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עמוד
צו יצוא חופשי (תיקון) ,התשע"ג14 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
צו יבוא חופשי (תיקון) ,התשע"ג15 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-

צו יצוא חופשי (תיקון) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט ,11979-אני
מצווה לאמור:
תיקון התוספת
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו יצוא חופשי ,התשס"ז- 22006-
( )1פרטי מכס ,25.29 ,25.25.3000 ,25.17 ,15.22 ,05.11.9930 ,05.05.9000 ,05.02.1000
,27.10.9000 ,27.10.1175 ,26.30.9000 ,26.21.1000 ,26.21 ,26.20.3000 ,26.20 ,26.19 ,25.30.9000
,41.15.2000 ,40.17 ,39.15.3000 ,39.09 ,39.07 ,38.25.9000 ,38.25.1000 ,38.04 ,30.06.9200
,55.05.1000 ,53.05 ,53.03.9000 ,53.02.9000 ,53.01.3000 ,51.03 ,50.03 ,45.01.9000 ,44.01.3000
,80.02 ,79.02 ,76.02 ,75.03 ,74.04 ,72.04 ,71.12 ,70.19.3990 ,63.01 ,56.01.3000 ,55.05.2000
,81.10.20 ,81.10 ,81.09 ,81.08 ,81.07.30 ,81.07 ,81.06 ,81.05 ,81.04 ,81.03 ,81.02 ,81.01
,85.41 ,85.11 ,85.05 ,85.04 ,85.03 ,85.02 ,85.01 ,81.13 ,81.12.22 ,81.12.13 ,81.12 ,81.11
 - 89.08 ,85.48 ,85.44 ,85.42יימחקו;
( )2בטור א' ,במקום פרטי מכס ""29.03.46" ,"29.03.45" ,"29.03.44" ,"29.03.42" ,"29.03.41
ו–" "29.03.47יבואו " "29.03.76" ,"29.03.75" ,"29.03.74" ,"29.03.72" ,"29.03.71ו""29.03.77
בהתאמה;
()3

אחרי פרט מכס  29.16.3410יבוא:
טור א'
הפרט או הפרק
בתעריף המכס

"29.20.9000
()4

טור ב'
תיאור הטובין

Endosulfan

טור ג'
גורם המנפיק רישיון ייצוא

מינהל סביבה ופיתוח בר–קיימא";

אחרי פרט מכס  29.24.2910יבוא:
טור א'
הפרט או הפרק
בתעריף המכס

טור ג'
גורם המנפיק רישיון ייצוא

טור ב'
תיאור הטובין

"29.24.2990

Alachlor

מינהל סביבה ופיתוח בר–קיימא

29.30.9000

Aldicarb

מינהל סביבה ופיתוח בר–קיימא

29.31.2000

Tributyltin compounds

מינהל סביבה ופיתוח בר–קיימא";

( )5בפרטי מכס  ,70.01 ,47.07 ,40.17.0020 ,40.12.2000 ,40.04 ,39.15בטור ב' ,בסופו יבוא
"למעט המיוצאים למדינות החברות ב–;"OECD
( )6בפרט מכס  ,78.02.0090בטור ב' ,בסופו ,המילים " -למעט גרוטאות מתכת נקיה"
 יימחקו;()7

בפרט מכס  ,85.48.10במקום האמור בטור ב' יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"המכילים עופרת או כספית או קדמיום"
__________
1
2

14

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשס"ז ,עמ'  ;26התשע"ב ,עמ' .8

ק"ת―שיעורי מק"ח  ,1691ל' בתשרי התשע"ג16.10.2012 ,

.2

תחילתו של סעיף  )4( ,)3(1ו–( 30 — )6ימים מיום פרסום צו זה ברשומות.

תחילה

י"א בתשרי התשע"ג ( 27בספטמבר )2012
(חמ )3-552
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

צו יבוא חופשי (תיקון) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט ,11979-אני
מצווה לאמור:
.1

בסעיף  2לצו יבוא חופשי ,התשע"ב( 22012-להלן  -הצו העיקרי) -
()1

תיקון סעיף 2

בסעיף קטן (א) ,במקום " "826יבוא " 826ו–;"831

( )2בסעיף קטן (ג)( ,)2אחרי "עמידה בתנאים" יבוא "או ייבוא טובין המפורטים בצו זה
בלא עמידה בתנאי סימון כאמור בסעיף (7ד)".
.2

