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צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 4(, 
התשפ"ב-2021

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, -3"11, לפי סעיף 1
לחוק מסי מכס ובלו )שינוי התעריף(, התש"ט-"4"21, ולפי סעיף 3 לחוק מס קנייה )טובין 

ושירותים(, התשי"ב-52"31, אני מצווה לאמור:

הצו   - )להלן  התשע"ז--4201  טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  בצו  1ת 
העיקרי(, בסעיף 10 - 

)1( האמור בו יסומן ")א(", ובטבלה שבו, בסופה יבוא:

טור א'
הטובין

טור ב'
פעולת ההשבחה

")-( משקאות, תרכיזים ואבקות שסיווגם 
בפרטים "0ת20, ת0ת21 או 02ת22 לתוספת 

הראשונה

מילוי או אריזה";

)2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, לעניין שורה )-( בטבלה, הפעולות האלה 
לא ייחשבו לפעולת ייצור:

זה,  לעניין  מכירתם;  בעת  צרכן  לבקשת  אוכל  בבית  משקאות  )1( הכנת 
"בית אוכל" - עסק שבו מכינים ומגישים מזון המיועד בדרך כלל לאכילה 
מזנון  מסעדה,  קפה,  בית  זה  ובכלל  הכנתו,  למועד  ובסמוך  העסק  במקום 

ועסק של מזון מהיר;

לצריכה  הספקתם  לצורך  )קייטרינג(  הסעדה  בעסק  משקאות  )2( הכנת 
מחוץ למקום הכנתם, למעט משקאות ארוזים מראש לשיווק קמעונאית"

בסעיף 12)ב( לצו העיקרי, אחרי "שבפרטים" יבוא ""0ת20, ת0ת21, 02ת22,"ת 2ת 
בתוספת הראשונה לצו העיקרי - 3ת 

)1( בכללים לפרק 4, בסופם יבוא:

"כללים נוספים )ישראליים(

כל  סך  משמעו  "סוכר"  ו–02ת22,  שבפרטים "0ת20, ת0ת21  במס  החבים  1ת בסעיפים 
החד–סוכרים והדו–סוכרים הנמצאים במוצר שסיווגם בפרטים 01ת-1, 02ת-1, 03ת-1ת";

)2( בפרט "0ת20 -

)א(  בסעיפים 111100, 00"111 ו–112000, בטור ד', במקום האמור יבוא "2ת4 ש"ח 
לליטר";

)ב(   בסעיפים 113000, 114000, 000"11, 121000 ו–000"12, בטור ד', במקום האמור 
יבוא "-ת0 ש"ח לליטר";

)ג(  בסעיפים 1100"1, 00"1"1 ו–000""1, בטור ד', במקום האמור יבוא "2ת4 ש"ח 
לליטר";

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 12

תיקון התוספת 
הראשונה

ע"ר -3"1, תוס' 1, עמ' 183; ס"ח התשכ"ה, עמ' 118ת  1

ס"ח התש"ט, עמ' 154; התש"ך, עמ' 18; התשמ"ד, עמ' 1ת1ת  2
ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התש"ן, עמ' 0"1; התשס"ז, עמ' תתת  3

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41; התשע"ח, עמ' 0-; התשפ"ב, עמ' 8ת  4
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)ד(  בסעיפים 212100, 00"212, 213100 ו–213300, בטור ד', במקום האמור יבוא 
"-ת0 ש"ח לליטר";

)ה(  בסעיפים 1100"2, 1200"2, 1300"2, 1400"2, 8000"2, 000""2, בטור ד', במקום 
האמור יבוא "2ת4 ש"ח לליטר";

)ו(  בסעיפים 311000 ו–000"31, בטור ד', במקום האמור יבוא "-ת0 ש"ח לליטר";

)ז(  בסעיפים 1100"3, 00"1"3 ו–000""3, בטור ד', במקום האמור יבוא "2ת4 ש"ח 
לליטר";

