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 צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )הוראת שעה מס' 9(,
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	3	ו–5	לפקודת	תעריף	המכס	והפטורים,	11937,	וסעיף	1	לחוק	 	
מסי	מכס	ובלו	)שינוי	תעריף(,	התש"ט-21949,	ולפי	סעיף	3	לחוק	מס	קניה	)טובין	ושירותים(,	

התשי"ב-	31952,	אני	מצווה	לאמור:

הוראת	שעה	עד	
סוף	2011

בתקופה	שעד	יום	ה'	בטבת	התשע"ב	)31	בדצמבר	2011(,	יראו	כאילו-	1�

על	 קניה	 ומס	 והפטורים	 המכס	 תעריף	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 האמור	 אף	 	על	 )1(
טובין,	התשע"א-42011	)להלן	-	הצו	העיקרי(,		בפרט	06�04	-	

	במקום	סעיף	2090	בא:	 )א(

__________
	ע"ר	1937,	תוס'	1,	עמ'	183;	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	118� 1

	ס"ח	התש"ט,	עמ'	154;	התש"ך,	עמ'	18� 2

	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	344;	התש"ן,	עמ'	190� 3

	ק"ת-שיעורי	מק"ח,		התשע"א,	עמ'	213� 4

 
 
 

טוביןעלקניהומסוהפטוריםהמכסתעריףמס(צושעההוראת'(
2011-א"התשע 


 סעיפים לפי סמכותי המכסוהפטורים-5ו3בתוקף לפקודתתעריף ,11937 , לחוקמסי1וסעיף

ובלותעריף(מכסשינוי(,התש"ט-21949,סעיף3ולפיקניהמסלחוק)ושירותיםטובין(,התשי"ב
31952,לאמורמצווהאני:

הוראת
עד שעה

2011סוף

-יראוכאילו,2011(בדצמבר31(ב"בטבתהתשע'בתקופהשעדיוםה.1
 

)1(קניהומסוהפטוריםהמכסתעריףלצוהראשונהבתוספתהאמוראףעל
04.06--בפרט(,הצוהעיקרי–להלן(42011-א"התשע,עלטובין

:בא2090במקוםסעיף)א(

.ה.ד.ג.ב.א

שיעורמסקניהמכסכלליתיאורפרט
התוספות

ביבוא

יחידה
סטטיסטית

"2090/8---אחרת)EU1(
)W.T.O(

5.6-פמ"אל70%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
14.98שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא3000במקוםפרטמשנה)ב(

"3000/6-מעובדתגבינה
אומגוררתשאינה

אבקהשאינה
)W.T.O)(EU1(
)MERC2(

5.6-פמ"אל70%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
15.50שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא4000במקוםפרטמשנה)ג(

"4000/5-גידיםבעלתגבינה
אחרתוגבינהכחולים

המכילהגידים
ידיעלמיוצרים

Penicillium 
roqueforti)EU1(

)W.T.O(

5.6-פמ"אל70%
חדשיםשקלים

-ימ"אל  ג"לק
16.38שקלים

ג"חדשיםלק 

;"ג"ק--





1175 ק"ת―שיעורי מק"ח 1644, ב' באב התשע"א, 2.8.2011

:בא9020במקוםסעיף)ד(

.ה.ד.ג.ב.א
שעורמסקניהמכסכלליתיאורפרט

התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

"9020/8---שעברהלבנהגבינה
חלומי(הרתחה(

)W.T.O)(EU1(
)MERC2)(JOR(

5.6-פמ"אל70%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
13.89שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא9090במקוםסעיף)ה(

"9090/1---אחרים)W.T.O(
)EU1()MERC2(

5.6-פמ"אל70%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
17.00שקלים

  ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

)2(העיקרי לצו השלישית בתוספת האמור אף על ,פרטים במקום
-בא-04.06.9090ו04.06.3000

'טורא
פרטהמכס

'טורב
במכסהטון(כמות(

'טורג
שיעורהמכסהנקוב

'טורד
הערות

"04.06.2090
04.06.3000
04.06.4000
04.06.9020
04.06.9090

;"20%טון1,500


הוראת

שעה
לשנת
2012

ו.2 שמיום בתקופה התשע' "בטבת 1(ב 2012בינואר י) יום בטבת"עד ח
-יראוכאילו2012(,בדצמבר31(ג"התשע

)1(העיקרילצוהראשונהבתוספתהאמוראףעל,04.06בפרט-

:בא2090במקוםסעיף)א(

"2090/8---אחרת)EU1(
)W.T.O(

5.6-פמ"אל60%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
14.98שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--
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:בא3000במקוםפרטמשנה)ב(

