רשומות

קובץ התקנות
שיעורי מכס ,מס קנייה ותשלומי חובה
כ"ג בסיוון התשע"ט

1893

 26ביוני 2019
עמוד

צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס'  ,)3התשע"ט160 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2019-
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'  ,)5התשע"ט161 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2019-
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס'  ,)7התשע"ט168 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2019-

ק"ת-שיעורי מק"ח  ,1893כ"ג בסיוון התשע"ט26.6.2019 ,

צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס'  ,)3התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הבלו על דלק ,התשי"ח ,11958-אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 1

.1

תיקון התוספת

.2

מס על מלאי

.3

תחילה

.4

בסעיף  1לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) ,התשס"ד( 22004-להלן  -הצו העיקרי) -
( )1אחרי ההגדרה "שמן ממוחזר" יבוא:
""תחליף דלק"  -אחד מאלה:
(א) שמנים ומוצרים אחרים מזיקוק זפת פחם בטמפרטורה גבוהה או
מוצרים דומים שבהם משקל המרכיבים הארומטיים עולה על משקל
המרכיבים הלא–ארומטיים שסיווגם בפרטים  27.07.5090 ,27.07.2090או
 27.07.9990לתעריף המכס;
(ב) שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים ,חוץ מגולמיים
או תכשירים המכילים ,לפי משקל 70% ,או יותר שמני נפט או שמנים
שהתקבלו ממינרלים ביטומניים ,כאשר שמנים אלה מהווים את המרכיבים
הבסיסיים של התכשירים או שמני פסולת ,שסיווגם בפרטים ,27.10.1229
 27.10.1999 ,27.10.1979 ,27.10.1949או  27.10.2029לתעריף המכס;
(ג)

טולואן שסיווגו בפרט  29.02.3090לתעריף המכס;

(ד)

טריאתאנולאמין שסיווגו בפרט  29.22.1590לתעריף המכס;

(ה)

פורפורלדהיד שסיווגו בפרט  29.32.1290לתעריף המכס;

(ו) פורפוריל אלכוהול וטטראהידרופורפריל אלכוהול שסיווגם בפרט
 29.32.1390לתעריף המכס;
(ז) ממסים ומדללים מורכבים אורגניים או מסירים מעובדים לצבע או
ווארניש שסיווגם בפרט  38.14.0029לתעריף המכס;
"תחליף דלק ממוחזר"  -תחליף דלק ,למעט שמן ממוחזר ,שנפגם כתוצאה
משימוש שנעשה בו ואשר עבר תהליך של זיקוק המאפשר שימוש חוזר
בדלק";
()2

בהגדרה "תערובת דלק" ,אחרי "קונדנסט" יבוא "תחליף דלק".

בתוספת לצו העיקרי ,אחרי פרט  11יבוא:
תיאור
"( )12תחליף דלק או תחליף דלק
ממוחזר

שיעור הבלו
 2,942.45שקלים חדשים לכל אלף
ליטרים".

(א) על תחליף דלק הנמצא ביום התחילה בידי סוחר כמלאי לצורך עסקו ,יוטל מס
בסכום של  2,942.45שקלים חדשים לאלף ליטר.
(ב) מס לפי סעיף זה לא יחול על סוחר שסך כל המס האמור ,החל על תחליף דלק
המצוי בידו כמלאי לצורך עסקו ,אינו עולה על  10,000שקלים חדשים.

1
2
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תחילתו של צו זה ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר .)2020
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;160התשס"ו ,עמ'  ;580התשע"ג ,עמ' .163
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשס"ד ,עמ'  ;926התשע"ו ,עמ' .84
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.5

על אף האמור בסעיף  2לצו העיקרי ,לעניין עדכון הסכום האמור בסעיף  2לצו זה ביום הוראת שעה

ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  ,)2020המדד היסודי הוא המדד שפורסם בחודש אפריל
.2019
כ"א בסיוון התשע"ט ( 24ביוני )2019
(חמ -3-764ת		 )1

		

משה כחלון
שר האוצר

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' ,)5
התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו– 5לפקודת תעריף המכס והפטורים ,11937 ,לפי סעיפים 1
ו–1א לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) ,התש"ט ,21949-ולפי סעיף  3לחוק מס קנייה (טובין
ושירותים) ,התשי"ב ,31952-אני מצווה לאמור:

