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 חוק מס ערך מוסף, חשל״ו-975ן

ף ס ו ס ערך מ ת בדבר מ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12, 21, 34, 36, 44, 67 ר145 לחוק מס ערך מוסף,
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  תשל״ו—1975 ג

ג 1. בתקנה 3(א) לתקנות מס ערך מוסף, תשל״ו—1976 2 (להלן — התקנות העיקריות), ״ נ ק  תיקיז ת
 במקום ״מתקציב המדינה לא ייהשבו כחלק מהמחיר״ יבוא ״מתקציב אהד מאלה לא ייחשבו
 כחלק מהמחיר: המדינה, הסוכנות היהודית לארץ־ישראל, אילן, איגוד ישראלי לילדים

 נפגעים״.

א 2. בפרק ג׳ לתקנות העיקריות, לפני תקנה 7 יבוא: ה 6 נ ק  ״י״״ מ

 ״הייב תקינה בפה 6א. (א) עוסק במסגרת עסקיו וכץ מלכ״ר או מוסד כספי שקיבלו

 שירותים של הרצאות, כתיבה, עריכה, תרגום, חברות בוועדות שהוקמו
 על־פי דין, הופעה אומנותית או עריכת בחינות, יהיו חייבים בתשלום
 המס במקום העוסק שנתן את השירות ובאותו סכום שהיה חייב בו.העוסק
 שנתן את השירות לולא תקנה זו, זולת אם ביקש נותן השירות ממקבל
 השירות בכתב לשלם את המס בעצמו, והודיע לו את מספר הרישום שלו
 לענין מס ערך מוסף, או הציג בפניו אישור מאת המנהל או מי שהוא

 הסמיך, שהוא פטור ממס.

 (ב) מי שחייב במס על־פי תקנת משנה (א) ואינו עוסק יגיש דו״ד!
 תקופתי כאילו היה עוסק שתקנה 20(ב) חלה עליו ויציין במקום המיועד

 לרישום העסקאות את העסקאות עליהן הוא משלם מם.

 (ג) עוסק שקיבל שירות כאמור בתקנת מ&זנה (א) ושילם את המס
 במקומו של נותן השירות, רשאי לנכות את המס ששילם כמס תשומות על

 סמך חשבונית מס שיוציא במקום נותן השירות.

 (ד) העוסק שנתן את השירות שאת המס בשלו שילם מקבל השירות,
 חייב בהגשת דו״ח תקופתי רק אם היו לו עסקאות נוספות, ובמקרה זה
 ידווח על העסקאות שאת המס בשלהן שילם מקבל השירות כאילו היו
 עסקאות בשיעור אפס! והוא רשאי לעשות כן אם לא היו לו עסקאות

 אחרות.״

9 3. בתקנה 9(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (15) יבוא: ׳ י נ ק  י1יקיו ת

.׳׳  ״(16) אמנת התעופה האזרחית הבינלאומית3

 אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:

 9א. יבואם של טובין, שלא לצמיתות, בידי מוסד ללא כוונת ריווח או
 מוסד כספי והמסתווגים בפרט 207 לתוספת לפקודת תעריף המכס והשטר

.4 

 ׳׳יבוא שיא
 לצמיתית

 מוספת תקנות
 9א ו־9ב

 1 ם״וז תשל״ו, עמ׳ 52.
 2 ק״ת תש׳ו״ו, עמי 1590.

 3 כ״א 51, עמ׳ 157.

 2388 קובץ התקנות 3576, כ״ב באב תשל״ו, 18.8.1976



 הוספת תקנה 810

 תיקון תקנה 12

 תיקון תקנה 14

 תיקון תקנה 20

 הוספת תקנה 1121

 תיקון תקנה 23

 דים, 1937 4 (להלן — תעריף המכס), יהיה פטור מחלק חמס שיחסו לכל
 המס כיחס ערך הטובין לפי סעיף 130 לפקודת המכס 5 למחירם של הטובין

 לענין המם.

