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 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה)(תיקון),
 חתשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 160 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון מסי 4),
, בסעיף סיכון 383 בסעיף 2, במקום ״1.9״ יבוא ״1.6״.  התשל״ו—1976 2

ן סעיף  תיקו
 סיכון 383

 2. בתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה),
, בסעיף סיכון 383, במקום ״1.6״ יבוא ״1.4״.  התשי״ד—1954 3

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
ה נ  הראשו

 3• תחילתה של תקנה 1 מיום א׳ בניסן התשל״ו (1 באפריל 1976) ותחילתה של
 תקנה 2 מיום ט״ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980) .

לה  תחי

ץ ל כ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 כ״ה באדר א׳ התשמ״א (1 במרס 1981)
 (וו מ 909—3)

 1 ס״ת התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת הוישי״ו, עמ׳ 1273.
 3 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 650.

 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה)(תיקון מס׳ 2),
 ה תש מ ״א—1981

 בתוקף סמכותי׳ לפי סעיפים 160 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 !, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי״ד—
— 2 1954 

 (1) אחרי סעיף סיכון 011 יבוא:
 ״012. מועצות לייצור ושיווק תוצרת חקלאית כולל מיון, עיבוד ואריזה —

 1.7%״ !

 (2) סעיף סיכון 022 — בטל!

i (3) סעיף סיכון 030 — בטל 

 (4) במקום סעיף סיכון 042 יבוא:

 ״042. קיבוצים ומושבים שיתופיים שאין עיקר פעולתם חקלאות — 1.3%״

 (5) במקום סעיף סיכון 120 יבוא:

 ״120. ייצור אשלג, מגנזיום ומינרלים אחרים כולל הפקת מלח מבריכות
 התאדות — 3.0%״ !

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
נה  הראשו

 1 ס״וו התשכ״ה, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשי״ד, עמי 650.
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 (6) סעיף סיכון 140 — בטל)

 (7) במקום סעיף סיכון 212 יבוא:

 ״212. תעשיית תוצרת מאפה (כולל ייצור מקרוני, איטריות, מצות וכדומה)
 — 1.7%״«

 (8) סעיף סיכון 213 — בטל,׳

 (9) בסעיף סיכון 214 המלים ״תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מכני״ —
t יימחקו 

 (10) סעיף סיכון 215 — בטל!

 (11) סעיף סיכון 217 — בטל %

 (12) בסעיף סיכון 223, אחרי ״כגון״ יבוא ״ארוחות מוכנות, מזון מוקפא, ייצור
 סוכר וזיקוקו,״ ו

ך יבוא ״או סחורות״! ו  (13) בסעיף סיכון 224, אחרי ״אריזת מז

 (14) במקום סעיף סיכון 225 יבוא:
 ״225. שחיטת עופות, אריזת חלקי עוף ומריטת נוצות — 1.7%״«

 (15) סעיף סיכון 226 — בטל!

 (16) סעיף סיכון 227 — בטל ז

 (17) סעיף סיכון 228 — בטל«

 (18) במקום סעיף סיכון 229 יבוא:

 ״229. בתי מטבחיים לשחיטת בקר כולל פירוק — 2.6%״ !

 (19) בסעיף סיכון 230, בסופו יבוא ״עיבוד שיער״!

 (20) סעיף סיכון 242 — בטל >

 (21) סעיף סיכון 243 — בטל;

 (22) בקבוצה מס׳ 26, לפני ״נהירת עץ והקצעתו״ יבוא ״כריתת עצים״ ז

 (23) במקום סעיף סיכון 261 יבוא:

 ״261. תעשית עץ ושעם כאמור — % 3.5״«

 (24) סעיף סיכון 262 — בטל ו

 (25) סעיף סיכון 263 — בטל!

 (26) סעיף סיכון 264 — בטל!

 (27) בקבוצה מס׳ 27 יווסף העיף סיכון 270 ובעמודה ״שיעוד דמי הביטוח ב־%
 משכר העבודה״ יבוא ״2.1%״ !

 (28) סעיף סיכון 271 — בטל >

 (29) העיף סיכון 272 — בטל!

