רשומות

קובץ התקנות
שיעורי מכס ,מס קנייה ותשלומי חובה
1897

כ"ח בתשרי התש"ף

 27באוקטובר 2019
עמוד
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ק"ת-שיעורי מק"ח  ,1897כ"ח בתשרי התש"ף27.10.2019 ,

27/10/19

15:30

צו יבוא חופשי (תיקון) ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט ,11979-אני
מצווה לאמור:
החלפת מונח

.1

בצו יבוא חופשי ,התשע"ד( 22014-להלן  -הצו העיקרי) ,בכל מקום ,במקום "משרד
הכלכלה" יבוא "משרד הכלכלה והתעשייה".

תיקון סעיף 1

.2

בסעיף  1לצו העיקרי -

תיקון סעיף 2

.3

תיקון סעיף 4

.4
.5

( )1אחרי ההגדרה "השר" יבוא:
""ייבוא אישי"  -כהגדרתו בצו יבוא אישי;";
()2

אחרי ההגדרה "צו המכס" יבוא:
""צו יבוא אישי"  -צו יבוא אישי ,התשע''ט.";32019-

בסעיף (2ג) לצו העיקרי -
( )1פסקה ( - )1בטלה;
( )2בפסקה ( ,)3במקום "בתוספות הראשונה והשנייה ואשר צוין לגביהם כי דרישת
רישיון יבוא או אישור או עמידה בתנאים ,לפי העניין ,חלה גם בייבוא אישי" יבוא
"בצו יבוא אישי".
()3

תיקון התוספת
הראשונה

בפסקה ( ,)4במקום "בפרט  "410יבוא "בפרטים  410ו–."425

בסעיף  )2(4לצו העיקרי ,המילים "כמשמעותו בסעיף (2ג)( - ")1יימחקו.
בתוספת הראשונה לצו העיקרי -
()1

בכל מקום ,המילים "לרבות ביבוא אישי"  -יימחקו;

()2

אחרי פרט מכס  28.04.7000יבוא:
טור א'
פרט מכס

()3

טור ב'
תיאור הטובין

"28.06.1000

מימן כלורי

משרד הכלכלה והתעשייה
 -מינהל תעשיות

28.07.0000

חומצה גפרתית

משרד הכלכלה והתעשייה
 -מינהל תעשיות";

אחרי פרט מכס  28.52יבוא:
טור א'
פרט מכס

"29.02.3000
()4

"29.09.1100

2
3

טור ב'
תיאור הטובין

טולואן

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

משרד הכלכלה והתעשייה
 -מינהל תעשיות";

אחרי פרט מכס  29.08.9200יבוא:
טור א'
פרט מכס

1

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

טור ב'
תיאור הטובין

אתר דו–אתילי

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

משרד הכלכלה והתעשייה
 -מינהל תעשיות";

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ט ,עמ' .84

8
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()5

אחרי פרט מכס  29.10.5000יבוא:
טור א'
פרט מכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

"29.14.1100

אצטון

משרד הכלכלה והתעשייה
 -מינהל תעשיות;

29.14.1200

מתיל אתיל קטון
(בוטנון)

משרד הכלכלה והתעשייה
 -מינהל תעשיות";

()6

פרטי מכס  29.34.9000 ,29.33.5990 ,29.24.1200ו– - 29.41יימחקו;

()7

לצד פרט מכס  ,84.27.1090בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"במות הרמה חשמליות
בלבד

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

משרד התחבורה";

()8

פרט מכס  - 84.27.9000יימחק;

()9

לצד פרט מכס  ,84.30בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"כמצוין בתעריף המכס
ולמעט תוקעי כלונסאות
ומוציאי כלונסאות
()10

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

משרד התחבורה";

לצד פרט מכס  ,84.79.1019בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"מכונות לסימון כבישים
בלבד

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

משרד התחבורה";

