של סחורה ואין משמעו התניה בשימוש האמור ,אלא אם כן נוספה מלת
תנאי בתיאור האמור; לא נתקיים התנאי או שחדל מלהתקיים ,תסווג הסחורה
לפי הפרט לולא אותו תנאי;
)ד( סחורה המפורטת תחת הכותרת ״סייג״ המופיעה בפרט ,או בחלק התשעה עשר,
אינה טעונה מס לפי אותו פרט או לפי החלק האמור ,אם נתקיימו התנאים
המפורטים בהם לגביה,-
)ה( מקום שהמס מוטל לפי כמות ,משקל ,גודל או ערך מסויימים ,יהיה •המס על
כמות ,משקל ,גודל או ערך גדולים יותר או קטנים יותר ,מחושב לפי חישוב
יחסי:
 4ק״ת  ,358תשי״ג ,עמ׳  ; 990ק״ת  ,498תשט״ו ,עמ׳ .574
 5ק״ת  ,470תשי״ד ,עמ׳ .1274
 6ק״ת  ,577תשט״ז ,עמי  ; 412ק״ת  ,2040תשכ״ז ,עמ׳ .2376
 7ק״ת  ,1255תשכ״ב ,עמ׳ .1178
 8ק״ת  ,1505תשכ״ד ,עפ׳  ; 189ק״ת  ,1881תשנ״ו ,עמי .1974
 9ק״ת  ,1635תשכ״ה ,עמ׳ .173
 10ק״ת  ,1804תשכ״ו׳ ,עמ׳  ; 404ק״ת  ,1831תשכ״ו ,עמ׳ .785
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)ו( סחורה תפוחה ,מוקצפת או ספוגית מגומי או מחומר פלסטי ,סיווגה בפרט ,1403
לבד מזו שסיווגה בסעיפים  30או  90לפרט  ,0202בסעיף  20לפרט  0208או
בפרט  ,1001או שהיא עשויה מפוליאסטרין מוקצף;
)!ז( סחורה עשויה או מצופה מתכת יקרה ,סיווגה בפרט  ,0502לבד מזו שסיווגה
בפרטים  0603 ,0503או בסעיף  20לפרט  1399או שהיא עט או אולר ,או ,לגבי
סחורה שהיא מצופה בלבד ,אם סיווגה בפרטים  0504או ;0801
)ח( בפרטים ; 0103 :סעיף  60או  90לפרט ; 0509 ; 0411; 0406 ; 0304 ; 0207 ; 0202
; 1117 ;1103 ; 1101 ;1099 ; 0999 ;0915 ; 0905 ; 0899 ; 0802 ; 0703 ; 0701
 1508 ; 1412 ; 1407 ;1405 ; 1404 ; 1401 ; 1399ו־ — 1509יסווגו רק סחורות שלא
תוארו באופן מפורט יותר בפרט אחר;
)טי( תיק ,נרתיק ,קופסא או כלי קיבול אחר המכיל בתוכו סחורה ,יסווג כסיווג
הסחורה אם היא נארזת כרגיל בו.
חלק ראשון
בחלק זה —
) (1״משקה חריף״ — משקה ,למעט יין ,המכיל 10%,כוהל לפחות;
) (2״ערק״ ,״בירה״ ,״יין״ — כמשמעותם בפקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(.
שיעור המס
הפרט

תיאור הטהורה

טור א׳

 0101דו־ תחמוצת הפחמן —
 — 10במיכל עד  15גרם
 — 90אחר

 0.01לירה ליחידה
50%

 0102תרפיז; פירופ; מוצר ממותר! אחר המשמש להפנת
משקה; פל אלה פאריזה למפירה לצרפן או למופר
משקאות פקמעונות

15%

 0103מיץ פירות; משקה ממותר!; פל אלה פאריזה
לגמירה לצרפן או למופר משקאות —
 — 10המכיל דו־תחמוצת הפחמן ומחירו באריזה עד 35
םנטיליטר:
עד  0.12לירה
11
מעל  0.12לידה עד  0.13לירה
12
אחר
19
 —90אחר

טור ב׳

 0.00725לירה ליחידה
 0.008לירה ליחידה
15%
15%

) (1משקה העשוי על יסוד חלב.
 0104משקה לתת ,למעט פירה —
 —10באריזה המכילה מעל  450םמ״ק ומחירו עד
 0.20635לירה ליחידה
 — 20באריזה המכילה עד  450סמ״ק ומחירו עד
 0.09לירה ליחידה
 — 30באריזה המכילה עד  450סמ״ק ומחירו מעל
 0.09לידה ליחידה עד  0.115לירה ליחידה
 — 90אחר
קובץ התקנות  ,2198כ״ז ׳באדר ׳תשכ״ח27.3.1968 ,

5%
 0.006לירה ליחידה
10%
15%
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שיעור המס
תיאור הסחורה

 0105יין —
 — 10עליו שולם מכס
 — 20שמחיר כל סנטיליטר לצרכן עד  0.023לירה :
אם משקלו הסגולי עד 1006
21
אחר
29
 — 30נתזים
 — 40מבעבע
 — 90אחי
 0199נמןזקה חריף —
 —10ת»ד
 — 90אחר

35%
5%
15%
0.01 + 35%
לידה לס״ל
0.027 + 35%
לירה לס״ל
25%
25%
30%

סייג :

) (1משקה חריף המכיל  65%או יותר מהל׳ למעט
ערק או ברנדי ,עליו שולם בלו.
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חלק שני

• ־ ׳ ׳  /׳ ׳  .׳ .
בחלק זה —
)(1

״בד״ — ארוג; םדוג; לבוד; קלוע; מרושת; יצוק; אטום; אלסטי; גלמי; מאושפר
או בליתי מאושפר; בצורת שרוול )למעט מחומר פלסטי( ,צינור׳ יריעה ,שארית או
בד בכל צורת ייצור או עבוד אחר;

)(2

״סרט״ י—בד שרוחבו עד  8ס״מ;

)(3

סחורה המורכבת משני המדים או יותר תסווג לפי הפרט הקובע את שיעור המס הגבוה
ביותר אם כלול בה החומר המפורט בפרט זה בשיעור של למעלה מ־20%
מהמשקל הכללי.
שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

 0201חוט—
 —10מכותנה ,אפ סיווגו אינו בסעיף  20או 30
לפרט זה; מסיב מלאכותי מפוסק או מפסולת
באורך עד  60מ״מ איו שאינו ׳מכיל סיבים
מפוסקים באורך העולה על  60מ״מ או צמר
או שיער של בעלי חיים באחוז כלשהו; מסיב
סינתטי מפוסק או מפסולת אם יוצר בשיטת
טוויה של כותנה; מסיב סינתטי מפוסק או
מפסולת מעורב בסיב כותנה באחוז כלשהו
איו מסיב מלאכותי מפוסק באחוז כלשהו; כל
אלה אם יוצרו בארץ
 — 20תפירה איו ריקמה ,אם לא שולם המס על
החוט ממנו יוצר
 — 30לייצור חוט תפירה או חוט ריקמה
 — 40םרעמ

טור א׳

טור ב׳

%
%
30%
1 0

1 5

סייג:

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

ויגוניה מפסולת כותנה ,בעובי מ־ 0.8עד 1.3
לפי מספור מטרי;
תפירה או ריקמה מכותנה השזור משלושה
חוטים או יותר בשיעור  10לפי מספור אנגלי;
חד גדילי או דו גדילי שמספרו )מיספור
אנגלי(  24או  ,30לתיקון גרביים;
תפירה מפשתן או חוט פשתן לייצור חוט
תפיחה;
תפירה העשוי בשלמותו מתכת פשוטה.

 0202פד —
 —10מכותנה ,מפשתן ,מאסבסט ,מסיב או מחוט
מלאכותי׳ מחוט נייר ,מסיב או מחוט זכוכית;
ברזנט מצופה חומר פלסטי שמשקלו עולה על
 800גרם למטר י מרובע; קורדרוי; דיפטין;
10%
וולווטון
 — 20פלסטי שעוביו עד  0.06מ ״ מ ; לריפוד מםוג
• 15%
אפינגלה! לבד
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שיעור המם
הפרט

תיאור הסחורה
טור ב׳

טור א׳

0202

)המשך(
 — 30מרובד או אחוי עם חומר מוקצף ,ספוגי או
תפוח כל אלה מחומר פלסשי או מגומי; מצמר
מנופץ; מסיב או מחוט סינתטי מעורב עם
חומר טכסטילי אחד ,למעט צמר אשר החומר
הלא סינתטי שבו מהווה לא פחות מ־30%
ולא יותר מ־ ;80%מסיב או מחוט אקדילז,
שיוצר בארץ
 — 40שעוונית שנמכרה לפני י״א בטבת תשכ״ט
)(1.1.69
 — 50מגוממ

 — 60מצמר ; ממשי טבעי; מסיב או מחוט סינתטי;
שגיל; קטיפה; לריפוד מסוג אפינגלה
 — 70שסיווגו !סעיף  30 ,10או  60לפרט זה או בפרט
 ,0203ולא יוצר בארץ ,למעט בד מוכן לציור
שסיווג! כסעיף  10לפרט זה
 — 90סרן; מחומר פלסטי; מחומר מוקצף ,ספוגי
או תפוח מחומר פלסטי או מגומי; מצופה
חומר פלסטי; שעוונית; שעמנית; עור מחוקה;
אחד:
מצופה הומר פלסטי מחוט או מבד ,ששולם
91
עליו היטל לפי צו שעת חירום )שיעור
תשלום חובה על טובין מיוצרים בארץ(,
תשכ״ו—1966
אחר
99

20%
22*%
לפי שיעור המס
ההל על הבד
ששימש לגימום
25%

25%

35%
35%

25%

סייג

) (1מגומם משני צידיו שעוביו עד  0.6מילימטר;
) (2מרפיה טבעית;
) (3מיוטה;
) (4רשת מכותנה מלובן בלתי מקושט לכילה
שמספר חוריו אינו פחות  12^12xלאינטש
מרובע;
) (5מסיב או מחוט זכוכית שנמכר או שותרר לפי
פרט  70.20.1010לתעריף המכס;
) (6מלאכותי או סינתטי שמשקלו למטר מרובע
 700גרם או מעלה וארוג מחוטים עשויים
מסיבים רבי משך שעוביים עולה על 1000
דניה;
) (7סרוג מחוט ששולם עליו המס לפי סעיף  40לפרט
; 0201
) (8זרנוק לכיבוי אש;
) (9מפץ של גדילים מפוסקים מסיבי זכוכית שסיווגו
לפי  70.20.1020לתעריף המכס;

1024

קובץ התקנות  ,2198כ״ז ׳באדר תשכ״ח27.3.1968 ,

שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

טור א׳

טור ב׳

) 0202המשף(
) (10אם משמש לטלית או לתכריך;
) (11רשת דייג;
) (12רקום ,מודפס או אריגת ציור — לכיפה או
לחלק כיפה;
) (13שאושר לפני היבוא או המכירה על ידי המנהל
כמתאים לצפוי מטוסים והמשמש כאמור;
) (14אריג מחוט בלתי שזור מצופה שרף המשמש
לייצור מיכל דלק או חלק חילוף לאוירון;
 (15) .ששוחרר לפי פרט  51.04.1200או לפי פרט
 55.09.1000לתעריף המכס.
0203

פדט שטוח ,עגול או שזור; עמיל; גדיל; שדוף;
?ורדון
סייג:

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
0204

סרט ,למעט סרט פלסטי דביק מבד עליו שולם
המס;
סדט לפתיליה או למנורה;
גדיל לייצור טלית;
סרט .לאבנט;
סרט סרוג מחוט ששולם עליו המס לפי סעיף
 40לפרט ; 0201
סרט מבד שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי
הוא משמש לייצור רוכסנים;
סרט פלסטי מחורר שאורכו עד  14סנטימטר
ורוחבו עד  1.5סנטימטר לסימון שתילים.

ברזנט )טרפולין(
סייג:

) (1מבד ששולם עליו המס.
 0205ממחטה; לבני מיטה או שולחן
 — 10מפה או מפית מחומר פלסטי
 — 90אחר

15%
לפי שיעור המם
החל על הבד

סייג:

) (1מבד ששולם עליו המם.
0206

מגבת; מטלית

10%

סייג:

) (1מטלית מכותנה שלא עברה תהליך אישפור או
צביעה;
) (2מטלית רצפה.מפשתן;
) (3מבד ששולם עליו המס.
 0207שמיפה; פפת; פד; למעט שפיווגפ בפרט — 0907
 — 10כר קישוט
קובץ התקנות  ,2198כ״ז באודי השב״ת27.3.1968 ,

35%
1025

שיעור המס
הפרט

תיאור הסחורה
טור א׳

) 0207וזמשד(
 — 90אחר:
שלא יוצר בארץ
91
אחר
99

טור ב׳

25%
15%

סייג:

) (1מבד ששולם עליו המס.

 0208שטיח; מרבד; קיליפ; כיסוי רהיט; כיסוי
רצפה —
 —10מגומי
 — 20מחומר פלסטי ,אם אינו מסיב או מחוט מלאכותי
או סינתטי
 — 90אחר

15%
25%
20%

) (1מרבד או שטיח מדפיו! או מקש.
 0209גרב—
 — 10מחוט סינתטי מתמתח שמחירו לזוג:
עד  0.60לירה
11
למעלה מ־ 0.60לירה עד 1.20
12
למעלה מ 1.20-לירות אם עובי החוט פחות
13
מ־ 30דניה
אחר
19
 — 20מחוט סינתטי שאינו מתמתח
 — 30מחוט כותנה בלתי ממורצר; מחוט כותנה
ממורצר ,איוד נ ש י ; מצמר •מנופץ;
 — 90אחר
)(1
)(2
)(3
)(4

 0.20לירה לזוג
 0.35לירה לזוג
 0.50לירה לזוג
 0.35לירה לזוג
25%
'%%
15%

מכותנה ,שאורד כף הרגל אינו עולה על  18ס״מ;
מבד ששולם עליו המס;
אם על כל חופיו שולם מם לפי סעיף  40לפרט
 0201אם סיווגו בסעיף  30או ; 90
מגומי לצרכי ריפוי.

 0210לכוש; אכזר לכוש —
10
20
30
40
50

—
—
—
—
—

— 60

מעיל רחצה ; כובע ים מגומי
לבוש מעור
כסייה; חגורה חיצונית; כובע או מגבעת
כתפייה; בירית
לבוש מפרווה; צוארון מפרווה ; לבוש ממשי;
עניבה; פעמון לכובע
מטפחת ראש; צעיף

 — 90לבוש אתר

1026

7*%
15%
15%
25%

10%

35%.
לפי שיעור המס
החל על הבד
15%

קובץ התקנות  ,2198כ׳׳ז •באדר תשכ״ח27.3.1968 ,

שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

טור א׳

0210

טור ב׳

)הכושד(
סייג

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

למלאכה או לתעשיה;
כסיה מגומי;
משומש ,למעט מפרווה;
שאינו מעור או מפרווה ,אם שולם המם על
החומר ממנו יוצר ,למעט מעיל רחצה וכובע
ים מגומי; '•,
עניבה מכל הומר ,אם שולם המס על החומר
ממנו יוצרה;
כיפה לצרכי ד ת ;
מ ב ע מגן לבטיחות.

0211רוכסן מוגמר או כלתי מוגמר
0212

וילון מכד שלא שולם עליו המס

0213

מפרש; אוהל; ציוד מחנאות; פוכד; גנונה;
כל אלה׳ מכד שלא שולט עליו המפ

i%27
לפי שיעור המם
החל על הבד
/0

150

s

סייג:

) (1שק שינה;
) (2סחורה שסיווגה בפרט  625לתעריף המכס.

