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שיעורי מכס ,מם קניה ותשלומי חובה
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1357

עמוד
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין)תיקון מס׳  ,(131התשם״ג2005-
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צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין)תיקון מם׳  ,(132התשס״ג2003-

168

ע ו תעריף המכס והפטורים ומם קניה ע ל טובין)תיקון מס׳ ו ג ו ( ,
התשס״ג2003-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו ־  5לפקודת תעריף המבס והפטורים ,'1937 ,וסעיף 1
לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף( ,התש״ט949-ו  ,ולפי סעיף  3לחוק מס קניה )טובין
ושירותים( ,התשי״ב , 1952-אני מצווה לאמור:
2

נ

בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומם קניה ע ל טובין ,התש״ס999-ו
.1
)להלן  -הצו העיקרי( -
)(1

בפרט  70.19אחרי פרט משנה  5910יבוא:

ע״ר  ,1937תוס׳  ,1עמי  ;183ס ־ ח התשכ״ה ,עמי .118
ס ־ ח התש״ט ,עמי  ;154התש״ך ,עמ׳  ;18ה ת ש מ ־ ד  ,עמ׳ .161
ם ־ ח התשי״ב ,עמ•  ;344ה ת ש ץ  ,עמי .190
* ק״ת-שיעורי מק־ח ,התש״ס ,עמי ג ;5התשם״ב ,עמי .172
2

5

ק׳׳ת  -שיעורי מקיח  ,1357ה׳ באלול התשם״ג2.9.2003 ,

4

תיקון התוספת
°׳
ה

ש י נ ה

א.

ב.

הפרט

התיאור

ד.

ג .שיעורי המכס

כללי

הקהילה
1אפט״א

אם־ח

פטור

פטור

ירדן

שיעור
מס קניה

ה.
שיעור
התוספת
ביבוא

יחי
סטט־

״ - - - 5920/7ב צ ו ר ת ריסקה ע ם קדח
אמצעי

)(2

ק־גי;

בכללים לפרק  ,85במקום ה״כללים לפסקאות״ יבוא:
״כללים נוספים

ו .המונח ״במידת כיס״ המופיע בפרטים ,85.19.9311 ,85.19.9200
 85.27.1310 ,85.20.9031 ,85.20.3311ו־0ו9ו 85.27.מתייחס לטובין הנכנסים
מ״מ״;
x
לתיבה שמידות הפנים שלה הן  170מ״מ א  100מ״מ 45
) (3בפרט  ,821בפרטי משנה  2000 ,1000ו־ ,9000באמור בטור בי ,בסופו יבוא
״)מותנה(״.
תיקון התוספת
השישית

בתוספת
.2
״70.19.5920״.

השישית לצו

העיקרי,

ברשימה בי ,אחרי פרט 70.19.5290

יבוא
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צ ו תעריף המכס והפטורים ומס קניה ע ל טובין)תיקון מם׳  32ו(,
התשם״ג2003-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו ־  5לפקודת תעריף המכס והפטורים , 1937 ,וסעיף 1
לחוק מסי מבס ובלו )שינוי תעריף( ,התש״ט /1949-ולפי סעיף  3לחוק מם קניה )טובין
ושירותים( ,התשי״ב , 1952-אני מצווה לאמור:
י

ג

החלפת סעיף 3

.1
יבוא:

במקום סעיף  3לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה ע ל טובין ,התש״ם"1999-

־סיווג טובין
בתוספת
הראשונה

 .3סיווג טובין בתוספת הראשונה יהיה לפי ההוראות שלהלן ,ובהתאם
לאמנה בדבר השיטה המתואמת לתיאורם ולקידודם ש ל טובין )ב״א
:(1010
) (1כותרות החלקים ,הפרקים ותת הפרקים מוצגים לנוחות העיון
בלבד; לענין כל דין ,הסיווג ייקבע ע ל פי המונחים שבפרטים
והכללים המתייחסים שבכל חלק או פרק ,ובתנאי שפרטים או כללים
אלה אינם קובעים אחרת ,בהתאם להוראות שלהלן.

ע״ר  ,1937תום־ ו ,עמי  ;183ס־ח התשכ״ה ,עמי .118
ם״ח התש־ט ,עמ׳  ;154החש״ך ,ענד  ;18התשמ״ד ,עמי .161
ם ־ ח ה ת ש י ־ ב  ,עמי  ;344התש״ן ,עמי .190
י ק ־ ת  -ש י ע ו ר י מק״ח ,התש״ס ,עמי .53
2

5
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ק־ת  -שיעורי מק״ח  ,1357ה׳ באלול התשם״ג2.9.2003 ,

)(2

כל התייחסות -
)א( לפריט בפרט כלשהו יראוה ככוללת התייחסות לפריט זה
כשהוא בלתי מושלם או בלתי מוגמר ,בתנאי שבפי שמוצג
הפריט הלא מושלם או הלא מוגמר ,יש לו את המאפיין המהותי
ש ל הפריט המוגמר או המושלם .התייחסות לפריט מוגמר או
מושלם)או המסווג במוגמר או במושלם מכוחה של הוראה זו/
תהיה גם אם יוצג כשהוא מפורק או בלתי מורכב.
)ב( לחומר ) (MATERIAL OR SUBSTANCEשבפרט
כלשהו תבלול גם התייחסות לתערוכות או לצירופים של אותו
חומר עם חומרים אחרים; כל התייחסות לטובין מחומר מסוים
יראוה ככוללת התייחסות לטובין המורכבים בשלמותם או
בחלקם ,מאותו חומר .סיווג של טובין המורכבים מיותר מחומר
אחר ,ייעשה לפי עקרונות הוראה ).(3