( )11לצד פרט מכס  ,87.03בטור ב' ,המילים "ביבוא אישי  -רכב מסוג  M1או רכב
מסוג  M2או רכב מסוג  N1המיובא על ידי נכה או להסעתו של נכה ובהתאם להוראות
נוהל המתעדכנות מזמן לזמן והנמצאות לעיון באגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד
התחבורה"  -יימחקו;
()12

לצד פרט מכס  ,87.04בטור ב' ,המילים "לרבות ביבוא אישי"  -יימחקו;

( )13לצד פרט מכס  ,87.11בטור ב' ,המילים "וביבוא אישי גם למעט דגמי אופנוע
המאושרים ביבוא אישי כמפורט לצד פרט מכס  87.11בתוספת השנייה"  -יימחקו;
()14

אחרי פרט מכס  89.06יבוא:
טור א'
פרט מכס

"90.13.1000

טור ב'
תיאור הטובין

כוונות טלסקופיות
להתקנה בכלי נשק
המיועדים לשימוש
צבאי
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טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

משרד הביטחון

9

טור א'
פרט מכס

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

טור ב'
תיאור הטובין

כוונות טלסקופיות המשרד לביטחון הפנים
להתקנה בכלי נשק  -אגף לפיקוח ורישוי כלי
המיועדים לשימוש ירייה".
שאינו צבאי
תיקון התוספת
השנייה

.3

בתוספת השנייה לצו העיקרי -
( )1בכל מקום ,המילים "לרבות ביבוא אישי"" ,למעט ביבוא אישי"" ,למעט יבוא
אישי" ו"יחול ביבוא אישי ומסחרי"  -יימחקו;
()2

בסעיף - 1
(א)

במקום ההגדרה "אישור ת"ר" יבוא:
""אישור ת"ר" " -אישור עמידה בדרישות הממונה" כמשמעותו בסעיף
2ה(א) לפקודה או "אישור שחרור מותנה" כמשמעותו בסעיף 2ה(ב)
לפקודה ,והכול בהתאם להוראות הפקודה;";

(ב)

אחרי ההגדרה "חומרים מסוכנים" יבוא:
""חוק המזון"  -חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע''ו;";2015-

(ג)

אחרי ההגדרה "מעבדה לרכב" יבוא:
""מעבדה מוסמכת לרכב"  -מעבדה לבדיקת רכב או מוצרי תעבורה
שאישר המנהל לפי סעיף  236לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף
הרכב ,התשע''ו;";42016-

(ד)

במקום ההגדרה "שירות המזון" יבוא:
""שירות המזון"  -לעניין מזון רגיש כהגדרתו בחוק המזון " -אישור מוקדם
ליבוא" ו"תעודת שחרור" ,כהגדרתם בחוק האמור; לעניין מזון רגיל
כהגדרתו בחוק המזון " -אישור קבלת הצהרה" ו"תעודת שחרור",
כהגדרתם בחוק האמור;";

(ה)

במקום ההגדרה "תקשורת" יבוא:
""תקשורת"  -אישור ממינהל הנדסה או מאגף בכיר רישוי במשרד
התקשורת ,או מקצין מטה תקשורת במינהל האזרחי ,לפי העניין;".

()3

בסעיף  ,2סעיף קטן (ב)  -בטל;

()4

לצד פרק  ,2בטור ב' ,פרט המכס " - "02.06.3000יימחק;

()5

לצד פרט מכס  ,03.01בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"למעט 03.01.1000
המיועדים לגידול ורבייה שמשקלם אינו
עולה על  15גרם

4

ס"ח התשע"ו ,עמ' .970

10
27/10/19

השירות הווטרינרי
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טור ב'
תיאור הטובין

()6

המיועדים לגידול ורבייה שמשקלם אינו
עולה על  15גרם ,למעט המינים המפורטים
בטור א' לתוספת השלישית לתקנות הדיג,
5
1937

