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  שמן סיכה ותחליפי דלק  –בלו ומס קניה 

 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

- התשפ"ב . )3הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון מס' הרינו לעדכנכם כי בהתאם לצו 
– התשפ"ב . )11ולצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס'  2021
בלו  מס   יוטל, 17.1.2022החל מיום  ,22.12.2021  תאריך ב סמו פור ר שא  ,2021

, המפורטים  סיכה  ותכשירי  , שמני תחליפי דלק על(בייצור מקומי) ומס קניה (ביבוא) 
 . , כמפורט להלןהיטל מלאי כן ו בצווים, 

בידי   אשר ימצאו , סיכה ותכשירי   שמני , פי דלק יתחלעל מלאי המלאי יחול היטל 
, בהתאם  24:00בשעה  16.01.2022בתאריך  ,לצורך עסקם  כמלאי  הסוחרים

 לשיעורים להלן: 

 ;ש"ח לכל טונה 3978.03יוטל מס בסכום של  - תחליף דלק  בגין (א) 

 ;ש"ח לכל אלף ליטר  2983.52יוטל מס בסכום של  - סיכה  ני ותכשירישמ בגין (ב) 

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


ושמן סיכה   34.03.1920לא יחול על תכשיר מתוסף, שסיווגו בפרט מכס היטל המלאי 
, אשר מתקיימים בהם כל המאפיינים  427.10.197מכס  בפרט  מתוסף, שסיווגו

 שנקבעו מכוח הצו.  

תחליפי הדלק,   עלהחל , הנ"ל סוחר שסך כל המס יחול על   לאהיטל המלאי , כי יודגש 
על    אינו עולהביום התחילה, ,  עסקו לצורך    כמלאישמני ותכשירי הסיכה, המצויים בידו 

   ש"ח. 10,000

מכוח הצו האמור, נקבעו כללים לעניין מפעלים המבקשים לייצר   כי  כמו כן, יצוין 
תחליפי דלק ושמני סיכה, וכן יבואנים המבקשים לייבא תחליפי דלק לשם מסחר  

 פעל פטור. ומכירתם למ

למטרת  מפעלים המשתמשים בתחליפי דלק ושמני סיכה  אימתי, נקבעו כללים בנוסף
ייצור מוצרים, בתעשיות שהוגדרו מראש, יהיו זכאים להגיש בקשה לפטור ממס בגין  

 רכישת תחליפי הדלק ושמני הסיכה כאמור. 

מלווה מול   ,מחלקתנו מסייעת בבחינת תחולת הצו על פעילותכם ובמידת הצורך 
 . רשויות המס בנושא 

 

 לחצו כאן – 021.22.122תאריך שפורסם בצו הבלו  בלצפייה 

 לחצו כאן – 021.12.222שפורסם בתאריך  בצו תעריף המכס לצפייה 

 
 למידע ופרטים נוספים: 

 Deloitteשותף, מנהל מחלקת מיסים עקיפים,   רו"ח ניסים פחימה,
 Deloitteשותפה, מחלקת מיסים עקיפים,  רו"ח הילה גולדיטש, 

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

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו. 

 © כל הזכויות שמורות. 
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