קובץ התקנות  ,2198כ״ז םאדר תשכ״ח27.3.1968 ,

1027

חלק שלישי
שיעוד המם
תיאור הסחורה

הפרט

טור א׳

 0301עור מורכב; שלח או עוד גלמי ,מעונך ,או
מעובד למחצח של בקר ,תאו ,משפחת הסום ,צאן,
גמל ,חזיר ,יעל ,איל ,צבי ,יחמור או בלב —
או
 — 10טרי ,מלוח ,מיובש ,כבוש )(pickled
שרוי במי סיד ,מפוצל או לא מפוצל ,וכן עור
כבש על צמרו
 — 90אחר

טור ב׳

17*%
15%

סייג :

)(1

)(2
)(3
)(4

שלח או עור של:
 .1טלאי פרס ,אסטרוחן ,קרקול או דומיהם;
 .2טלה או עז או גדי הודי ,סיני ,מונגולי
או טיבטי;
 .3עז או גדי תימני;
גזיר או פסולת של שלח או עור שסיווגו
בסעיף ; 10
עור ששוחרר לפי פרט  41.02.9991לתעריף
המכס;
מעובד ,ששולם המס על השלח או העור הגלמי.

0302לוח או יריעת לחדתופ נעל
0303

i%7
5%

מנעל; גפה למנעל
סייג:

)(1
)(2
)(3
)(4

0304

מנעל משומש;
מנעל מעץ;
מנעל או גפה מעור שעל השלח או העור שולם
המס ובלבד שהעור מהווה לפחות  20%ממשקלו;
מנעל שגפתו כולה עור ששולם עליו המס וכן
מנעל שעל גפתו שולם המס.
15%

פחורה מעור

10%

סייג :

0305

) (1לתעשיה או למלאכה; ,
) (2ריחמה;
) (3אוכף;
) (4רצועה לחיזוק פרק היד.
עור פרווה מכורפק או מעופד כלתי מודכפ של
בקר ,ככש ,שפן) (genus lepusאו משפחת הפופ

15%

סייג :

) (1עור פרווה של טלאי פרס ,אסטדכן ,קרקול,
ברידטיל ,הודו ,סין ,מונגוליה ,טיבט ,עז או
גדי תימני ,סיגי ,מונגולי או טיבטי;
) (2מחומר ששולם עליו מם.

1028

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר •תשכ״ח27.3.1968 ,

 ,חלק דכיעי
בחלק זה —
)(1

״תכשיר״ — מוצק ,משחה ,נוזל או אבקה.
תיאור הסחורה

 0401פודיום היפופלוריט

10%

 0402צמר פלדה; ממרקה מחוט מתכת או מחוט פלפטי;
תכשיר לניקוי ,לככיפה ,להלכנה ,להכרקה ,או
לצחצוח

71%

סייג:

) (1תכשיר הלבנה מםודיום היפוכלוריט ששולם
עליו המס;
) (2פוליטורה לעבודת נגר.

0403

תכשיר רחצה •—
 — 10סבון מוצק :
אם מחירו לצרכן עולה על  1.80לירות לק״ג
11
 — —19אחר
 .— 20בלתי מבושם הנמכר בכלי שקיבומ עד 200
סמ״ק
 — 30.אם מחירו עד  0.75לירה לק״ג; סבון נוזל
המכיל לפחות  2%הקסוכלורופין הנמכר באריזה
של  15ק״ג או יותר
 — 90אחר ,

0404

תכשיר לגילוח או לצחצוח שיניים

 0405כוהל לייצור תמרוק

15%
71%
15%
71%
45%
10%
45%

 0406כושפ; מי כושפ; מי קולון; מי שערות; מי
גלוח; מי פניפ; משחה קופמטית; תכשיר למני־
קור ,לפדיקור ,לפלפול תמידי ,להורדת פתמי
שמש ,להרחקת זיעה ,להורדת שיער או לשיזוף;
מזון לעור; שמן שיער; צפע לשערות או לריפיפ;
שפתון; פודרה; טלק ריחני; מלח אמפטיה
ריחני; מפית מרעננת; תמרוק או פחורה לצרפי
קופמטיקה —
 — 10הארוז במיכל מהסוג לריסוס בשיטת ארוסול
 - 90אחר
סייג

 (Dחינה; אבקה או שמן לתינוק;
) (2מי שערות; מי גילוח; מי פנים — כל אלה
המכילים לפי הנפח למעלה מ־ 40אחוז כוהל
ששולם עליו המס ,ובלבד שאחוז הכוהל שהם
מכילים צויין על גבי המיכל בו הם ארוזים,
למעט הארוזים במיכל מהסוג לריסוס בשיטת
אירוסול;
) (3מי קולון מבוהל עליו שולם המס.
קובץ הוןקנות  ,2198כ״ז באדר השכ״וז27.3.1968 ,

30%
45%

שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

טור א׳

 0407מי פה —-
 - 10המכילים לא פחות מ־ 65%כוהל עליו שולם
הבלו
 — 90אחר:
י  — — 91הארוז במיכל מהסוג לריסוס בשיטת ארוסול
אחר
99

0408

מוצר סניטרי העשוי לאטקפ

טור ב׳

25%
30%
45%

25%
i%7

0409מברשת לשיניים ,לשערות ,לגילוח או לבגדים
 0410סביו או בלי לגילוח —
_
 — 90אחד
1 0

25%

י ב ש

H %

 0411בלי למניקור ,לפדיקוד ,לסידור גבות או ריסים,
לצביעה ,או לסלסול שיער ,או להשחזת סגיני
גילוח; פודריה; מערבת לקוסמטיקה; בלי קוסמטי
אחר

35%

סייג:

) (1להורדת יבלת או עור מוקשה.

1030

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר משב״ח27.3.1968 ,

חלה חמישי
שיעור המס
הפרט

תיאור הסחורה
 -,טור א׳

0501

יהלום מלוטש; פנינה טבעית או מתורבתת; חיקוי־
פנינה ;,מחרוזת פנינים; חיקוי אבן יקרה או אבן
יקרה למחצה —
 — .10פנינה או מחרוזת פנינים
 — 20מזכוכית בלתי מנוקבת

 — 90אחרת

0502

טור ב׳

15%
40%
אך לא פחות
מ־50.00
לירות לק״ג
 20%י

מוצר עשוי או מצופה מתפת יקרה משובץ או
לא משובץ —
 — 10עשוי מזהב ,אם נמכר לפני י״א בטבת תשכ״ט
) 1בינואר (1969

 — 20עשוי מפלטינה ,מאורדיום ,מאוםמיום ,מפל־
דיום ,מרודיום או מרותניום אם -נמכר לפני י״א
בטבת תשכ״ט ) 1בינואר (1969
 - 90אחר

 0.75לירה
 0.75ליחה
לכל גרם
לכל גרם
מעשרת הגרמים מעשרת הגרמים
הראשונים
הראשונים
ו 0.50-לירה
ו 0.50-לירה
לכל גרם נוסף לכל גרם נוסף
 1.50לידות
לכל גרם
20%

 1.50לירות
לכל גרם

סייג

0503

 (Dטבעת נישואין בלתי משובצת;
) (2לוח ,צינור ,חוט ,פס ,סרט ,זוויתון ,דיסקית
או מוט מכסף או מזהב;
) (3לוח או סרט מנחושת ,המשובץ בפסי כסף ,אם
משקל הכסף בו עד ; 35%
) (4מכשיר מיוחד למעבדה;
) (5עטרה לטלית;
) (6רימון ,נרתיק ,כתר ,טס או יד לספר תורה;
) (7כריכה לספר קודש;
) (8צלב לפולחן;
) (9גביע ללא רגל ,לקידוש או להבדלה שמשקלו
עולה על  20גרם ואינו עולה על  25גדם ,בלתי
 .משובץ ,שמוטבע או חרוט בו ציון המבליט את
.השימוש המקודש ,ואם סומן ואושר על ידי
המנהל.
שעון —
—10

t

 — 20 .מתג זמן בעל מנגנון של שענן או בעל מנגנון
תנועה משני או בעל מנוע סינכרוני
 — 30תליון
 — 40מעורר
 — 90אחר
קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ח27.3.1968 ,

5%
15%
171%
30%
35%

1031

שיעור ממס
• תיאור הסחורה

הפרט

0503

טור א׳

טור ב׳

|

)המשף(
סייג :

) (1ציבורי שאושר על ידי המנהל;
) (2למניית שעות עבודה של מכונה.

 0504רצועה או צמיד לשעון —
 —10מעור
 — 90אחר

25%
25%

15%

סייג :

) (1אם אינו מעור ומחיר היחידה לצרכן עד לירה
אחת.

0505

פחורה לספורט או להתעמלות; צעצוע או משחק;
לוח או קופסה למשחק :חלק פנימי או חיצוני
לפדור — י
 — 10קלף מחומר פלסטי ,למעט מצופה חומר פלסטי,
המיוצר בארץ:
בחפיסה הכוללת עד  55קלפים
11
19

 3.00לירות
לחפיסה
 0.06לירה
לקלף
15%
35%
15%

אחר

 — 20קלף למשחקי ילדים
 — 30קלף אחר
 — 90אחר
סייג:

)(1
)(2
)(3
)(4

)(5

)(6
)(7

התקן משחק להתקנת קבע במגרש משחקים
לילדים ;
מכשיר ספורט או התעמלות מהסוג המיוחד
למגרש ספורט או לאולם התעמלות; מיתקן
ספורט או התעמלות להתקנת קבע;
צלחת חרם לקליעה למטרד ;,מכשיר אוטומטי
להעפת צלחת חרס;
סירה מתנפחת שאישר המנהל הכללי של משרד
התחבורה או מי שהוסמך על־ידיו ,כי היא
משמשת להצלה ימית ,אם היא משמשת כאמור ;
מפרש שאישר המנהל ,כי הוא מיועד לסירות
תחרות מדגם בין לאומי ,אם הוא משמש
כאמור;
סירה שאינה מתנפחת;
סחורה שסיווגה בפרט  625לתעריף המכס.

 0506נשק דייג או צייד או תחמושתפ —
 — 10תחמושת צייד
 _ Qק
 — 90אחר
2

נ ש

צ

י

י

ד

%

5

%
%

10

2
15

 0507פלי עישון ,חלקו או אפזרו —
 — 10קופסה או נרתיק לסיגריות ,לסיגרים ,למקטרת
או לטבק:

1032

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר השכ״ח27.3.1968 ,

שיעור המס
תיאור הסחורה

), 0507המשך(
מעור
11
אם מותקן בהם מצית
12
אחר
19
 — 90אחר
0508

15%
35%
12{%
35%

10%

מטריה; שמשיה; נרתיק למטריה או לשמשיה —
 - 10שחופתן עשויה מאריג של חוט פוליאמיד

30%

 — 90אחר

30%

20%
אד לא פחות
מ־ 4.40לירות
ליחידה
20%

 0509מזוודה; ארנק; תיק; נרתיק; ילקוט;
מפגרת או מנעול לסחורה האמורה —
 — 10מסגרת או מנעול
—
 2 0מ ר פ י ח או מקני עץ
 — 30לסחורה שסיווגה בפרט : 0411
מעוד או •מבד מחומד פלסטי
31
אחר
39
 — 40אחר מעור
 — 90אחר

סל;
10%
J%7
35%
35%
15%
•15%

20%
10%

סייג :

) (1.מבד עליו שולם המס ;
) (2מקש גורן או מכפות תמרים;
) (3ילקוט גב באורך עד  35ס״מ.
 0510אולר; מפפרייפ; מניפה; מחזיק מפתחות —
 — 10מספריים למניקור או פדיקור
 — 90אחר

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ׳׳ח27.3.1968 ,

35%
%־־12

1033

חלק ששי
בחלק זה —
)(1

״רגיש לאור״ — רגיש לאור ,לחוט או לקרינה אחרת ,כגון :קרינה של אינפרא־
אדום ,אולטרה סגול ,או קרני רנטגן.
שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

טור א׳

 0601מוצר רגיש לאור ,שלא נחשף לאור או נחשף
לאור אף לא פותח —
 — 10מנייר ,מקרטון או מ ב ד :
 — — 11שחור־לבן ,שקוף או שקוף למחצה ,ללא
גוני ביניים ,לא רגיש לחוס
אחר
19
 — 90אתר:
שחור־לבן ללא גוני ביניים ו סרט היפוך
91
להעתקה )(Duplicating reversal
מיקרופילם
92
 — — 93סרט ברוחב  35מ״מ או מעלה שאורכו עולה
על  2מטר ,או ברוחב פחות מ־ 35מ״מ
שאורכו עולה על  30מטר שסיווגם אינו
בסעיף  91או 92
צבעוני שאין סיווגו בפיםקה 93
94
אחר
99

טור ב׳

10%
20%

10%
15%

25%
50%

סייג

)(l
)(2
)(3
)(4
)(5

לוח לצילום אינפרה אדום או אולטרה סגול ;
לקרני רנטגן;
לוח לייצור מעגלים חשמליים;
נייר לרישום במכשיר מדידה אוטומטי;
לוח מתכת לייצור לוח דפוס ב-
"."photo mechanical processing

 0602מצלמה; מטול תמונה; מפשיר אור בזק; מפשיר
להפתפלות בתמונה; מרקע להטלת תמונה או
אבזרו —
 — 10אפיםקופ שמשקלו עולה על  5ק״ג
 — 20מצלמה למקרופילמ; מכשיר לקריאת מקרופילם
 — 30מצלמה לתמונות עומדות; מכשיר אור בזק
 — 40מרקע להטלת תמונה לשימוש ביתי או אבזרו
 — 90אחר

10%
15%
+ 25%
 10.00לידות
ליחידה
121%
25%

סייג

) (1מטול תמונות מהסוג projection readers
שלגביו אישר המנהל הכללי של משרד הבריאות
כי יובא לצרכי קריאה של אנשים המוגבלים
מאד בראייתם;
) (2מצלמה לתמונות עומדות לסרט שגודלו מעל x12
 9ם״מ;
1034

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר'תשכ״ח271.3.1968 ,

שיעור המס
הפרט

0602

תיאור הסחורה

טור א׳

טור ב׳

)חמשד(
) (3התקן צילום אלקטרוני להתקנת קבע בכביש
לשם פיקוח על התעבורה בדרכים ,ובלבד שנת
קיימו בו כל אלה:
 .1אושר על ידי המנהל לפני היבוא;
 .2מספר ההתקנים שישוחררו לפי סעיף זה לא
יעלה על  10יחידות;
 .3הסחורה תשוחרר לפני ״י״א בטבת תשכ״ט
) 1בינואר ; (1969
) (4מכשיר הגדלה או הקטנה.

 0603משקפת; משקפיים; מפגרת למשקפיימ; מקבע
למשקפיימ; חלק משקפיים ׳עשוי או מצופח מתכת
יקתז ,שן או צדף; זגוגית למשקפי שמש—•
 — 10משקפיים; מסגרת למשקפיים ; מקבע:
מצלולויד
11
 ,ממתכת פשוטה שאינה מצופה במתכת יקרה,
12
'בשן או בצדף; מחומר פלסטי אחר
 — —19אחר
 — 20זגוגית למשקפי.שמש:
בקוטר עד  45מילימטר
21
22.

בקוטר העולה על  45מילימטר עד 55
מילימטר

 — — 29בקוטר העולה על  55מילימטר
 — 90אחרים

35%
10%
35%
 0.025לירה
ליחידה
 0.035ליחה
ליחידה
 0.05לירה
ליחידה
35%

סייג:

) (1מסגרת למשקפיים מלוח צלולויד אם שולם עליו
המס;
) (2משקפיים שעל מסגרתם שולם מס;
) (3משקפיים להגנה בפגי רוח ,אבק ,השפעה כימית,
לעבודה בריתוך או השחזה.

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באיר תשכ״ח27.3.1968 ,

1035

חלק שביעי

0701

מיקרופון; פן למיקרופון י ,רמקול; מגבר לתדירות
שמע; מערכת מפשידיפ לד!גבד:ת קול; ארגז
או מיכל אחר לבחורות האמורות

35%

) (1מערכת להגברת קול להדרכת אילם־חרש או
קשה־שמיעה ,ובלבד שיובאה או נמכרה באישור
המנהל הכללי של משרד הבריאות;
) (2מיקרופון פחם מסוג תרמיל לשפופרת טלפון.
0702

תקליט; פרט או חוט להקלטה כשיטה מגנטית —
 —10תקליט מבד פלסטי; גלרית דואר הנושאת
הקלטת צליל
 — 90אחר

15%
35%

סייג

) (1תקליט מלל:
 .1להנצחת מאורע היסטורי הקשור בתולדות
עם ישראל אם אושר על ידי המנהל;
 .2ללימוד שפה;
 .3להוראה לעוורים;
 .4בעל אופי מדעי או טכני;
) (2סרט או חוט שאורכו אינו עולה על  300רגל;
תקליט; כל אלה אם מוקלט עליהם תוכן בעל
אופי פרטי ,ולא נועדו למכירה;
) (3סרט או חוט המשמש לספריה לעוורים ובלבד
שהספריד .הוכרה לצורך זה על ידי המנהל
ובכמות שאושרה על ידיו.
 0703מקלט דדיו; מקלט צליל; שפק צליל; מקול;
מנגן חוט או פרט —
 — 10מקול המותקן בארגז ,במזוודה או בכלי קיבול
אחר
 — 20רדיו־מקול
 — 30מקלט רדיו לרכב מנועי ,גם מותקן ברכב :
משומש
31
אחר
39
 — 40מקלט רדיו אחר
 — 90אחר

20%
25%

20%.