אגף הדיג

אחרים

השירות
הווטרינרי

אחרים למעט המינים המפורטים בטור א'
לתוספת השלישית לתקנות הדיג1937 ,

אגף הדיג";

שירות המזון

לצד פרט מכס  ,03.01.1000בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

()7

טור ג'
אישור/תנאי

טור ג'
אישור/תנאי

"דגי נוי

השירות הווטרינרי

דגי נוי למעט המינים המפורטים בטור א'
לתוספת השלישית לתקנות הדיג1937 ,

אגף הדיג";

לצד פרט מכס  ,03.06בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"חיים  -המיועדים לגידול ,רבייה ונוי,
למעט המינים המפורטים בטור א' לתוספת
השלישית לתקנות הדיג1937 ,

אגף הדיג

אחרים

שירות המזון";

( )8לצד פרט מכס  ,03.07בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

()9

"חיים  -המיועדים לגידול ,רבייה ,נוי
ופתיונות ,למעט המינים המפורטים בטור א'
לתוספת השלישית לתקנות הדיג1937 ,

אגף הדיג

אחרים

שירות המזון";

לצד פרט מכס  ,03.08בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

5

טור ג'
אישור/תנאי

טור ג'
אישור/תנאי

"חיים  -המיועדים לגידול ,רבייה ,נוי
ופתיונות ,למעט המינים המפורטים בטור א'
לתוספת השלישית לתקנות הדיג1937 ,

אגף הדיג

אחרים

שירות המזון";

ע"ר  ,1937תוס'  ,2עמ' .86
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()10

אחרי פרט מכס  05.04יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

()11

טור ב'
תיאור הטובין

"05.04.0020

מעיים של חזיר הראויים
למאכל אדם

תעודת הכשר

05.04.0090

קיבה של חזיר הראויה
למאכל אדם

תעודת הכשר";

אחרי פרט מכס  15.01יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

()12

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"15.01.1000

שומן חזיר הראוי למאכל
אדם

תעודת הכשר

15.01.2000

שומן חזיר הראוי למאכל
אדם

תעודת הכשר";

אחרי פרט מכס  15.03יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"15.03.0010
()13

טור ג'
אישור/תנאי

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

הראויים למאכל אדם

לצד פרט מכס  ,15.04בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"להזנת בעלי חיים

השירותים הווטרינריים

MEDICINAL COD LIVER OIL

אחרים למעט
המשמש לייצור של תרופות

 MEDICINAL COD LIVER OILהמשמש
לייצור של תרופות
()14

שירות המזון
אגף הרוקחות";

אחרי פרט מכס  15.16.2000יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"15.16.2099

טור ב'
תיאור הטובין

המיועדים להזנת בעלי
חיים
למעט אלה המיועדים
להזנת בעלי חיים
ולמעט WITEPSOL H15
 PASTILLESהמשמש
בייצור של תרופות

שירות המזון

WITEPSOL H15

27/10/19

טור ג'
אישור/תנאי

השירותים
הווטרינריים

 PASTILLESהמשמש
בייצור של תרופות

12

תעודת הכשר";

אגף הרוקחות";

 ח"קמ ירועיש-ת"ק-ת"ק 189ח"קמ ירועיש-ת"קירועיש-ת"ק
15:30

()15

לצד פרט מכס  ,21.06.9080בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

"מזון ייעודי כהגדרתו בחוק המזון
()16

שירות המזון";

לצד פרט מכס  ,25.23בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

()17

טור ג'
אישור/תנאי

"צמנט ,למעט צמנט אלומין

אישור ת"ר 1

דבק לאריחים או לפסיפס ,למעט דבקים
פולימריים

אישור ת"ר ;"4004

לצד פרט מכס  ,29.05.4400בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

()18

טור ג'
אישור/תנאי

" Sorbitolהמשמש למזון ולתעשיית המזון

שירות המזון

 Sorbitolהמשמש לייצור של תרופות

אגף הרוקחות";