)ח(  בסעיף 410000, בטור ד', במקום האמור יבוא "-ת0 ש"ח לליטר";

)ט(  בפרט משנה 0000"4, בטור ד', במקום האמור יבוא "2ת4 ש"ח לליטר";

)י(  בסעיף 10000ת, בטור ד', במקום האמור יבוא "-ת0 ש"ח לליטר";

)יא(  בסעיפים 2000"ת ו–000""ת, בטור ד', במקום האמור יבוא "2ת4 ש"ח לליטר";

)יב(  בסעיפים 11000- ו–000"1-, בטור ד', במקום האמור יבוא "-ת0 ש"ח לליטר";

)יג(  בסעיפים 3100"-, 00"3"-, 000""-, 811100 ו–00"811, בטור ד', במקום האמור 
יבוא "2ת4 ש"ח לליטר";

)יד(  בסעיף 000"81, בטור ד', במקום האמור יבוא "-ת0 ש"ח לליטר";

ו–1-00"8,  00ת1"8   ,8"1500  ,8"1400  ,8"1300  ,8"1200  ,8"1100 )טו(  בסעיפים 
בטור ד', במקום האמור יבוא "2ת4 ש"ח לליטר";

)טז(  במקום סעיף 1800"8 יבוא:

התדתגת בתאת

מס קנייה מכס כלליתיאור פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה 

סטטיסטית

ירקות-:"1800"8---

----8"1810/3)MEX( )CAN( ק"ג--פטורגזר

----8"18"0/5)MEX( )CAN( )MERC2( )EU( ק"ג";--12%אחרים

)יז(  בסעיף 00"1"8, בטור ד', במקום האמור יבוא "2ת4 ש"ח לליטר";

)יח(  במקום סעיף 3000"8 יבוא:

מיצים מרוכזים שערך הבריקס "3000"8---
)BRIX VALUE( עולה על -ת-:

----8"3100/- )MEX( )EU1( )CAN( ק"ג-פטור12%ירקות

----8"3"00/0 )MEX( )EU1( )CAN( ק"ג";-2ת4 ש"ח לליטר12%אחרים

)יט(  במקום סעיף 000""8 יבוא:

אחרים-:"000""8---

----8""100/1 )MEX( )EU( )CAN( )MERC2(ק"ג-פטור12%ירקות

----8"""00/4 )MEX( )EU( )CAN( )MERC2(ק"ג";--ת0 ש"ח לליטר12%אחרים
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)כ(  בסעיף 01100", בטור ד', במקום האמור יבוא "2ת4 ש"ח לליטר";

)כא(  בסעיפים 00"01" ו–02000", בטור ד', במקום האמור יבוא "-ת0 ש"ח לליטר";

)כב(  במקום סעיף 03000" יבוא:

התדתגת בתאת

מס קנייה מכס כלליתיאור פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה 

סטטיסטית

או "03000"---- הדרים  מיצי   50% מעל  המכיל 
 BRIX( הבריקס  שערך  תפוחים 

VALUE( עולה על 20:-

----"03100/5)EU1( ק"ג--12%ירקות

----"03"00/8)EU1( ק"ג";-2ת4 ש"ח לליטר12%אחרים

)כג( בסעיף 000"0", בטור ד', במקום האמור יבוא "-ת0 ש"ח לליטר";

)3( בפרט ת0ת21 - 

)א( במקום סעיף 05000" יבוא:

תמציות מרוכזות "05000"---
 )CONCENTRATED EXTRACTS(

בלתי כוהליות:-

מהסוג המשמש להכנת משקאות:-05100"----

המכילות פחות מ–5 גרם סוכר ל–100 ת/05110"----
)CAN( )MEX( )EFTA( מיליליטר

ק"ג-2ת4 ש"ח לק"גפטור

----"051"0/8)CAN( )MEX( )EFTA( ק"ג-ת ש"ח לק"גפטוראחרים

----"05"00/0)CAN( )MEX( )EFTA( ק"ג";--פטוראחרים

)ב( במקום סעיף 500"0" יבוא:

מרוכזים, "500"0"---- ירקות  או  פירות  מיצי 
מחוזקים במינרלים או בוויטמינים 

מפרי או ירק, יחיד:-

----"0"510/3)CAN( )MEX( )EFTA( ק"ג--4%ירקות

----"0"5"0/5)CAN( )MEX( )EFTA( ק"ג";-2ת4 ש"ח לק"ג4%אחרים

)ג( במקום סעיף 00ת"0" יבוא:

מרוכזים, "00ת"0"---- ירקות  או  פירות  מיצי 
מחוזקים במינרלים או בוויטמינים 
או  פירות  מיצי  של  תערובת  של 

ירקות:-

ק"ג--פטורירקות )CAN( )MEX( )EFTA(10/1ת"0"----

ק"ג";-2ת4 ש"ח לק"גפטוראחרים )CAN( )MEX( )EFTA(0/3"ת"0"----
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)ד( סעיף 00-"0" - יימחק;

)ה( במקום סעיף 800"0" יבוא:

התדתגת בתאת

מס קנייה מכס כלליתיאור פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה 

סטטיסטית

מהסוג המשמש לייצור משקאות:-"800"0"---

מורכבים, 810"0"---- כוהליים  תכשירים 
שאינם מבוססים על אחד או יותר 
חוזק  בעלי  ריח  נותני  מחומרים 
העולה  כוהלי  חוזק  בעלי  כוהלי, 
על 5%ת0 לפי נפח, מהסוג המשמש 

לייצור משקאות:-

המכילים פחות מ–5 גרם סוכר ל–100 811/5"0"----
)CAN( )MEX( )EFTA( מיליליטר

ק"ג-2ת4 ש"ח לק"גפטור

----"0"81"/8)CAN( )MEX( )EFTA( ק"ג-ת ש"ח לק"גפטוראחרים

אחרים:-0"8"0"----

המכילים פחות מ–5 גרם סוכר ל–100 -/1"8"0"----
)CAN( )MEX( )EFTA( מיליליטר

ק"ג-2ת4 ש"ח לק"ג4%

----"0"8""/0)CAN( )MEX( )EFTA( ק"ג";-ת ש"ח לק"ג4%אחרים

)4( בפרט 02ת22 -

)א( במקום פרט משנה 100000 יבוא:

ומי "100000- מינרליים  מים  לרבות  מים, 
סוכר  של  תוספת  המכילים  סודה, 
או  אחר  ממתיק  חומר  של  או 

מתובלים:-

המכילים 5 גרם סוכר או יותר ל–100 101000/8---
)CAN( )EFTA( )MERC1( מיליליטר

ליטר-1 ש"ח לליטרפטור

---10"000/0)CAN( )EFTA( )MERC1( ליטר";--ת0 ש"ח לליטרפטוראחרים

)ב( במקום סעיף 10000" יבוא:

בירה ללא אלכוהול:-"10000"--

סוכר 11000/8"--- יותר  או  גרם   5 המכילים 
)EFTA( )MERC1( ל–100 מיליליטר

ליטר-1 ש"ח לליטרפטור

---"1"000/0)EFTA( )MERC1( ליטר--ת0 ש"ח לליטרפטוראחרים

המבוססים על חלבון ושומן שמקורם -/3000""----
לשמש  ומיועדים  בחלב  אינו 

)EFTA( )MERC1( כתחליפי חלב

ליטר";--פטור
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)5( במקום סעיף 000""" יבוא:

התדתגת בתאת

מס קנייה מכס כלליתיאור פרט

שיעור
התוספות

ביבוא
יחידה 

סטטיסטית

אחרים:-"000"""---

סוכר 100/1"""---- יותר  או  גרם   5 המכילים 
)EFTA( )MERC1( ל–100 מיליליטר

ליטר-1 ש"ח לליטרפטור

----""""00/4)EFTA( )MERC1( ליטר"--ת0 ש"ח לליטרפטוראחרים

יבוא  "000"81ת"0ת20"  אחרי  א',  בטור  ב',  ברשימה  העיקרי,  לצו  העשירית  בתוספת  4ת 
"0"18"8ת"0ת20"ת

)א( על משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל–5 גרם ל–100 מ"ל משקה  5ת 
הנמצא ביום התחילה בידי סוחר, כמלאי לצורך עסקו, יוטל מס בסכום של 1 שקל 

חדש לליטרת 

גרם  ל–5  שווה  או  גבוה  שבו  הסוכר  ששיעור  מתוק  משקה  להכנת  תרכיז  )ב( על 
מס  יוטל  עסקו,  לצורך  כמלאי  סוחר  בידי  התחילה  ביום  הנמצא  משקה  מ"ל  ל–100 

בסכום של ת שקלים חדשים לליטר להכנת משקה מתוקת

גרם  ל–5  שווה  או  גבוה  שבו  הסוכר  ששיעור  מתוק  משקה  להכנת  אבקה  על  )ג(  
ל–100 מ"ל משקה הנמצאת ביום התחילה בידי סוחר כמלאי לצורך עסקו, יוטל מס 

בסכום של ת שקלים חדשים לקילוגרם להכנת משקה מתוקת

)ד( על משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ–5 גרם ל–100 מ"ל משקה, משקה 
מתוק המכיל חומר ממתיק אחר, וכן מיץ פירות ששיעור הסוכר שבו גבוה מ–5 גרם 
ל–100 מ"ל משקה הנמצאים ביום התחילה בידי סוחר כמלאי לצורך עסקו, יוטל מס 

בסכום של -ת0 שקלים חדשים לליטרת

התחילה  ביום  הנמצא  להלן,  האמורים  והמיץ  המשקאות  להכנת  תרכיז  )ה( על 
בידי סוחר כמלאי לצורך עסקו, יוטל מס בסכום של 2ת4 שקלים חדשים לליטר להכנת 

משקה מתוק:

)1( משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ–5 גרם ל–100 מ"ל משקה;

)2( משקה מתוק המכיל חומר ממתיק אחר;

)3( מיץ פירות ששיעור הסוכר שבו גבוה מ–5 גרם ל–100 מ"ל משקהת

)ו( על אבקה להכנת המשקאות והמיץ האמורים להלן הנמצאת ביום התחילה בידי 
סוחר כמלאי לצורך עסקו, יוטל מס בסכום של 2ת4 שקלים חדשים לקילוגרם להכנת 

משקה מתוק:

)1( משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ–5 גרם ל–100 מ"ל משקה;

)2( משקה מתוק המכיל חומר ממתיק אחר;

)3( מיץ פירות ששיעור הסוכר שבו גבוה מ–5 גרם ל–100 מ"ל משקהת

)ז( מס לפי סעיפים קטנים )א( עד )ו( לא יחול על סוחר שסך כל המס האמור, החל 
על כל הטובין המפורטים בסעיפים הקטנים האמורים המצויים בידו ביום התחילה 

כמלאי לצורך עסקו, אינו עולה על 10,000 שקלים חדשיםת

תיקון התוספת 
העשירית

מס על מלאי
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)ח( בסעיף זה -

"יום התחילה" - יום תחילתו של צו זה לפי סעיף ת;

"משקה מתוק" - טובין חבי מס שסיווגם בפרטים "0ת20, ת0ת21 או 02ת22 לתוספת 
הראשונה לצו העיקרי כתיקונם בסעיף 3 לצו זהת

תחילתו של צו זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(ת תת 
י"ב בחשוון התשפ"ב )18 באוקטובר 2021(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א )חמ ת0"3-1-ת1(  

שר האוצר   

תחילה
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