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 חוק מס עדר מוסף, חשל״ו-976ו
ס מ יב ב ס תי ר רישו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 52, 55, 56, 57, 65, 118 ו־145 לחוק מס ערר מוסף,
 תשל״ו—1976 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״חייב במם״ — עוסק, מלכ״ר או מוסד כספי, אף אם הוא פטור
 מתשלום המס או אם כל עסקאותיו פטורות ממס, למעט מי שכל עסקאותיו פטורות ממס

 לפי סעיף 31(2) לחוק.

 2. (א). חייב במס יירשם על ידי מילוי כל הפרטים בטרפם רישום שקבע המנהל
 וימציאו למנהל לא יאוחר מהיום שבו החל החייב במס.בעסקיו או בפעילותו או תוך
 שלושים יום מיום פרסום תקנות אלה, לפי המאוחר! המען להמצאת הטופס הוא מוקד

 . מם ערד מוסף, אגף המכס והבלו.

 >ס טופס הרישום האמור בתקנת משנה (א) יכלול פרטים שלדעת המנהל נחוצים
 לביצוע החוק, ולעניו רישום עוסק — גם פרטים אלה: סוג העסק, מחזור העסקאות

 השנתי של העסק, מספר המועסקים בעסק ומספר תיק הניכויים באגף מס הכנסה.

 (ג) קיבל אדם טופס רישום והוא סבור כי אינו חייב במס, יחזיר את הטופס
 במועד האמור בתקנת משנה (א) לאחר ציון הנימוקים.

 3. המבקש להירשם כעוסק לפי סעיף 52(ב) לחוק, בטרם החל למכור נכסים או לתת
 שירותים במהלך עסקיו, יגיש בקשה לפי טופס שקבע המנהל, ויציין בה, בין היתר, את
 הסוג של הנהלת פנקסי חשבונות שהוא מנהל והתאריך המשוער שבו יתחיל למכור

 נכסים או לתת שירותים.

, לרבות שותפות 2  4. (א) חייב במס שהוא שותפות, כהגדרתה בפקודת השותפויות
 שלא נרשמה, יציין בטופס הרישום פרטים על השותפים וכן על נציג השותפות לענין
 החוק; נציג השותפות יהא אחד השותפים שמקום מושבו הקבוע בישראל והוא בשיר

 לכל פעולה משפטית.

 (ב) לא הודיעה השותפות על נציגה, רשאי המנהל לקבוע מבין השותפים נציג,
 ויודיע בכתב על קביעתו לנציג ולשותפות.

 (ג) ־ נציג השותפות יחתום בשם השותפות על טופס הרישום ועל כל דו״ ח אחר
 הנדרש על פי החוק; כל מסמך שיש להמציאו על פי החוק או התקנות על פיו, ניתן

 להמציאו לנציג השותפות.

 5. טופס לרישומו של מלכ״ר ימולא ויוגש בידי מי שמשמש אותה שעה מנהל המוסד!
 או בידיי גזבר או מנהל בספים של המוסד אם אין מנהל כאמור.

 6. (א) . חייב במס שעיקר עסקיו או פעילותו מחוץ לישראל ויש לו פעילות או עסקים
 גם בישראל (להלן — עוסק זר), יודיע למנהל תוך שלושים יום מיום תהילת פעילותו
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ום.פרסומן של תקנות אלה, לפי המאוחר, את ום'מי ך ארבעים וחמישהי ו  בישראל או• ת
 שם האדם שיהיה נציגו בישראל; הנציג יהיה יחיד שמקום מושבו הקבוע בישראל או

 תאגיד הרשום בישראל,

 (ב) ההודעה לפי תקנת משנה (א) תהיה בכתב ויצורף אליה יפוי כוח מאת
 העוסק הזר לנציג; יפוי הכוח יכלול פרטים אלה:

 (1) שם העוסק הזר;

 (2) צורת ההתאגדות שלו;

 (3) מען העסק מחוץ לישראל;
 (4) המען שבו מתנהלים העסקים בישראל;

 (5) סמכות להגיש כל דו״ח שחובה להגישו על פי החוק, לשלם את המם,
 לקבל כספים אם יגיעו לעוסק הזר ולטפל בכל ענין הנדרש לענין החוק

 . י . או התקנות על פיו,

 7. (א) אדם שבידיו תעודת רישום או מסמך אחר מאת המנהל המאשר דבר רישומו, >1«ןדת רישום
 יראוהו כמי שרשום כדין.

