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ס עדך מוסף, תעזל״ו-975ז  חוק מ
 תקנות בדבר מס ערך מוסף

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21, 29 ו־145 לחוק מם ערך מוסף, תשל״ו—975! ל
: ן תקנות אלה  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1. בתקנות מס ערך מוסף, תשל״ו—976!־* (להלן — התקנות העיקריות), ברישה
 אחרי ״13״ יבוא ״21״.

 2. במקום תקנה 6א לתקנות העיקריות יבוא:

 ״חיוב הקמה במס 6א. (א) עוסק, במסגרת עסקיו, וכן מלכ׳יר או מוסד כספי, שקיבלו

 שירותים של הרצאות, כתיבה, הדפסה במכונת כתיבה, עריכה, תרגום,
 חברות בועדות שהוקמו על פי דין, הופעה אומנותית, עריכת בחינות,
 יהיו חייבים בתשלום המס, זולת אם הודיע העוסק נותן השירות למקבל
 השירות בכתב שברצוני לשלם את המס בעצמו, וציין בהודעתו את מספר
 הרישום שלו לענין מס ערך מוסף, או הציג בפני מקבל השירות אישור

 מאת המנהל או מי שהוא הסמיך, שהוא פטור מהמס.

 (ב) מי שחייב בתשלום המס למי תקנת משנה (א) —
 (1) אם הוא מלכ״ר או מוסד כספי, יגיש דו״ח תקופתי בשל
 השירותים האמורים שקיבל, על גבי טופס שקבע המנהל,
יבים; י  ולענין זה יחולו הוראות תקנה 23(ב), בשינויים המחו
 תקופת הדיווח תהא תקופת הדיווח שנקבעה בתקנה 1 לתקנות
 מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ״רים), תשל״ו—976! 3,
 (2) אם הוא עוסק — יוציא בשל השירותים האמורים שקיבל
 חשבונית ערוכה על שמו וידווח עליהם על גבי אותו דו״ח

 שהוא חייב להגישו לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו.

 (ג) העוסק שנתן את השירות והמס בשלו משתלט על ידי מקבל
 השירות חייב בהגשת דו״ ח תקופתי אם היו לו עסקאות נוספות, ובמקרה
 זה ידווח על העסקאות שהמס בשלהן שולם על ידי מקבל השירות כאילו
; והוא רשאי לעשות כן אם לא היו לו עסקאות  היו עסקאות בשיעור אפס

 אחרות.״

 3. בתקנה 7(א) לתקנות העיקריות, במקום ״וכן עסקאות של השכרת נכסים״ יבוא
 ״עסקאות של השכרת נכסים וכן עסקאות כמפורט בתקנה 6א ושהמס בשלהן משתלם

 על ידי מקבל השירות״.

 תיקון הדישה

S.6 החלפת תקנה 

 תיקון תקנה 7

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בכסלו תשל״ז (1 בדצמבר 1976).

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנית מס ערך מוסף (תיקון מס׳ 2), תשל״ז—1976״.

 תחילה

י י ב י ג ו ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

(24 בנובמבר 1976) ז  בכסלו תשל״
 (זזמ 724000)

 1 ס״ח תשל״ו, עמי 52.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 1590, 2388.

 3 ק״ת תשל״ו, עמי 1950.

 438 קובץ התקנות 3626, ט׳ בכסלו תשל״ז, 1.12.1976



סף, תשל״ן-975ן ס עדך מו ק מ  חז
 תקנות בדבר רישום

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, תשל״ו—1975 י,
: ה ל ן תקנות א  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1. בתקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל״ו—1976 2 (להלן — התקנות תיקון תקני, 1
 העיקריות), בסופה יבוא ״למעט עוסק שכל עסקאותיו הן כמפורט בתקנה 6א לתקנות

 מס ערך מוסף, תשל״ו—976¡ <׳, ושהמס בשלהן משתלם על ידי מקבל השירות״.