 (30) העיף היכון 273 — בטל ו

 (31) בסעיף סיכון 321 אחדי ״ותוצרת כימית״ יבוא ״(כולל ייצור חומרי נפץ)״.
 (32) סעיף סיכון 322 — בטל«
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 (33) בסיפה לסעיף סיכון 324 יווספו המלים ״כולל מילוי ספירט שריפה וכימיקלים
t בכלי קיבול״ 

 (34) סעיף סיכון 327 — בטל!

 (35) בסעיף סיכון 331, המלים ״אל־מתכתיים״ ו״תוך שמוש במכונות מונעות
 בכוח מכני״ — יימחקו;

 (36) סעיף סיכון 332 — בטל;

 (37) בסעיף סיכון 333, המלים ״תוך שמוש במכונות מונעות בכוח מכני״ —
t יימחקו 

t (38) סעיף סיכון 334 — בטל 

 (39) סעיף סיכון 338 — בטל!

 (40) סעיף סיכון 339 — בטל;

 (41) בקבוצה מס׳ 35 ייווסף סעיף סיכון 350 ובעמודה ״שעור דמי בטוח ב-%
 משכר העבודה״ יבוא ״2.8%״ ו

 (42) סעיף סיכון 351 — בטל;

 (43) סעיף סיכון 352 — בטל!

 (44) בקבוצה 36 ייווסף סעיף סיכון 360 ובעמודה ״שעור דמי.ביטוח ב־%
 משכר העבודה״ יבוא ״3.0%״ !

 (45) סעיף סיכון 361 — בטל;

 (46) סעיף סיכון 362 — בטל;

 (47) אחרי סעיף סיכון 362 יבוא:

t ״363. ליפוף והרצת מנועים — 2.1%״ 

 (48) בקבוצה 37, אחרי המלים ״וציוד חשמליים״ יבוא ״כולל התקנתם״!

 (49) . סעיף סיכון 373 — בטל!

 (50) סעיף סיכון 374 — בטל;

 (51) אחרי סעיף סיכון 374 יבוא:

 ״375. תעשיות עתירות מדע בתחום האלקטרוניקה, כולל תחזוקת ציוד
 אלקטרוני — 1.9%״ ;

 (52) בסעיף סיכון 391, המלים ״תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני״ —
 יימחקו ן

 (53) סעיף סיכון 392 — בטל;

 (54) בסעיף סיכון 394, המלים ״תוך שמוש במכונות מונעות בכוח מימי״ —
 יימחקו!

 (55) סעיף סיכון 395 — בטל!

 (56) סעיף סיכון 396 — בטל!
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 (57) במקום סעיף סיכון 397 יבוא:
 ״397. זיגוג, להוציא זיגוג בנין, מסגוד תמונות ומראות! עבודות צבעות״!

 סעיף סיכון 398 — בטל!

 בסעיף סיכון 410, אחרי המלים ״החנות הידרו־חשמליות״ יבוא ״ייצור,
 התקנה והחזקה של מעליות % גידור, בידוד, איטום״ ז

 במקום סעיף סיכון 411 יבוא:
 ״411. ייצור והרכבת תריסים — 2.2%״ !

 בסעיף סיכון 420, המלים ״תוך שימוש במכונות המונעות בכוח מיכני״ —
 יימחקו

 סעיף סיכון 421 — בטל!
 אחרי סעיף סיכון 421 יבוא:

 ״422. חפירות ושיחזור ארכיאולוגי — 2.1%״ 1
 בכותרת ענף 5, המלה ״ציבוריים״ — תימחק «

 במקום סיכון 510 יבוא:

 ״510. ייצור, העברה, אספקה ושיווק של אור וכוח חשמליים — 2.3%״ ;
tבסיפה לסעיף סיכון 520 יווספו המלים ״שלא בחקלאות״ 

 בסעיף סיכון 530, המלה ״ציבוריים״ תימחק, ובסיסה לתיאור הסעיף יווספו
 המלים ״מיון פסולת אשפה ועיבודה״,׳

 בתיאור שבקבוצה 61, המלים ״תחנות בנזין״ — יימחקו;
 בסעיף סיכון 611, הסיפה המתחילה במלים ״שאינו קשור״ — תימחק;

 סעיף סיכון 612 — בטל ו
 במקום סעיף סיכון 613 יבוא:

 ״613. מסחר בחמרי בנין, עצים, מתכת, גרוטאות; מסחר בכימיקלים, פחם
 ומוצריהם — 1.0%״ !

