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עמוד
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'  ,)5התשע"ג—10 ��������������������������������������������������� 2012
צו מס קנייה (פטור) (תיקון) ,התשע"ג11 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2012-

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' ,)5
התשע"ג—2012
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו– 5לפקודת תעריף המכס והפטורים ,11937 ,וסעיף 1
לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) ,התש"ט— ,21949ולפי סעיף  3לחוק מס קנייה (טובין
ושירותים) ,התשי"ב— ,31952אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין ,התשע"ב—- 42012
()1

בפרט  7שבקבוצה  ,1תחת "טובין שונים" —
(א)

בכללים לפרט - 7
( )1בכלל (1ט) בסופו ,במקום המילים "שיצאו מישראל" עד "לפני כניסתם
לישראל" יבוא "שהועסקו בחמש שנים שלפני מועד הכניסה ,מטעם מדינת
ישראל או רשות מרשויותיה ,לרבות כל גוף הפועל מכוח דין וחברות
ממשלתיות ,ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה ,הסוכנות
היהודית לארץ ישראל או רשות מרשויותיה ,הקרן הקיימת לישראל,
קרן היסוד ,המגבית היהודית המאוחדת או הבונדס (Development
);")Corporation For Israel (DCI
()2

בכלל (3א) -
( )1ברישה ,במקום "עולה ,תושב חוזר או תושב חוץ" יבוא "עולה או
תושב חוץ";
()2

במקום פסקה ( )5יבוא:
"( )5רכב מנועי שיובא על ידי זכאי ,לא יסווג לפי סעיף  ,3130אם
ייבא הזכאי או בן–זוגו רכב מנועי המסווג לפי סעיף  ,3120אלא אם
כן שולם מלוא המכס החל על האופנוע  על פי פרק ;";87

( )4בפסקה (  ,)7במקום "עולה ,תושב חוזר כאמור בסעיף   "4040יבוא
"עולה";
( )3בכלל  ,)3(4במקום "בסעיפים  4043 ,4042 ,4034 ,4032ובפרט משנה "4100
יבוא "בסעיפים  4042 ,4034 ,4032ו–;"4043
(ב)
א.

במקום סעיף  4030יבוא:

ב.
פרט

"—4030

ג      .
תיאור

ד.

  מכס  כללי

ה.
מס קנייה

תושב חוזר ששהה מחוץ לישראל
למעלה משנתיים או סטודנט
חוזר-:

שיעור
התוספות
ביבוא

יחידה
סטטיסטית

";

(ג)

סעיף  — 4040יימחק;

(ד)

פרטי משנה  4100ו– — 4200יימחקו;

__________
1
2
3
4

10

ע"ר  ,1937תוס'  ,1עמ'  ;183ס"ח התשכ"ה ,עמ' .118
ס"ח התש"ט ,עמ'  ;154התש"ך ,עמ'  ;18התשמ"ד ,עמ' .161
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;344התש"ן ,עמ' .190
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ב ,עמ' .77

ק"ת―שיעורי מק"ח  ,1690י"א בתשרי התשע"ג27.9.2012 ,

( )2בפרט  14שבקבוצה  ,1תחת "טובין שונים" ,ברישה ,במקום "עולה כמשמעותו
בפרט  7או תושב חוזר כמשמעותו בסעיף  4040לפרט ( 7להלן בפרט זה — עולה) או
תושב חוזר לאחר שש שנים או יותר" יבוא "עולה כמשמעותו בפרט  7או תושב חוזר
כמשמעותו בסעיף ( 4030להלן בפרט זה — עולה)".