פחות המס
ששולם על המקול
 70.00לירות
ליחידה
50%
25%
25%

45%
20%

סייג:

) (1מקול שסווגו בסעיף  ,10ששולם עליו המם לפי
סעיף ;90
) (2מכשיר שידור או קליטה רדיו טלפוני שסיווגו
בפרט  85.15.1010או  85.15.1020לתעריף המכס;
1036

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ח27.3.1968 ,

שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

0703

)המשד(
) (3מקלט רדיו הבנוי עם משדר;
) (4מקלט לשרותי דואר.

0704

מקלט טלוויזיה; חלק מקלט טלוויזיה שפיווגו

טור א׳

טור ב׳

פפרט  85.15לתעריף המבפ; פחורה למקלט
'טלוויזיה המפורטת להלן :שפופרת קרן קתודה;
מפשיר הגדלה להתבוננות כמפר; משושה;
מפשיר לפיבופ משושה או להחלפת גלי קליטה
בתדירויות שונות —
 - 10מקלט טלוויזיה; מערכת חלקים בלתי מושלמת
למקלט טלוויזיה

 — 20משושה להתקנה על גג

90

—

אחר

25%
אך לא פחות
מ־ 200.00לירות
ליחידה
25%
אך לא פחות
מ־ 10.00לירות
ליחידה
25%

סייג
) (1מערכת טלוויזיה תעשיתית או מדעית במעגל
םגור;
) . (2ארגז למקלט טלוויזיה.
0799

מפשיר או פלי למופיקה

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באזר •תשכ״ח27.3.1968 ,

15%

1037

חלק שמיני
שיעור המס
הפרט

תיאור הסחורה
טור א׳

טור ב׳

 0801כלי אוכל ,משקה ,מטבח או שולחן; כלי או
הלקו להגשת אוכל או משקה או להחזקתפ;
מאפרה —
50%
אך לא פחות
מ־ 2.60לירות
לק״ג

• — 10מחומר קדמי שלא יוצרו גארץ
״
 — 20מנייר; מפלדת אל־חלד:
סכו״ם; מאפרה
21
אחר
29
 — 30כלי קיבול מבדד חום או חלקו
 — 90אחר

121%
15%
35%
121%

סייג:

)(1
)(2
)(3

)(4
)(5
)(6

כד לחלב שקיבולו  15ליטר או יותר;
סחורה שסיווגה בסעיף 30 :אם שולם מס על
המיכל הפנימי;
צלחת למצות; קערה לליל הסדר; גביע לקידוש
או להבדלה; כל אלה אם אינם מצופים מתכת
יקרה;
מנייר ששולם עליו המם;
מגש ביצים המכיל  30תאים או יותר;
קערה ובקבוק למים לצרכי דת.

 0802פחורה פעלת אופי מקשט או מלאכת מחשבת
אמנותית —
50%
אך לא פחות
מ־ 2.60לירות
לק״ג
15%
20%
121%

 —10מחומר קרמי שלא יוצרו בארץ

 — 20מנייר
 — 30תכשיט שלא יוצר בארץ
 — 90אחר
סייג:

) (1תמונה; פסל מקורי; כל אלה שאינם מהווים
מוצר לשימוש או קישוט למוצר שימושי;
) (2תתריט ,הדפס או ליטוגדפיה שהוכן ישירות,
בתהליך שאיננו מיכני או פוטו מיכני ,מלוח
שהוכן בשלמותו ביד ,על ידי אמן ,אם כלל
העותקים הוא עד  100וכל אחד מהם נושא את
שם האמן בכתב יד ובציון מספר העותק ;

1038

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר השכ״ח27.3.1968 ,

שיעור המם
תיאור הסחורה

הפרי•

טור א׳

0802

)המשף(
) (3רימוז ,נרתיק ,כתר ,טס או ״יד״ ,לספר תורה;
) (4צלב לפולחן; פ ס ל ; תמונה; מחרוזת ¡ כל אלה
לצרכי דת?
) (5כריכה לספר קודש;
) (6קישוט שאינו שעתוק מגייר ששולם עליו המס ;
) (7פסל דמוי אדם מ צ ד ף ;
) (8תכשיט ממתכת פשוטה המשובץ על מלוא פני
שטחו בחיקו״ אבנים יקרות מזכוכית ששולם
עליהם המס לפי סעיף  20לפרט .0501

0803

אלהופ לתמונות ,לבוליפ ,לתקליטיפ ,למעטפות
מפויילות ,לאוטוגדפיפ

15%

0804

פריפה לאלפופ שפיווגו כ פ ר ט 0803

25%

0805

טור ב׳

י

עציץ או מיכל להחזקת צ מ ח ; אכזר לפחורה
האמורהi%12
סייג:

) (1מכבול לגידול צמח.
0806

פ ל י פ י ת א ו פלי קישוט
כ פ ר ט  99.06לתעריף המפפ

מנחושת ,שפיווגו

 16.50לירות
לק״ג

סייג;

) (1להצגה בבית גכאות ,כל עוד הוא משמש כאמור.
 0807מ ת ל ה ; ק ו ל ב ; מחזיק לכופ ,לנייר ,לגפרוריפ או
לאיצטבא —
 — 10מחומר קדמי
 — 90אחר

50%
121%

 0899פהורה לשימוש ביתי —
 — 10מפלדה אל־חלד
 — 90אחרת

15%
121%

סייג:

) (1מברשת! מטאטא; שוטף רצפה או חלון; כל
אלה לא מכניים;
) (2פמוט מנחושת ,בלתי משובץ שמוטבע או חרוט
בו ציון המבליט שימוש לצרכי דת שאושר על
ידי המנהל;
קובץ התקנות  ,2198כ״ז ׳באדר תשכ״ח27,3.1968 ,

1039

שיעיר המס
הפרט

0899

1040

תיאור הסחורה

טור א׳

סור ב׳

)המשד(
) (3נרתיק למזוזה; קופסה לאתרוג; קופסת בשמים
להבדלה; חנוכיה ; מערכת למים אחרונים אשר
הקנקן תלוי על מוט המחובר לקערית או שהקנקן
נמצא בשקע מיוחד על הקערית ,שני אלה אם
חרוטות בהם המלים ״מים אחרונים״;
) (4מראה;
) (5מדרס כניסה מחבל קוקוס לנקוי מנעל;
) (6מדחום רפואי;
) (7משאבה מפח לנפט; סיר לילה; מסרגה; מלכודת
עכברים.

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ח27.3.1968 ,

ח ל ק וזשיןןי

בחלק זה —
)(1

״מכשיר״ — מכשיר ,מכונה או מתקן.
שיעור המס

הפרט

תיאור הסחורה

טור א׳

טור ב׳

 0901נורה; מכשיר תאורה; חלל! או אכזר למכשיר
תאורה —
 —10גורה:
 — — 11פלואורםצנטית
 — — 12צינורית ממולאה בגז נאון או באדי כספית
שנמכרה לפני י״א בטבת תשכ״ט )(1.1.69
אחרת עד  40ווט• ,למעט עד  16וולט
13
אחרת
19
 — 20פנס מיטלטל המופעל בחשמל :
פנס אזהרה ללא סוללה מהסוג המפורט
21
בתקנה  366לתקנות התעבורה ,תשכ״א—
 ,1961לפי דוגמה שאושרה על ידי המנהל
אחר
29
 — 30מנורה ,או נברשת שנמכרה לפני ט״ו בתמוז
תשכ״ט ): (1.7.69
לשולחן:
31
) (1שמחירה עד  12.00לירות
) (2שמחירה עולה על  12.00לירות ועד
 20.00לירות
) (3אחרת
להתקנה בקיר:
32
) (1לנורה א ח ת  :י
א .שמחירה עד  12.00לירות
ב .שמחירה עולה על  12.00לירות
ועד  20.00לירות
ג .אחרת
) (2לשתי גורות:
א .שמחירה עד  20.00לירות
ב .שמחירה עולה על  20.00לירות
ועד  30.00לירות
ג .שמחירה עולה על  30.00לירות
) (3לשלש נורות:
א .שמחירה עד  33.00לירות
ב .׳שמחירה עולה על  33.00לירות
ועד  40.00לירות
ג .שמחירה עולה על  40.00לירות
) (4לארבעה נורות ויותר:
א .שמחירה עד  55.00לידות
ב .שמחירה עולה על  55.00לירות
ועד  60.00לירות
ג .שמחירה עולה על  60.00לירות
קובץ התקנות  ,2198ב״ז באדר תשכ״ח27.3.1968 ,

80%,
 5.00לירות
למטר אורך
7*%
20%

20%
25%

35%

 1.10לירות

35%
35%

 2.00לירות
 3.00לירות

35%

 1.10לירות

35%
35%

 1.80לירות
 3.00לירות

35%

 2.00לירות

35%
35%

 2.50לירות
 4.20לירות

35%

 4.00לירות

35%
35%

 4.50לירות
 6.00לירות

35%

 6.00לירות

35%
35%

 7.00לירות
 9.00לירות

1041

שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

טור א׳

טור ב׳

) 0901המשך(
33

להתקנה בתקרה ללא זרועות:
) (1שארכה עד  5ס״מ :
א .שמחירה עד  7.00לירות
ב .שמחירה עולה על  7.00לירות ועד
 10.00לידות
ג .שמחירה עולה על  10.00לירות
) (2שארכה עולה על  5ס״מ ועד  10ס׳׳מ :
א .שמחירה עד  9.00לירות
ב .שמחירה עולה על  9.00לירות
ועד  12.00לירות
ג .שמחירה עולה על  12.00לירות
) (3שארכה עולה על  10ס״מ:
א .שמחירה עד  13.00לירות
ב .שמחירה עולה על  13.00לירות
ועד  18.00לירות
ג .שמחירה עולה על  18.00לירות

34

— אחרת ,להתקנה בתקרה :
) (1לנורה אחת:
א .שמחירה עד  15.00לירות
ב .שמחירה עולה על  15.00לירות
ועד .00ן> 3לידות
ג .שמחירה עולה על  30.00לירות
) (2לשתי נורות:
א .שמחירה עד  25.00לירות
ב .שמחירה עולה על  25.00לירות
ועד  35.00לירות
ג .שמחירה עולה על  35.00לירות
) (3לשלוש נורות:
א .שמחירה עד  30.00לירות
ב .שמחירה עולה על  30.00לירות
ועד  40.00לירות
ג .שמחירה עולה על  40.00לירות
) (4לארבע נורות:
א .שמחירה עד  35.00לידות
ב .שמחירה עולה על  35.00לירות
ועד  45.00לירות
ג .שמחירה עולה על  45.00לירות
) (5לחמש נורות:
א .שמחירה עד  40.00לירות
ב .שמחירה עולה על  40.00לירות
ועד  50.00לירות
ג .שמחירה עולה על  50.00לירות

1042

35%

 0.60לירה

35%
35%

 1.00לירה
 1.50לירות

35%

 1.00לירה

35%
35%

 1.50לירות
 2.00לירות

35%

 1.00לירה

35%
35%

 1.50לירות
 2.50לירות

35%

 1.50לירות

35%
35%

 2.50לירות
 3.20לירות

35%

 2.50לירות

35%
35%

 3.50לירות
 5.00לירות

35%

 2.80לירות

35%
35%

 4.00לירות
 6.00לירות

35%

 3.00לירות

35%,
35%

 4.20לירות
 6.50לירות

35%

 3.50לידות

35%
35%

 4.80לירות
 7.00לירות
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שיעור י המס
תיאור הסחורה

הפרט

0901

טור א׳

טור ב׳

)המשד(
) (6לשש נורות:
א .שמחירה עד  50.00לידות
ב .שמחירה עולה על  50.00לירות
ועד  80.00לירות
ג .שמחירה עולה על  80.00לירות
)ד( לשבע נורות:
א .שמחירה עד  80.00לירות
ב .שמחירה עולה על  80.00לירות
ועד  100.00לירות
ג .שמחירה עולה על  100.00לירות
35

39
40
41

35%

 5.00לירות

35%
35%

 6.50לירות
 11.50לירות

35%

 8.00לירות

35%
35%

 10.00לירות
 15.00לירות

— — להצבה על הרצפה:
) (1לנורה אחת:
35%
א .שמחירה עד  33.00לירות
ב .שמתירה עולה על  33.00לירות ־
35%
ועד  40.00לידות
35%
ג .שמחירה עולה על  40.00לירות
) (2לשתי נורות:
35%
א .שמהירה עד  45.00לירות
ב .שמחירה עולה על  45.00לירות
35%
ועד  55.00לירות
35%
ג .שמתירה עולה על  55.00לירות
) (3לשלוש נורות ויותר . :
35%
א .שמחירה עד  55.00לירות
ב .שמחירה עולה על  55.00לירות
35%
ועד  65.00לירות
35%
ג .שמחירה עולה על  65.00לירות
35%
— — אחרת
— סוכר שנמכר ל9ני ה׳ בתמוז תשכ״ח ): (1.7.68
35%
— — מנייר ,מבד ,מקש או מחומר פלסטי.

 — — 49אחר
 — 50זרקור לצילום או אמרו
 — 60חלק או אבזר למכשיר תאורה ביתי
 — 90אחר:
המופעל בגז נפט מעובה
91
מיכל לגז נפט מעובה
92
 - — 99אתר

 3.20לירות
 4.00לירות
 5.50לירות
 4.20לירות
 5.25לירות
 7.00לירות
 3.50לירות
 6.50לירות
 9.00לירות

 0.0003לירה
לסמ״ר

35%
25%
15%
12*%
60%
35%

סייג:

) (1נו.רה המפורטת להלן:
 .1אולטרה־סגולית;
 .2גלילית שאורכה עד  20ס״מ וקוטרה עד 7
מ״מ לרפואה!
 .3ליבון או קשת למטול תמונות;
 .4בעלת נימת פחם;
קובץ התקנות  ,2198ב״ז פאודר השכ״ח27.3.1968 ,

1043

שיעור המס
הפרט

תיאור הסחורה
טור א׳

0901

טור ב׳

)המשך(
 .5מעוררת להשמעת פס קול בסרט סינמטוגרפי;
 .6כספית או נתרן אם משמשת לתאורת רחוב.
) (2מכשיר תאורה המפורט להלן:
 .1זרקור לרפואה דנטלית או לחדר ניתוח;
 .2להכוונת תנועה במסילת ברזל ,בכביש ,בדרכי
מים פנימיות ,בנמל ים או תעופה;
 .3מנורת נפט שאינה מהווה קשוט.
) (3חלק או אבזר המפורט להלן:
 .1סוכך או מחזיר אור אם משמש לתאורת
רחוב;
 .2חלק בלתי מוגמר ממתכת או מעץ לנברשת;
 .3חלק או אבזר לפנס מיטלטל או למנורה
המופעלת בגז נפט מעובה למעט מיכלה.

