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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' ,)18
התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו– 5לפקודת תעריף המכס והפטורים ,11937 ,לפי סעיף 1
לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) ,התש"ט ,21949-ולפי סעיף  3לחוק מס קנייה (טובין
ושירותים) ,התשי"ב ,31952-אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 14

.1

הוספת סעיף 23ב

.2

בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין ,התשע"ז( 42017-להלן  -הצו
העיקרי) ,בסעיף - 14
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום "23א" יבוא "23ב";

()2

בסעיף קטן (ב) -
(א) ברישה ,במקום "23א" יבוא "23ב";
(ב)

בפסקה ( ,)1המילים "הרפובליקה של פנמה (להלן  -פנמה)"  -יימחקו;

(ג)

אחרי פסקה ( )4יבוא:
"( )5תעודת מקור או חשבונית הצהרה ,כמשמעותן בהסכם הסחר עם
הרפובליקה של פנמה (להלן  -פנמה) והסכם הסחר עם הרפובליקה של
קולומביה (להלן  -קולומביה) ,לא יאוחר משעת התרת רשימון היבוא שבו
נרשמו טובין אלה; תעודת מקור או חשבונית הצהרה כאמור לא תתקבל
לאחר תום שנים עשר חודשים ממועד הנפקתה כאמור בהסכמי הסחר
האמורים".

אחרי סעיף 23א לצו העיקרי יבוא:
"הפחתת מכס
לעניין הסכם
הסחר עם
קולומביה

23ב .לעניין טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם קולומביה
ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף  14ושסיווגם בפרטי
המכס המפורטים ברשימות שבתוספת החמש עשרה ,ינהגו
כמפורט להלן:
( )1טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימה א'
שבתוספת החמש עשרה ,יהיו פטורים ממכס;
( )2טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימה ב'
שבתוספת החמש עשרה ,תחול עליהם הפחתה משיעור המכס
הכללי כמפורט בטור ב' ברשימה האמורה ,או שיחול לגביהם
פטור ממכס לגבי הכמות המרבית לשנה שצוינה בטור ד'
לרשימה האמורה;
( )3טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימות ג' ו–ד'
שבתוספת החמש עשרה ,תחול עליהם הפחתה משיעור המכס
הכללי ,באחוזים כמפורט להלן:

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'  ;41התשע"ח ,עמ'  ;42התש"ף ,עמ' .42
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שנה
 ,2020מיום
כ"א באב
התש"ף (11
באוגוסט
שם
)2020
הרשימה

2021

2022

2023

2024

ג'

33.3%

66.6%

100%

-

-

ד'

20%

40%

60%

80%

;100%

( )4הופחת לאחר יום כ"א באב התש"ף ( 11באוגוסט )2020
שיעור המכס הכללי בפרטי המכס המפורטים בטור א' לרשימה
ב' ,ישמש שיעור המכס המופחת בסיס שממנו יופחת שיעור
המכס כאמור בטורים ב' עד ד' לאותה רשימה;
לעניין פסקאות ( )2עד (" ,)4שיעור המכס הכללי"  -שיעור המכס
הנקוב לצד פרטי המכס בטור ג' בתוספת הראשונה".

.3

בתוספת הראשונה לצו העיקרי -
()1

בפרט  ,08.10אחרי סעיף  9039יבוא:

א.

ב.

"---9050/8

שלפח )(Physalis peruviana
)(JOR) (EU

ג.

פרט

()2
"-4000

--4090/3

מכס כללי

מס קנייה

75%

-

-

יחידה
סטטיסטית

ק"ג";

פירות אחרים-:
שלפחים )(Physalis peruviana
)(WTO( (EU
אחרים )(WTO( (EU

8%

-

-

ק"ג

8%

-

-

ק"ג";

בפרט  ,19.01אחרי סעיף  9022יבוא:

"---9023/1

.4

תיאור

ד.