.ה.ד.ג.ב.א
עורישהימסקנימכסכלליתיאורפרט

התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

"3000/6-שאינהמעובדתגבינה
שאינהאומגוררת

אבקה)W.T.O(
)EU1)(MERC2(

5.6-פמ"אל60%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
15.50שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא4000במקוםפרטמשנה)ג(

"4000/5-גידיםבעלתגבינה
אחרתוגבינהכחולים

גידיםהמכילה
יםעלידימיוצר

Penicillium 
roqueforti)EU1(

)W.T.O(

5.6-פמ"אל60%
חדשיםשקלים

-ימ"אל    ג"לק
16.38שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא9020במקוםסעיף)ד(
"9020/8---שעברהלבנהגבינה

חלומי(הרתחה(
)W.T.O(
)EU1)(MERC2(
)JOR(

5.6-פמ"אל60%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"קל
13.89שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא9090במקוםסעיף)ה(

"9090/1---אחרים)W.T.O(
)EU1)(MERC2(

5.6-פמ"אל60%
חדשיםשקלים

-ימ"אל  ג"לק
17.00שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--


)2(העיקרי לצו השלישית בתוספת האמור אף פרטים,על במקום

:בא-04.06.9090ו04.06.3000


'טורא
פרטהמכס

'טורב
במכסהטון(כמות(

'טורג
שיעורהמכסהנקוב

'טורד
הערות

"04.06.2090
04.06.3000
04.06.4000
04.06.9020
04.06.9090

;"20%טון3,000
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הוראת

שעה
לשנת
2013

חבטבת"עדיוםכ)2013בינואר1(ג"טבטבתהתשע"בתקופהשמיוםי.3
-יראוכאילו2013(,בדצמבר31(ד"התשע

)1(העיקרילצוהראשונהבתוספתהאמוראףעל,04.06בפרט-

:בא2090במקוםסעיף)א(

.ה.ד.ג.ב.א

שעורמסקניהמכסכלליתיאורפרט
התוספות

בואבי

יחידה
סטטיסטית

"2090/8---אחרת)EU1(
)W.T.O(

5.6-פמ"אל50%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
14.98שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא3000במקוםפרטמשנה)ב(

"3000/6-שאינהמעובדתגבינה
שאינהאומגוררת

אבקה)W.T.O(
)EU1)(MERC2(

-5.6מפ"אל50%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
15.50שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא4000במקוםפרטמשנה)ג(

"4000/5-גידיםבעלתגבינה
אחרתוגבינהכחולים

גידיםהמכילה
ידיעלמיוצרים

Penicillium 
roqueforti)EU1(

)W.T.O(

5.6-פמ"אל50%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
16.38שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא9020במקוםסעיף)ד(

"9020/8---שעברהלבנהגבינה
חלומי(הרתחה(

)W.T.O)(EU1()MERC2(
)JOR(

5.6-פמ"אל50%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
13.89שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא9090במקוםסעיף)ה(
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.ה.ד.ג.ב.א
שעורמסקניהמכסכלליתיאורפרט

התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

      
"9090/1---אחרים)W.T.O(

)EU1)(MERC2(

5.6-פמ"אל50%
חדשיםשקלים

-ימ"אל  ג"לק
17.00שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

)2(השל בתוספת האמור אף העיקריעל לצו ישית ,פרטים במקום
:בא-04.06.9090ו04.06.3000

'טורא
פרטהמכס

'טורב
במכסהטון(כמות(

'טורג
שיעורהמכסהנקוב

'טורד
הערות

"04.06.2090
04.06.3000
04.06.4000
04.06.9020
04.06.9090

;"20%טון4,500

הוראת
לשנתשעה

2014

בטבת'עדיוםט,2014(בינואר1(ד"טבטבתהתשע"בתקופהשמיוםכ.4
-יראוכאילו2014(,בדצמבר31(ה"התשע

)1(בפרטהעיקרילצוהראשונהבתוספתהאמוראף04.06על-

:בא2090במקוםסעיף)א(

"2090/8---אחרת)EU1(
)W.T.O(

5.6-פמ"אל40%
יםחדשיםשקל
-ימ"אלג"לק

14.98שקלים
ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא3000במקוםפרטמשנה)ב(

.ה.ד.ג.ב.א
שעורמסקניהמכסכלליתיאורפרט

התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

"3000/6-שאינהמעובדתגבינה
שאינהאומגוררת

אבקה)W.T.O(
)EU1)(MERC2(

5.6-פמ"אל40%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
15.50שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--
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:בא4000במקוםפרטמשנה)ג(
      
.ה.ד.ג.ב.א

שעורמסקניהמכסכלליתיאורפרט
התוספות

ביבוא

יחידה
סטטיסטית

      
"4000/5-גידיםבעלתגבינה

נהאחרתכחוליםוגבי
גידיםהמכילה
ידיעלמיוצרים

Penicillium 
roqueforti)EU1(

)W.T.O(

5.6-פמ"אל40%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
16.38שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא9020במקוםסעיף)ד(