 0902תא ראשוני; סוללה ראשונית; מצבר חשמלי
שגופה דפנות המיכל שלו פחות מ־ 380מ״מ —
 — 10למתח של  9וולט במימדים אלה בסנטימטרים :
רוחב  ,2.50עובי  ,1.55אורד ׳4.80
 — 90אחר

15%
25%

סייג:

) (1סוללה למכשיר שמיעה של כבד שמיעה ;
0903

פפיפ נייד למקרר ,לתנור גז או חשמל ,למכונת
פפיפה או למיכש שיער

 0904יחידת עיבוי; מדחפ; מנוע ומדחפ על פפיפ
משותף; פל אלה שתפוקתם פחות מ־ 2פ״פ
לקירור; ארגז או מיפל לפחורה לקירור —
 — 10מדחס אטום עד  1/3כ״ס
 90י • אחר
 0905מקרר; מפשיר לייצור פתיתי קרח או קוביות
קרח —
 — 10לשימוש ביתי:
 — ~ 11הפועל בשיטת ספיגה שקיבולו עד שלושה
רגל מעוקב
הפועל בשיטת ספיגה שקיבוליו עולה על
12
שלושה רגל מעוקב
אחר ,שניתן עליו פטור מלא או חלקי לפני
13
כ״ג בשבט תשכ״ג ) (17.2.63או שלא היה
טעון מם בעת ׳מכירתו או שחתרו
אחד שמחירו עד  345.00לידות
14
אחר
19
1044

35%

 80.00לירות
ליחידה
35%

25%
60%

35%
25%
721%

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תישכ״ח27,3.1968 ,

שיעור המס
הפרט

תיאור הסחורה
טור א׳

) 0905המשך(
 — 90אחר:
שקיבולו עולה על . 12דגל מעוקב; מקרר
91
הקפאה! מקרר להחזקת גלידה או בקבוקים;
מכשיר לייצור פתיתי קרח או קוביות קרח ;
אחר
99

טור א׳

25%
35%

סייג

)(1
)(2

)(3
)(4
0906

שיוצר בארץ ממקדר ספיגה שנמכר עד ג׳ בניסן
תש״ך ) (31.3.60אם שולם המס על המדחס;
מקרר שקיבולו עולה על  140רגל מעוקב בעל
מדחס של  2כ״ס או מעלה למעט ,מקרר הקפאה,
מקרר החזקת גלידה או בקבוקים;
המותאם להקפאת גופה בבית חולים ;
מכשיר לייצור פתיתי קרח או קוביות קרח בעל
כושר ייצור של  1000ק״ג לפחות ליממה.

מכשיר אוורור; מפשיר לשינוי טמפרטורה או
לחות האויר —
 —10בעל  3כ״ם או יותר שנמכר או שוחרר לפני
י״א בטבת תשכ״ט ) 1בינואר (1969
 — 20מאורר תקרה :מפוח; שואב אוויר
 — -30לרכב מנועי ,גם מותקן ברכב :
לאוטובוס
31
אתר
39
 — 90אחר

 500.00לידות
לטונה קירור
15%
10%
50%
25%

סייג

) (1מכשיר לשינוי טמפרטורה או לחות האויר ,מפוח
או שואב אויר ,אם הוכח להנחת דעתו של
המנהל כי הותקן במפעל תעשייתי לשימוש
בתהליד ייצור תעשייתי;
) (2מכשיר למיזוג אויר המותקן במכונית נוסעים,
למעט אוטובוס ,שניתן עליה היתר המפקח על
התעבורה להסעת נוסעים לסיור וטיול ,אם אושר
על ידי המנהל וכל עוד הוא משמש למטרה
האמורה.
 0907מכשיר לחימום שלא תל עליו פרט  ; 1118פחורה
למפשיר חימופ המופק כנפט או כשמן המופק
ממינרל פיטומיני המפורטת להלן :מיפל; ראש;
רשת לראש; פתיל מאפבפט אפ לא שולפ המס
על הפרט לייצורו; כפיפ נייד —
 — 10מופעל בחשמל או; בגז:
 .לייצור אדי מים למרחץ אדים
11
אחר המופעל בחשמל ,למעט מכשיר חימום
12
לרכב ,שנמכר לפני י״א בטבת תשכ״ט
)(1.1.69
קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ת273.1968 ,

10%

25%
1045

 ,שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

טור א׳

) 0907המשך(
אחר
19
 — 90אחר

טור ב׳

35%
15%

 0908מפשיר המופעל פחשמל לפפיפה ,לפחיטת ככיפה
או לייפושה —
 —10לכביסה שקיבולו עד  150ליטר או לסחיטה
ולייבוש המיועד לכבסים שמשקלם עד  5ק״ג
 - 90אחר

25%
10%

 0909מכשיר המופעל פחשמל לגיהוץ —
15%
10%

 — 1 0ביתי
 — 90אתר
סייג:

) (1שאורך כל אחד מגלילי המכשיר הוא מעל 80
ס״מ;
) (2אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הותקן
במפעל טקסטיל לשימוש בתהליך הייצור;
) (3המצוייר באמצעי חשמלי עצמאי ליצירת קיטור.

 0910שואכ אפק שמשקלו ללא אפזריפ חליפיפ עד
 20ק״ג; אכזר או מפשיר עזר מתפרק לשואפ אכק
או המופעל על ידי שואב אבק; מכשיר מכגי
לניקוי שטיח

25%.

 0911מכונת תפירה שמשקל ראשה ,ללא מנוע ,ללא
אמצעי הנעה או ממסורת ,ללא אגזר ,חלק חליף
או רהיט שאינפ פנימייפ — עד  16ק״ג; ראש
פאמור; שני אלה למפירה של מוצרי טפפטיל

1\%

סייג:

) (1מכונת תפירה או ראשה לשימוש בלעדי בתפירת .
כפתור ,פרווה ,נעל בית ,תפר סמוי או לולאה,
כובע ,כפפה ,מטריה ,שק ,לאיחוי קצוות של
בגדים סרוגים ,לכיסוי קצוות;

 0912פעמון המופעל פחשמל; טלפון; מרפזיה לטלפון
פנימי

35%

סייג:

) (1טלפון עם מגבר ,ובלבד שהמנהל הכללי של
משרד החינוך והתרבות אז מי שהוסמך על ידיו
אישר כי הוא ישמש לקשר בין ילד רתוק
למיטתו לבין כיתת הלימודים ,כל עוד הוא
משמש כאמור.

 0913מערבל או מפחטה ,למעט שפיווגו בפרט ,0916
להכנת אופל או משקה המופעלים בחשמל; חלק
או אכזר לפחורה האמורה המהווה יחידה שלמה
להפעלה אהה
1046

25%

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ה273.1968 ,

שיעור המס
הפרט

תיאור הסחורה

 0914מ פ ר ש ת לנעליימ או לשינייפ; מכשיר לגילוח;
מכשיר לייבוש או לפלפול שיער; כל א ל ד חמופ־
עליפ ב ח ש מ ל ; מפשיר למכון יופי או לפיתוח
הגוף א ו חלקו —
 — 10מברשת לנעליים או לשיניים

 — 20מכשיר לגילוח,
 — 90אחר
 0915מפשיר לשימוש ביתי ,לשימוש פ פ י ת עפק,
להפגת מאבל או משקה ,לייבוש; פל אלה המופ־
עליפ כ ג ן או בגז ו פ ח ש מ ל ; חלק או אפור
למפשיר האמור —
 — 10לבישול או לאפיה המהווה יחידת מערכת על
כל חלקיו ואבזריו אם מחירו לצרכן בלירות —
לרבות כל ההוצאות הכרוכות בהתקנה או
במסירה לשימוש ,למעט המס ומחיר הגז —
הוא כמפורט להלן:
) (1עד 150
) (2למעלה מ־150
) (3למעלה מ־160
) (4למעלה מ־170
) (5למעלה מ־180
) (6למעלה מ־190
) (7למעלה מ־200
) (8למעלה מ־210
) (9למעלה מ־220
) (10למעלה מ־230
) (11למעלה מ־240
) (12למעלה גד250
) (13למעלה מ־260
) (14למעלה מ־270
) (15למעלה מ־280
) (16למעלה מ־290
) (17למעלה מ־300
) (18למעלה מ־310
) (19למעלה מ־320
) (20למעלה מ־330
) (21למעלה מ־340
) (22למעלה מ־350
) (23למעלה מ־400
) (24למעלה מ־450
) (25למעלה מ־500
) (26למעלה מ־550
) (27למעלה מ־600
) (28למעלה נד650
) (29למעלה גד00ד
) (30למעלה כד750

עד 160
עד 170
עד 180
עד 190
עד 200
עד 210
עד 220
עד 230
עד 240
עד 250
עד 260
עד 270
עד 280
עד 290
עד 300
עד 310
עד 320
עד 330
עד 340
עד 350
עד 400
עד 450
עד 500
עד 550
עד 600
עד 650
עד 700
עד 750
עד 800

«»..הת»ו,ת  ,2198כ״ז באדר תשכ״ה37,31968 ,

טור א׳

טור ב׳

35%
אך לא פחות
מ־ 4.50לירות
ליחידה
25%
35%

בלירות
47.25
50.40
53.55
56.70
59.85
63.00
66.15
69.30
72.45
75.60
78.75
81.90
85.05
88.20
91.35
94.50
97.65
100.80
103.95
107.10
110.25
126.00
141.75
157.50
173.25
189.00
204.75
220.50
236.25
252.00

1047

שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

טור א׳

) 0915המשך(
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200

) (31למעלה מ־ 800עד
) (32למעלה מ־ 850עד
) (33למעלה מ־ 900עד
) (34למעלה מ־ 950עד
) (35למעלה מ־ 1000עד
) (36למעלה מ־ 1050עד
) (37למעלה מ־ 1100עד
) (38למעלה מ־ 1150עד
 — 20מיכל לגז נפט מעובה:
שקיבולו עד  3ליטר
21
שקיבולו עולה על  3ליטר ועד  28,5ליטר
22
23

שקיבולו עולה על  28,5ליטר ועד  57ליטר

 — 30מונה אספקה למכשיר גז
 — 40ציוד המהווה מערכת להפעלת מכשיר גז ,למעט
שםיווגו בסעיף 20
 — 90אחר
סייג :
) (1ציוד המהווה מערכת להפעלת מכשיר גז הבא
להחליף ציוד כאמור שהיה מחובר למכשיר גז;
) (2מיכל הבא להחליף מיכל שהיה מחובר למכשיר
גז;
) (3מונה הבא להחליף מיכל שהיה מחובר למכשיר
גז;
) (4מיכל לגז נפט מעובה שקיבולו מעל  57ליטר.

 0916מכשיר לא ביתי המופעל כחשמל ,להכנת מאכל
או משקה ,לשטיפת פליפ ,לטחינת אשפה או
לפילוקה
 0999מפשיר פיתי או חלקו
 — 10מכשיר המופעל בחשמל :
להכנת מאכל או משקה; לשטיפת כלים ו
11
לטחינת אשפה או לסילוקה; מצית למכשיר גז
להכנת מאכל או משקה אם יוצר בארץ
12
אחר
19
 — 90אחר:
סיפון או חלקו
91
 — — 92מכונת סריגה
 — 99אחר
סייג:
) (1פרימוס;
) (2פתיליה;
 (3) .מכשיר מכני לסגירת קופסאות שימורים.

1048

טור ב׳

בלירות
267.75
283.50
299.25
315.00
330.75
346.50
362.25
378.00
60%
 21.00לירות
ליחידה
 42.00לירות
ליחידה
 42.00לירות
ליחידה
 27.00לירות
ליחידה
35%

10%

35%
25%
25%
10%
25%
121%

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ח27.3.1968 ,

חלק עשירי

בחלק זה —
)(1

״רהיט״ — ר ה י ט ; רהיט מותקן ב מ ב נ ה ; חלק רהיט.

 1001מזרון ,מושב ,גכ או כר ,מגומי או מחומר
פלפטי ,תפוח מוקצף או פפוגי; י מזרון קפיצי;
מזרון אוויר —
 — 10׳מזרון אויר
 — 20מזרון קפיצי *ארכו עד  140ם״מ ורחבו עד
 70ס״מ למיטת תינוק :
 - — 21ששוחרר או נמכר לפני ה׳ בתמוז תשכ״ח
)(1.7.68

29

אתר

15%

25%

10%
אך לא פחות
מ־ 5.50לירות
ליחידה • • .

25%

121%
אך לא פחות
מ־ 6.00לירות
ליחידה

 — 30מזרון קפיצי אחר ששוחרר או נמכר לפני ה׳
בתמוז תשכ״ח ): (1.7.68
31

בעל

שכבה

תפוחה מוקצפת או

ספוגית

מגומי או מחומר פלסטי שרחבו עד  100ס״מ

25%

 — — 32בעל שכבה תפוחה או מוקצפת או 6פוגית
מגומי או מחומר פלסטי שרוחבו מעל 100
•
ם״מ

25%

10%
אך לא פחות
מ 12.00-לירות +
 1.25לירות לכל
 10ס׳ימ נוספים
העולים על 100
ס״מ ברוחב

33

אחר שרחבו עד  100ס״מ

25%

122•%

39

אחר

25%

קובץ התקנות  ,2198כ׳׳ז מאוד תשכ״ח27.3.1968 ,

10%
אך לא פחות
מ־ 12.00לירות
ליחידה

אך לא פחות
מ־ 12.00לירות
ליחידה
121%,
אך לא פחות
מ־ 12.00לירות +
 1.25לירות לכל
 10ם״מ נוספים
העולים על 100
ס״מ ברוחב

1049

שיעור המס
הפרט

תיאור הסחורה
טור א׳

1001

)המשף(
 — 40מזרון קפיצי ששוחרר או נמכר אתרי ה׳ בתמוז
תשכ״ח ): (1.7.68
בעל שכבה תפוחה אי מוקצפת או ספוגית
41
מגומי או מחומר פלסטי שרחבו עד 100
ם״מ

25%

12*%
אך לא פחות
מ־ 14.50לירות
ליחידה

י בעל שכבה תפוחה או מוקצפת או ספוגית
מגומי או מחומר פלסטי

25%

12*%
אך לא פחות
מ־ 14.50לירות +
 1.50לירות לכל
 10ם״מ נוספים
העולים על 100
ס״מ ברוחב
15%
אך לא פחות מ־
 15.00לידות לכל
 10ם״מ נוספים
העולים על 100
ס״מ ברוחב
15%
אך לא פחות
מ־ 15.00לירות +
 1.50לירות לכל
 10ס״מ נוספים
העולים על 100
ס״מ ברוחב

42

43

25%

אחר שרחבו עד  100ם״מ

 — • 49אחר

25%

 — 50מזרון מגומי תפוח ,מוקצף או ספוגי שארכו
עולה על מטר ,ועוביו:
עד  5סנטימטר
51

35%

52

עולה על  5סנטימטר עד  7סנטימטר

59

עולה על  7סנטימטר

 — 60כר ,מושב או גב מגומי תפוח ,מוקצף או ספוגי
שארכו עולה על  40סנטימטר ועד  60סנטימטר
ורחבו עולה על  40סנטימטר ועד  60סנטימטר;
כל אלה שעוביים:

1050

טור ב׳

אך לא פחות
מ־ 5.75לירות
ליחידה
35%
אד לא פחות
מ 8.75-לירות
ליחידה
35%
אך לא פחות
מ־ 10.75לירות
ליחידה

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ח3.1968 ,״27

שיעור המס
י הפרט

1001

תיאור הסחורה

)המשך(

61

עד  7סנטימטר

69

עולה על  7סנטימטר

 — 70אחר מחומר פלסטי:
בעל שתי שכבות או יותר
71

79

אחר

 — 90אחר
1002

טור א׳

טור ב׳

מערכת אחפון או חלק ממנה ,מנגנון או מיתקן
להגעתה

 1003דלת או מחיצה —
 — 10מתקפלת מבד פלסטי בעיקרה
 — 90מחיצה פנימית אחרת שאיננה להפרדה בלבד
1004

פולט מיטלטל שאינו עשוי עץ

1005

מקרר ללא מנגנון קירור

1006

מוצר לשימוש פמטכח או לשימוש כחדר אוכל;
פיור; עגלה; פל אלה מפלדה אל־חלד

 1099רהיט —
 — 10מתקפל שיוצר בארץ
 — 20המורכב בחלקו מסחורה שסיווגה בפסקה  40אי
בפיסקה  19לפרט  1411אם שולם עליה המס
 — 30עמוד ממתכת.לספריה באורך עד  4מטר
 — 40חלק רהיט שיוצר בכבישה צורתית של סיבי
עץ מרוסקים עם נייר מצופה חומר פלסטי
 — 50ממתכת; זויתן מתכת מניקב
'— 60שםיווגו בערט  99.06לתעריף המכס
קובץ התקנות  ,2198כ״ז באה־ תשכ׳׳וז27.3.1968 ,

35%
אך לא פחות
מ־ 1.50לירות
ליחידה
35%
אד לא פחות
מ־ 2.50לירות
ליחידה
35%
אך לא פחות
מ־ 80.00לירות
למטר מעוקב
35%
אך לא פחות
מ־ 65.00לירות
למטר מעוקב
35%

15%
 15.00לירות
למ״ר
15%
10%
%%

15%

10%
10%
15%
 8.00לירות
למ״ר
15%
25%

 1לירה
 6.00לירות
למ״ר

051

שיעור המה
הפרט

תיאור הסחורה
טור א׳

1099

)המשך־(
 — 90אתר

טור ג׳

15%

סייג :

) (1רהיט מעץ ,למעט חלק רהיט שסיומו בסעיף 40
או רהיט שסיווגו בסעיף ; 60
) (2רהיט לכיתת בית ספר? להצגת מוצרים בבית
נכאות; למרפאה; לבית חולים ; למעבדה ;
לשימוש רפואי; כל אלה אם אושרו על ידי
המנהל;
) (3ארון קודש; נרתיק לספר תורה; תיבת תפילה;
עמוד תפילה; במה; רהיט לבית תפילה אם
אושר על ידי המנהל;
)(4
)(5
)(6

)(7

)(8
)(9

1052

ארגז למקלט רדיו ,לטלוויזיה או לגרמופון או
למכשיר לפיתוח העתקות שמש;
מיטת ברזל פשוטה ;
מיטת ילד שארכה עד  140ם״מ; לול לתינוק;
עגלת ילדים; עריסה; כסא או מושב לסיר
לילה;
ארון מטבח המותקן בקיר מעל השיש או מתחת
לו ,או המחובר לכיור; ארון אוויר; כל אלה
מחומר פלסטי;
ספסל שרגליו מבטון;
מסגרת עם דלת ממתכת.