ה.
שיעור
התוספת
ביבוא

בפרט  ,08.13במקום פרט משנה  4000יבוא:

--4010/1

()3

תיקון התוספת
הראשונה

25%

ריבת חלב )(Dulce de leche
)(EFTA

-

-

ק"ג".
הוספת תוספת
חמש עשרה

אחרי התוספת הארבע עשרה לצו העיקרי יבוא:

"תוספת חמש עשרה
(סעיף 23ב)
רשימה א'  -פטור ממכס
02.02.1000

02.06.2900

04.06.2020

06.03.9020

02.02.2000

04.03.1020

05.04.0010

06.04.2010

02.02.3000

04.04.1010

05.04.0020

06.04.9010

02.06.2100

04.05.1032

05.04.0030

07.14.1000

02.06.2200

04.05.1092

06.03.1910

08.02.6100
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08.02.6200
08.04.3020
08.04.5090
08.10.9050
08.13.4010
09.01.1100
09.01.1200
09.01.2100
09.01.2200
09.01.9000
11.02.2000
13.02.3900
15.11.1000
15.11.9000
15.13.2100
15.13.2900
16.04.1430
16.04.1440
17.01.1200
17.01.1400
17.01.9100
17.01.9910
17.01.9990
17.02.1100
17.02.4000
17.02.5000

17.02.9000
17.04.1010
17.04.1090
17.04.9090
18.01.0000
18.02.0000
18.03.1000
18.03.2000
18.06.2000
18.06.3100
18.06.3200
18.06.9091
19.01.1000
19.01.2000
19.01.9023
19.01.9090
19.02.1900
19.02.3000
19.02.4000
19.04.1000
19.04.2000
19.04.3000
19.04.9000
19.05.1000
19.05.3100

19.05.9030
20.04.9020
20.07.1000
20.07.9992
20.07.9999
20.08.1999
20.08.9100
21.01.1100
21.01.1200
21.01.2000
21.01.3000
21.02.1000
21.03.9020
21.04.1000
21.04.2000
21.05.0090
21.06.1000
21.06.9010
21.06.9040
21.06.9050
21.06.9060
21.06.9070
21.06.9096
21.06.9098

22.02.9910
22.02.9990
22.03.0010
22.03.0020
22.03.0090
22.07.1010
22.07.1020
22.07.1059
22.07.1060
22.07.1092
22.07.1099
22.08.4000
22.08.7000
22.08.9095
22.08.9099
פרטים שבפרקים
 25עד  97לתוספת
הראשונה ,למעט
פרטים ,35.01.9000
,35.02.1100
,35.02.1900
,35.02.2000
,35.02.9000
35.05.1000
ו– 38.24.6000ולמעט
פרטים המפורטים
ברשימות ג' ו–ד'

רשימה ב'  -הפחתות משיעור המכס הכללי ומכסות
טור ג'
טור ב'
הפחתה משיעור המכס הכללי
טור א'
פרט המכס

שיעור הפחתה
(באחוזים)

02.01.1000

שיעור המכס

טור ד'
כמות מרבית (טונה)

500

02.01.2000
02.01.3000
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02.06.1000

50

02.10.2000

50

04.01.1000

20
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טור ג'
טור ב'
הפחתה משיעור המכס הכללי
שיעור הפחתה
(באחוזים)

טור א'
פרט המכס

04.01.2000

20

04.01.4000

20

שיעור המכס

04.02.1020

טור ד'
כמות מרבית (טונה)

100
20

04.02.1090

100

04.02.2120
04.03.1011

20

04.03.1012

20

04.03.1013

20

04.03.1019

20

04.03.1030

20

04.03.9011

20

04.03.9012

20

04.03.9013

20

04.03.9019

20

04.03.9090

20
100

04.04.1090
04.04.9000
04.06.1010

20

04.06.1090

20
300

04.06.9020
04.06.9030
04.06.9090
06.03.1100

500

06.03.1200

250

06.03.1400

250

06.03.1990

250

07.03.1090

100

07.04.1000

 0.86ש"ח
לקילוגרם אל"י
מ–75.00%

07.09.5190

 6ש"ח לכל אחד
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טור ג'
טור ב'
הפחתה משיעור המכס הכללי
טור א'
פרט המכס