במקום פרט מכס  29.24.1200יבוא:
טור א'
פרק או פרט
בתעריף המכס

"29.24.1200

טור ב'
תיאור הטובין

;Fluoroacetamide
;Monocrotophos
Phosphamidion

אנטיביוטיקה למעט רוקחות
המיועדת למעבדות
לצרכים מעבדתיים
אנטיביוטיקה
המיועדת לצרכים
מעבדתיים

29.33.5990

;Enrofloxacin
;Ciprofloxacin
;Norfloxacin
;Peloxacin
Danofloxacin

29.34.9000

;Ofloxacin
Levofkoxacin

27/10/19

אמ"ר

אנטיביוטיקה למעט רוקחות
המיועדת למעבדות
לצרכים מעבדתיים
אנטיביוטיקה
המיועדת לצרכים
מעבדתיים

15:30

אמ"ר

אנטיביוטיקה למעט רוקחות
המיועדת לצרכים
מעבדתיים

אנטיביוטיקה
המיועדת למעבדות
לצרכים מעבדתיים
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טור ג'
אישור/תנאי

אמ"ר";

13

()19

לצד פרט מכס  ,29.40בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

()20

"המשמשים למזון ולתעשיית המזון למעט
 Xyloseהמשמש בייצור של תרופות

שירות המזון

 XYLOSEהמשמש בייצור של תרופות

אגף הרוקחות";

אחרי פרט מכס  29.40יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"29.41

()21

טור ג'
אישור/תנאי

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

אנטיביוטיקה למעט
המיועדת למעבדות
לצרכים מעבדתיים

רוקחות

אנטיביוטיקה המיועדת
למעבדות לצרכים
מעבדתיים

אמ"ר";

לצד פרט מכס - 30.04
(א) בטור ב' ,המילים "יבוא אישי על פי תקנה (29א)( )1לתקנות תכשירים
רפואיים"  -יימחקו;
(ב)

()22

בטור ג' ,המילים "טופס הצהרה לאגף הרוקחות"  -יימחקו;

לצד פרט מכס  ,35.06בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

"דבק לאריחים או לפסיפס ,למעט דבקים
פולימריים
()23

אחרי פרט מכס  39.16.2000יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"39.17
()24

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

גלגלון לכיבוי אש עם זרנוק אישור ת"ר ;"2206
מפלסטיק ()pvc

אחרי פרט מכס  39.24יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"39.24.1000
()25

אישור ת"ר ;"4004

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר ;"14372

לצד פרט מכס  ,40.09בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"המיועדים לשימוש ברכב מנועי בציוד
מכני הנדסי ומלגזות הרמה

14
27/10/19

טור ג'
אישור/תנאי

תחבורה

 ח"קמ ירועיש-ת"ק-ת"ק 189ח"קמ ירועיש-ת"קירועיש-ת"ק
15:30

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

המיועדים לשימוש בטרקטורים ובציוד חקלאי מיכון וטכנולוגיה

()26

זרנוקים לגז פחמימני מעובה בפאזה גזית

אישור ת"ר 764

גלגלון לכיבוי אש עם זרנוק מגומי

אישור ת"ר ;"2206

אחרי פרט מכס  44.18.2000יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

()27

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

"44.19.1000

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר 14372

44.19.9000

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר ;"14372

לצד פרט מכס  ,59.09בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

()28

טור ג'
אישור/תנאי

"זרנוקים לכיבוי אש

אישור ת"ר 365

גלגלון לכיבוי אש עם זרנוק מטקסטיל

אישור ת"ר ;"2206

לצד פרט מכס  ,63.07.9090בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

"אפודי הצלה
()29

אישור ת"ר ;"1905

אחרי פרט מכס  68.13יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"68.15.9920
()30

טור ב'
תיאור הטובין

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

טור ג'
אישור/תנאי

"

אישור ת"ר 1003

סכו"ם ואביזרי האכלה לתינוקות

אישור ת"ר ;"14372

לצד פרט מכס  ,69.12בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"