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״וז27.3.1968 ,

ח ל ק אחד־ןןשר
בחלק זה —
)(1

״דבק״ ״איחוי״ או ״איטום״ כולל סחורה אשר על ידי הוספת א ח ד או יותר מהחמרים
המפורטים להלן תיהפך לדבק או לםחורת איטום או איחוי
!.

ממיס ; solvent

 .2זרז ; catalyst
.3

חומר מ ק ש ה .hardening agent modifier hardner
שיעור המס

הפרט

1101

תיאור הסחורה

טור א׳

טור כ׳

סחורה לפניה שעפרה תחליף של שריפה או
תחליף פימי תעשייתי; סיד; סחורה לאיטום,
לאיחוי או להגנה פפני לחות;
 — 10מלט ל ב ן ; מלט מגוון העשוי על יסוד מלט לבן

35%

 — 20סיד שרוף; סיד מימת! מדק

15%

 — 30לבנה מצופה או מזוגגת

35%

 — 40בלוק או לבנה מסיליקט או מאיטונג

10%

 — 50לוח מקשט מגבס

121%

 — 90אחר

10%

סייג:

) (1מלט מגוון אם שולם המס על המלט הלבן
ששימש לייצורו;
) (2מלט שסיווגו בסעיף ; 90
) (3הומר קישור המכיל יותר מ־ 50%קרביד הצורן;
) (4לבנה חסיגת אש אם היא משמשת לבנית תנור
תעשיתי!
) (5סחורה לבניה מגבס ,למעט לוח מקשט שסיווגו
בסעיף  ,50אם שולם המס על הגבס;
) (6סחורה לאיטום המשמשת לפי אישור שר החק
לאות או מי שהוסמך על ידיו לצורך סעיף זה
לשימור המים .בקרקע לשם זירוז הנביטה של
גידולי שדה וגן ,בכמות שאושרה על ידי המנהל
לפני היבוא ושוחררה לפגי י״א בטבת תשכ״ט
) 1בינואר ; (1969
) (7אטם או מחבר)• (joint or gasket & oil-sealי
) (8ג׳לטין לצילום;
) (9זפת.
קובץ התקנות  ,2198כ״ז באוד תשב״ ח27.3.1968 ,

1053

שיעור המס
הפרט

1102

היאור הסחורה

טור א׳

טור ב׳

מ ו ט מברזל או מפלדה שםיווגו בפרט 73.10.1079
לתעריף ה מ פ פ ; חוט או מ ו ט מ פ ד ז ל או מפלדה,
מעורגל בחום — למעט מפלדה מ פ ו ג פ ג ת המפילה
לפי המשקל  4למאה או יותר יסודות מפגפגים —
כ ע ל ח ת ך טמומ פצורה כלשהי ,פין א פ עפר תהליך
פיתול ובין אם לאו ,ובלבד ש ש ט ח ה ת ך הרוחב
שלו אינו עולה על  5פנטימטריפ מ ר ו ב ע י מ ; חוט
אי מוט מעורגל מברזל או מפלדה ,כ ע ל בליטות
או שקעים ) כ ג ו ן  :זיזים ,צלעות ,חריצים ,גומות(,
פין אם עבר תהליד פיתול ובין אם לאו
23.50 + 15%

לידות לטונה

סייג

) (1חוט או מוט מעורגל מברזל או מפלדה:
 .1אם שימש לייצור לולב ,בורג או אום במחסן
רשוי או בפיקוח רשות המכס;
 .2בעל חתך מלבני:
) (1שרחבו  24מ״מ או יותר ובלבד שרוחב
החתך שלו פי  3או יותר מעביו;
) (2אחר ,אם רוחב החתך שלו פי  5או יותר
מעביו;
 .3בעל בליטות או שקעים אם שימש לייצור
עמודי בטון להחזקת קוי חשמל;
 .4שסיווגו

בפרט

,73.10.1012

,73.10.1030

 73.10.1060או ; 73.10.1080

 .5מפלדה •מסוגסגת המכילה לפי המשקל ,יסוד
אהד או יותר ביחסים אלה:
 0.50למאה או יותר ברום
 0.50למאה או יותר גיקל
 0.30למאה או יותר טונגסטן
 0.10למאה או יותר מוליבדן
 0.10למאה או יותר וגדיום;
 .6מפלדה רבת פחמן המכילה ,לפי המשקל ,לא
פחות מ־ 0.70למאה פחמן;
) (2חוט או מוט מעורגל מברזל או מפלדה ,למעט,
שסיווגו בפרט  73.10.1079לתעריף המכס אם
שימש לייצור סחורה שסיווגה בפרט 73.15.2092
או  73.15.5093לתעריף המכס.
1103

זוויתון; צור*זון; פרופיל; כל א ל ה שיוצרו בארץ
מברזל או מפלדה על ידי עירגול ב ח ו פ

1104

צינור ,הלקו א ו אבזרו —
 — 10בקוטר מ־ 3עד  5אינטש; מעופרת או מתאית
זפת

בנין

1054

15%

בכל קוטר ש ה ו א ; כל אלה לשרבדבות

15%
קובץ •התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ח273.1968 ,

תיאור הסחורה

1104

)המשך(
 — 20לבידוד חשמלי מסוג ברגמן
 — 30מברזל או מפלדה שקוטרו פחות מ־ 3אינטש:
שעובי דפנו  2מ״מ או יותר
31
אחר,
39
 — 90אחר:
מצמנט אסבסט
91
מחומר פלסטי שהיקף פתחו עד  15.7אינטש
92
 - — 93מחומר פלסטי ,לייצור שפופרת
 — — 94מחמרן שקוטרו פחות מ־ 3אינטש

טור א׳

10%
124%
15%
2%
10%
17*%
15%

סייג:

)(1
)(2
)(3

)(4
)(5

)(6
)(7

מתמרן להשקאה בקוטר  2אינטש או מעלה
שעובי דפנו מ־ 1עד  1.4מ״מ;
מתמרן בקוטר  3/4עד  1אינטש שעובי הדופן
שלו  3מ״מ ,לדפק ממטרות;
מברזל או מפלדה שתכולת הפחמן שלו עולה על
 0.30למאה ,משוד בקור ,ללא תפר אם :
 .1עובי דפנו עולה על  6מ״מ וחוזק הקריעה
שלו עולה על  28טון לאינטש מרובע ,בעל
קדח מלוטש;
 .2היחס בין עובי הדופן לבין הקוטר החיצוני
עולה על ;8%
מפלדה אל־חלד שקוטרו עד  4מ״מ;
אכזר מברזל או מפלדה:
 .1ממוט חלול בעיבוד שבבי אם לחץ העבודה
שלו למעלה מ־ 60אטמוספרות;
 .2שלפתות אתת היציאות שלו מותאמת להרכבה
על צינור פלסטי באמצעות שיניים נגדיות;
 .3ניפל אם שולם המס על הצינור ממנו יוצר;
מצמנט אסבסט בעל לחץ בדיקה של  6אטמוס־
פרות לפחות;
מחומר פלסטי:
 .1מפוליאתילן בצבע שחור אם הוכח להנחת
דעתו של המנהל ששמש להשקאה בחקלאות;
 .2מפוליאתילן קשוח שמשקלו הסגולי  0.90עד
 0.94גרם לםמ״ק ,קוטרו החיצוני  16עד 40
מ״מ ,עובי הדופן עד  3מ״מ ולחץ העבודה
הוא  6אטמוספרות לפחות;
 .3מפוליויגיל כלוריד בקוטר פנימי  1/4עד 1
אינטש שמתקיימים בו תנאים אלה:
הוא עמיד בפני לחץ הדראולי פנימי של 50
ק״ג לםמ״ר במשך  30דקות בטמפרטורה של
 40°צלזיוס; מורכב משתיים או שלוש
שכבות גלילים מרושתות;
 .4למערכות של עירוי ד ם ;
 .5חלק או אבזר ,למעט לשרברבות בניין.

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר השכ״ת27.3.1968 ,

1055

שיעור חמס
הפרט

,

תיאור הסחורה
טור א׳

1105

מ פ מ ר ; מסמרה ישרה לכל ארכה מ ת ח ת ל ר א ש ;
מסמרה ח ל ו ל ה ; פין מ פ ו צ ל ; אופ כ נ ף ; אום
משושה או מרובע עם הברגה פנימית לכל א ו ר כ ו ;
ו ו ; קרפ

טור נ׳

10%

) (1מסמר או מסמרה שיוצר ממוט או מחוט מעורגל
ששולם עליו המס לפי פרט ; 1102
) (2מסמרה למגע חשמלי.
1106

בורג לעץ או לפח או לבלי סימרוד; בורג אחר
שאינו חלול בעל ?וצר אחיד מ ת ח ת לראש,
המפורט ל ה ל ן  :כעל ראש משושה ע פ ת ח ת י ת
ודפנות ראש שטוחים ,למעט בורג שגובה צווארו
מ ת ח ת לראש עולה על  10%מגובה ה ר א ש ; כ ע ל
ראש עגול עפ פיפה עגולה מחורצת ותחתית ראש
שטוחה ללא צילינדר בגוף ה ר א ש ; בעל ראש
עגול עם כיפה חצי עגולה וצוואר מ ר ו ב ע ; בעד
ראש קוני עגול עם משטח מחורץ או עפ מ ש ט ח
עליון וצוואר מרובע מ ת ח ת לראש

10%

) (1שאורכו עולה על  40אינטש.
1107

מרצפת;

לוח מ ל ו ט ש מאפן סיד או מ ש י ש ;
פפיפפ —
 — 10לוח מלוטש מאבן סיד או משיש:
שנמכר לפני י״א בטבת תשכ״ט ) 1בינואר
—11
(1969
) (1מלוטש בצד אחד ובעובי של:
)א(  2ס״מ
)ב(  3ס״מ
)ג(  4ס״מ
) (2מלוטש בשני צידיו ובעובי של :
)א(  2ס״מ
)ב(  3ס״מ
)ג(  4ס״מ
) (3אחר:
)א( פראי
)ב( גשר לכיור במטבח

)ג( מפתו או סרגל ברוחב עד  4ס״מ
)ד( אתר
19

1056

אחר

 2.80לירות למ״ר
 3.80לירות למ׳׳ר
 4.60לירות למ״ר
 3.30לירות למ״ר
 4.30לירות למ״ר
 5.10לירות למ״ר
 1.70לירות למ״ר
 0.22לירה ל־
 70ם״מ אורך
הראשונים
ו־ 0.025לירה
לכל  10ס״מ
נוספים
 0.20לירה
למטר אורך
10%
10%

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר ׳תשכ״ח27,3.1968 ,

שיעור המס
הפרט

תיאור הסחורה
טור א׳

1107

)המשף(
 — 90מרצפת או פםיפס:
מרצפת חסינת אש על פי הדוגמה שאושרה
91
על ידי המנהל
מחומר פלסטי
-92
אחר
• 99

שוד ב׳

10%
25%
35%

סייג:

) (1לוח אבן ,סיד או שיש למצבה או ללוח זכרון;
) (2מרצפת עשויה על יםוד מלט.
1108

פחורה לפידור קול ,קור או חוס; טחורח לספיגת
קול)אקופטית(

15%

סייג:

) (1סחורה לבידוד העשויה על יסוד מלט.
 1109,לוח זפופית —
 — 10אם שימש לבנית חממה
 — 20מלוטש
 — 90אחד

10%
35%
40%

סייג:

) (1זכוכית בטחון מזכוכית מוקשה או מרובדת;
) (2זכוכית כפור או זכוכית מאט עשויה מזכוכית
ששולם עליה המס.
1110

תריפ; לוח ,פרגל או שלפ לתריס; כל אלה מחומר
פלפטי ,מחמרן או מצמנט אפפפט; צילון או
חלקו; רשת מתכתית שמפפר חוריה לאינטש
מרופע מ־ 100עד — 400
 — 10לוח סרגל או שלב לתריס :
מצמנט אסבסט
11
לצילון
12
 — —19אחר
 — 20תריס או צלון עשוי מנתן• חמרן קשה וקפיצי
שרוחב סרטיו מ־ 30מ״מ עד  55מ״מ ועביים
אינו עולה על  0.35מ״מ
 — 90אחר

 0.75לירה
למטר אורד
10%
15%
121%
10%

סייג. :
) (1תריס ,למעט צילון שעל כל חלקיו שולם המס!
) (2רשת מחמדן שעל חוטיה שולם המס.
un

דכק

קובץ התקנות׳ 2198׳ כ״ז באדר ׳תשכ״ה27.3.1968 ,

10%

1057

שיעור המס
הפרט

תיאור הסחורה
טור ,א׳

1112

טור ב׳

פיגמנט; צבע; חומד נותן צבע; כל אלה כמצג
נפרד או פדיפפרפיה או כתערובת צובעת עפ בל
חומר אחר; ורניש; תערוכת המכילה שרף טבעי
או חומר פלפטי מלאפותי אשד בתופפת ממיפ או
כלעדיו הופכת לרדיד מוצר! עביר־אוד ,לאחר
הנחתה כשבכה דקה; לכה; אטאיל; גלזורה;
שמן מתייבש
ת — פיגמנט ,צבע או חומר נותן צבע לדפוס
 — 90אחר

15%
15%

10%

סייג

)(1
)(2

)(3

)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

פיח;
תערובת נותנת צבע לתעשית התמרוקים או
הסבון ששוחררד ,לפי פרט  32.09.1000לתעריף
המכס;
תערובת פוליאתילן ופיח שסיווגה לפי פרט
 32.07.2010לתעריף המכס וששוחררה לפני ה׳
בתמוז תשכ״ח ): (1.7.68
צבע ניטרוזו לצביעת בריכת קרנליט להגברת
ספיגת קרני השמש;
צבע ליטוץ׳ על פי דוגמה שאושרה על ידי
המנהל;
בריום סולפאט לצילומי רגטגן t
צבע מים או גואש;
סולפט המנגן; טריביז
)'(Tribase; tribasic lead sulphate

 1113חוט חשמל מבודד ,שטוח ,עגול או שזור; חוט
למשושה; בל אלה שחתד רוחבם אינו עולה על
 11ממ׳׳ד; צרהי חשמל ביתיים או אבזריהפ

15%

סייג :

)(1
)(2
)(3
)(4
1114

מונה חשמל תלת־פזי; מונה חשמל חד־פזי מעל
 10אמפר;
תקע שאינו בעל שניים או שלושה פינים
נפרדים ן
נתיך מעל  17אמפר;
שנאי.