"9020/8---שעברהלבנהגבינה
חלומי(הרתחה(

)W.T.O(
)EU1)(MERC2(
)JOR(

5.6-פמ"אל40%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
13.89שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא9090במקוםסעיף)ה(

"9090/1---אחרים)W.T.O(
)EU1)(MERC2(

5.6-פמ"אל40%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
17.00שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--


)2(האמו אף העיקריעל לצו השלישית בתוספת ר ,פרטים במקום

:בא-04.06.9090ו04.06.3000


'טורא

פרטהמכס
'טורב

במכסהטון(כמות(
'טורג

שיעורהמכסהנקוב
'טורד
הערות

"04.06.2090
04.06.3000
04.06.4000
04.06.9020
04.06.9090

;"20%טון6,500
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הוראת
לשנתשעה

2015

בתקופהשמיוםי.5 1(ה"בטבתהתשע' 2015בינואר יוםי) טבטבת"עד
-יראוכאילו2015(,בדצמבר31(ו"התשע

)1(בפרטהעיקרילצוהראשונהבתוספתהאמוראף04.06על-

:בא2090במקוםסעיף)א(

.ה.ד.ג.ב.א
שעורמסקניהמכסכללירתיאופרט

התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

"2090/8---אחרת)EU1(
)W.T.O(

5.6-פמ"אל30%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
14.98שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא3000במקוםפרטמשנה)ב(

"3000/6-מעובדתגבינה
אומגוררתשאינה

השאינהאבק
)W.T.O(
)EU1)(MERC2(

5.6-פמ"אל30%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
15.50שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--


)ג(משנהפרטבא4000במקום:

"4000/5-גידיםבעלתגבינה
וגבינהכחולים
המכילהאחרת

עלמיוצריםגידים
ידיPenicillium 

roqueforti)EU1(
)W.T.O(

5.6-פמ"אל30%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
16.38שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא9020במקוםסעיף)ד(

"9020/8---שעברהלבנהגבינה
חלומי(הרתחה(

)W.T.O)(EU1(
)MERC2)(JOR(

5.6-פמ"אל30%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
13.89שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--
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:בא9090במקוםסעיף)ה(

.ה.ד.ג.ב.א
שעורמסקניהמכסכלליתיאורפרט

התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

      
"9090/1---אחרים)W.T.O(

)EU1)(MERC2(

5.6-פמ"אל30%
חדשיםשקלים

-ימ"אל  ג"לק
17.00שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

)2(העיקרי לצו השלישית בתוספת האמור אף על ,פרטים במקום
-בא-04.06.9090ו04.06.3000

'טורא
פרטהמכס

'טורב
במכסהטון(כמות(

'טורג
שיעורהמכסהנקוב

'טורד
הערות

"04.06.2090
04.06.3000
04.06.4000
04.06.9020
04.06.9090

;"20%טון7,500


הוראת

לשנתשעה
2016

העיקרי.6 לצו הראשונה בתוספת האמור אף על כ, שמיום בתקופה 'בטבת
"התשע 1(ו 2016בינואר ב) יום עד "בטבתהתשע' 31(ז 2016(בדצמבר ,יראו
כאילו-

)1(04.06בפרט-

:בא2090במקוםסעיף)א(

.ה.ד.ג.ב.א
פרטכלליתיאורמכסקניהשעורמס

התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

"2090/8---אחרת)EU1(20%אל"מ5.6-פ
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
14.98שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא3000במקוםפרטמשנה)ב(

"3000/6-מעובדתגבינה
אומגוררתשאינה

אינהאבקהש
)EU1)(MERC2(

5.6-פמ"אל20%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
15.50שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--
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:בא4000במקוםפרטמשנה)ג(

.ה.ד.ג.ב.א
שעורמסקניהמכסכלליתיאורפרט

התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

      
ידיםגבינהבעלתג-4000/5"

אחרתוגבינהכחולים
גידיםהמכילה
ידיעלמיוצרים

Penicillium 
roqueforti)EU1(

5.6-פמ"אל20%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
16.38שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--

:בא9020במקוםסעיף)ד(

"9020/8---שעברהלבנהגבינה
חלומי(הרתחה(

)EU1)(MERC2(
)JOR(

5.6-פמ"אל20%
חדשיםשקלים

-ימ"אלג"לק
13.89שקלים

ג"חדשיםלק

;"ג"ק--



:בא9090במקוםסעיף)ה(

.ה.ד.ג.ב.א
שעורמסקניהמכסכלליתיאורפרט
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