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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 22(, 
התשפ"ב-2022

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

ושירותים(, התשי"ב-31952, אני מצווה לאמור:

הצו   - )להלן  התשע"ז-42017  טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו   .1
העיקרי(, בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מחסן רשוי" יבוא:

""מ"ל" - מיליליטר;".

במקום סעיף 8 לצו העיקרי יבוא:  .2

"המחיר הסיטוני 
לסיגריות

להלן  המפורטים  הטובין  של  הסיטוני  המחיר  קביעת   .8
תיעשה לפי סעיפים 4, 4א, 4ב)א1( לחוק ותקנה 8ג לתקנות 

מס קנייה )טובין(, התשי"ג-51953:

)1( סיגריות שסיווגן בפרטים 24.02.200000 ו–24.02.902000;

 24.03.911100 בפרטים  שסיווגן  טבק  )2( יחידות 
ו–24.03.992100;

קמעונאית  למכירה  בערכה  הנתונות  טבק  )3( יחידות 
הכוללת מכשיר חימום המסווג בפרט 85.43.708100;

 ,24.03.191000 בפרטים  שסיווגו  לסיגריות  )4( טבק 
24.03.911900, 24.03.992900 ו–85.43.708200;

)5( נוזל לסיגריה אלקטרונית שסיווגו בפרט 38.24.991000; 

)6( סיגריות אלקטרוניות המסווגות בפרט 85.43.707000."

בסעיף 10 לצו העיקרי, בטבלה, אחרי פרט )2א( יבוא:   .3

טור א'

הטובין

טור ב'

פעולת ההשבחה

מילוי או אריזה;".")2ב( נוזל לסיגריה אלקטרונית

בסעיף 12 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( בא:  .4
")ב( סכומי המס שבפרטים 20.09, 21.06, 22.02, 22.03.009000, 24.01, 24.02, 24.03, 38.24 
ו–85.43 יתואמו ב–1 בינואר של כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד 

היסודי."

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 12

החלפת סעיף 8

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

ס"ח התש"ט, עמ' 154; התש"ך, עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 161.  2
ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן, עמ' 190; התשס"ז, עמ' 66.  3

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 40.  4
ק"ת התשי"ג, עמ' 1364.  5
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בתוספת הראשונה לצו העיקרי -  .5
)1( בפרט 38.24, אחרי סעיף 920000 יבוא:

ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאור פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה 

סטטיסטית

182% + 5.51 8%נוזל לסיגריה אלקטרונית"991000/1---
ש"ח למ"ל 

אל"פ מ–10.56 
ש"ח למ"ל

מ"ל";-

)2( בכללים לפרק 85, בכללים נוספים )ישראליים( - 

)א( במקום כלל 3 בא:

על  רק  חל  ד'  בטור  הקבוע  הקנייה  מס  שיעור   ,85.43.401000 "3. בפרט 
מרכיב הנוזל הנתון בערכה למכירה קמעונאית.";

)ב( אחרי כלל 4 יבוא:

על  רק  חל  ד'  בטור  הקבוע  הקנייה  מס  שיעור   85.43.707100 "5. בפרט 
מרכיב הנוזל הנתון בערכה למכירה קמעונאית.";

)3( בפרט 85.43, אחרי סעיף 705900 יבוא:

ה.ד.ג. ב.א.

מס קנייה מכס כלליתיאור פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה 

סטטיסטית

סיגריה אלקטרונית :-"707000---

הנתונה בערכה למכירה קמעונאית 707100/5----
המכילה נוזל

182% + 5.51 פטור
ש"ח למ"ל 

אל"פ מ–10.56 
ש"ח למ"ל

מ"ל-

למילוי 707200/3---- מתאימה  שאינה  אחרת, 
חוזר המכילה נוזל בתוכה

270% + 8.16 פטור
ש"ח למ"ל 

אל"פ מ–15.64 
ש"ח למ"ל

מ"ל-

כ"א";--פטוראחרים707900/8----

אלקטרוניות,  לסיגריות  "נוזל  יבוא  טבק"  "מוצרי  אחרי  ב',  בטור   ,98.02 )4( בפרט 
סיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל";

אלקטרוניות  לסיגריות  "נוזל  יבוא  טבק"  "מוצרי  אחרי  ב',  בטור   ,98.03 )5( בפרט 
וסיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל";

לסיגריות  "נוזל  יבוא  טבק"  "מוצרי  אחרי   ,3 בפסקה  ב',  בטור   ,98.04 )6( בפרט 
אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל".

תיקון התוספת 
הראשונה
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על אף האמור בסעיף 12 לצו העיקרי כתיקונו בסעיף 4 לצו זה, לעניין תיאום הסכומים   .6
האמורים בסעיף 5 לצו זה ביום ח' בטבת התשפ"ג )1 בינואר 2023(, יראו כאילו המדד 

היסודי הוא המדד שפורסם בחודש דצמבר 2021.

ט"ז בסיוון התשפ"ב )15 ביוני 2022(
ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א )חמ 3-1906-ת1(  

שר האוצר   

הוראת שעה