.1

בסעיף  1לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין ,התשע"ז( 42017-להלן  -תיקון סעיף 1

הצו העיקרי) ,אחרי ההגדרה "מערכת חלקים" יבוא:
""מפעל פטור לעניין תחליף דלק"  -מפעל שעיקר פעילותו היא פעילות ייצור ,אשר
צורך דלק שניתן לסווגו בפרטים ,27.10.1229 ,27.07.9990 ,27.07.5090 ,27.07.2090
,29.32.1290 ,29.22.1590 ,29.02.3090 ,27.10.2029 ,27.10.1999 ,27.10.1979 ,27.10.1949
 29.32.1390או  ,38.14.0029לצורך ייצור מוצרים באחת או יותר מהתעשיות
המפורטות להלן ,ובלבד שהצריכה אינה לצורך הפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר המשווק על ידי המפעל שהדלק נצרך לצורך ייצורו אינו מסווג באחד
הפרטים המנויים לעיל או בפרט אחר החייב במס:
()1

גומי;

( )2דבקים;
( )3דטרגנטים;
( )4דפוס;
( )5חומרי איטום;
()6

חומרי הדברה ואגרוכימיה;

()7

חומרי נפץ;

()8

עיבוד מתכות;

( )9צבעים;
( )10רוקחות;
( )11תמרוקים".
1
2
3
4

ע"ר  ,1937תוס'  ,1עמ'  ;183ס"ח התשכ"ה ,עמ' .118
ס"ח התש"ט ,עמ'  ;154התש"ך ,עמ'  ;18התשמ"ד ,עמ' .161
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;344התש"ן ,עמ' .190
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ז ,עמ' .41
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הוספת סעיף 6א

.2

תיקון סעיף 12

.3

בסעיף (12ד) לצו העיקרי ,במקום "ובפרטים  29.01.1010ו– "38.26יבוא "ובפרטים
,29.32.1290 ,29.22.1590 ,29.02.3090 ,29.01.1010 ,27.07.9990 ,27.07.5090 ,27.07.2090
 38.25.4900 ,38.14.0029 ,29.32.1390ו–."38.26

תיקון התוספת
הראשונה

.4

בתוספת הראשונה לצו העיקרי -

אחרי סעיף  6יבוא:
"מיחזור וסילוק
6א .בפרקים  29 ,27ו– ,38שימוש במפעל פטור לעניין תחליף דלק
בפטור
מוצרי דלק
כולל מיחזור של הטובין במפעל המחזיק בהיתר רעלים הכולל
מותנה
עיסוק במיחזור (פסולת מסוכנת) או עיסוק בטיפול בפסולת
חומרים מסוכנים ,לפי סעיף  3לחוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג( 51993-להלן בסעיף זה  -חוק החומרים המסוכנים),
וכן העברה של הטובין האמורים לסילוק במפעל המחזיק
בהיתר רעלים הכולל עיסוק של טיפול בפסולת מסוכנת לפי
סעיף  3לחוק החומרים המסוכנים וכן היתר פליטה לאוויר
הכולל אישור לשריפה של פסולת ממסים אורגנים לפי חוק
אוויר נקי ,התשס"ח ,62008-ובלבד שהתקבל לכך אישור מראש
מאת המנהל".

()1

בכללים נוספים (ישראלים) לפרק - 27
(א)

בכלל (1ג) ,בסופו יבוא "לפי שיטת ( ASTM D 86שוות ערך לשיטת ;")ISO 3405

(ב)

בכלל (1ח) ,בסופו יבוא "לפי שיטת ( ASTM D 93שוות ערך לשיטת ;")ISO 2719

(ג)

אחרי כלל  3יבוא:
" .4בערכים המופיעים בפרק זה במעלות צלזיוס כלולים כל חישובי
סטיות התקן ואי–הוודאות הנובעים משיטת המדידה;".

()2

בפרט - 27.07
(א)

א.