 2. בתקנה 13 (ב) לתקנות העיקריות, במקום ״14״ יבוא ״15״. תיקון תקנה 13

— השם ז ״ ל ש  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון מס׳ 3), ת
 1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ג בחשון תשל״ז (16 בנובמבר 1976) י
7< שר האוצר 2 4 0 מ 5 ח ) 

ח תשל״ו, עמ׳ 52, 2 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 946; 1416 ו־2390 . 3 ק״ת תשל״ו, עמי 1590,׳ תשל״ז, עמ׳ 438. ״ 1 0 

960iחוק מילווה קצר מועד, תש״ ך— 
 תקנות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן

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

mu» mow :׳ בכסלו תשל״ז(1 בדצמבר 1976) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה  !. ביום ט
 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/147, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, מדרה 3/147״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ו—1976 2;
ן לירות, ו  (2) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מילי
 והיא תסומן 6/247, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/247״.
 תנאי הסדרה וניסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מיליוה קצר מיעד

 (סדרה 6/201), תשל״י—31976:
 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שגי מיליון וחמש מאות אלף
 לירות, והיא תסומן 12/447, יתכוגה ״מיליוה קצר מיעד, תש״ך—1960, סדרה
 12/447״. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה

 קצר מועד (סדרה 12/402), תשל״ו—1976».

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילויה קצר מיעד (סדרות 3/147, 6/247, 12/447),
 תשל״ז—1976״.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה (28 בנובמבר 1976) י  ו׳ בכסלו תשל״ז
 יי׳= שר האוצר

 *ערות חוב

 1 0«ח תשיר, עמי 48! תשל׳׳ב. עמי 17; תשל״ו, עני• 25. י ק״ת יושי־׳י, עמי 833.
 נ ק׳׳ת תשל׳׳ו, עם .832 4 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 835

 קובץ התקנות 3626, ט׳ בכסלו תשל״ז, 1.12.1976



ד לסזלכזוך מקובלי ו ד  מ

 חוק איגודי עדים, תשקי״ו—1955
ל ט י ת ה ל ט ר ה ב ד וב) ב ה (בי פ י ר ח ו ם אז י ר ד ע ו ג י א ר ל ק עז ו  ח

נה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק איגודי ערים, תשט׳׳ו—1955 י, מתקי
: ה  מועצת איגוד ערים אזור חיפה (ביוב) חוק עזר ז

 החלפת סעיף 5 1. במקום סעיף 5 לחוק עזר לאיגודי ערים אזור חיפה (ביוב) (היטל), תשב״ב—

א: בו (להלן — חוק העזר העיקרי), י 2 1961 

0 5. כשכמות המים המסופקת ליחידת דיור אינה נמדדת במד מים,

ב

י

י ״ ק

י ^ 
 אחרים והחיוב בעד המים המסופקים אינו מבוסס על כמויות המים, ישולם

 ההיטל בשיעור של 2.50 לירות לחודש לכל בית אב הגר ביחידת
 הדיור.״

ת 2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא : פ ס י ת ת ה ־ י ״ י  י

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 שיעור ההיטל
 באגורות

 מקום צריכת המים למ״ק

 (1) בתי מלאכה ותעשיה, בתי אירוח, מסעדות, חנויות דגים
 שיש בהן בריכות דגים, מוסדות סוציאליים, בריאו
 תיים, תרבותיים, דתיים וחינוכיים שאינם מיועדים
 להפקת רווחים ל־10 המטרים המעוקבים הראשונים

 של אספקת מים — לחודש 25

 לכל מטר מעוקב נוסף 20

 (2) כל מקום אחר 20״

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיגוד ערים אזור היפה (ביוב) (היטל) (תיקון),
 תשל״ז—1976״.

ל ז י ם צ י ח ו ר  נתאשר. י
 י״ז בחשון תשל״ז(10 בנובמבר 1976) יושב ראש מועצת איגוד ערים

 אזור חיפה (ביוב) (תמ 766531)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 1 ס״ח תשט״ו, עמ׳ 48.
 2 ק״ת תשכ״א, עמי 1641; תשל״ב, עמ׳ 419.

 440 קובץ התקנית 3626, ט, בכסלו תשלייז, 1,12.1976

 המחיר 64 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