 9ב. טובין הפטורים ממלוא המכס על־פי פרטים 5 או 11 לתעריף המכס —
 פטורים ממם ביבואם.״

 פטור ממם
 ביבוא בידי

 מוסד בילאומי
 לסיוע

 5. אחרי תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״פטור ממס 10א. על מכירה ממחסן רשוי שאישר המנהל לענין זה, של טובין

 הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 3, 4, 5 או 11 יחול שיעור אפם,
 ובלבד שהמכירה נעשתה תמורת מטבע חוץ שהופקד בידי בנק שהוא

 סוחר מוסמך כמשמעותו בתקנות ההגנה (כספים), 1941 ».״

 במכירת טובין

 בתקנה 12 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על מכירת אספקה לכלי שיט או כלי טיס
 העומדים לצאת •אל מחוץ לישראל אם האספקה נמכרה ממחסן רשוי שאושר
 לענין סעיף 30(א)(1) לחוק ופקיד המכס המוסמך אישר את האספקה בטופס

 אספקה או ברשימון יצוא.״

 בתקנה 14 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) להשכרתרכב!״.

 בתקנה 20 לתקנות העיקריות —

) ן  (1) תקנת משנה (ה) תסומן(ו

 (2) אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:
 ״(ה) על־אף האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ד), עוסק מורשה שתקנת
 משנה (ג) אינה חלה עליו תהא תקופת הדו״ח הראשונה שלו חודש יולי 1976
 , בלבד, והדו״ח יוגש בחודש ספטמבר אולם לא יאוחר מיום כ׳ באלול תשל״ו

 (15 בספטמבר 1976).״

.6 

.7 

.8 

.9 
 ״תקופת יז״ח של

 עוסק באבנים
 'יקרות

 אחרי תקנה 21 לתקנות העיקריות יבוא:

 21א. (א) עוסק שעסקאותיו פטורות ממס לפי סעיף 33 לחוק תהא
 תקופת הדו״ח שלו שנת מס, אולם אם עשה עסקה החייבת במס ידווח

 עליה בדו״ח תקופתי כאמור בתקנה 20.

 (ב) מי שתקופת הדו״ח שלו היא אחת לשנה על־פי תקנת משנה
 (א) יגיש את הדר׳ח תוך שבעים וחמישה ימים מתום שנת המס לגבי שנת

 המס שחלפה.״

 10. בתקנה 23 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

 ״(ה) דו״ח של עוסק בעסקת אקראי יהא בטופס עונקבע לענין רישומו.״

 4 עייר ל193, תוס׳ 1 עמ׳ 183¡ ק״ת שיעורי מק״ח, תשל״ו, עמי 149.
 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.

 6 ע״ר ג»1, תום׳ 2, עמי 1380.

 קובץ התקנות 3575, כ״ב באב תשל״ד, 18.8.1976 2389



 תיקון תקנה 24 11. בתקנה 24 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום ״נתקבלה״ יבוא ׳ הוצאה״.

 בתקנה 28 לתקנות העיקריות, אחרי ״תקנות אלה״ יבוא ״למעט תקנה 21״ ובסופה
 ״ותחילתה של תקנה 21 ביום ו׳ באלול תשל״ו(1 בספטמבר 1976)״.

.12 
 יבוא

 תיקון הקנה 28

 •תיקון התו0פת 1a. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, אחרי ״אבוקדו״ יבוא ״אגוזי פקאן״.
 השניה

 14. תחילתן של תקנות אלה למעט תקנה 2 ביום תחילתן של התקנות העיקריות ז תחילתה
 של תקנה 2 ביום ז׳ בתשרי תשל״ז(1 באוקטובר 1976).

 תת^ד,

 השם 15. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס ערך מוסף (תיקון), תשל״ו—1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 י״ז באב תשל״ו(13 באוגוסט 1976)
 (חמ 724000}

 חוק מס ערך מוס!/ תשל״ו- 1975

ס ר רישום חייבי מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52, 56, 118 ד145 לחוק מס עדך מוסף, תשל״ו—1975/
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 10 1. בתקנה 10 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל׳יו—1976 2 (להלן — התקנות

 העיקריות), במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) היו העוסקים שביקשו להירשם כאחד חברה וחברת בת, או שתי חברות בת
 או יותר של אותה חברה, או שותפות ושותף בה ב־50% או יותר, או אגודה שיתופית
 ומחזיקי מניות בה המחזיקים ביחד לפחות 50% ממניותיה, יהיו רשאים להירשם
 כאחד, אף אם פנקסי החשבונות של כל אחד• מהם נערכים בנפרד! לענין זה, ״חברת

v 1968—בת״ — כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ״ח 

 תיקון תקנה 3! 2. בתקנה 13(1) לתקנות העיקריות, המלה ״וכן״ תימחק, ובסופה יבוא ״וכן עוסקים

 שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, תשל״ו—
 1976 *, ולגבי אותם שירותים בלבד״.