 סעיף סיכון 614 — בטל!

 סעיף סיכון615 — בטל!

 במקום סעיף סיכון 616 יבוא:
 ״616. אטליזים למכירת בשר, לרבות חנות למכירת דגים ובשר עוף כולל

 ניקוי ומיון מעיים — 1.8%״ ;

 סעיף סיכון 617 — בטל;

 אחרי סעיף סיכון 617 יבוא:
 ״618. מסחר באופניים, פסנתרים ותיקונם — 1.0%״ ;

 אחרי סעיף סיכון 618 יבוא:
 ״619. מסחר קמעוני ושרותי אחזקת ציוד בית חשמלי המנוהלים כעסק

 נפרד — 1.0%״ ;

 בסיפה של סעיף סיכון 620 יווספו המלים ״כולל ייצור קרח״;

 אחדי סעיף סיכון 620 יבוא:

 ״621. מסופי דלק לסוגיו כולל תחנות דלק — 1.7%״ ;
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 (80) סעיף סיכון 722 — בטל:

 (81) בסיפה לסעיף סיכון 723 יווםפו המלים ״שלא סווגו בסעיפים אחרים״!

 (82) אחרי סעיף סיכון 723 יבוא:

פרה כולל תיקונו — 2.6%״ ז  ״724. השכרת רכב כעסק נ

 (83) במקום סעיף סיכון 733 יבוא:
 ״733. דייג ומחקר ימי מכל סוג״!

 (84) בםיפה לסעיף סיכון 741 יווספו המלים ״כולל תחזוקת הציוד האוירי״:

 (85) בסעיף סיכון 750, במקום המלים ״העברת נפט גולמי״ יבוא ״העברת גז
 ונפט גולמי״«

 (86) בסעיף סיכון 824, אחרי המלה ״סעד״ ייווספו המלים ״כולל מפעלים ציבוריים
 להעסקת קשישים ומוגבלים״!

 (87) בסעיף סיכון 826, אחרי המלה ״קצרניות״ יבוא ״עבודות גרפיקה למיניהן״.

׳ 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981). ד י י ח  ת

 י״א באדר ב׳ התשמ״א (17 במרס 1981) י ש ר א ל כ ץ
מ 909~3) י שר העבודה והרווחה ח ) 

 תקנות מס מעסיקים (שיעור מס)(הוראת שעה), התשמ׳׳א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק מם מעסיקים (תיקון מס׳ 2), התש״ם—1980
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

, יהיו שיעור ° 1. על אף האמור בסעיפים 2 ו־3 לחוק מם מעסיקים, התשל״ה—1975 2 מ י ה י ע י  ש

ת , מו בשנ  ותשלו
 המם 1981 המס ושיעור התשלום בשנת המס 1981 — 7%.

ם א ד י ד ו ר ר ו  י״ג באדר ב׳ התשמ״א (19 במרס 1981) י
) שר האוצר ^ ־ ״ 6 מ ג ח ) 

 1 ס״ח התש״ם, עמ׳ 68.
 2 ס״ח התשל״ה, עמי 118.

 תקנות מס הפנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשמ״א—1981
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנפה ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

״ ״קניי 2 1. בתקנה 2 לתקנות מם הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשל״ט—1978 2 (להלן ק י  ״

 — התקנות העיקריות) —

 (1) ברישה, הפסקה המתחילה במלים ״כמעט בעל שליטה״ ועד ״לסעיף 66
 לפקודה״ — תימחק ו

ת ישראל, נו0ח חדש 6, עמ׳ 120 ! פ״זז התשמ״א, עמ׳ 88. נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 242 ; התש״ם, עמ׳ 1101.
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 החלפת תקנה 3

 תיקון סעיף 2

 (2) בפסקה (1) —
 (1) בפסקת משנה (א), בסופה יבוא ״170,000 שקלים — לענין שנת המם

"\ 1980 

 (2) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא ״7000 שקלים — לענין שנת המם 1980 !״