.2
.3

תחילתו של צו זה ביום ט"ו בתשרי התשע"ג ( 1באוקטובר .)2012

תחילה

צו זה יחול על תושב חוזר שנכנס לישראל החל ביום ט"ו בתשרי התשע"ג ( 1באוקטובר תחולה

.)2012

י"ח באלול התשע"ב ( 5בספטמבר )2012
(חמ )3-1906
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צו מס קנייה (פטור) (תיקון) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק מס קנייה (טובין ושירותים) ,התשי"ב— ,11952ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

בצו מס קנייה (פטור) ,התשל"ו( 21975-להלן — הצו העיקרי) ,בסעיף  ,1אחרי פסקה ( )11תיקון סעיף 1

יבוא:
"(" )12סטודנט חוזר" — תושב ישראל החוזר מלימודיו במוסד להשכלה גבוהה
מחוץ לישראל שאושר לצורך פסקה זו על ידי שר החינוך או מי שהוא הסמיך
(להלן — המוסד) ,שהוכיח להנחת דעתו של גובה המכס את כל אלה:
( )1שהוא למד לפחות שתי שנים אקדמאיות רצופות כתלמיד מן המניין
במוסד ,או הוא תלמיד מן המניין במוסד וקיבל תואר אקדמי מטעמו;
( )2שהוא חזר לישראל לאחר ששהה מחוצה לה  18חודשים לפחות,
ובלבד שחזר בתוך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים מהיום שבו סיים
את לימודיו או מיום קבלת התואר ,לפי העניין;
( )3שהתואר האקדמי או אישור המוסד על לימודיו אושרו על ידי שר
החינוך או מי שהוא הסמיך;
על אף האמור בפסקה זו לא ייראה כסטודנט חוזר ,אדם או בן זוגו שהועסקו ,בחמש
שנים שלפני מועד הכניסה ,מטעם מדינת ישראל או רשות מרשויותיה ,לרבות כל
גוף הפועל מכוח דין וחברות ממשלתיות ,ההסתדרות הציונית העולמית או רשות
מרשויותיה ,הסוכנות היהודית לארץ ישראל או רשות מרשויותיה ,הקרן הקיימת
לישראל ,קרן היסוד ,המגבית היהודית המאוחדת או הבונדס (Development
).)Corporation For Israel (DCI

.2

בסעיף  7לצו העיקרי -
()1

בכותרת השוליים ,אחרי "תושב חוזר" יבוא "או סטודנט חוזר";

()2

בסעיף קטן (א) -

תיקון סעיף 7

(א) בפסקה ( )3ברישה ,במקום "למעט תושב חוזר המפורט בפסקה ( ")4יבוא "או
סטודנט חוזר";:
__________
1
2

ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;344התשל"ו ,עמ'  ;214התש"ן ,עמ' .190
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשל"ו ,עמ'  ;36התשל"ז ,עמ'  ;1977התשס"א ,עמ'  ;50התשס"ד ,עמ'  ;2004התשס"ז,
עמ'  ;2007התש"ע ,עמ' .320

ק"ת―שיעורי מק"ח  ,1690י"א בתשרי התשע"ג27.9.2012 ,

11

(ב)
()3

פסקה ( — )4תימחק;

בסעיף קטן (ב) ,המילים " ,למעט פטור הניתן לפי סעיף  — "5יימחקו .

בסעיף  17לצו העיקרי -

תיקון סעיף 17

.3

תחילה

.4

תחילתו של צו זה ביום ט"ו בתשרי התשע"ג ( 1באוקטובר .)2012

תחולה

.5

צו זה יחול על תושב חוזר שנכנס לישראל החל ביום ט"ו בתשרי התשע"ג ( 1באוקטובר
.)2012

()1

בסעיף קטן (א) ,ברישה ,במקום " ,6 ,5או  "7יבוא " 5או ;"6

(  )2בסעיף קטן (ד) ,ברישה ,במקום "בסעיפים (6ט) ו–(7ב)" יבוא "בסעיף (6ט)" ,המילים
"או תושב חוזר" יימחקו ובמקום "בסעיפים  6או (7א)( ")4יבוא "בסעיף ."6

י"ח באלול התשע"ב ( 5בספטמבר )2012
(חמ )3-418
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

12

ק"ת―שיעורי מק"ח  ,1690י"א בתשרי התשע"ג27.9.2012 ,
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