אישור ת"ר 1003

סכו"ם ואביזרי האכלה לתינוקות

אישור ת"ר ;"14372
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אישור ת"ר ;"14372

לצד פרט מכס  ,69.11בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

()31

טור ג'
אישור/תנאי

15:30

15

()32

לצד פרט מכס  ,70.13בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

"הכוללים גופי תאורה ,משאבות ,רכיבים
לחימום או קירור

אישור ת"ר 20
אישור ת"ר 383
אישור ת"ר 900

מוצרי זכוכית מהסוג המשמש לשולחן וכלי
מטבח
()33

אישור ת"ר ;"1003

אחרי פרט מכס  70.13יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

"70.13.1000

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר 14372

70.13.3000

מוצרי זכוכית מהסוג
המשמש לשולחן (חוץ
מכוסות לשתייה) או
לצורכי מטבח ,חוץ מאלה
מקרמיקה זכוכית

אישור ת"ר 1003

כוסות אחרות לשתייה ,חוץ אישור ת"ר 1003
מאלה מקרמיקה זכוכית
()GLASS-CERAMICS

()34

70.13.4100

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר 14372

70.13.4200

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר ;"14372

לצד פרט מכס  ,70.13.4900בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

16
27/10/19

טור ג'
אישור/תנאי

אישור ת"ר
1157

"בקבוקים להזנת תינוקות הכוללים פטמה

אישור ת"ר
172

סכו"ם ואביזרי האכלה לתינוקות

אישור ת"ר ;"14372
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()35

אחרי פרט מכס  71.02.3100יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"71.13
()36

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

תכשיטים המיועדים לילדים אישור ת"ר ;"6558

אחרי פרט מכס  71.13.1990יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

אישור ת"ר 14372

"71.14

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

71.16

תכשיטים המיועדים לילדים אישור ת"ר 6558

71.17

תכשיטים המיועדים לילדים אישור ת"ר ;"6558

( )37לצד פרט מכס  ,73.21.1100בטור ב' ,המילים "בייבוא מסחרי; מכשירים מטלטלים
לצלייה (מכשירי ברביקיו) מוזנים בגז לרבות בייבוא אישי"  -יימחקו;
( )38לצד פרט מכס  ,73.21.8100בטור ב' ,המילים "בייבוא מסחרי; מכשירים מטלטלים
לצלייה (מכשירי ברביקיו) מוזנים בגז לרבות בייבוא אישי"  -יימחקו;
()39

אחרי פרט מכס  73.23.9000יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

()40

טור ב'
תיאור הטובין

"73.23.9100

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר 14372

73.23.9200

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר 14372

73.23.9300

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר 14372

73.23.9400

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר 14372

73.23.9900

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר ;"14372

אחרי פרט מכס  74.18.1010יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"74.18.1090
()41

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

אישור ת"ר ;"14372

לצד פרט מכס  ,76.15.1000בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"סירי לחץ לבישול המוזנים מרשת חשמל
חד–פאזית;

אישור ת"ר  428אישור ת"ר 900

סירי לחץ לבישול אחרים

אישור ת"ר 428

 ח"קמ ירועיש-ת"ק-ת"ק 189ח"קמ ירועיש-ת"קירועיש-ת"ק
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טור ג'
אישור/תנאי

15:30

17

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

סכו"ם ואביזרי האכלה לתינוקות
()42

אחרי פרט מכס  82.10יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"82.15
()43

אישור ת"ר
1003

טור ב'
תיאור הטובין

סכו"ם ואביזרי האכלה
לתינוקות

טור ג'
אישור/תנאי

אישור ת"ר ;"14372

במקום פרט מכס  84.13.1000יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"84.13.1100