במקום פרט משנה  2000יבוא:

ב.
פרט

ג.
תיאור

"-2000

טולואול (טולואן)-:

--2010/5

המשמש במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינו משמש
להפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר אשר לייצורו נדרשים
הטובין אינו מסווג באחד הפרטים
המנויים בהגדרת מפעל פטור
לעניין תחליף דלק ,ואינו טובין
החבים במס ,וכל עוד משמש
כאמור (מותנה) ()JOR

5
6
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ד.
מכס כללי

פטור

ה.
מס קנייה

-

שיעור
התוספות
בייבוא

-

יחידה
סטטיסטית

אלף
ליטר

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .28
ס"ח התשס"ח ,עמ' .752
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א.

ב.
פרט

-- 2090/7

ג.
תיאור

אחרים ()JOR

ה.

ד.
מכס כללי

מס קנייה

פטור

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

שיעור
התוספות
בייבוא

-

יחידה
סטטיסטית

אלף
ליטר";

(ב) במקום פרט משנה  5000יבוא:
"-5000

תערובות פחמימניות ארומטיות
אחרות ש– 65%מהן או יותר ,לפי
נפח (לרבות הפסדים) ,מזדקק
ב– 250מעלות צלזיוס לפי שיטת
( ISO 3405שוות ערך לשיטת
-:)ASTM D 86

--5010/2

המשמשות במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינן
אנרגיה,
להפקת
משמשות
שטיפה או ניקוי והמוצר אשר
לייצורו נדרשים הטובין אינו
מסווג באחד הפרטים המנויים
בהגדרת מפעל פטור לעניין
תחליף דלק ,ואינו טובין החבים
במס ,וכל עוד משמשות כאמור
(מותנה) ()JOR

פטור

-

-

אלף
ליטר

-- 5090/4

אחרים ()JOR

פטור

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

-

אלף
ליטר";

(ג)

במקום פרט משנה  9900יבוא:

"--9900

אחרים-:

---9910/9

המשמשים במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינם
אנרגיה,
להפקת
משמשים
שטיפה או ניקוי והמוצר אשר
לייצורו נדרשים הטובין אינו
מסווג באחד הפרטים המנויים
בהגדרת מפעל פטור לעניין
תחליף דלק ,ואינו טובין החבים
במס ,וכל עוד משמשים כאמור
(מותנה) ()JOR

פטור

-

-

אלף
ליטר

---9990/1

אחרים ()JOR

פטור

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

-

אלף
ליטר";
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()3

בפרט - 27.10
(א)

א.

במקום סעיף  1220יבוא:

ב.
פרט

ג.
תיאור

"---1220

ממס-:

ד.
מכס כללי

ה.
מס קנייה

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

----1221/3

המשמש במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינו משמש
להפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר אשר לייצורו נדרשים
הטובין אינו מסווג באחד הפרטים
המנויים בהגדרת מפעל פטור
לעניין תחליף דלק ,ואינו טובין
החבים במס ,וכל עוד משמש
כאמור (מותנה)

פטור

-

-

אלף
ליטר

----1229/6

אחרים

פטור

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

-

אלף
ליטר";

"---1940

ממס-:

----1941/6

המשמש במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינו משמש
להפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר אשר לייצורו נדרשים
הטובין אינו מסווג באחד הפרטים
המנויים בהגדרת מפעל פטור
לעניין תחליף דלק ,ואינו טובין
החבים במס ,וכל עוד משמש
כאמור (מותנה)

----1949/9

אחרים

"----1973/9

המשמש במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינו משמש
להפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר אשר לייצורו נדרשים
הטובין אינו מסווג באחד
הפרטים המנויים בהגדרת מפעל
פטור לעניין תחליף דלק ,ואינו
טובין החבים במס קנייה ,וכל עוד
משמש כאמור (מותנה)

(ב)

פטור

פטור

(ג)

164

במקום סעיף  1940יבוא:

-

-

אלף
ליטר

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

-

אלף
ליטר";

בסעיף  ,1970אחרי סעיף  1971יבוא:
פטור

-

-

אלף
ליטר";
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(ד)

בסעיף  ,1979בטור ד' ,במקום " "-יבוא " 2,942.45ש"ח לאלף ליטר";

(ה)

במקום סעיף  1990יבוא:

א.