 הוספת תקנה 5!א 3, אחרי תקנה 15 לתקנות העיקריות יבוא:

 ׳׳רישום עוסק 15א. (א) רישומו של מי שמכר נכס או נתן שירות באקראי כשהמכירה

 בעסקת אקראי או השירות הם בעלי אופי מסחרי (להלן — עסקת אקראי), ואינו חייב

 להירשם על פי סעיף 52 לחוק לענין עסקאותיו במהלך עסקו, יהא בהודעה

 1 ס״ח תשל׳׳ו, עמי 52.
 2 ק״ת תסל״ו, עכ׳ 946; 5מ׳ 1416.

 3 ם״ח תשכ״ח, עמי 4נב.
 4 ק׳׳ת תשל״ו״־עמ׳ 1590 ועמי

 2390 קובץ התקנות 3576, כ׳׳ב באב תשל״ו, 18.8.1976
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 למנהל בטופס שקבע המנהל, שבה יפרט.את טיב עסקת האקראי, מועד
 עשייתה, מהירה, ואם העסקה טרם נסתיימה — מחירה הצפד, וכן כל פרט

 מיום תחילת עסקת האקראי.

 (ב) הודעה לפי תקנת משנה (א) ישי להגיש תוך שלושים יום
 מיום תחילת עסקת האקראי.

 (ג) היתה מחירה של עסקת אקראי נמוך מ־20,000 לירות,
 תהא חובת הרישום כאמור בתקנת משנה (א) רק אמ בשנת המם שבה
 נעשתה העסקה נעשו בידי אותו עוסק עסקאות אקראי נוספות, שסך כל
 מחיריהן יחד עם מחיר אותה עסקה היה 20,000 לירות או יותר, והרישום
 . יהא לכל אותן עסקאות אקראי; בהודעה למנהל ימלא את הפרטים הנדר

 שים בטופס לגבי כל אותן עסקאות אקראי.

 (ד) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ג) אין רישום לעסקת אקראי
 פוטר מרישום מחדש לגבי עסקאות אקראי נוספות, זולת אם הודיע
 העוסק בעת רישומו כאמור כי בעתיד יהיו לו עסקאות אקראי נוספות
ח על עשייתן! הודיע והתחייב כאמור, יהא פטור מרישום  והתחייב למו

 לגבי עסקאות אקראי נוספות מאותה שנת מס.״

 4. בתקנות 17116 לתקנות העיקריות, במקום ״ד15״ יבוא בכל מקום ״15 ר15א״. תיקו! תקנלת

 16 ו־ד1

 5. בתוספת לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון התוספת
 ״משרד מם ערך מוסף, גוש דן״.

 6. תחילת תקנה 2 היא ביום ז׳ בתשרי תשל״ז(1 באוקטובר 1976). התייד

 ד. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס עדך מוסף (רישום) (תיקון מם׳ 2), תשל״ו—1976״. השם

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  זד באב תשל״ו(4 באוגוסט1976) י
) שר האוצר י 2 4 0  >יזמ 5

 חוק מס ערך מוסף, חשל״ו-975ו

ות בדבר ניהול פנקסי חשבונות  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21, 51 ו־145 לחוק מם ערך מוסף, תשל״ו—1975
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

נ ג מ נ ק מ ת ק י  1. בתקנה 12 לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו—1976 2 (להלן — מ
 התקנות העיקריות), בסוף פרק ה׳ יבוא:

 1 ס״ת תשל״ו, עמ׳ 52.
 2 ק״ת תשי״ו, עמי 1599.

 קובץ התקנות 3576, כ׳׳ב באב תשל״ו, 18.8.1976 2391
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־ 26ו. (א) משווק של תוצרת חקלאית שהמנהל אישר'אותו לעניז תקנה ת י נ י  ״הוצאת חשב

ת זו, רשאי, בהסכמתו של עוסק המוכר לו תוצרת חקלאית, להוציא במקום ר צ ו ק ת ו ו ש מ , '  ב

ת העוסק חשבונית־מם בשל התוצרח החקלאית שמכר לו. י ! ז י ק  ח

 (ב) העתקי חשבוניות המם יישמרו בידי המשווק כשהם מרוכזים
 בנפרד לגבי כל עוסק שבמקומו הוצאו החשבוניות.