בסעיף  )3(4לצו העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

תיקון סעיף 4

"(ד) בעל רישיון למתן שירותי השכרת רכב בתוקף ,שניתן לו לפי צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה,31985-
המייבא רכב מנועי המיועד למגורים (קרוואן) ,ובלבד שהרכב ישמש את המייבא למתן
שירות השכרה;
(ה) מינהל הרכש הממשלתי ובלבד שהרכב יהיה מיועד לשימוש במשרד ממשלתי
או ביחידת סמך שלו ונועד לענות על צורך מיוחד ,ודגם הרכב אינו מיובא בייבוא
מסחרי סדיר על ידי יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן
שירותים לרכב) ,התשל"ט".41978-
.3

בתוספת הראשונה לצו העיקרי -
( )1פרטי מכס ,40.04 ,39.15 ,38.25 ,30.06.9290 ,27.10.9000 ,26.21.9000 ,26.21.1000 ,26.20
 - 81.12.5200 ,81.12.1300 ,81.10.2000 ,81.07.3000 ,81.05.2000 ,70.01 ,47.07יימחקו;
()2

תיקון התוספת
הראשונה

אחרי פרט מכס  38.24.8300יבוא:
טור א'
פרט מכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"38.24.9030

המכילים 1,1-Dichloro-
)1-fluoroethane (R-141b

מינהל סביבה ופיתוח בר–קיימא

38.24.9090

המכילים 1,1-Dichloro-
)1-fluoroethane (R-141b

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא";

__________
1
2
3
4

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ב ,עמ'  ,1050עמ'  1170ועמ' .1210
ק"ת התשמ"ה ,עמ'  ;1164התשס"ז ,עמ'  ;874התשס"ח ,עמ' .107
ק"ת התשל"ט ,עמ'  ;124התשע"ב ,עמ' .970

ק"ת―שיעורי מק"ח  ,1691ל' בתשרי התשע"ג16.10.2012 ,
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()3

אחרי פרט מכס  38.25יבוא:
טור א'
פרט מכס

"39.07.2000
()4

טור ב'
תיאור הטובין

המכילים 1,1-Dichloro-
)1-fluoroethane (R-141b

טור ג'
אישור/תנאי

מינהל סביבה ופיתוח בר–קיימא";

בפרט מכס  ,78.02במקום האמור בטור ב' יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"המכילים עופרת או כספית או
קדמיום לרבות ביבוא אישי";
( )5בפרט מכס  ,81.12.1900בטור ב' ,המילים "בריליום  +מתכות בכל תצורה למעט
אבקה  - "-יימחקו;
( )6בפרט מכס  ,81.12.2900בטור ב' ,המילים "כרום  +בריליום בכל תצורה למעט
אבקה  - "-יימחקו;
()7

בפרטי מכס  ,84.27.1090 ,84.27.1019 ,84.27.1011בטור ב' ,בסופו יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"כמצוין בתעריף המכס ,למעט טובין
שיוצרו בקהילה האירופית ,בארצות
אפט"א ,או בארה"ב";
( )8בפרט מכס  ,85.48.1000בטור ב' ,במקום "כמצוין בתעריף המכס" יבוא "המכילים
עופרת או כספית או קדמיום;
תיקון התוספת
השנייה

.4

בתוספת השנייה לצו העיקרי -
()1

בפרטי מכס  68.04ו– ,68.05במקום האמור בטור ב' יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"דסקיות חיתוך והשחזה ,למעט אלה
שחומר ההשחזה בהן הוא יהלום";
( )2בפרט מכס  ,70.10.9000בטור ב' ,אחרי "עד  1500סמ"ק" יבוא "ומיועדים למזון
ולמשקה לבני אדם";
()3

בפרטי מכס  73.21.1100ו– ,73.21.8100בטור ב' יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"לרבות ביבוא אישי";

16
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()4

במקום פרט מכס  84.25.4000יבוא:
טור א'
פרט מכס

"84.25.4000

טור ג'
אישור/תנאי

טור ב'
תיאור הטובין

מגבהים ניידים או נעים לרכב

אישור ת"י 4451

מנופים (עגרונים) הידרוליים ואחרים
להעמסה עצמית לרכב משא

אישור מפמ"כ ;"129

()5

בפרט מכס  ,85.01בטור ג' ,במקום "אישור ת"ר  "298יבוא "אישור ת"ר ;"60034

()6

בפרט מכס  ,85.04.4090בטור ב' ,יבוא:
טור ב'
תיאור הטובין

"המתחברים למקור זינה שהמתח
הנקוב שלו עולה על  9וולט".
.5

(א)

תחילתו של סעיף  )2(3ו–( 30 - )3ימים מיום פרסום צו זה ברשומות .

(ב)

תחילתו של סעיף  60 - )3(4ימים מיום פרסום צו זה ברשומות.

תחילה

י"א בתשרי התשע"ג ( 27בספטמבר )2012
(חמ )3-552
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ק"ת―שיעורי מק"ח  ,1691ל' בתשרי התשע"ג16.10.2012 ,
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