משאבות תדלוק
המיועדות להתקנה
בתחנות דלק

משקלות ומידות

84.13.1900

המוזנות מרשת חשמל
חד–פאזית

אישור ת"ר 900

המוזנות מרשת חשמל
חד–פאזית והמשמשות
במסחר בהתאם לפקודת
המשקלות ומידות
אחרות המשמשות
במסחר בהתאם לפקודת
המשקלות ומידות
()44

אישור ת"ר
;"14372

אישור
ת"ר 900

משקלות
ומידות

משקלות ומידות";

לצד פרט מכס  ,84.15.9000בטור ב' ,במקום האמור בו יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"המיועדים למזגנים
שתפוקת הקירור שלהם
אינה עולה על  18קו"ט,
למעט חלקים שאינם
נושא זרם חשמלי ולמעט
 84.15.9011ו–;"84.15.9031
()45

אחרי פרט מכס  84.18.6960יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"84.18.6970

יחידה לקירור נוזל
()CHILLER

שימור אנרגיה";

()46

בפרט מכס  ,84.23האמור בטור ב' לצדו  -יימחק;

()47

פרט מכס  - 84.27.1090יימחק;

18
27/10/19

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי
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15:30

()48

לצד פרט מכס  ,84.81בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"ברזים ושסתומים מהסוג
המשמש לכלי רכב ,לציוד
מכני הנדסי ומלגזות הרמה

תחבורה

ברזים ושסתומים מהסוג
המשמש לטרקטורים וציוד
חקלאי

מיכון וטכנולוגיה

ברזי גז ידניים כדוריים
וקוניים

אישור ת"ר 1607

שסתומים וברזים לגלילי
גזים

אישור ת"ר 637

וסתי לחץ ווסתים
מחליפים אוטומטיים לגז
פחמימני מעובה (גפ"מ)

אישור ת"ר 1921

שסתומי בטיחות
המיועדים להרכבה
במחממים ומאגרי מים
ולחץ העבודה שלהם אינו
גדול מ– 16בר

אישור ת"ר 1964

מגופי טריז

אישור ת"ר 61

ברזים לכיבוי אש

אישור ת"ר 448

ברזים ביתיים לערבוב מים אישור
ת"ר 1317
קרים וחמים
שסתומים כדוריים

אישור ת"ר 1144

ברזי בית למים קרים או
חמים עשויים סגסוגת
נחושת

אישור ת"ר 169

מגופים מתוברגים
להתקנה בצנרת מים
עשויים סגסוגת נחושת

אישור ת"ר 222

שסתומים אלכסוניים
להתקנה בקווי מים
עשויים סגסוגת נחושת

אישור ת"ר 272

ראשי ברז בעל כוש לא
מתרומם מיועדים להרכבה
בברזי בית ,בסוללות ,ברזים
ובשסתומים ,המשמשים
בצנרת מים קרים וחמים

אישור ת"ר ;"790
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15:30

אישור
ת"ר 1347

19

()49

לצד פרט מכס  ,85.04.4090בטור ב' ,במקום האמור בו יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"למעט ממירים סולריים";
()50

לצד פרט מכס  ,85.06.5010בטור ב' יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"למעט סוללות כפתור";
()51

אחרי פרט מכס  85.13.1000יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"85.14.3000
()52

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

מיועדים לבישול ,אפייה
וחימום מזון

אישור ת"ר ;"900

לצד פרט מכס  ,85.36.5030בטור ב' ,במקום האמור בו יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"המיועדים לשימוש
עם זרם חלופין ולמעט
המיועדים לרכב";
()53

לצד פרט מכס  ,85.36.5090בטור ב' ,במקום האמור בו יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"המיועדים לשימוש
עם זרם חלופין ולמעט
המיועדים לרכב";
()54

לצד פרט מכס  ,85.36.6910בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

"המיועדים לשימוש בזרם חלופין עד A16
()55

אישור ת"ר ;"33

לצד פרט מכס  ,85.39.2000בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

"נורות שהספקן  60עד  250וואט למעט נורות אישור ת"ר ;"60432
פחם ונורות המיועדות לרכב
()56