 (ב) לא קיבל מי שהגיש טופס רישום ־תעודה או מסמך כאמור בתקנת.משנה (א)
 תוך שלושים יום מיום הגשתו, יודיע על כך במכתב רשום למנהל. •

 ־ י (ג) מי שרשם אותו המנהל לפי סעיף 54 לחוק, לא ינכה מס תשומות ולא יוציא
 חשבוניות מס כל עוד לא נרשם מיזמתו.

 (ד) אבדה תעודת הרישום או המסמך האחר, יודיע על כך החייב במם מיד בכתב
 •למנהל. •

 שינויים בעםק

 וו«רדת מקיש

 8. (א) חלו אירועים המצריכים שינוי ברישום או ביטולו, כגון שינוי מען העסק, י
 או מען המשרד הרשום של עסק שהוא תאגיד, חילופי שותפים בשותפות, שינוי בנציג

 השותפות, שינוי במעמדו החוקי של החייב במס, שינוי בענף הכלכלי שאליו משתייך.
 העסק, יודיע על כך החייב במס בכתב למנהל תוך חמישה־עשר יום מהיום שבו חל.

 .האירוע.. • ־ י , י ־

 (ב) (1) חייב במם שנפטר, פשט את הרגל או הפך לבלתי כשיר לנהל עסקים
 מסיבה אחרת, יודיע למנהל כל אדם הפועל כנציגו כדין של החייב במס או
 המנהל בפועל את עסקו בדבר פעילותו כנציג או בדבר ניהול העסק על ידו,
 / לפי הענין ן הוא הדין לגבי חייב במס שהיא חברה שנתמנה לה כונס נכסים,

 וההודעה תימסר מאת כונס הנכסים ו
 (2) הודעה באמור תהיה בכתב ותינתן תוך שלושים: יום מיום המינוי
 כנציג, ככונס הנכסים או מיום תחילת ניהול העסק על ידי המודיע, לפי

 י העניו. .
 י,

 ;9, (א) אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק יהיה רשאי להירשם

 בנפח־ לגבי כל עסק או יחידה שבעסקו אם נתמלאו תנאים אלה:

 (1) מתנהלים רישומים חשבונאיים נפרדים לגבי כל אחד מהם;

 (2) ברישומו בנפרד כאמור לא יהפוך לגביהם לעוסק הפטור ממם.
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 (ב) אדם המבקש להירשם על פי תקנת משנה (א) יגיש בקשה למנהל לפי טופס
 שקבע המנהל ויצרף לבקשה התחייבות להודיע למנהל מיד לאחר שהפסיק להתקיים

 י התנאי שבתקנת משנה (א)(2), ^

ם שבקשי 10. (א) עוסקים שבקשו להירשם כאחד, יהיו רשאים להירשם כר אם נתמלאו תנאים י ק ס ו  ע

 (1) ניהול פנקסי חשבונות של כולם נעשה במשותף;
 (2) מונה נציג לאותם עוסקים כאמור בתקנה 4.

 (ב) המבקשים להירשם באמור בתקנת משנה (א) יגישו למנהל בקשה לפי טופס
 שקבע המנהל,

י 11. (א) עוסק זעיר, לרבזת הפטור ממס על פי סעיף 31(3) לחזק, דשאי להירשם  יישגס ״י
» כעוסק מורשה אם הוכיח להנחת דעתו של המנהל שהוא מנהל מערבת חשבונות הכוללת ש ר » ק «  מ

 לפחות אלה:

 (1) סרט קופה רושמת או ספר פדיון יומי;

 (2) ספר תקבולים ותשלומים;

 (3) תיק תיעוד חוץ;
 ושהוא מנהל רשימת יתרות של לקוחות וספקים ורשימת מלאי לסוף שנת

 המם, •׳

 (ב) המבקש להירשם כאמור בתקנת משנה (א) יגיש למנהל בקשה לסי טופס
 שקבע המנהל,

ח 12. (א) חייב במס המבקש להירשם על פי סעיף 58 לחוק בסוג חייבי ימם שונה, ״  ריש״«»» *
 יגיש למנהל בקשה בכתב תוך ציון נימוקים. ־

 (ב) עד להחלטת המנהל יירשם המבקש; כאמור בתקנת משנה (א) לפי סוג
 חייבי מם שנקבע לו לפי החוק.