פחורה להתקנה כדלת ,בחלון ,במקרר או
גרהיט; הרגוב וילון; קפיץ ,מפילה או אכזר
לפרפוכ ,לוילון או לדלת; מנעול ,למעט המנוי
בפעיף  10לפרט  0509או כפרט  ;1509מפשיר
לפתיחה חשמלית ,פנוימטית או הידראולית של
דלת לפית עפק או לפית מגוריפ —
 — 10מסילה או אמריה לכרכזב או לוילון:
מחמרן
11

1058

15%
אך לא פחות
מ־ 1.20לירות לק״ג

קובץ התקנות ,2198 ,כ״ז באדר תשכ״ח273.1968 ,

שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

) 1114המשד(
אוז-ר
19
 — 90אדור

טור א׳

טור ב׳

15%
15%

סייג:

 .י• )(1
)(2
)(3
)(4
1115

סחורה להתקנה במקרר המופעל בחשמל אם יוצר
בארץ;
מנעול למעלית;
כרכוב וילון מ ע ץ ;
קפיץ לרהיט.

מודד י מים שקוטר פתחו עד ! 1אינטש

 1116ב ר ז ; מגוף שמשקלו עד  1ק ״ ג  -־  -פ ל אלה אפ
פתחם פחות מ־ 2אינטש ופתיחתפ ופגידתפ ביד;
כמנוף לויפות זרימת מ י מ ; חלק לפחורה האמורה

%%,

15%

סייג:

) (1ברז דיאפרגמה; ברז מ ח ט ; ברז כדורי שמשקלו
עולה על  0.5י ק״ג; ברז מעבר קוני ,למעט ברז
ביתי למכשיר ג ז ;
) (2שסתום בקוטר  1אינטש לפחות.
1117

פיזר; •פחורה לחדר רחצה לשרברכות פנין או
לפית פ פ א — י

 — 10להחזקת כלי טואלט או רחצה ,מקרמיקה
 — 20אמבט למעט אמבט תינוק מפח או מבד,
שסיווגו בפרט 0899
 — 30כיור או אסלה שאינם מצבע לבן או אפור
 — 90אחר

50%
35%
25%
15%

סייג:

) (1טבעת או בריכה מבטון שקוטרה הפנימי מעל
 50ס״מ וגובהה מעל  40ס״מ או מכסה לסחורה
האמורה.
 1118תנור; דוד חלקו או אכזרו; מבעיר; גוף או
מתקן חימומ אחר להפקה מרפזית או להפפקת
מיפ חמיה —
 —10מקרן
 — 20מתקן קליטה לחימום המופעל באמצעות האנר
גיה של השמש
 — 30דוד ,לאמבט או למקלחת שאינו מופעל בחשמל
או בגז ,חלקו או א מ ד ו
 — 90אחר

 7.50לירות למ״ר
של שטח חימום
10%
15%
35%

סייג:

) (1דוד המופעל בקיטור;
) (2אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כ־ הותקן
במפעל תעשיתי לשימוש בתהליד ייציר תעשיתי.
קובץ התקנות  ,2198כ״ז •באיר ׳תשכ״ח27,3.1968 ,

1059

.שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

טור א׳

1119

מ ע ל י ת ; דרגנע או חלקו —
 — 10מעלית משא המשמשת להובלת משא בלבד
 — 90אחר

טור ב׳

10%
35%

סייג:

) (1מעלית להתקנה ארעית בבניה;
) (2דרגנע המשמש במעבר רחוב ציבורי תת קרקעי
או חלקו.

1060

קובץ התקנות 2198׳ כ״ז באדר תשכ״ח27,3,1968 ,

חלק שנים־עשר

בחלק זה —
) (1״נייר״ — נייר או קרטון,
שיעור המס
הפרט

תיאור הסתורה
טור א׳

1201

טור ב׳

נייר —
 — 10מצופה חומר פלסטי
 — 20מעודן בפוליאתילן; פרגמנט ,אלחדיר לשומן,
או חיקוי של אחד מאלה; שעבר תהליך של
אימפרגנציה; שקוף־מבריק; צבוע ,מקושט ,מצו
פה או מודפס על פני שטחו; מסוגKraftliner :
או ;Semi chemical corrugating medium
׳
קרפ
 — 30מצופה זרחן; לציפוי קיר שאינו מצופה חימר
פלסטי; דביק
 — 90אחר

25%

20%
15%
10%

סייג:

)(1

)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

)(7
)(8
)(9
)(10
)(11
)(12
)(13
)(14

לבן־אטום־נטול עץ ,מהסוג ""bible paper
במשקל של  28גרם עד  45גרם למטר מרובע,
המשמש להדפסת ספרי תנ״ך;
לייצור נייר פחם;
טישיו )(Tissue
לייצור כרטיס ניקוב למכונת חישוב וסטטיס
טיקה!
לייצור נייר צילום מהסוג המכונה ״בריטה״;
עתון ,למעט נייר שבועונים) .מגזין(;
""keyboard spool paper
בגליל מהסוג
למכונת סידור " "monotype, linotypeאו
"; "intertype
בוחן או בקרה לעיקור:
גליון קלפים שלא נחתך לקלפים בודדים;
לסיגריות ,לפיות סיגריות ,למסנני סיגריות!
מודפס ,בגלילים או דיסקיות ,לרישום במכונת
מדידה אוטומטית ,למעט נייר רציף;
ששוחרר לפי פרט  49.1!. 1000לתעריף המכס;
דביק להדפסת בולים;
כרומו שסיווגו בסעיף  ,20אם שולם המס על
הנייר ששימש לייצורו לפני י״א בטבת תשכ״ט
) 1בינואר ! (1969
מצופה זרחן; מקושט; צבוע ; מודפס; שקוף!
מבריק! שעבר תהליך של אימפרגנציה; כל
אלה אם שולם המס על הנייר ששימש לייצורם.

1202

סחורה מקרטון גלי אם לא שולם המפ על הקרטון

10%

1203

סחורה מנייר המפורטת להלן אם לא שולם המס
על הנייר ש ש י מ ש לייצורה :גזרה לתפירה;
דיפקית מנייר שעווה; תווית :פליל; פוליה:
מפית; לוח קיר; פלי קיפול; נייד טואלט

15%

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באוד תשכ״ח27.3.1968 ,

1061

תיאור הסחורה

1204

פחורה מצלופן ,אפ לא שולט המס על הצלופן
ששימש לייצורה —
 — 10יריעה; גליון; סרט; רדיד
 — 90שקית או שק

1205

20%
15%

שרוול מחומר פלפטי —
 — 10שעוביו עד  0.06מ״מ או מרושת מפוליאתילן,
לאריזת
 — 20שעוביו מעל ל־ 0.06מ״מ ,אם הוכח להנחת
דעתו של המנהל ששימש לייצור שק שקיבולו
 25ק״ג לפחות לאריזת גרגירים פלסטיים ,זבל,
כימיקל ,דטרגנט ,חומר הדברה או מלח ,או
לייצור שקית המשמשת לאריות חלב; לייצור
שפופרת
 — 30שהיקפו אינו עולה על  8ס״מ למעט לייצור
שפופרת
_ 90
א ח ר

15%

17*%
15%
35%

סייג:

)(1

1206

מעי מלאכותי לייצור נקניק או נקניקיה.

12*%

פלי קיפול או מכפהו מחומר פלפטי
סייג:

)(1
)(2
)(3
)(4

1207

שק ,שקית או שפופרת אם שולם המס על החומר
ממנו הם עשויים;
מיכל שקיבולו  75ליטר לפחות או מכסה למיכל
כאמור;
למכשיר ריסוס בשיטת אירוסול או למכשיר
ריסוס להשמדת חרקים או לסיכה;
מעבדתי.

פקפוק או צנצנת או מפפפ ,למעט מחומר פלפטי
עליהפ חל פרט  ; 1206פקק

10%

סייג:

) (1מכסה לבקבוק או לצנצנת מחמרן ששולם עליו
מס;
) (2צנצנת או בקבוק מעבדתיים!
) (3פקק שעם פגום המיועד לטחינה, .

1208

1°%

חבל; חוט אריזה
סייג:

) (1חוט המכונה ״חוט בנין ודייג״;
) (2חוט קוקוס בעל שגי שזירים;
•) (3חוט מפוליפרופילין או מסיזל המשמש לקשירת
חציר ,קש או עץ מטע ,על פי אישור שר החקל
אות או מי שהוסמך על ידיו לצורך סעיף זה
ובלבד שהכמות לא תעלה על  300טון לשנה.

1062

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ח27,3.1968 ,

חלל ,ש ל ו ש ה ־ ע ש ד
ו

שיעור המס
תיאור הסחורה

הסרט

טור א׳
מבונה לכתיבה ,להפפלה ,לפטטיפטיקה ,להע
מ ק ה מפמפיה או להנהלת פפריפ; קופה רושמת;
מ מ נ ת דפופ קט־אופפט בעלת כושר הדפפה שלא
עולה על  2200פנטימטרימ מרובעים

15%

 1302מבונת חישוב או פיפופ או הלקה—
 — 10מכונה סטטיסטית או מכונת חשבונאות להפעלה
בעזרת כרטיס ניקוב ,סרט מחורר ,סרט מגנטי
או לפי שיטת קריאה אופטית או אלקטרונית;
מ מ נ ת עזר לשימוש עם מכונה כאמור חלקה
 — 90אחרת

10%
״/

1301

טור

ב׳

250

סייג:
) (1לספירת תאי ד ם ;
) (2כל עוד היא משמשת למתן שירות הטעון מס
לפי פרט .3302
? 1303ופה —
 — 10לחסמן ,
 — 20מברזל ,שנפחה החיצוני עולה על  0,006מטר
מעוקב ,חלקה או אבזרה
 — 90אחרת
 1304מאזניים; משקולת —
 — 10מאזני גשר :י
בעלי פושר שקילה עד 30
11
1 9

35%
25%

 750.00לירות
ליחידה
 1000.00לירות
ליחידה

ט ו ן

א ח ר י ם

 — 90אחרים

10%

,

1 0 %

סייג:
) (1מאזני גשר לשקילת קרון רכבת בעלי כושר
שקילה של  60טונות לפחות;
) (2מאזניים לשקילה על רצועת מסוע;
) (3בעלי מובילים עיליים או מאזני אפרכסת.
 1305נייר פחפ ודומיו; ניר שעוונית למפונת הפפלה;
נייד רציף; ברטיפ ניקוב —
 — 10נייר רציף למכונת כתיבה; כרטיס ניקוב
למכונת סטטיסטיקה
 _ 90אחר

10%
15%

 1399מבונה משרדית; צרפי משרד או בית עפק; צרפי
בתיבה; רהיט למשרד או ל ב י ת ע פ ק
 — 10מכונת מכירה אוטומטית
 — 20צפורן עשויה או מצופה זהב.

50%
35%
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1063

שיעור המס
הפרט

1399

תיאור הסחורה

טור א׳

)תמשו(
 — 30יומן; סדרן או עוקדן:
עשוי תומר פלסטי
31
אחר
39
 — 40דיו:
לדפוס או לשכפול
41
לעט כדורי
49

15%
15%

)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

1064

10%

15%
10.00 + 35%
לירות לק״ג
15%

 — 90אחרים
)(1

טור ב׳

מהדק מתייל מתכת; סיכה; נעץ; חותמת
שאינה עשויה גומי;
מכשיר שרטוט או הנדסה ;
סחורה המהווה ציון מחיר בבית עסק ;
יומן שגודלו פחות מ־9א 12ס״מ אם מספר
הימים המצויינים בכל עמוד ,עולה על ; 2
עפרון ,למעט עפרון מיכגי •,
שלט שאינו מאיר;
דיו לכתיבה;
מנייר ששולם עליו המס :
 .1קרטון מקופל קיפול אחד בלבד לשימוש
כתיק.
 .2בלוק; פנקס; מחברת; כל אלה בעלי
כריכה רכה.
 .3טופס לניהול חשבונות.

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ח27,3.1968 ,

חלק ארגןןה־עשר
שיעור המס
הפרט

1401

תיאור הסחורה

לוח; מוט; פרופיל; דיפקית; מוצר לציפוי קיר;
פל אלה מחומר פלפטי —
 — 10לוח פיברגלס לבוד שיוצר בארץ
 — 20לוח גלי ,מעורג או מתועל ,ובלבד שגובה הגל,
הערוגה או התעלה הוא  18מילימטר לפחות
 — 30פרופיל:
לצפוי קיר
31
אחר
39
 — 90אחר

טור א׳

טור ב׳

15%
15%
25%
15%
25%

סייג:

)(1
)(2
1402

דיםקית מלוח פלםטי עליה שולפ המם;
לוח פלסטי עליו מודבק רדיד נחושת בעובי עד
 0,15מילימטר,

לוח; יריעה שעוצייה עולה על  0.6מ״מ; פרופיל;
פל אלה מגומי אוי בגומי פינתטי —
 —10פרופיל
 — 90אחר

15%
71%

סייג:

) (1לוח מהסוג המשמש לסוליות מנעל שדוגמתו
אושרה על ידי המגהל ;
) (2לוח קרפ.
1403

פחורה תפוחה ,מוקצפת או פפוגית ,מגומי או
מחומר פלפטי —
 — 10גוש! יריעה; לוח; בל אלה מחומר פלסטי:
 — — 11משתי שכבות או יותר

19

אחר

 — 26גוש ; יריעה ; לוח ; כל אלה מגומי
 — 90אחר

35%
אך ל*! פחות
מ־ 80.00לירות
למטר מעוקב
35%
אך לא פחות
מ־ 65.00לירות
למטר מעוקב
35%
20%

סייג:

)(1

גזיר שנפחו עד סמ״ק אחד.

1404

פתורה מצמנט אפפפט

2%

1405

פחורה מחמרן —
. — 10רדיד או סרט שעוביו ללא החומר המחזק עד
 0.15מ״מ; דיסקית לשפופרת
 — 90אחרת

10%
15%

סייג:

)(1

תיל מעורגל בקור המכיל  90%או יותר חמרן,
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1065

שיעור המס
י הפרט

תיאור הסחורה
טור א׳

1405

)תמשו(
בעל חתך מלבני שרוחב החתך• שלו עולה על 3
מילימטר ועביו עולה על  0.7מילימטר אך אינו
עולה על  1.1מילימטר;
) (2שפופרת עשויה מדיםקית עליה שולם המס ;
) (3דיםקית אם משמשת לייצור כלי בית או להטבעת
•'••>-
מעות.

