
 

  2018- ח), התשע"מס' והוראת שעה  צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון

, ובאישור ועדת הכספים של 19581-לחוק הבלו על דלק, התשי"ח 31-ו 9בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

   מצווה לאמור:הכנסת, אני 

 , במקוםהצו העיקרי) -(להלן 20052-התשס"ה לצו הבלו על דלק (פטור והישבון), 1סעיף ב .1

  :יבוא" המכס תעריף" ההגדרה
 ;".2017-ז"התשע, טובין על קנייה ומס והפטורים המכס תעריף צו –" המכס תעריף""

 -העיקרי לצו בתוספת .2

  ;"32,000 " יבוא " 10,000" במקוםבטור א' , )1(ב)(2 פרטב )1(

 יבוא:  , בטור א')1(ב)(2  אחרי פרט )2(
או ק"ג  10,000המותר  הכולל שמשקלו, התעבורה בפקודת כהגדרתו מסחרי א) רכב1"(

, הובלה שירותי חוק אשר רכב שלגבי ובלבד, ק"ג 32,000 -יותר ובלבד שהוא נמוך מ

 האמור"; בחוק כמשמעותו מוביל רישיון יהיה, עליו חל, 19973-ז"התשנ

 יבוא: , במקום האמור בטור א')3(ב)(2פרט ב )3(

 5,000) אוטובוס כהגדרתו בתקנות התעבורה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3"(

  בישראל במועדים המפורטים להלן: בדרכים לתנועה לראשונה ק"ג, והוא נרשם

 ;2010עד סוף שנת במס  )1(

  ;2015במהלך שנת המס או  2014שנת המס במהלך  )2(

 ;ואילך 2016במהלך שנת המס  )3(

  "; 2013 או 2012, 2011ת המס ובמהלך שנ )4(

 

 :יבוא 'א בטור האמור במקום, )ב(3 בפרט)4(

 ההישבון שלמבקש ובלבד, התעבורה בתקנות כמשמעותו זעיר ציבורי "(ב) אוטובוס

התעבורה ושהאוטובוס הציבורי הזעיר נרשם  לתקנות 386-ו 385 תקנות לפי רשיון

  לראשונה לתנועה בדרכים בישראל במועדים המפורטים להלן:

 ;2018או החל משנת המס  2014עד סוף שנת המס  )1(

  ;2017 במהלך שנת המס או 2015במהלך שנת המס  )2(

 ".2016במהלך שנת המס  )3(

 

מפורטים ה במועדים' בטבלה שלהלן יבוטלו אפרטי התוספת לצו העיקרי המפורטים בטור  .3

 ' להלן:בבטור 

                                                             
   .163' עמ, ג"התשע, 580' עמ, ו"התשס; 160' עמ, ח"התשי ח"ס 1
   .1166; התשע"ב, עמ' 74; התשס"ח, עמ' 88ועמ'  50' עמ, ה"התשס רי מק"חושיע -ת"ק 2
  .222ס"ח התשנ"ז, עמ'  3

 התוספתתיקון 

 1תיקון סעיף 

 ביטול



 

  

  טור ב'  טור א'  

  2020סוף שנת המס   (א)3  )1(

  2021סוף שנת המס   ) כנוסחו בצו זה1)(3(ב)(2  )2(

  א) כנוסחו בצו זה1(ב)(2  )3(

  ) כנוסחו בצו זה2(ב)(2

  ) כנוסחו בצו זה1(ב)(3

  (ג)3

  2023סוף שנת המס 

)4(  
  ) כנוסחו בצו זה4)(3(ב)(2

  ) כנוסחו בצו זה2(ב)(3

  2024סוף שנת המס 

  ) כנוסחו בצו זה1(ב)(2  )5(

  ) כנוסחו בצו זה3(ב)(2 

  (ב) כנוסחו בצו זה3

  2025סוף שנת המס 

  

  

 ; )2018במאי  1( ט"ז באייר התשע"חיום ב צו זהתחילתו של )1( .4

 כ' בטבת התשפ"דביום  3) בסעיף 5(-) ו4), תחילתן של פסקאות (1) על אף האמור בפסקה (2( .5

