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  משקאות ממותקים – ס קניהמ | ממתוק יצא מס
 

 

 לכולם.ן, שלום  

 

הרינו לעדכנכם כי בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין )תיקון מס'  

חל מס קניה על משקאות   ,14.12.21תאריך , שפורסם ב2021-התשפ"ב  (, 10

  5מתוקים וממותקים, תרכיזים ואבקות, המפורטים בהמשך והיטל מלאי עפ"י סעיף 

 לצו. 

ההיטל חל על מלאי המשקאות, התרכיזים והאבקות, שנמצא ברשות הסוחרים לצורך  

 . 24:00בשעה   31.12.2021עסקם בתאריך 

על חלק מליטר ועל  היטל המלאי יחול על ליטר משקה או תרכיז ובאופן יחסי גם 

 : אבקה יחול ההיטל על ק"ג אבקה ובאופן יחסי גם על חלק מק"ג אבקה כמפורט להלן

מ"ל   100-גרם ל  5-על משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל )א( 

 ; לליטר  "ח ש 1משקה, יוטל מס בסכום של 

- ם לגר 5-על תרכיז להכנת משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל )ב( 

 ; לליטר   "חש  6מ"ל משקה, יוטל מס בסכום של  100

http://www2.deloitte.com/us/en.html


- גרם ל 5-על אבקה להכנת משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל  )ג( 

 "ג; לק   "חש  6מ"ל משקה, יוטל מס בסכום של  100

מ"ל משקה, משקה   100-גרם ל 5-על משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ )ד( 

  5-ששיעור הסוכר שבו גבוה מ  כן מיץ פירות ו,  המכיל חומר ממתיק אחרמתוק 

 ; לליטר  ש"ח 0.7מ"ל משקה, יוטל מס בסכום של  100-גרם ל

  4.2להלן, יוטל מס בסכום של   והמיץ האמוריםעל תרכיז להכנת המשקאות  )ה( 

 לליטר:   "חש

 מ"ל משקה;  100-גרם ל 5-( משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ1) 

 ; המכיל חומר ממתיק אחר( משקה מתוק 2) 

 מ"ל משקה.  100-גרם ל  5-ששיעור הסוכר שבו גבוה מ מיץ פירות ( 3) 

  4.2להלן, יוטל מס בסכום של   והמיץ האמוריםעל אבקה להכנת המשקאות  )ו( 

 : "גלק  "חש

 מ"ל משקה;  100-גרם ל 5-( משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ1) 

 ; חומר ממתיק אחרהמכיל ( משקה מתוק 2) 

 מ"ל משקה.  100-גרם ל  5-ששיעור הסוכר שבו גבוה מ מיץ פירות ( 3) 

  סוחר שסך כל המס יחול על   לא לעיל, )ו(  עד )א(  לפי סעיפים קטניםמס , כי יודגש 

בסעיפים הקטנים האמורים המצויים בידו ביום  המפורטים   כל הטוביןעל החל , האמור

 ש"ח.  10,000על   אינו עולה,  עסקולצורך   התחילה כמלאי 

של    פעולה, כמו כן, יצוין כי המחוקק בחר להחריג מהגדרת פעולת ייצור החבה במס

, "בית אוכל" מוגדר  לעניין זה  .בבית אוכל לבקשת צרכן בעת מכירתם משקאות  הכנת

כעסק שבו מכינים ומגישים מזון המיועד בדרך כלל לאכילה במקום העסק ובסמוך  

 .  מהיר  של מזון  ועסק   מזנון, מסעדה ,קפהבית    כלל זהוב ,למועד הכנתו 

מלווה מול   ,מחלקתנו מסייעת בבחינת תחולת הצו על פעילותכם ובמידת הצורך 

 . רשויות המס בנושא 

 

 ןלחצו כא  –  212.141.תאריך  בצו תעריף המכס שפורסם בלצפייה 

 

 בברכה, 

 

 Deloitteשותף, מנהל מחלקת מיסים עקיפים,   רו"ח ניסים פחימה,

 Deloitteשותפה, מחלקת מיסים עקיפים,  רו"ח הילה גולדיטש, 

 
לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת  אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו. 

 © כל הזכויות שמורות. 
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