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תקנות מס ערך מוסף )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21, 30 ו–145 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975, ובאישור 
ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-21976 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 6ז -   .1
בכותרת השוליים, המילה "פסולת" - תימחק;  )1(

אחרי "על פי פרטים" יבוא "71.08.1000, 71.09, 71.12.9100 ו–71.18.9010".  )2(

בתקנה 12א)ב( לתקנות העיקריות, במקום פסקה )3( יבוא:  .2
")3( כי הנכס שלגביו ניתן השירות הוא דלק אשר יובא לישראל לשם אחסנתו או 
הולכתו בצנרת, לרבות פריקתו, טעינתו והוספת תוספים, ובלבד שהנכס יוצא בפועל; 
לעניין זה, "דלק" - נפט גולמי ותזקיקיו, למעט גז פחמימני מעובה )גפ"מ( כהגדרתו 

בצו הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד-32004."

תחילתה של תקנה 6ז לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, שלושים   .3
ימים מיום פרסומן.

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-236-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות המכס )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68)א(, 70)ב( ו–232 לפקודת המכס1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות המכס, התשכ"ו-21965 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 12 -  .1
בהגדרה "מחסן למכירה ליוצאים מישראל", בסופה יבוא "ובנמל ים - גם לשם   )1(

אספקה לאניות כמפורט בפרט 89.01 לתעריף המכס ולאניות מלחמה זרות";

בהגדרה "מחסן מסוף מטענים", אחרי פסקה )3( יבוא:  )2(

")4( להחסנת דלק שמתקיימים בו התנאים האלה:

הוא בבעלות תאגיד זר; )א( 

הדלק מוזרם למחסן מסוף מטענים בצנרת ישירות ממקשר ימי; )ב( 

לגביו  אין  עוד  וכל  בישראל,  מכר  עסקת  לגביו  אין  ייבואו  במועד  )ג( 
עסקה, לרבות התחייבות לעסקה כאמור;

לעניין פסקה זו -

בצו  כהגדרתו  )גפ"מ(  מעובה  פחמימני  גז  למעט  ותזקיקיו,  גולמי  נפט   - "דלק" 
הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד-32004;

"מכר" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-41975 )להלן - חוק מע"מ(;
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תיקון תקנה 12א

תחילה

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ז, עמ' 390.  1

2 ק"ת התשל"ו, עמ' 1590; התשע"ב, עמ' 1602.

3 ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ד, עמ' 9; התשע"ז, עמ' 12.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.  1

2 ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשס"ח, עמ' 214.
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