ובלבד שמנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה אישר עד למועד האמור כי , )2024בינואר  1(

 תדלוק תחנות 25-ל בגז טבעי למתן שירותי תדלוקעל פי דין כל האישורים הדרושים  ניתנו

; לא אישר מנהל מינהל הדלק כאמור, שיעורי ההישבון החל מיום כ' הפחות לכל פעילות

) לפרטי התוספת המנויים להלן בטור א' יהיה כמפורט 2024בינואר  1( בטבת התשפ"ד

 לצידם בטור ב':

  טור א'

  פרט בתוספת

  טור ב'

  שיעור ההישבון

  24.9%  )1(ב)(2

  24.9%  )2)(3(ב)(2

  24.9%  )3)(3(ב)(2

  16.3%  )4)(3(ב)(2

  16.3%  )2(ב)(3

  24.9%  )3(ב)(3

 

ידווחו מנכ"ל משרד האנרגיה ומנהל רשות המסים לוועדת  1/1/2023לא יאוחר מיום  .6
הכספים של הכנסת על שיעורי הרכישות של כלי רכב כבדים בכלי רכב המופעלים בהנעה 
שאינה מבוססת תזקיקי נפט וכן מנהל מינהל הדלק ידווח על ההתקדמות בהקמת תחנות 

 תדלוק גז טבעי. 
ולגבי פרטים שלא תוקנו בצו  בצו זהכתיקונה העיקרי  תוספת לצובטור ב' ל האמור על אף .7

 -, יראו כאילוזה כנוסחם בצו העיקרי

 - ), בטור ב'1(ב)(2בפרט  )1(

 תחילה

 הוראת שעה

 דיווח לכנסת



 

 זכ"יום ) עד 2021בינואר  1בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (  )א(

 ";40%" בא "50%, במקום ")2021בדצמבר  31(בטבת התשפ"ב 

' ז ) עד יום2022בינואר  1( כ"ח בטבת התשפ"ב בתקופה שמיום  )ב(

 ";33.4%" בא "50%), במקום "2022בדצמבר  31( בטבת התשפ"ג

 י"ט ) עד יום2023בינואר  1( ח' בטבת התשפ"ג בתקופה שמיום  )ג(

" בא 50%), במקום "2023בדצמבר  31( בטבת התשפ"ד

"24.9%;" 

ל'  ) עד יום2024בינואר  1( כ' בטבת התשפ"ד בתקופה שמיום  )ד(

" בא 50%), במקום "2024בדצמבר  31( התשפ"הבכסלו 

"16.3%;" 

 א) עד יום י"2025בינואר  1( א' בטבת התשפ"ה בתקופה שמיום  )ה(

  ";7.8%" בא "50%), במקום "2025בדצמבר  31בטבת התשפ"ו (

 

 -, בטור ב' )2(ב)(2-ו א)1(ב)(2 יםבפרט )2(

במקום ), 2018בדצמבר  31בטבת התשע"ט ( גבתקופה שעד יום כ"  )א(

 ";45.4%" בא "50%"

' בטבת ג) עד יום 2019בינואר  1בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (  )ב(

 ";40%" בא "50%), במקום "2019בדצמבר  31התש"פ (

בטבת  ט"ז) עד יום 2020בינואר  1בתקופה שמיום ד' בטבת התש"פ (  )ג(

 ";33.4%" בא "50%), במקום "2020בדצמבר  31התשפ"א (

 ז) עד יום כ"2021בינואר  1בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (  )ד(

" בא 50%), יראו כאילו במקום "2021בדצמבר  31בטבת התשפ"ב (

"24.9%;" 

' בטבת ז) עד יום 2022בינואר  1בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (  )ה(

 ";16.3%" בא "50%), במקום "2022בדצמבר  31התשפ"ג (

בטבת  י"ט) עד יום 2023בינואר  1התשפ"ג (בתקופה שמיום ח' בטבת   )ו(

 ";7.8%" בא "50%), במקום "2023בדצמבר  31התשפ"ד (

 -), בטור ב'1)(3(ב)(2בפרט  )3(

), במקום 2018בדצמבר  31בתקופה שעד יום כ"ג בטבת התשע"ט (  )א(

 ";40%" בא "50%"

