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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 3(, 
התשפ"ב-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 12)ב( לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-42017 )להלן   .1
- הצו העיקרי(, לאחר "24.03" יבוא " 39.17.329100, 39.24 ו–48.23".

בתוספת הראשונה לצו העיקרי -  .2
)1( בכללים לפרק 39, אחרי כלל 2 לכללים נוספים )ישראליים( יבוא:

"3. בפרק זה המונח "חד–פעמי" לעניין כלים או קשיות שתייה משמעו:

על  יעלה  לא  ביותר,  הדק  בחלק  הנמדד  המרבי,  שעוביים  )א( כלים 
המפורט להלן:

)1( כוס, צלחת, צלחת הגשה וקערה- 2 מ"מ;

)2( מזלג, סכין, כף וכפית- 1.2 מ"מ;

)ב( קשית שעובייה המרבי, הנמדד בחלק הדק ביותר, לא יעלה על 1 מ"מ;

מפלסטיק  העשויים  זה  לכלל  וב'  א'  קטנים  בסעיפים  המנויים  )ג( טובין 
תאי, בכל עובי.";

)2( בפרט 39.17, במקום סעיף 329000 יבוא:

ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאור פרט

שיעור
התוספת

ביבוא
יחידה 

סטטיסטית

אחרים:-"329000---

קשיות חד–פעמיות לשתייה, 329100/4----
המפורטות בכלל 3 לכללים 

)JOR( בפרק זה )נוספים )ישראליים

ק"ג-11 ש"ח לק"ג8%

----329900/7)JOR( ק"ג";-פטור8%אחרים

)3( בפרט 39.24, במקום סעיף 100000 יבוא:

כלי שולחן וכלי מטבח:- "100000-

כלים חד–פעמיים המפורטים 101000--
בכלל 3 לכללים נוספים 

)ישראליים( בפרק זה:-
----101100/4)JOR( ק"ג-11 ש"ח לק"ג12%כוסות

קערות וצלחות, לרבות צלחות 101200/2----
)JOR( הגשה

ק"ג-11 ש"ח לק"ג12%

תיקון סעיף 12

תיקון התוספת 
הראשונה

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; התשע"ח, עמ' 70.  4
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ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאור פרט

שיעור
התוספת

ביבוא
יחידה 

סטטיסטית

סכינים, מזלגות, כפות וכפיות 101300/0----
)JOR(

ק"ג-11 ש"ח לק"ג12%

----109000/8)JOR( ק"ג";-פטור12%אחרים

)4( בפרט 48.23 - 

)א( במקום סעיף 690000 יבוא:

אחרים:-"690000--

כוסות בעלות שכבת פלסטיק אחת 691000/5
או יותר

ק"ג-11 ש"ח לק"ג8%

קערות וצלחות, לרבות צלחות 692000/4
הגשה בעלות שכבת פלסטיק אחת 

או יותר

ק"ג-11 ש"ח לק"ג8%

ק"ג";-פטור8%אחרים699000/7

)ב( אחרי סעיף 906000 יבוא:

קשיות שתייה עשויות נייר בעל "907000/5
)JOR( שכבת פלסטיק אחת או יותר

ק"ג";-11 ש"ח לק"ג12%

)5( בפרט 98.02, בטור ב', אחרי "ולמעט" יבוא "כלים או קשיות שתייה שחל עליהם 
מס קנייה לפי כל פרט מפרטי תוספת זו";

)6( בפרט 98.03, בכותרת הפרט, אחרי "למעט" יבוא "כלים או קשיות שתייה שחל 
עליהם מס קנייה לפי כל פרט מפרטי תוספת זו";

או  "כלים  יבוא  אלה:"  טובין  "על  אחרי   ,3 בפסקה  הפרט,  בכותרת   ,98.04 )7( בפרט 
קשיות שתייה שחל עליהם מס קנייה לפי כל פרט מפרטי תוספת זו".

)א( על כלים חד–פעמיים הנמצאים ביום התחילה בידי סוחר, כמלאי לצורך עסקו,   .3
יוטל מס בסכום של 11 שקלים חדשים לקילוגרם. 

)ב( מס לפי סעיף קטן )א( לא יחול על סוחר שסך כל המס האמור, החל על כלים 
חד–פעמיים המצויים בידו ביום התחילה כמלאי לצורך עסקו, אינו עולה על 10,000 

שקלים חדשים.

)ג( בסעיף זה -

"יום התחילה" - יום תחילתו של צו זה לפי סעיף 4;

 ,39.24.101100  ,39.17.329100 בפרטים  שסיווגם  טובין   - חד–פעמיים"  "כלים 
 48.23.907000 או   48.23.692000  ,48.23.691000  ,39.24.101300  ,39.24.101200

לצו העיקרי כנוסחם בצו זה. 

תחילתו של צו זה ביום כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021(.   .4
י"ב בחשוון התשפ"ב )18 באוקטובר 2021(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א )חמ 3-1906-ת1(  

שר האוצר   

מס על מלאי

תחילה
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