ב.
פרט

ג.
תיאור

"---1990

אחרים-:

ד.
מכס כללי

ה.
מס קנייה

שיעור
התוספות
בייבוא

יחידה
סטטיסטית

----1991/1

המשמשים במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינם
אנרגיה,
להפקת
משמשים
שטיפה או ניקוי והמוצר אשר
לייצורו נדרשים הטובין אינו
מסווג באחד הפרטים המנויים
בהגדרת מפעל פטור לעניין
תחליף דלק ,ואינו טובין החבים
במס ,וכל עוד משמש כאמור
(מותנה)

פטור

-

-

אלף
ליטר

----1999/4

אחרים

פטור

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

-

אלף
ליטר";

(ו)

במקום סעיף  2020יבוא:

"---2020

ממס-:

----2021/6

המשמש במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינו משמש
להפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר אשר לייצורו נדרשים
הטובין אינו מסווג באחד הפרטים
המנויים בהגדרת מפעל פטור
לעניין תחליף דלק ,ואינו טובין
החבים במס ,וכל עוד משמש
כאמור (מותנה)

פטור

-

-

אלף
ליטר

----2029/9

אחרים

פטור

 2942.45ש"ח
לאלף ליטר

-

אלף
ליטר";

(ז) בסעיפים  9910 ,2090ו– ,9990בטור ד' לצדם ,במקום " "-יבוא " 2,936.46ש"ח
לאלף ליטר";
()4
"-3000

בפרט  ,29.02במקום פרט משנה  3000יבוא:
טולואן-:
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א.

ג.

ב.

ה.

ד.

תיאור

מכס כללי

מס קנייה

שיעור
התוספות
בייבוא

--3010/1

המשמש במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינו משמש
להפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר אשר לייצורו נדרשים
הטובין אינו מסווג באחד הפרטים
המנויים בהגדרת מפעל פטור
לעניין תחליף דלק ,ואינו טובין
החבים במס ,וכל עוד משמש
כאמור (מותנה) ()JOR

פטור

-

-

אלף
ליטר

--3090/3

אחרים ()JOR

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

-

אלף
ליטר";

פרט

()5

בפרט  ,29.22במקום פרט משנה  1500יבוא:

"--1500

-:TRIETHANOLAMINE

---1510/0

המשמש במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינו משמש
להפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר אשר לייצורו נדרשים
הטובין אינו מסווג באחד הפרטים
המנויים בהגדרת מפעל פטור
לעניין תחליף דלק ,ואינו טובין
החבים במס ,וכל עוד משמש
כאמור (מותנה) ()JOR

---1590/2

אחרים ()JOR

()6

פטור

פטור

-

-

אלף
ליטר

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

-

אלף
ליטר";

בפרט  ,29.32במקום פרטי משנה  1200ו– 1300יבוא:

"--1200

2-FURALDEHYDE
(פורפולדהיד)-:

---1210/6

המשמש במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינו משמש
להפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר אשר לייצורו נדרשים
הטובין אינו מסווג באחד הפרטים
המנויים בהגדרת מפעל פטור
לעניין תחליף דלק ,ואינו טובין
החבים במס ,וכל עוד משמש
כאמור (מותנה) ()JOR
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פטור

יחידה
סטטיסטית

פטור

-

-

אלף
ליטר
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א.

ב.
פרט

ג.
תיאור

---1290/8

אחרים ()JOR

--1300

פורפוריל אלכוהול
וטטראהידרופורפוריל
אלכוהול-:

ה.

ד.
מכס כללי

מס קנייה

פטור

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

שיעור
התוספות
בייבוא

-

יחידה
סטטיסטית

אלף
ליטר

---1310/4

המשמש במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינו משמש
להפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר אשר לייצורו נדרשים
הטובין אינו מסווג באחד הפרטים
המנויים בהגדרת מפעל פטור
לעניין תחליף דלק ,ואינו טובין
החבים במס ,וכל עוד משמש
כאמור (מותנה) ()JOR

פטור

-

-

אלף
ליטר

---1390/6

אחרים ()JOR

פטור

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

-

אלף
ליטר";

()7

בפרט  ,38.14אחרי סעיף  0019יבוא:

"---0020

המכילים בשיעור העולה על
 20%רכיבים שסיווגם בפרטים
 29.22 ,29.02 ,27.10 ,27.07או 29.32
שחל לגביהם מס קנייה-:

----0021/7

המשמשים במפעל פטור לעניין
תחליף דלק ובלבד שאינו משמש
להפקת אנרגיה ,שטיפה או ניקוי
והמוצר אשר לייצורו נדרשים
הטובין אינו מסווג באחד הפרטים
המנויים בהגדרת מפעל פטור
לעניין תחליף דלק ,ואינו טובין
החבים במס ,וכל עוד משמש
כאמור (מותנה)

פטור

-

-

אלף
ליטר

----0029/0

אחרים

פטור

 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר

-

אלף
ליטר";

( )8בפרט  ,38.25בפרט משנה  ,4900בטור ד' לצדו ,במקום " "-יבוא " 2,942.45ש"ח
לאלף ליטר".

.5

על תחליף דלק הנמצא ביום התחילה בידי סוחר ,כמלאי לצורך עסקו ,יוטל מס מס על מלאי

(א)
בסכום של  2,942.45שקלים חדשים לאלף ליטר.

(ב) מס לפי סעיף זה לא יחול על סוחר שסך כל המס האמור ,החל על תחליף דלק
המצוי בידו כמלאי לצורך עסקו ,אינו עולה על  10,000שקלים חדשים.
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לעניין סעיף זה" ,תחליף דלק"  -טובין שסיווגם בפרטים ,27.07.5090 ,27.07.2090
,27.10.2090 ,27.10.2029 ,27.10.1999 ,27.10.1979 ,27.10.1949 ,27.10.1229 ,27.07.9990
 38.14.0029 ,29.32.1390 ,29.32.1290 ,29.22.1590 ,29.02.3090 ,27.10.9990 ,27.10.9910או
.38.25.4900
תחילה
הוראת שעה

.6
.7

תחילתו של צו זה ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר .)2020
על אף האמור בסעיף  12לצו העיקרי כתיקונו בסעיף  2לצו זה ,לעניין עדכון הסכומים
האמורים בסעיף  3לצו זה ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  ,)2020המדד היסודי הוא
המדד שפורסם בחודש אפריל .2019

כ"א בסיוון התשע"ט ( 24ביוני )2019
משה כחלון
שר האוצר

(חמ -3-605ת		 )1

		

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' ,)7
התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו– 5לפקודת תעריף המכס והפטורים ,11937 ,לפי סעיפים 1
ו–1א לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) ,התש"ט ,21949-ולפי סעיף  3לחוק מס קנייה (טובין
ושירותים) ,התשי"ב ,31952-אני מצווה לאמור:
הוראת שעה

.1

בתקופה שמיום ה' בטבת התש"ף ( 2בינואר  )2020עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31
בדצמבר  )2020יראו כאילו -
( )1בפרק  87לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין,
התשע"ז( 42017-להלן  -הצו העיקרי) ,בכללים נוספים (ישראליים) -
(א)

בכלל - 4
( )1ברישה ,אחרי "ראה כללים  4עד  6לכנ"י" בא "או "ראה כללים 4 ,4א,
4ב ו–(5ג) לכנ"י";
()2

בטבלה ,בסופה בא:
"

(ב)

טור א'
תיאור כלי הרכב שסיווגו בפרטים

טור ב'
שיעור המס

קבוצה ו'

,87.03.5070 ,87.03.4070
 87.03.6079ו–87.03.7079

45%

קבוצה ז'

 87.03.6071ו–87.03.7071

25%

קבוצה ח'

87.04.9021 ,87.03.8090
ו–87.05.9080

;"10%

אחרי כלל 4א בא:
"4ב .על אף האמור בכלל  ,4סכום המס החל על רכב מנועי בקבוצות ו',
ז' ו–ח' לא יפחת מסכום המס שמחושב לפי שיעור המס החל על קבוצה א'