שיעור הפחתה
(באחוזים)

שיעור המכס

08.03.1090

טור ד'
כמות מרבית (טונה)

100

08.03.9090
08.04.3010
08.04.4010

10/08/20

10

08.04.5020

300

08.07.1100

100

08.07.2000

100

16.04.1490

168

500

50

19.05.2090

4%

19.05.3200

4%

19.05.4030

 0.32ש"ח
לקילוגרם אל"י
מ– 112%

19.05.9091

20

19.05.9092

20

19.05.9099

20

20.04.1010

20

20.04.1020

20

20.04.9010

20

20.05.9910

50

20.05.9920

50

20.08.2090

4%

20.08.3090

4%

20.09.1210

12%

20.09.1290

12%

20.09.2121

12%

20.09.2129

12%

20.09.7939

12%

20.09.7990

12%

20.09.9020

12%

20.09.9030

12%

20.09.9090

12%
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טור ג'
טור ב'
הפחתה משיעור המכס הכללי
שיעור הפחתה
(באחוזים)

טור א'
פרט המכס

שיעור המכס

21.03.9090

4%

21.06.9095

4%

21.06.9097

4%

21.06.9099

4%

23.09.1020

3%

23.09.9020

4%

23.09.9030

4%

טור ד'
כמות מרבית (טונה)

רשימה ג'  -הפחתה ב– 3שנים
21.06.9091

70.05.2190

84.15.9039

85.04.3290

63.02.1000

70.05.2990

84.15.9090

85.04.3300

63.02.2100

70.05.3000

85.01.1049

85.04.3400

63.02.2900

84.15.1010

85.01.1099

85.04.4020

63.02.3210

84.15.1030

85.01.2019

85.04.4030

63.02.3220

84.15.1040

85.01.2099

85.04.4050

63.02.3900

84.15.1090

85.01.3159

85.04.4071

63.02.5100

84.15.2010

85.01.3199

85.04.4079

63.02.5300

84.15.2090

85.01.3250

85.04.4080

63.02.5900

84.15.8100

85.01.4099

85.04.5020

63.02.9100

84.15.8210

85.01.5199

85.07.1090

63.02.9300

84.15.8230

85.01.5290

85.07.2020

63.02.9900

84.15.8249

85.01.5390

85.07.2090

69.07.2191

84.15.8290

85.01.6310

85.37.1090

69.07.2291

84.15.8310

85.01.6390

85.44.1120

69.07.2391

84.15.8341

85.04.1000

85.44.1190

69.07.3091

84.15.8349

85.04.2100

85.44.1900

69.07.4099

84.15.8350

85.04.2200

85.44.2090

69.10.1020

84.15.8390

85.04.2300

85.44.3090

69.10.1090

84.15.9014

85.04.3110

85.44.4290

69.10.9020

84.15.9019

85.04.3121

85.44.6090

69.10.9090

84.15.9020

85.04.3199

70.05.1090

84.15.9031

85.04.3210
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רשימה ד'  -הפחתה ב– 5שנים

תחילה

.5

28.35.2600

48.18.2000

61.05.2000

70.10.9031

30.05.1040

48.23.7090

61.06.1000

82.04.2000

33.04.1000

54.07.9490

61.06.2000

84.15.9011

33.04.2000

57.05.0010

61.07.1100

84.18.1010

33.04.3000

58.11.0000

61.07.1200

84.18.1090

33.04.9100

59.03.1049

62.06.4000

84.81.8010

33.04.9990

59.03.9021

62.09.2010

87.03.2120

33.05.1000

61.04.2200

62.17.1020

87.03.8090

33.05.9000

61.04.4200

64.04.1900

90.27.8059

33.06.1010

61.04.4300

70.07.1191

"95.06.9190

39.18.1000

61.04.4400

70.07.2199

תחילתו של צו זה ביום כ"א באב התש"ף ( 11באוגוסט .)2020

כ' באב התש"ף ( 10באוגוסט )2020
(חמ -3-1906ת		)1
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