) עד יום ג' בטבת 2019בינואר  1בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (  )ב(

 ";33.4%" בא "50%), במקום "2019צמבר בד 31התש"פ (

) עד יום ט"ז בטבת 2020בינואר  1בתקופה שמיום ד' בטבת התש"פ (  )ג(

 ";16.3%" בא "50%), במקום "2020בדצמבר  31התשפ"א (



 

) עד יום כ"ז 2021בינואר  1בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (  )ד(

" בא 50%), יראו כאילו במקום "2021בדצמבר  31בטבת התשפ"ב (

"7.8%;" 

 

  -, בטור ב')2()3(ב)(2בפרט  )4(

"ז בטבת ט) עד יום 2020בינואר  1שמיום ד' בטבת התש"פ (בתקופה   )א(

 ";45%" בא "50%), במקום "2020בדצמבר  31התשפ"א (

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

 ";40%" בא "50%), במקום "2021בדצמבר  31בטבת התשפ"ב (

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

 ";33.4%" בא "50%), במקום "2022בדצמבר  31התשפ"ג (

בטבת  י"ט) עד יום 2023בינואר  1בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג (  )ד(

 ";24.9%%" בא "50%), במקום "2023בדצמבר  31התשפ"ד (

 כסלו' בל) עד יום 2024 בינואר 1בתקופה שמיום כ' בטבת התשפ"ד (  )ה(

 ";16.3%" בא "50%), במקום "2024בדצמבר  31התשפ"ה (

) עד יום י"א בטבת 2025בינואר  1בתקופה שמיום א' בטבת התשפ"ה (  )ו(

 ";7.8%" בא "50%), במקום "2025בדצמבר  31התשפ"ו (

  -, בטור ב')3()3(ב)(2בפרט  )5(

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

 ";40%" בא "50%), במקום "2021בדצמבר  31בטבת התשפ"ב (

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

 ";33.4%" בא "50%), במקום "2022בדצמבר  31התשפ"ג (

בטבת  י"ט) עד יום 2023בינואר  1בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג (  )ג(

 ";24.9%" בא "50%), במקום "2023בדצמבר  31(התשפ"ד 

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

 ";16.3" בא "50%), במקום "2024בדצמבר  31התשפ"ה (

בטבת  א) עד יום י"2025בינואר  1בתקופה שמיום א' בטבת התשפ"ה (  )ה(

 ;"7.8%" בא "50%), במקום "2025בדצמבר  31התשפ"ו (

 -), בטור ב'4)(3(ב)(2בפרט  )6(

), במקום 2018בדצמבר  31בתקופה שעד יום כ"ג בטבת התשע"ט (  )א(

 ";45%" בא "50%"

) עד יום ט"ז 2019בינואר  1בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (  )ב(

 ";40%" בא "50%), במקום "2020בדצמבר  31בטבת התשפ"א (

) עד יום כ"ז 2021בינואר  1( בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א  )ג(

" בא 50%), יראו כאילו במקום "2021בדצמבר  31בטבת התשפ"ב (

"33.4%;" 



 

) עד יום ז' בטבת 2022בינואר  1בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (  )ד(

 ";24.9%" בא "50%), במקום "2022בדצמבר  31התשפ"ג (

בטבת  ) עד יום י"ט2023בינואר  1בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג (  )ה(

 ";16.3%" בא "50%), במקום "2023בדצמבר  31התשפ"ד (

) עד יום ל' בכסלו 2024בינואר  1בתקופה שמיום כ' בטבת התשפ"ד (  )ו(

 ";7.8%" בא "50%), במקום "2024בדצמבר  31התשפ"ה (

 

 -(א), בטור ב'3בפרט  )7(

), במקום 2018 בדצמבר 31בטבת התשע"ט ( כ"גשעד  בתקופה  )א(

 ";34%" בא "45.5%"