לצד פרט מכס  ,85.39.3290בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"למעט נורות מסוג הלידי מתכת
)HALIDE

20
27/10/19

טור ג'
אישור/תנאי
(META1L

אישור ת"ר ;"60188
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()57

לצד פרט מכס - 87.03
(א) בטור ב' ,המילים "טרקטורון ,כהגדרתו בתקנה  1לתקנות התעבורה (להלן
 טרקטורון) או רכב שטח כהגדרתו בתקנה האמורה (להלן  -רכב שטח) ,ביבואאישי"  -יימחקו;
(ב) בטור ג' ,המילים " .1בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על עמידת
הטרקטורון או רכב השטח ,בהתאמה ,בכל התנאים האלה :א .לדגם הטרקטורון
או רכב השטח קיימת הוראה בדבר רישום רכב והוא עומד בתקנות התעבורה;
ב .הטרקטורון או רכב השטח חדש או משומש ובעת רישומם טרם חלפו 24
חודשים ממועד ייצורו ,ואם מועד ייצורו אינו ידוע  -מהמועד שבו נרשם הרכב
לראשונה במדינת חוץ; ג .טרקטורון או רכב שטח אחד ליבואן אחד בפרק זמן
של  24חודשים;  .2הטרקטורון או רכב השטח יהיה בשימושו העצמי של אותו
היבואן בפרק זמן של  24חודשים לפחות"  -יימחקו;

( )58פרטי מכס  ,87.03.7090 ,87.03.6090 ,87.03.5090 ,87.03.4090 ,87.03.2190ו–87.03.9010
 יימחקו;()59

לצד פרט מכס  ,87.07בטור ב' ,המילים "ביבוא אישי ומסחרי"  -יימחקו;

()60

לצד פרט מכס - 87.08
(א) בטור ב' ,המילים "שלדה וכידון המיועדים לשימוש בקלנועית כהגדרתה
בתקנות התעבורה (ביבוא אישי)"  -יימחקו;
(ב) בטור ג' ,המילים "אישור מעבדה מוסמכת לרכב לגבי התאמת חלקי
הקלנועית להגדרתה בתקנות התעבורה ולדרישות הטכניות בנוהל שהוצא
מכוחן של תקנות התעבורה המתעדכן מזמן לזמן והנמצא לעיון במשרד
התחבורה"  -יימחקו;

()61

לצד פרט מכס  ,87.11בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

""אופניים עם מנוע עזר

()62

טור ג'
אישור/תנאי

מעבדה מוסמכת לרכב על
עמידת האופניים עם מנוע עזר
בתנאים הקבועים בהגדרה
"אופניים עם מנוע עזר"
בתקנות התעבורה ,ובכלל
זה אישור מעבדה מאושרת
כמשמעותה בסעיף (12א)()1
לחוק התקנים ,התשי"ג,1953-
על עמידה בת"ר ;"15194

לצד פרט מכס - 87.14
(א) בטור ב' ,המילים "שלדה וכידון המיועדים לשימוש באופניים עם מנוע
עזר (ביבוא אישי)" ,והמילים "שלדה וכידון המיועדים לשימוש בקורקינט
חשמלי (ביבוא אישי)"  -יימחקו;
(ב) בטור ג' ,המילים "אישור מעבדה לרכב על התאמת החלקים למאפייני
האופניים המוגדרים בתקנות התעבורה (תיקון והוראת שעה) ,התש''ע,2010-
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ובהם אלה :ההספק המירבי של המנוע החשמלי אינו עולה על  250ווט; המנוע
החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים; הספק המנוע יורד עם העלייה
במהירות האופניים ומנוע מפסיק פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה
על  25קמ"ש" והמילים "אישור מעבדה לרכב על התאמת החלקים למאפייני
הקורקינט המוגדרים בצו התעבורה (פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה),
התשס''ד ,2004-ובהם אלה :משקל הקורקינט עד  12ק''ג; הספק המנוע של
הקורקינט עד  100ווט; מהירות מירבית של הקורקינט עד  12קמ''ש"  -יימחקו;
()63