1
2
3
4
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ע"ר  ,1937תוס'  ,1עמ'  ;183ס"ח התשכ"ה ,עמ' .118
ס"ח התש"ט ,עמ'  ;154התש"ך ,עמ'  ;18התשמ"ד ,עמ' .161
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;344התש"ן ,עמ' .190
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ז ,עמ' .41
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בכלל  4בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א ,בניכוי ההפחתות לפי כללים (5ג)
ו– ,6ובניכוי סכום ההטבה המרבי ולא יעלה על סכום המס שמחושב לפי
שיעור המס החל על קבוצה א' בכלל  4בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א,
בניכוי ההפחתות לפי כללים (5ג) ו– ;6לעניין זה" ,סכום ההטבה המרבי"
 לרכב בקבוצה ו'  20,000שקלים חדשים ,לרכב בקבוצה ז'  60,000שקליםחדשים ולרכב בקבוצה ח'  75,000שקלים חדשים";
( )2בפרטים ,87.03.6079 ,87.03.7071 ,87.03.6071 ,87.03.5070 ,87.03.4070
 87.04.9021 ,87.03.8090 ,87.03.7079ו– ,87.05.9080בטור ד' לצדם ,במקום
האמור בא "ראה כללים 4 ,4א4 ,ב ו–(5ג) לכנ"י".

.2

בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר  )2021עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31הוראת שעה

בדצמבר  ,)2021יראו כאילו -
()1

בפרק  87לתוספת הראשונה לצו העיקרי ,בכללים נוספים (ישראליים) -
(א)

בכלל - 4
( )1ברישה ,אחרי "ראה כללים  4עד  6לכנ"י" בא "או "ראה כללים 4 ,4א,
4ב ו–(5ג) לכנ"י";
()2

בטבלה ,בסופה בא:
"

(ב)

טור א'
תיאור כלי הרכב שסיווגו בפרטים

טור ב'
שיעור המס

קבוצה ו'

,87.03.5070 ,87.03.4070
 87.03.6079ו–87.03.7079

50%

קבוצה ז'

 87.03.6071ו–87.03.7071

30%

קבוצה ח'

87.04.9021 ,87.03.8090
ו–87.05.9080

;"10%

אחרי כלל 4א בא:
"4ב .על אף האמור בסעיף  ,4סכום המס החל על רכב מנועי בקבוצות ו',
ז' ו–ח' לא יפחת מסכום המס שמחושב לפי שיעור המס החל על קבוצה א'
בכלל  4בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א ,בניכוי ההפחתות לפי כללים (5ג)
ו– ,6ובניכוי סכום ההטבה המרבי ולא יעלה על סכום המס שמחושב לפי
שיעור המס החל על קבוצה א' בכלל  4בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א,
בניכוי ההפחתות לפי כללים (5ג) ו– ;6לעניין זה" ,סכום ההטבה המרבי"
 לרכב בקבוצה ו'  10,000שקלים חדשים ,לרכב בקבוצה ז'  45,000שקליםחדשים ולרכב בקבוצה ח'  75,000שקלים חדשים;".

( )2בפרטים ,87.03.7079 ,87.03.6079 ,87.03.7071 ,87.03.6071 ,87.03.5070 ,87.03.4070
 87.04.9021 ,87.03.8090ו– ,87.05.9080בטור ד' לצדם ,במקום האמור בא "ראה כללים
4 ,4א4 ,ב ו–(5ג) לכנ"י".

.3

בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב ( 1בינואר  )2022עד יום ז' בטבת התשפ"ג ( 31הוראת שעה

בדצמבר  ,)2022יראו כאילו -
()1

בפרק  87לתוספת הראשונה לצו העיקרי ,בכללים נוספים (ישראליים) -
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(א)

בכלל - 4
( )1ברישה ,אחרי "ראה כללים  4עד  6לכנ"י" בא "או "ראה כללים 4 ,4א,
4ב ו–(5ג) לכנ"י";
()2

בטבלה ,בסופה בא:
"

(ב)

טור א'
תיאור כלי הרכב שסיווגו בפרטים

טור ב'
שיעור המס

קבוצה ו'

 87.03.6071ו–87.03.7071

40%

קבוצה ז'

87.04.9021 ,87.03.8090
ו–87.05.9080

;"10%

אחרי כלל 4א בא:
"4ב .על אף האמור בכלל  ,4סכום המס החל על רכב מנועי בקבוצות ו'
ו–ז' לא יפחת מסכום המס שמחושב לפי שיעור המס החל על קבוצה א'
בכלל  4בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א ,בניכוי ההפחתות לפי כללים (5ג)
ו– ,6ובניכוי סכום ההטבה המרבי ולא יעלה על סכום המס שמחושב לפי
שיעור המס החל על קבוצה א' בכלל  4בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א,
בניכוי ההפחתות לפי כללים (5ג) ו– ;6לעניין זה" ,סכום ההטבה המרבי" -
לרכב בקבוצה ו'  40,000שקלים חדשים ולרכב בקבוצה ז'  75,000שקלים
חדשים;".