' בטבת ) עד יום ג2019בינואר  1התשע"ט ( בתקופה שמיום כ"ד בטבת  )ב(

 ";22.5%" בא "45.5%), במקום "2019 בדצמבר 31התש"פ (

"ז בטבת טיום  עד )2020בינואר  1בתקופה שמיום ד' בטבת התש"פ (  )ג(

 ";11%" " בא45.5%במקום ", )2020בדצמבר  31התשפ"א (

 -, בטור ב'(ג)3) ובפרט 1((ב)3בפרט  )8(

), במקום 2018בדצמבר  31בטבת התשע"ט ( עד יום כ"גבתקופה ש  )א(

 ";45.4%" בא "45.5%"

' בטבת ג) עד יום 2019בינואר  1בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (  )ב(

 ";40%" בא "45.5%), במקום "2019בדצמבר  31התש"פ (

"ז בטבת יום ט) עד 2020בינואר  1בתקופה שמיום ד' בטבת התש"פ (  )ג(

 ";33.4" בא "45.5%), במקום "2020מבר בדצ 31התשפ"א (

 ז) עד יום כ"2021בינואר  1בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (  )ד(

 ";24.9%" בא "45.5%), במקום "2021 בדצמבר 31בטבת התשפ"ב (

' בטבת ) עד יום ז2022בינואר  1התשפ"ב ( בתקופה שמיום כ"ח בטבת  )ה(

 ";16.3%" בא "45.5%), במקום "2022בדצמבר  31התשפ"ג (

בטבת  ) עד יום י"ט2023בינואר  1התשפ"ג (בתקופה שמיום ח' בטבת   )ו(

 ";7.8" בא "45.5%), במקום "2023 בדצמבר 31התשפ"ד (

 -, בטור ב')2((ב)3בפרט  )9(

' בטבת ג) עד יום 2019בינואר  1בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (  )א(

 ";45.4%" בא "45.5%, במקום ")2019בדצמבר  31(התש"פ 

"ז בטבת יום ט) עד 2020בינואר  1בתקופה שמיום ד' בטבת התש"פ (  )ב(

 ";40%" " בא45.5%, במקום ")2020בדצמבר  31(התשפ"א 

 ) עד יום כ"ז2021בינואר  1תשפ"א (בתקופה שמיום י"ז בטבת ה  )ג(

 ";33.4%" בא "45.5%, במקום ")2021בדצמבר  31(בטבת התשפ"ב 

' בטבת ז) עד יום 2022אר בינו 1בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (  )ד(

 ";24.9%" בא "45.5%, במקום ")2022בדצמבר  31(התשפ"ג 



 

בטבת  ) עד יום י"ט2023בינואר  1התשפ"ג (בתקופה שמיום ח' בטבת   )ה(

 ";16.3%" בא "45.5%, במקום ")2023בדצמבר  31התשפ"ד 

ל' בכסלו ) עד יום 2024בינואר  1בתקופה שמיום כ' בטבת התשפ"ד (  )ו(

 ";7.8%" בא "45.5%), במקום "2024בדצמבר  31התשפ"ה (

 -, בטור ב')3((ב)3בפרט  )10(

"ז בטבת ט) עד יום 2020בינואר  1בתקופה שמיום ד' בטבת התש"פ (  )א(

 ";45.4%" בא "45.5%, במקום ")2020בדצמבר  31(התשפ"א 

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

 ";40%" בא "45.5%במקום " ), 2021בדצמבר  31( בטבת התשפ"ב

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

 ";33.4%" בא "45.5%במקום " ), 2022בדצמבר  31התשפ"ג (

עד יום י"ט בטבת ) 2023בינואר  1בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג (  )ד(

 ";24.9%" " בא45.5%במקום "), 2023בדצמבר  31התשפ"ד 

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

 ";16.3%" בא "45.5%במקום " ),2024בדצמבר  31התשפ"ה (

בטבת  א) עד יום י"2025בינואר  1בתקופה שמיום א' בטבת התשפ"ה (  )ו(

 ".7.8%" בא "45.5%), במקום "2025בדצמבר  31התשפ"ו (

  

  ______________                ח__________ התשע"

  משה כחלון          )2018(_________ 

  שר האוצר            )1ת-3-605(חמ 

  

  

 