לצד פרט מכס  ,87.15בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

()64

טור ג'
אישור/תנאי

"עגלות תינוקות וחלקיהן

אישור ת"ר 1888

הליכונים לתינוקות

אישור ת"ר ;"1273

לצד פרט מכס  ,90.01.4000בטור ב' יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"למעט עדשות חצי גמורות
(;")SEMI FINISHED
()65

לצד פרט מכס  ,90.01.5000בטור ב' יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"למעט עדשות חצי גמורות
(;")SEMI FINISHED
()66

לצד פרט מכס  ,90.28.2010בטור ג' ,המילים "אישור ת"ר  - "63יימחקו;

()67

אחרי פרט מכס  90.32.1000יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

()68

טור ב'
תיאור הטובין

"91.01

תכשיטים המיועדים
לילדים

אישור ת"ר 6558

91.02

תכשיטים המיועדים
לילדים

אישור ת"ר ;"6558

לצד פרט מכס  ,94.01בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

22
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טור ג'
אישור/תנאי

טור ג'
אישור/תנאי

"כיסאות גבוהים לילדים

אישור ת"ר 14988

הליכונים לתינוקות

אישור ת"ר 1273

התקני ריסון לילדים מהסוג המשמש ברכב
מנועי

מעבדה מוסמכת לרכב

המוזנים מרשת חשמל חד–פאזית

אישור ת"ר  32אישור ת"ר 900
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טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

מושבים וחלקיהם ,משענות ראש וחלקיהן
מהסוג המשמש לכלי רכב ,לטרקטור משא,
טרקטורון ורכב שטח

מעבדה מוסמכת לרכב

מושבים וחלקיהם ,משענות ראש וחלקיהן מיכון וטכנולוגיה
מהסוג המשמש לטרקטור לחקלאות
אישור ת"ר ;"14036

נדנדות הקפצה לילדים
()69

פרט מכס  - 94.06יימחק;

()70

לצד פרט מכס  ,95.03בטורים ב' ו–ג' ,במקום האמור בהם יבוא:
טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

אישור ת"ר 12586

"מחזיק מוצץ לתינוק
תלת–אופן

אישור ת"ר
1888

אישור ת"ר
562

צעצועים אחרים

()71

הכוללים מערכת לפיקוח מרחוק באמצעות
רדיו

תקשורת

אחרים

אישור ת"ר 562

טובין וחלקיהם הכוללים מערכת לפיקוח
מרחוק באמצעות רדיו ושאינם צעצועי
ילדים ,ובכלל זה מוצרי תחביב למבוגרים
(כמו טיסנים ודגמים מוקטנים של מכוניות)

תקשורת

המוזנים מרשת חשמל

אישור ת"ר
60065

תכשיטים המיועדים לילדים

אישור ת"ר ;"6558

אישור ת"ר
900

אחרי פרט מכס  95.08יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"96.01
()72

אישור ת"ר 562

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

תכשיטים המיועדים
לילדים

אישור ת"ר ;"6558

אחרי פרט מכס  96.13.8090יבוא:
טור א'
פרק או פרט בתעריף המכס

"96.15

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

תכשיטים המיועדים
לילדים

אישור ת"ר ."6558
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אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
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צו ייבוא אישי (תיקון) ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט,11979-
אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת
השנייה

.1

בתוספת השנייה לצו ייבוא אישי ,התשע"ט- 22019-
()1

בפרט מכס  ,84.04.3000בטור א' ,במקום האמור בו יבוא ";"85.04.3000

()2

פרט מכס  - 90.01.3000יימחק.

ח' בתשרי התש"ף ( 7באוקטובר )2019
(חמ 		 )3-5702

		
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ט ,עמ' .84
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