( )2בפרטים  87.04.9021 ,87.03.8090 ,87.03.7071 ,87.03.6071ו– ,87.05.9080בטור ד'
לצדם ,במקום האמור בא "ראה כללים 4 ,4א4 ,ב ו–(5ג) לכנ"י".
הוראת שעה

.4

בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג ( 1בינואר  ,)2023עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31
בדצמבר  ,)2023יראו כאילו -
()1

בפרק  87לתוספת הראשונה לצו העיקרי ,בכללים נוספים (ישראליים) -
(א)

בכלל - 4
( )1ברישה ,אחרי "ראה כללים  4עד  6לכנ"י" בא "או "ראה כללים 4 ,4א,
4ב ו–(5ג) לכנ"י";
()2

בטבלה ,בסופה בא:
"

(ב)

טור א'
תיאור כלי הרכב שסיווגו בפרטים

טור ב'
שיעור המס

קבוצה ו'

 87.03.6071ו–87.03.7071

55%

קבוצה ז'

87.04.9021 ,87.03.8090
ו–87.05.9080

;"20%

אחרי כלל 4א בא:
"4ב .על אף האמור בכלל  ,4סכום המס החל על רכב מנועי בקבוצות ו'
ו–ז' לא יפחת מסכום המס שמחושב לפי שיעור המס החל על קבוצה א'
בכלל  4בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א ,בניכוי ההפחתות לפי כללים (5ג)
ו– ,6ובניכוי סכום ההטבה המרבי ולא יעלה על סכום המס שמחושב לפי
שיעור המס החל על קבוצה א' בכלל  4בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א,
בניכוי ההפחתות לפי כללים (5ג) ו– ;6לעניין זה" ,סכום ההטבה המרבי" -
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לרכב בקבוצה ו'  30,000שקלים חדשים ולרכב בקבוצה ז'  60,000שקלים
חדשים;".
( )2בפרטים  87.04.9021 ,87.03.8090 ,87.03.7071 ,87.03.6071ו– ,87.05.9080בטור ד'
לצדם ,במקום האמור בא "ראה כללים 4 ,4א4 ,ב ו–(5ג) לכנ"י".

.5

בתקופה שמיום כ' בטבת התשפ"ד ( 1בינואר  )2024עד יום ל' בכסלו התשפ"ה ( 31הוראת שעה

בדצמבר  ,)2024יראו כאילו -
()1

בפרק  87לתוספת הראשונה לצו העיקרי ,בכללים נוספים (ישראליים) -
(א)

בכלל - 4
( )1ברישה ,אחרי "ראה כללים  4עד  6לכנ"י" בא "או "ראה כללים 4 ,4א,
4ב ו–(5ג) לכנ"י";
()2

בטבלה ,בסופה בא:
"

קבוצה ו'
(ב)

טור א'
תיאור כלי הרכב שסיווגו בפרטים

87.04.9021 ,87.03.8090
ו–87.05.9080

טור ב'
שיעור המס

;"35%

אחרי כלל 4א בא:
"4ב .על אף האמור בכלל  ,4סכום המס החל על רכב מנועי בקבוצה ו'
לא יפחת מסכום המס שמחושב לפי שיעור המס החל על קבוצה א' בכלל
 4בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א ,בניכוי ההפחתות לפי כללים (5ג)
ו– ,6ובניכוי  50,000שקלים חדשים ולא יעלה על סכום המס שמחושב לפי
שיעור המס החל על קבוצה א' בכלל  4בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א,
בניכוי ההפחתות לפי כללים (5ג) ו–;".6

( )2בפרטים  87.04.9021 ,87.03.8090ו– ,87.05.9080בטור ד' לצדם ,במקום האמור בא
"ראה כללים 4 ,4א4 ,ב ו–(5ג) לכנ"י".
כ"א בסיוון התשע"ט ( 24ביוני )2019
(חמ -3-1906ת		 )1
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