 רי*ופ»וטק 13. עוסק הנמנה על אחת מהקבוצות המנויות להלן ירשום אותו המנהל כעוסק מורשה
" אף אם מחזור עסקאותיו השנתי נמוך מ־350,000 לירות. או בעסקו ייש פחות משני י ״ י 0 

 מועסקים:

^ ^ , י ט ד  (1) בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פ
 טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי,
 יועץ מם, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, רואה

 השבון או שמאי, וכן בעל מעבדה כימית אוי רפואית;

 (2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או
 מרפא שיניים;

 (3) בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 14 לפקודת
;  התעבורה 8

: ׳׳3 / 
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 (4) בעל בית ספר שבוילוממס או מתחנפים תלמידים באוסן שיטתי,
 ושאיננו מלכ״ר; . י

 (5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין ־ .׳ • -*•'••
 בפיסקד, זו —

 ״סוהר מקרקעין״ — עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין;

 ״מתווך מקרקעיך — עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווד בזכויות במקרקעין.

 (6) סוחר רכב ומתווך רכב ז
 בפיסקד. זז —

 ״סוחר רכב״ — עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב; .

 ״מתווך רכב״ ~ עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב,- במכירתו
. .  או החלפתו; .

 ״מסחר ברכב״ — לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח־אגב־שכירות;

 ״רכב״ —רבב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

 (7) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות * ;

 (8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות״.

 14. (א) עוסק שמחזור העסקאות שלו לשנת המס שחלפה אינו ידוע מחמת שעסקו י. כלליםלחישוב
ר מחזור עסקאות ו ז ח מ ן ה ן צ ן ן נ , מ ל פ  פעל רק בחלק מאותה שנת מס, יחושב מחזור עסקאותיו ע

 במשך תקופת פעילותו בשנת המס שחלפה כשהוא מוכפל בשנים עשר.
 (ב) עוסק שמחזור העסקאות שלו לשנת המס שחלפה אינו ידוע מסיבה שונה
 מזו שצויינה בתקנת משנה•(א), יחושב מחזור עסקאותיו יעל פי סך העסקאות שעשה
 בחורש שקדם לרישומו כשהוא מוכפל בשנים־עשר, ואם טרם החל בעסקיו או פעל פחות
 מחודש קודם הרישום — על פי הסכום המשוער בשנת המס הבאה כאילו יפעל בכל
 יאותה שנה. י .

 15. עוסק הפטור מתשלום המם לפי סעיף 31(3) יצהיר עד ה־30 באפריל בכל שנה הצהיר, «ל .
 על מחזור עסקאותיו בשנה שחלפה לפי טופס שקבע המנהל. מחזור עסקאו״.,

 16. בקשות או הודעות על פי תקנות 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ו־15 יוגשו למשרד כען לבקשות
 מם ערך מוסף כמפורט בתוספת אשד באזור פעולותיו מנהל החייב במס את עסקיו,.'
 ולעני! חייב במס שהוא תאגיד — למשרד אשר באזור פעולותו נמצא משרדו של התאגיד.

ת י ו י ־15 שלא נקבעה בחוק כעבירה, ״ ו  17. הפרת הוראה מהוראות תקנות 2, 4, 6, 7, 8,
 . נקבעת העבירה. י י

 18. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל״ו—1976״. .י, השם

ך אי, עט׳ 155. ר קי א״י, כ  * הו
ו אי, עמי 336, ר , נ י קי אי  5 הו
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 חוה6ת
 (תקנה 16)

 בית המכס, ירושלים :

 משרד הבלו, תל-אביב

 משרד מס קניה, תל־אביב

 בית המכס, חיפה•

 תחנת המכס, אילת

 בית המכס, אשדוד

 תחנת המכס, באר־שבע -

 תחנת המכס, חדרה

 תחנת המכס, נצרת

 תחנת המכס, נתניה

 תחנת המכס, עכו .