)( 3כאשר עקב יישום הוראה ) 2toXאו מכל סיבה אחרת ניתן
לכאורה ,לסווג טובין בשני פרטים או יותר ,הסיווג יהיה כדלקמן:
)א( הפרט הנותן את התיאור המפורט ביותר יהיה עדיף על
הפרטים הנותנים תיאור כללי יותר ,ואולם כאשר שני פרטים או
יותר מתייחסים כל אחד רק לחלק מהחומרים הכלולים בטובין
מורכבים או מעורבים ,או רק לחלק מהפריטים הנתונים
במערכת למכירה קמעונית ,יראו פרטים אלה כמפורטים במידה
שווה לגבי אותם טובין ,אפילו אם אחד הפרטים מתאר באופן
שלם יותר או מדויק יותר את הטובין.
)ב( תערובות ,טובין מורכבים הכוללים חומרים שונים או
העשויים מרכיבים שונים ,וטובין הנתונים במערכות)PUT UP
 (IN SETSלמכירה קמעונית ,שלא ניתן לסווגם לפי הוראה
)3א( ,יסווגו כאילו הם עשויים מהחומר או מהמרכיב המאפיין
אותם ביותר ,ככל שעיקרון זה ניתן ליישום.
)ג( אם לא ניתן לסווג טובין לפי הוראות )3א( או )3ב( ,יסווגו
הטובין בפרט האחרון ,לפי סדר המספור של הפרטים שניתן
להביאם בחשבון ,באותה מידה.
) (4טובין שלא ניתן לסווגם בהתאם להוראות לעיל יסווגו בפרט
המתאים לטובין הדומים להם ביותר.
) (5נוסף על ההוראות שלעיל ,יחולו ההוראות שלהלן לגבי הטובין
האלה:
)א( כלי קיבול למצלמה ,כלי קיבול לכלי נגינה ,כלי קיבול
לכלי יריה ,כלי קיבול לכלי שרטוט ,כלי קיבול למחרוזות
ומכלים דומים ,שעוצבו או הותאמו במיוחד להכיל פריט מסוים
או מערכת פריטים ,המתאימים לשימוש ממושך והמוצגים יחד
עם הפריטים המיועדים להם ,יסווגו עם פריטים אלה ,אם הם
מהסוג הנמכר אתם כרגיל .אולם ,הוראה זו לא תחול ע ל מכלים
לפריטים כאשר המכלים נותנים למכלול את המאפיין
העיקרי.
ק׳׳ת  -שיעורי מק׳־ח  ,1357ה׳ באלול התשס״ג2.9.2003 ,

)ב( בכפוף לאמור בפסקת משנה )א( ,חומרי אריזה ומכלי
אריזה המוצגים עם הטובין בתוכם ,יסווגו עם הטובין ,אם הם
מהסוג המשמש כרגיל לאריזת אותם טובין .אולם ,הוראה זו
אינה מחייבת כאשר חומרי האריזה או מכלי האריזה מתאימים
בבירור לשימוש חוזר.
) (6לענין כל דין ,סיווגם ש ל טובין בפרטי משנה ש ל פרט כלשהו
ייקבע בהתאם למונחים של אותם פרטי משנה ולכללים המתייחסים
לכל פרט משנה ובהתאם להוראות אלה ,בשינויים המחויבים לפי
הענין ,כאשר רק פרטי משנה באותה רמת סיווג הם בני השוואה.
לענין הוראה זו ,יחולו גם כללי החלק והפרק המתייחסים ,אלא אם כן
ההקשר מחייב אחרת.
ה ו ר א ה

נ ו ס פ ת

3א .ע ל אף האמור בסעיף  ,3טובין שניתן לסווגם הן בפרט בתוספת
הראשונה הנמצא מחוץ למסגרת הפרקים ו ע ד  ,97והן בפרט הנמצא
בפרקים ו ע ד  ,97יסווגו לפי ההוראות שלהלן:
) (1טובין שסיווגם בפרט שבפרקים ו ע ד  ,97אשר לפיו חל על
הטובין פטור ממכס בטור ג; בעמודה כללי ,וממם קניה ,יסווגו
באותו הפרט•,
) (2טובין שסיווגם בפרט שאינו כאמור בפסקה)ו( ,יסווגו בפרט
הנמצא באותה תוספת מחוץ למסגרת פרקים  1ע ד ;97
) (3ע ל אף האמור בפסקאות ) (1ו ־ )  ( 2טובין שניתן לסווגם
בפרטים ,212 ,210 ,209 ,207 ,201 ,18 ,17 ,16 ,14 ,12 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
901 ,821 ,818,816,810,808 ,731 ,621 ,614,612,611 ,428,410,213
ע ד  ,945יסווגו בכל מקרה בפרטים אלה.״
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