1406

פח; לוח; סרט; בל אלה מברזל או מפלדה
מגולווניפ

1407

שעפ; מוצר משעפ

טור ב׳

 40.00לירות
לטונה
15%

) (1מוצר שעם מלוח שעם עליו שולם המס;
) (2שעם טבעי ,בלתי מעובד ,כתוש ,בגרגרים או
טחון;
) (3פסולת שעם.
1408

לוח מאפפטט

71%

1409

קילוף עץ; עץ לבוד מקילוף עץ או מפיפי עץ
מרופקיפ; פריפה ששפבתה החיצונית מעץ לכוד;
לוח צפוי ופירוד מהפוג המכונה ״מזונית״ או
״צלוטקפ״

10%

) (1עץ לבוד מקילוף עץ למעט לוח דקורטיבי מבול
עץ עליו שולם מכם;
) (2כריכה חלולה.
35%

1410

פורניר

1411

לוח מלוכד
אמינופלפטי
 — 10שיוצר
עד
11
המנהל

משכבות פפוגות שרף פינולי או
—
בארץ ומחירו למטר מרובע:
 5.25לירות שדוגמתו אושרה על ידי

12

עולה על  5.25לירות ועד  17.10לירות

19

אחר

 — 90אחר
1412

שעוות פרפין; שעווה מיקרוקריפטלינית; שעווה
הנקראת  ;slack waxאוזוקריט; שעווה מופקת
מפחפ חופ; שעוות פפול או שעווה מינרלית.
אחרת ,צפועה או לא צבועה

1413

חמצן

1066

 1.30לירות
למ״ר
.5.00לירות
למ״ר
 12.50לירות
למ״ר
25%

 4.40לירות
למ״ר

15%
 0.05לירות
למ״ק
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ח ל ק חמישה־עשר

בחלק ז ה 
)!( ״רכב מנועי״  —.מכונית נוסעים ,רכב מנועי מסחרי או תושבת של רכב ממעי
,שמותקן בה מנוע ותא נהג;
) (2״שנת־ייצור״ —ישנת הייצור שנקבעה על ידי המפקח על התעבורה או מי שהוסמך
י• •-על ידיו; ••
) (3״המשקל הכולל המותר״ — המשקל העצמי של הרכב ,בתוספת משקל.המטען שמותר
 .לאותו רכב לשאת לפי הרשיון שניתן עליו על פי סעיף  3לפקודת התעבורה או
—
כפי שייקבע עלי ידי המפקח על התעבורה;
:

) (4דין רכב הנע על  3גלגלים עם תא נהג שתפוסת בוכנותיו.לא פחות מ־ 200סמ״ק —
סיווגו בפרט ;1507
) (5משקל רכב מנועי יחושב לפי משקלו במצב תקין לפעולה; •י •
) (6רכב מנועי או קטנוע ששולם עליו או על החלקים לייצורו מכס מופחת לפי פרט
 422לתעריף המכס ,או שהיה פטור לפי אותו פרט יהיה טעון מם לפי פרט מפרטי
חלק זה ובשיעור! מופחת באחוזים כשיעור ההפחתה באחוזים במכם ,כל עוד מתקיימים
תנאי פרט  422האמור;
) (7מכונית נוסעים שניתן עליה היתר המפקח על התעבורה לשמש להשכרה לסיור
וטיול ,שתפוסת בומותיה עד  2000סמ״ק ,והוכח להנחת דעתו של המנהל כי
שמשה למטרה?׳ האמורה לפחות שנה מיום שנמכרה או שוחררה ,תהיה טעונה מס
בשיעור של  ¿0%,מהמס החל עליה לפי פרט מפרטי-חלק זה; היתד .תפוסת בוכנותיה
מעל ל־ 2006סמ״ק והוכח להנחת דעתו של המנהל כי שמשה למטרה האמורה
לפחות  18חודש מיום שנמכרה או שוחררה ,תהיה טעונה מם בשיעור של  75%מהמם
החל לפי פרט מפרטי חלק זה;
;

) (8רכב מנועי ששוחרר לפי פרט  718לתעריף המכס ,יהיה טעון מס בשיעור של 75%
מהמס החל עליו לפי פרט מפרטי חלק זה;
) (9המס החל על מונית ,מכונית להסעת נוסעים לסיור וטיול או-להשכרה לסיור וטיול
או אמבולנס ,יופחת בעת המכירה ,באחוז המפורט בטור ב׳ להלן ,אם מיום שבו
שוחרר עד ליום המכירה חלפה תקופה שצויינד ,בטור א׳ להלן:
א׳
שנה אחת
 2שנים
 28חודש
 32חודש
 3שנים
 40חודש
 44חודש
 4שנים
 54חודש
קובץ •התקנות  ,2198כ״ז נאדר תשכ״ח27.3.1968 ,

•־

;

ב׳
20
35
40
45
50
55
60
65
70
1067

5
66
6
7
8

שנים
חודש
שנים
שנים
שנים או יותר

75
80
85
90
95

) (10המס החל על רכב מנועי שבעת שחרורו לא היה טעון מס או שהיה פטור ממס,
כולו או מקצתו ,יופחת באחוז המפורט בטור ב׳ להלן אם מיום שבו שוחרר ועד
ליום המכירה חלפה תקופה שצויינה בטור א׳ להלן:
א׳
שנה אחת
 2שנים
 27חודש
 30חודש
 33חודש
 3שנים
 39חודש
 42חודש
 45חודש
 4שנים
 52חודש
 56חודש
 5שנים
 64חודש
 68חודש
 6שנים
 76חודש
 80חודש
 7שנים
 88חודש
 92חודש
 8שנים
 9שנים
 10שנים או יותר

ב׳
20
30
*32
35
*37
40
*42
45
*47
50
*52
55
574
60
*62
65
*67
70
724
75
*77
80
85
90

) (11רבב מנועי או קטנוע בבעלות של מי שהיה ביום כ״ו באייר תשכ״ז ) 5ביוני (1967
תושב השטח המתואר בתוספת לצו סדרי השלטון והמשפט )מס׳  ,(1תשכ״זי—,1967
יופחת עליו המס הקצוב החל •באחוז המפורט בטור ב׳ בסעיפים ) (9או ׳) (10לעיל ,אם
מראשית שנת ייצורו עד ליום החיוב במס חלפה תקופה שצויינה בטור א׳ של
הסעיפים האמורים.

1068
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שיעור המס
תיאור הסחורה

הפרט

טור א׳

 1501אופנייפ ,חלקם א ו אכזרט־
 — 10תלת אופניים למשא
 — 20אופניים משומשים

10%
 12.50לירות
ליחידה
 21.00לירות
ליחידה
25%
7J%
25%

 — 30שלדה
 — 40מנוע
 — 50חלק או אמר
 — 90אחרים
1502

טור ג׳

אופניים עפ מנוע עזר —
 —10שיוצרו בארץ ותפוסת הבוכנות שלו עד 50
סמ״ק:
אם מחירם עד  636.00לירות
11
אם מחירם עד  680.00לירות
12
אחרים
19
 — 90אחרים

 1503אופנוע —
 — 10תלת אופנוע למשא או אופנוע לייצורו
 — 90אחר

 55.00לירות
ליחידה
10%
25%
40%
5%
40%

סייג

 (Dתלוז אופנוע למשא שיוצר מאופנוע עליו שולם

המם.

1504

קטנוע —
 — 10תלת קטנוע למשא
 — 20שלא היה טעון »ם או שהיה פטור ממס בעת
שחרורו
 — 90אחר

1505

חלל ,לאופנוע או לקטנוע פלהלן :ציפוי
או לדוושח; מגן רוח; תא; ארגז או נרתיק
או מחזיקפ; רגל ת ו מ פ ת ; פרית לפרד;
לגלגל אט לא שולט המפ על ח כ ד ; ר כ ב
מגן בוץ

לידית
לפליט
ביפוי
צידי;

1506

גרור למגוריפ

1507

רכב מנועי מפחדי —
 — 10עם מרכב פתוח הנע על  3גלגלים
 — 20שמשקלו הכולל המותר עד  2,200ק״ג:
עם מרכב סגור שיוצרה בארץ ואשר החל
21
קים לייצורה שוחררו לפי פרט  703לתעריף
המכס ,למעט בעלת הנעה בארבעה אופנים

קובץ ׳התקנות  ,2198ב׳׳ז •באוד זושכ״ח273.1968 ,

30%
50%
55%
אך לא פחות
נד550.00
לירות ליחידה

25%
45%
30%

10%

1069

שיעור המס
הפרט -

תיאור הסחורה
טור א׳

1507

)המשד(
22

23

29

עם מרכב שבעת שחרורה ,לפני כ״ו בכסלו
תשי״ט ) ,(8.12.58לא היתד ,טעונה מס או
שהיתה פטורה ממם ,כולו או מקצתו ומש
קלה הכולל המותר עד  2000ק״ג
אחר שבעת שחרורו ,לפני כ״ו בכסלו
תשי״ט ) (8.12.58לא היה טעון מס או שהיה
פטור ממס ,כולו או מקצתו
אחר עם מרכב סגור

 • 30שמשקלו הכולל המותר מעל  2,200ק״ג:
 — • 31שבעת שחרורו ,לפני כ״ו בכסלו תשי״ט
) (8.12.58לא היה טעון מס או שהיה פטור
ממם ,כולו או.מקצתו
 • 40שבעת שתרורו ,בין כ״ו בכסלו תשי״ט
) (8.12.58לבין י״א בתשרי תשכ״א )(2.10.60
לא היה טעון &ס או שהיה פטור ממס ,כולו
או מקצתו ,אםימראשית שנת ייצורו ועד ליום
המכירה חלפו:

90

 7שנים
 8שנים
 9שנים
 10שנים או יותר
•י אחר

)(1
)(2

)(3
)(4

20%

10%
 4.00לירות
לק״ג אך לא
פחות מ־
3100.00
לירות ליחידה

10%

לק״ג  0.60לירה
לק״ג  0.40לירה
לק״ג  0.20לירה
50%
 0.50לידה
לק״ג אך לא
פחות מ־
 800.00לירות
ליחידה

סייג

1508

טור ב

מסוג  power wagonבעל הנעת  4אופנים
שמשקלו הכולל עולה על  3,500ק״ג;
ששוחרר לפי פרט  308או  709לתעריף המכס;
שרשימת החלקים לייצורו בארץ אושרה על ידי
המנהל ,למעט מכונית משלוח שסיווגה בסעיף
;21
אם משמש להעברת נפטר לקבורה;
שמשקלו הכולל המותר עולה על  4,500ק״ג.

רכב מנועי —
 — 10שיוצר בארץ ואשר החלקים שיובאו לייצורו
שוחררו לפי פרט  703לתעריף המכס ,פרט
לרכב המנועי המנוי בפסקה :14

107-0
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שיעור המס
הפרט

1508

תיאור הסחורה

)המשד(
11

-12
13

14

מתוצר ומדגם
מסוג station wagon
שהוחל בייצורו לפגי י׳ באב תשכ״ג
) (31.7.63ואשר החלקים לייצורו שוחררו
לפני ט׳ בתשרי תשכ׳יה )(15.9.64
מסוג  station wagonאחר
אחר מתוצר ומדגם שהוחל בייצורו לפני י׳
באב תשכ״ג ) (31.7.63ואשר החלקים
לייצורו שוחררו לפני ט׳ בתשרי תשכ״ה
)(15.9.64
שיוצר בארץ מרכב מנועי מסחרי שומשקלו
הכולל עד  2,200ק״ג זששוחרד לפי פרט
 87.02.3080או  87.02.4090לתעריף המכס

אחר
19
 — 20שצויין ברשיון הרכב באוטובוס המיועד להסעת'
 11עד  18נוסעים ,נוסף על הנהג
 —30שתפוסת הבוכנות שלו היא פחות מ־1,300
סמ״ק •
 station wagonשמרכבו עשוי
מסוג
31
סיבי זכוכית
39

אחר

 — 40שתפוסת הבוכנות שלו מ־ 1,300סמ״ק עד 1,800
םמ״ק
שבעת שחרורו לפני י״א .בתשרי חשכ״א
50
) (2.10.60לא היה טעון מס או שהיה פטור
ממס ,כולו או מקצתו ,אם מראשית שנת ייצורו
ועד ליום המכירה חלפו:
 1.20לירות לק״ג
 7שנים
 1.00לירה לק״ג
 8שנים
 0.80לירה לק״ג
 9שנים
 0.65לירה לק״ג
 10שנים
 0.55לירה לק״ג
 11שנים.
 0.45לירה לק״ג
 12שנים,
50%
 13שנים או יותר
 — 90אחר
סייג

טור א׳

טור ב׳

20%
271%

25%

 5.00לירות
לק״ג
• 35%
30%

 5.50לירות
ל.ק״ג
. 7.00,לירות
לק״ג :
 6.50לירות.
לק״ג

 7.00לידות
לק״ג

) (1שנרשם ברשיון הרכב באוטובוס המיועד להסעת
יותר מ־ 18נוסעים ,נוסף על הנהג!
) (2מסוג  station wagonשמשקלו הכולל המותר
עד  2000ק״ג בעל הנעה בארבעת האופנים,
שהחלקים לייצורו שוחררו לפי פרט  703לתעריף.
המכס;
•קובץ התקנות  ,2198ב״ז 0אדר ׳תשכ״וז27.3.1968 ,
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שיעור ד.מפ
תיאזר הפמזדד.

הפרט

טור א׳

1508

)המעיד(
) (3שנרשם ברשיון הרכב כמונית או שניתן עליו
היתר רכישה או רשיון יבוא לשימוש ,אם הרכב
משמש כמונית;
) (4ג׳יפ שחלקים לייצורו שוחררו לפי פרט 703
לתעריף המכס;
) (5שניתז עליו היתר המפקח על התעבורה להסעת
נוסעים לסיור וטיול באישור המנהל ,אם הרבב
משמש למטרה האמורה.

1509

חלין זה לדפכ מנועי לאופנוע או לקטנוע :מגן
ש  ; #מפפה למיכל דלק; מבפה לצינור פליטה;
צלחת לגלגל; מראה ,מפגדתה או זרועה; מגב
שמשה ,מנועו או זרועו; מתיז מ י פ ; נושא מטען;
מונע פינוור; פמל למהונית; מגן מקרן; טבעת
או מגן לפנפ; משושה; אבזר תאורה — למעט
נתיר; מתג — למעט מתג המשמש להנעת
המתנע; צופר; תקע; שקע; מנגנון או אביזריו
לפתיחה או לפגידה של חלון ,דלת או ג ג ;
מנגנון או אבזרו להזזת מושב או גג; מנגנון
הגה הידראולי למכונית נופעיפ; מנגנון הצתה
המופעל על ידי,טרנזיפטור; פגוש קדמי או אחורי
או חלקו; מפעד ישיפה; מפעד גב :פדית או
משענת להרבבה על מושב או על גב; מושב או
פ פ פ ל ; פיפוי להגה; פיפוי למושב או פיפוי
המותאפ למפנה החיצוני של הרבב — כל הפיפו־
ייפ האלה א פ לא שולפ המפ על חומר ה ג ל פ ;
ידית; מנעול; לוח מפשירימ או מפשירו; מד או
שעון; קישוט או מוצר אחר עשוי או מצופה
בדוס ניקל ,להרפפה על המדגב

טור ב׳

סייג:

)(1

מד מהירות טכוגרפי.

1510

מחזיר אור —
 — 10מהסוג המפורט בתקנה 383א)א( לתקנות התע
בורה ,תשכ״א—: 1961
שמחירו עד  20לירות ליחידה
11
אןןף
 — 90אחר

1511

צמיג; אבוב —
 — 10שיוצר בארץ :
לאופגיים
11
שקוטר גבו עד  20אינטש ורחבו עד 9
12
אינטש ,למעט צמיג או אבוב המפורט בפס
קה !3

1 9

1072

2°%
35%
35%

*%ל

35%

קובץ התקנות  ,2198כ״ז ט»דר השכ׳יח373.1968 ,

שיעור המס
הסרט

תיאור הסחורה
טור א׳

0
0
1
3
,650X 20 ,600X19 ,4

4
x 20

) 1511המשך(
, 1 2 x
400x15,צמיגאו אבוב שגדלו
,
1
9
 ,וכן צמיג ,שגדלו ,16600x
x20900
 ,750x16 ,650x16 ,600x 90בעל ארבעה
רבדים ואשד רשום על הצמיג ״מיועד
לחקלאות ,מהירות מקסימלית  20ק״מ לשעה״
אחר
19
 — 90אחר:
לאופניים
91
אחר שקוטר גבו עד  20אינטש ורחבו עד
99
 9אינטש

טור ב׳

10%
10%
*%

ד

25%

סייג:

) (1צמיג או אבוב המנוי בפסקה  ,13שלא יוצר,
בארץ;
) (2צמיג או אבוב שסיווגו בפרט  40.11.2050לתעריף
המכס;
) (3צמיג או אבוב שקוטר גבו  20אינטש ורחבו 9
אינטש.
 1512שמן מינרלי —
בפרט זה ״שמן מינרלי״ — שמן שהופק מנפט או
שמן המתקבל ממינרלים (bituminoustr^wi
וכמו כן שמן דומה המופק באיזה
)minerais
תהליך שהוא ,ובלבד שמשקל המרכיבים הארומטיים
פחות מזה של המרכיבים הלא ארומטיים ושנקודת
הבזקתו בכלי סגור היא לפחות  120מעלות צלזיוס.
 —10מחודש
 — 90המופק בארץ:
שנמכר לפני כ״ג בטבת תש״ל ) 1בינואר
91
(1970
אחר
99

 15.00לירות
לטונה מטרית

40%
55%

סייג:

) (1תכשיר שפיווגו בסעיף  — 90משמן מינרלי
ששולם עליו המם והעשוי מתוספת לשמן
מינרלי;
) (2שמן מינרלי שסיווגו בסעיף  90וסיווגו לפי פרט
 303לתעריף המכס.

קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכ״ח27.3.1968 ,
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חלק תשעה־ןןשד
בחלק זה —
על אף האמור במקום אחר בתוספת זו ,סחורה המפורטת בחלק זה אינה סחורה טעונה מם.

 1901ציוד ,למעט רפפ מנועי וציוד משרדי שאיננו
קופה רושמת ,אפ משמש כמלון •או י חומר״ לייצור
חציוד כאמור )להלן — הפחורה( ,שנתקיימו בו•
פל התנאיפ חאלה:
 .1הוגשה למנהל רשימה מפורטת של הסחורות
לשימוש כבית המלון לפני היבוא או הרכישה
בלווי אישור מאת משרד התיירות פי
הפחורות ,רצויות •לקידוש התיירות בישראל;
 .2המנהל ,שהחלטתו תהיה פופית ,אישר
•לצודד • פרט זה את הפחורדת המפורטות
ברשימה.
 1902פחורה המיועדת להתקנת קבע לשפ הנצחת זפר
אדם או מאורע פמקומ המיועד ,אפ המנהל הכיר
בהתקנה לצודד פרט זה.
 1903פחודה המיובאת במשלוח דואר או כמשלוח אויר
והמיועדת לאדפ אחד ,בין שהיא ארוזה פאריזה
אחת וכין שהיא ארוזה בכמה אריזות ,אפ הפפופ
הכולל של המכפ ומפ הקניה על כל הפתורה יחד
אינו עולה על חמש לירות• .
 1904אופף או מוצג בודד לתצוגה בבית נכאות,
ששוחרר לפי פרט  99.05.2000לתעריף המפפ ,אפ
משמש פאמור.
 1905גביע ,אות הצטינות ,מדליון או פמל המוענק על
ידי מופד או ארגון פאות הוקרה למאורע פפור־
טיבי ,תרבותי או .מאורע דומה ,ובלבד.שהסחורה
והמופד או הארגון הוכרו על ידי המנהל לצורר
פרט זה.
 1906מטבע ,מדליה ,מדליון או פמל שאושרו על ידי
המנהל הפללי של משרד ראש הממשלה או.על
ידי המנהל לצורף פרט זה.
 1907מוצר העשוי מפוליטטרה — פלואורואטילן
שפיווגו בפרט  39.02.5591 ,39.02.5020או
 39.07.1010לתעריף המכס.
 1908צבע או חומר עזר אפ מ ש מ ש י פ לצביעה,
לפפיפה ,לאשפרה או להלבנה במפעל לצביעה או
אשפרה של טקפטיל ,ובלבד שהמפעל או הפחורה
האמוריפ אושרו מראש על ידי המנהל לפני
השחרור או המפירה והפחורה שוחררה או נמכרה
לפני ה׳ בתמוז,תשפ״ח ) 1ביולי .(1968
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הפרט

תיאור הסחורה

 1909סחורה לייצור בגד תאוצה ,מצנח ,הגורה הצלה,
סירת הצלה או מיבל דלק למטוס ,ובלבד שיבואה
או מבירתה אושרו על ידי שר הבטחון או מי
שהוסמך על ידיו לצורף פרט זה.
 1910ציוד לחימה; סחורה לייצור או לאריזה לציוד
האמור ,אפ יוכאו או נמכרו׳ באישור שד הבטחון
או מיי שהוסמך על ידיו לצורד פרט זה ,ובלבד
שרשימת הציוד ,הפתורה או האריזה האמורים
אושרה על ידי המנהל לפני היבוא .או המכירה.
 1911פלי או" מכשיר מדעי או חלקו ,שפיווגו כפרט
 407לתעריף המפפ.
 1912פחורה לייצור צמיג ,שפיווגה בפרט  414לתעריף
המפפ.
 1913פחורה .להקמת אולפן הפקה ותחנת שידור
למשדרי הטלוויזיה הלימודית והחינוכית שפיווגה
בפרט  311לתעריף המבפ ששוחררה או נמכרה
לפני.י״א בטבת תשפ״ט ) 1בינואר .(1969
• 1914י סחורה המיועדת בדגפ לייצור ששוחררה לפי
פרט  210לתעריף המפס.
 1915לבוש; הנעלה; בד; לבגי מיטה; מגבת; פל אלה
שישלחו פמשלוח דואר וישוחררו לפי פרט 808
. .
לתעריף המפפ.
 1916פחורה המיובאת על ידי נפנפ לישראל שפיווגה
פפרט  818לתעריף המפפ.
 1917פחורה המפורטת להלן אפ היא משמשת לנתיב
אוויר או לנמל תעופה ,ובלבד שרשימת הפחורות
אושרה על ידי המנהל לפני היבוא:
מפשיר שידור או מפשיר קליטה רדיו־טלגרפי
או רדיו־טלפוני שפיווגו בפרט 85.15.1090
לתעריף המכפ ,מכשיר דדיו לעזר בניווט מפשיר
מפ״פ או מכשיר רדיו לפיקוח רחוק שפיווגו
כפרט  85.15.2000לתעריף המפפ; ציוד או הומר
לתיקון אוירון או לאחזקתו; ציוד קרקע ׳למתן
שירות וטיפול פנופעיפ כנמל תעופה; ציוד
להטענה והעפרה של מטענים פנמל תעופה; ציוד
להדרפת צוות אוויר.
 1918פחורה להתקן חשמלי להוראת לשון ,למעט פרט
או חוט להקלטת צליל פשיטה מגנטית ,אפ היא
משמשת פמופד חינוך שבפיקוח משרד החינוד
והתרבות ואושרה לצורך זה על ידי שר החינוך
והתרבות או מי שהופמד על ידיו אפ יתקיימו כה
שני אלה:
קובץ •התקנות  ,2198כ״ז באדר ומוכ״וו27.3.1968 ,

תיאור הסחורה

הפרט

) 1918ה»שד(
 .1משמשת לפי אישור שר החינוד ומתרבות,
או מי שהופמד על ידיו לצורף פפקה זו,
להודאת לשון במופדות חינוד העומדיפ
תחת פיקוחו;
.2

רשימת הפחורות הבלולה במערפת אושרה
על ידי המנהל לפני היבוא.

 1919פחורה ,למעט ציוד אוזל ,שאושרה על ידי המנהל
הפללי של משרד הפדיאות או מי שהופמף על
ידיו לצורף פרט זה שהיא משמשת לבנק דפ,
לייפוש דפ או פלפמה של דפ ,ובלבד שאושרה
על ידי המנהל לצורף פרט זה לפני הישלחה
לישראל.
 1920סחורה המפורטת להלן ,לייצור פרט הצגה מפחדי
כאולפן הפרטה שהופר על ידי המנהל ,אפ שימשה
כאמור:
 .1מנורה לחדד פיתוח או לצילופ;
 .2זרקור מפוג  searchlightאו spotlight
או חלקו;
 .3מצלמה ,מטול ,מקלט צליל ,שפק צליל; פל
אלה פינמטוגרפייפ לפרט ברוחב של 16
מ׳׳מ לפחות;
.4

פרט מחודד להקלטת צליל בשיטה מגנטית
ברוחב של  16או  17.5או  35פ׳׳מ;

 .5פרט מחורר בגליליה ברוחב  16או  35פ״מ
רגיש לאור שאושר על ידי הרשות המופמפת
לפי חוק לעידוד הפרט הישראלי ,תשי״ד—
.1954
 1921בד לצודד טפני שפיווגו פפרט  ,39.01.7000בפרט
 ,58.05.1000כפרט  59.16או בפרט 59.17.1000
לתעריף המכפ אפ שוחרר או שדוגמאתו אושרה
על ידי המנהל.
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ח ל ק שלושימ

בחלק ז ה 
)  (1״מועדון לילד.״ — מקום שבשעה שבין השעות  21.00לבין  05.00מיועד למכירת
משקאות משכרים ממשמעותם בפקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה( ,או
שמוגשים בו משקאות משכרים כאמור ,ומתקיים •בו אחד מאלה:
 .1מוגש מופע;
 .2מושמעת מוסיקה ,בכל דרך שהיא ,והוא משמש לריקודים;
) (2״אירוח״ — אירוח בשעה שבין השעות  21.00לבין ; 05.00
) (3״!מופע״ — נגינת תזמורת או תכנית בידור או תכנית אמיתית ,מכל סוג שהוא;
) (4שירות לפי פרט  3002שנתינתו טרם נסתיימה ביום י״א בניסן תשכ״ו ) 1באפריל
 (1966יהיה טעון מס אותו חלק ממנו ,הניתן מיום י״א בניסן תשכ״ו ) 1באפריל
 (1966יחסית למלוא תקופת השירות;
תיאור השירות

 3001אירוח כמועדון לילה

10%

 3002הענקת רשות שימוש ככריכת שחיה ,כפאונה,
כמרחץ אדים ,במגרש גולף או כמיתקן כדורת,
כל אלה על ציודם ומיתקניהפ

10%

סייג:

) (1הענקת רשות שימוש בבריכת שחיה אשר אושרה
על ידי המנהל ,המשמשת לאימון או תחרות של
אגודות ספורט שאושרו על ידי מנהל רשות
הספורט במשרד החינוך והתרבות לצורך זה
וכן הענקת רשות שימוש בבריכת שחיה לשם
קיום אימון או תחרות של אגודות ספורט
כאמור:
) (2שירות הניתן לפי פרט זה ,אם המיתקנים הם
בבעלות רשות מקומית או מועצה דתית!
) (3שירות הניתן לפי פרט זה ,במקום שיש בו רק
בריבת שחיה או רק סאונה ומרחץ אדים אם
מחיר השירות החד־פעמי לבגיר )להלן — המחיר(
אינו עולה על שלוש לירות .עלה מחיר השירות
החד־פעמי באחד הימים על שלוש לירות לא
יחול סייג זה על השירות באותו יום.
סייג זה לא יחול— :
 .1אם ניתן שירות באותו מקום למגויים בלבד;
 .2לגבי  20%מהמם לפי פרט זה על שירות
הניתן למנוי לכל ימות השבוע ,אם המחיר
למי שאיננו מנוי עולה על שלוש לירות
ביום אחד בשבוע בלבד.
קובץ התקנות  ,2198כ״ז באדר •תשכ״ח27.3.1968 ,

1077

ח ל ק שלושים ו א ח ד

בחלק ז ה 
)!( ״שימוש בחצרים״ — הענקת רשות שימוש בחצרים לשם אירוע ,אם בשעת האירוע
או בכרוך לו מוגשים מאכל או משקה או שניהם כאחד )להלן — מזון(;
) (2״הכנת מזון״ — הכנת מזון והכשרתו להגשה בשעת אירוע או בברוך לו בעת
השימוש בחצרים;
) (3״הגשת מזוך — הגשת מזון בשעת אירוע או בכרוך לו בעת השימוש בחצרים;
) (4״מופע״ — נגינת תזמורת או תכנית בידור או תכנית אמנותית ,מכל סוג שהוא,
בשעת אירוע או בכרוך לו בעת השימוש בחצרים;
) (5״אירוע״ — חגיגה ,מסיבה או טקס )להלן — חגיגה( ,לרגל מאורע פרטי,או משפחתי,
למעט חגיגת ברית מילה וחגיגה לרגל מאורע פרטי של נציג דיפלומטי או נציג
קונסולרי במשמעותו בחוק המכס ,הבלו ומס הקניה )ביטול פטור מיזחד( ,תשי״ז—
; 1957
) (6״חצרים״ — למעט דירת מגורים ,כל עוד היא משמשת בעיקרה למגורים.
תיאוד השידות

3101

שימוש גחצרים—
 — 10אם לא מתקיים בהם מופע:
אם המחיר אינו עולה על  300.00לירות
11
19
90
91
99

אחר

—

1°%
אך לא פחות מ־ 40.00לירות
לכל אירוע

אחר:
אם המחיר אינו עולה על  600.00לירות • , 10%
אחר

 3102הבנת מזון; הגשת מזון

1078

10%

10%
אך לא פחות מ־ 80.00לירות
לכל אירוע

10%

קובץ התקנות  ,2198ב״ז •באדר תשב״ח27.3.1968 ,

ה ל ק שלושיפ ושנייפ

בחלק זה —
) (1״הוראת נהיגה״ — הוראת נהיגה בבית ספר לנהיגת רכב מנועי המתנהל לפי סעיף
 15לפקודת התעבורה ,וכן• הוראת נהיגה ברכב מנועי על ידי מי שניתן לו רשיון
לפי סעיף  16לפקודת התעבורה;
) (2״אופנוע״ — לרבות תלת־אופנוע ,קטנוע ,תלת־קטנוע ,קטנוע או אופנוע בעלי רכב
צדי ואופניים עם מנוע עזר;
) (3״רכב״ — רכב מנועי' שהוא רבב פרטי ורכב מנועי שהוא רכב מסחרי שמשקלו
הכולל המותר לפי רשיונו אינו עולה על  4,000ק״ג כמשמעותם בפקודת התעבורה,
למעט אופנוע;
:

) (4״השכרה״ — הענקת רשות שימוש ברכב או באופנוע;
) (5שירות מהשירותים המפורטים בחלק זה יהיה טעון מס אט נתינתו טרם נסתיימה
ביום כ״ח באדריב׳ תשכ״ה ) 1באפריל ; (1965
) (6שירות לפי פרט  3202שנתינתו טרם נסתיימה ביום י״א בניסן תשכ״ו )• 1באפריל
 (1966יהיה טעון מם אותו חלק ממנו החל מיום י״א בניסן תשכ״ו) 1באפריל .(1966
תיאור השירות

 . 3201הודאת נהיגה —

שיעור המס

•
 15.00לירות לכל מקבל שירות

 — 10באופנוע
 — 90ברכב:
למי שהציג רשיון לנהיגה ברכב ,בר־תוקף.
91
בארץ או בחוץ לארץ ,בפני המנהל או מי
 10.00לירות לכל מקבל שירות
שהוסמך על ידו
 40.00לירות לכל מקבל שירות
אחר
99
סייג:

) (1הוראת נהיגה כאמור בסעיף  10לאדם
שבידו תעודת מם שהוצאה על שמו לעניו הוראת
נהיגה לפיו;
) (2הוראת גהיגה כאמור בסעיף  ,90לאדם שבידו
תעודת מס שהוצאה על שמו לעניו הוראת
נהיגה לפיו;
) (3הוראת נהיגה לנכה כמשמעותו בפרט 422
לתעריף המכס.

 3202השכרה לנהיגה עצמית

10%

סייג:

) (1השכרה הניתנת תמורת מטבע זר המשתלם
בהמחאת נוסעים או בכרטיס אשראי אחר.
קובץ התקנות ,2197כ״ז באדר תשכ״ח7.3.1%8 ,ד

1079 ,

ח ל ק ש ל ו ש י פ ושלושה
בחלק זד— .
)(1

״סחוחד,״ — סחורה וכן סחורה המותקנת במבנה;

)(2

״;אחריות״ — אחריות או ביטוח לטיב •או לפעולה תקינה של סחורה;

)(3

״מכונת חישוב״ — מכונה המכילה יחידת פיקוח ,יחידה חשבונית ,יחידת קלט ופלט,
יחידת זכרון המכילה לא פחות מ־ 2000ספרות עשדוניות ,ובלבד שכל היחידות
האמורות מופעלות על ידי פקודות המאוחסנות בתוך יחידת הזברון;

)(4

״השכרה״ — הענקת דשות שימוש במכונת חישוב בידי משכיר;

)(5

״משכיר״ — אדם שעיסוקו ייצור והשכרה של מכונת חישוב או סוכנו של אותו אדם.
שיעור המס

תיאור השירות

הפרה

3301

אחריות לסחורה טעונה מס המופעלת בחשמל

10%

3302

השבדת מבונת הישוב ואחריות למבזנת הישוב

10%

סייג:

)(1

השכרת מכונת חישוב אם שולם עליה מם לפי
פרם .13)2

ג״ו באדר חשכ״ח ) 26במרס (1968
)!חמ (72334

1080
המחיר  192אגותת

פנחס ספיר
שר האוצר

קונץ התקנות  ,2198כ״ז באדר תשכייזז27.3.1968 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