 תחנת המכס, צפת

 תחנת המכס, רחובות,

 משרד מם ערך מוסף,

 משרד מס ערך מוסף,

 משרד מס ערך מוסף,

 משרד מס ערך מוסף,

 משרד מס ערך מוסף,

 משרד מס ערך מוסף,

 משדד מס ערך מוסף,

 משרד מס ערך מוסף,

 משרד מס ערך מוסף,

 משרד מס ערך מוסף,

 משרד מם ערד מוסף,

 משרד מס ערך מוסף,

 משרד מס ערך מוסף,

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 י״א בשבט תשל״ו(13 בינואר 1976)
 (!ז& 72405)

 חוק מיאוה קצד מועד, חערו-960ו
ן ה י א נ ת ב ו ו ת ח גרו ת אי א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960!
 אני מתקין תקנות אלה:

 1, כיום י׳ באדר א׳ תשל״ו ע 1 בפברואר 976» יוצאו סדרות איגרות הלב אלה:

 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים וחמישה מיליון
, סדרה 1 9 6 0 - •  לירות, והיא תסומן 3/105, ותכונה ״מילווה קצר מועד, ^
 3/105׳*. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר

 מועד (סדרה 3/101), תשל״ו-6ד19*;

 (2) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
 והיא תסומן 6/205, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 6/205״,
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו'כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 6/201), תשל״ו-31976;

, 8מ׳ 25.  1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 48] תשל״ב, עמי 7ו; תשל״ו
, «מ 832׳  2 ק׳׳ת חשל״ו

ת תשל״ו, עסי 833. ״  3 ק

ת ו ר ד ת ס « ו « 
ב ת חו ו ר ג י  א

9-2.1976 , יתשל״ו ת 3474, ח׳-־באדר א׳ ו נ ק ת  950 קובץ ה



 ; (3< סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה'הנקוב יהיה חמישה מיליון לידות, והיא
 תסומן 12/405, ותכונה ״מילווה קצד מועד, תש״ך-1960, סדרה 12/405״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 >םדדה 12/401), תשל״ו-6ד19».

ט ע ,  2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/105, 6/205, 121405), ד
 תשל״ו-1976״.

ץ י ב ו נ י כ ע ר ש ו ה 9 בפברואר 1976) י )  ח׳ באדר א׳ תשל״ו
021128 שר האוצר ו  >ו

, יעפ׳ 835. ת תשל״ו ״  4 ק

 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת המידיות
 חוק עזר לצפת בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה מועצת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־259 לפקודת העיריות ג
 עירית צפת חוק עזר זה:

! מיד 2 ו ק י ק ת ו לן — ח ה  1. בסעיף 2 לחוק עזר לצפת (אגרת תעודת אישור), תשכ׳׳ב—1962 ־ (ל
 העזר העיקרי), במקום ״שלוש לירות״ יבוא *25 לירות״ ובמקום ״שתי לירות״ יבוא

 ״15 לירות״, . , .

ף 3 ן סעי קו  2. בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי, במקום ״50 אגורות״ יבוא ״5 לירות״. תי

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת(אגרת תעודת אישור)(תיקון), תשל״ו—1976״. השפ

ס א י מ ח ן נ ו ר ה  נתאשר. א
 כ״ה בטבת תשל״ו(29 בדצמבר 1975) ראש עירית צפת

מ 8/6) ח ) 

ג ׳ ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ש 8, עמ׳ 197. ו סח ח ו י1ה ישראל, ג י מי מ  1 י ד
׳ 1420. , עפ נ ת תשכ״ ״  2 ק

951 9.2.1976 , ת 3474, ה׳ באדר א׳ תשל״ו ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק
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