 (ג) עוסק שהמשווק הוציא במקומו חשבונית־מם, פטור מהוצאת
 חשבונית לגבי אותה עסקה.

 (ד) לענין תקנה זו —

 ״משווק״ — משווק מורשה על פי דין לשווק תוצרת חקלאית,•

 ״תוצרת חקלאית״ — פירות וירקות, בקר, צאן, בשר בקר
 או צאן, עופות, בשד עוף, חלב וביצים.״

 תחייה 2. תחילתן של תקנות אלה מיום תחילתן של התקנות העיקריות.

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון),
 תשל״ו—1976״.

ז י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה 1 באוגוסט 1976) י ) ו באבתשל״  ה׳
) שר האוצר 7 2 4 0 0 מ 1 ח ) 

 מס ערך מוסף״ תשל״ו-1975

ות בדבר ניהול פנקסי חשבונות  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, תשל״ו—1975 / ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ב! 1. בסעיף 26ד להוראות מם הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2), תשל״ג—1973,
 כפי שהוסף לעביז מם ערך מוסף בתקנה 12 לתקנות מם ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות),

 תשל״ו—1976 2 —

 (1) האמור בו יסומן (א), ובפסקה (1) שבו בסופה יבוא: ״למעט עוסק
 שמערכת חשבונותיו חייבת לפי ההוראות לכלול סרט קופה רושמת ולא

; ך  עשו כ

 (2) אחרי םעיף קטן (א) יבוא ״(ב) הפטור לפי סעיף קטן (א) לא יחול
 אם ביקש הקונה חשבונית עסקה, ואולם במקרה זה רשאי המוכר לתת לקונה

 קבלה במקום חשבונית עסקה.״

 1 ה־׳ה משי״ו, עמי 52.
 2 ק״ת תשי״ו, עמ׳ 1599, עמי

 2392 קובץ התקנות 3576, ב״ב באג תשי״ו, 18.8.1976



 2.- לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון מס׳ 2), השם
 תשל״ו—1976״.

? י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 י״ג באב תשל״ו(9 באוגוסט 1976)
 >חמ 724001)

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960

ות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן  תקנ

 ממאת סדרות
 איגרות חוב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ר־14 להדק מילויה קצר מועד, תש״ך-1960 ג.
 אבי מתקין תקנות אלה:

 1, ביום כ״ב באב תשל״ו(18 באוגוסט 1976) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:

 (1) םדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים וחמישה מיליון
 לירות, והיא תסומן 3/132, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה
 3/132״. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר

 (2) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
 והיא תסומן 6/232, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 6/232״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל,שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/432, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 12/432״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/132, 6/232, 12/432),
 תשל״ו-6ד19״.

 מועד (סדרה 3/101), תשל״ו~21976ן

 (סדרה 6/201), תשל״י~31976.

 (סדרה 12/401), תשל״ו-6ד19*.

ץ י ב ו ב י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 כ׳ באב תשל״ו(16 באוגוסט 1976)
(72111 0«), 

 1 ס׳׳ה תש״ד, עמי 48; תשל״ב, עמי 17; תשל׳׳ו, עמ׳ 25.
 2 ?׳׳ת תשל׳׳ו,- עמ 832•

 3 ק׳׳ת תשל״ו, עמ׳ 833.
 4 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 835.

 קובץ התקנות 3576, ב״ב באב תשל״ו, 18.8.1976 2393



 תיקון טעות

 בתקנות מילווה פיתוח (סדרה 8001), תשל״ו—1976, שפורסמו בקובץ התקנות
 3567, תשל״ו, עמ׳ 2234, הסימון של תקנה 15 צ״ל 16, ולפניה צ״ל:

 ׳•פטור ממס 15. ההכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת במס

ל ההכנסה חוץ מן המס שיש לנכותו לפי סעיף 161 לפקודת מס י המוטל ע י 0 נ כ ז  ז

.״ 4  הכנסה

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י״גבאב תשל״ו(9 באוגוסט1976) י
) שר האוצר 7 2 4 ד 4 מ ח ) 

 4 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, עמי 120; ס״ח תשל״1, עמ׳ 156.

 קובץ התקנות 3576, כ״ג באב תשל״ו, 18.8.1976

 נדפס בדפוס הממעלה, ירושלים
2394 

 המת׳יר 64 אגורות