 (3) בפסקה (2)(א), אחרי ״1,000,000 לירות — לענין שנת המם 1979״ יבוא
 ״250,000 שקלים — לענין שנת המם 11980״

 (4) בפסקה (3), בדישה, במקום ״בשנת המס 1977, 1978 או 1979״ יבוא ״בשנה
 משנות המם 1977 עד 1980״ ובסופה יבוא: ״75,000 שקלים — לעניו שנת

 המם 1980״,

 2. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״סייג לפטור 3. על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד
 אס נתמלא לגביו אחד מאלה:

 (1) הוא או אשתו הם בעלי שליטה;

 (2) הכנסתו החייבת כוללת הכנסה של אשתו והם אינם רשאים לתבוע
 חישוב נפרד של המם בהתאם לסעיף 66 לפקודה!

 (3) הכנסתו או הכנסת אשתו בשנת המס כללה מענק פרישה או מוות
 או סכום שנתקבל עקב היוון קיצבה שלגביהם התיר הנציב חלוקת

 ההכנסה לשנים הבאות כאמור בסעיף 8(ג)(3) לפקודה ו

 (4) היה חייב בהגשת דין וחשבון לשנת המס הקודמת שלא על פי
 פסקה זו.״

ה י י ח  3. תחילתן של תקנות אלה משנת המס 1980 ואילך. ת

ם א ד י ד ו ר ר ו  י״א באדר ב׳ התשמ״א (17 במרס 1981) י
) שר האוצר 3 ־ ־ י 2 ° מ ח ) 

 צו עבירות קנס (שמירת הנקיון) (תיקון), התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 201א לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ״ה—•1965 !, ובאישור
 ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

, בסעיף 2, במקום ״מאה  1. בצו עבירות קנס (שמידת הנקיון), התשל״ז—1977 2
 לירות״ יבוא ״250 שקלים״.

 י״ב באדר ב׳ התשמ״א (18 במרס 1981) מ ש ה נ ם י ם
 >חמ 104—0 שר המשפטים

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי׳ 161.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1498.

 קובץ התקנות 4218, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 775



 תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות)(תיקון), התשמ״א־—1981

, וסעיפים 5, 15  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 ג
, אני מתקין תקנות אלך,:  ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 2

 1. בתקנה 3 לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ״ד—1964 3 (להלן —
 התקנות העיקריות), אחרי המלים ״היתר הקמה״ יבוא ״אלא לבתי מטבחיים במקומות

 המפורטים בתוספת שלוש עשרה״.

ה 3  תיקון תקנ

 2• אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא

 4א (א) לא יתן מנהל השירותים הוטרינריים היתר הקמה והפעלה לפי
 תקנות 3 ו־4 לבתי מטבחיים המיועדים לשחיטת בקר או
 לנחירת חזירים אלא ובנוסף לאלה שצויינו בתוספת שלוש

 עשרה.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מנהל השירותים
 הוטרינריים להתיר שחיטת בקר לצריכה מקומית בלבד בבתי

 מטבחיים שיועדו לשחיטת צאן.״

 ״הגדלת מספר
 כתי המטבדוייש

 3. לאחר תוספת 12 לתקנות העיקריות יבוא:

 הוספת
ה 4א נ ק  ת

ספת  הו
ת 13 פ ס ו  ת

 ״תוספת שלוש עשרה

 (1) אלה בתי מטבחיים שמנהל השירותים הוטרינריים רשאי ליתן לגביהם היתר
 הקמה והפעלה, והקיימים ביום תחילתן של תקנות אלה:

 חדרה
 רעננה

 פתח־תקוה
 פרדס חנה — כרכור

 בית־שאן
 קרית שמונה

 נצרת
 שפרעם

 תל־אביב—יפו
 חיפה

 ירושלים
 באר־שבע

 הדרום
 הגליל (צפת)

 השרון(נתניה)
 רמת־גן

 (2) בתי נחירת חזירים הקיימים ביום האמור בסעיף (1) :
 אעבלין

 נצרת
 המכון למחקר שליד קיבוץ להב.״

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 ה׳ באדר ב׳ התשמ״א (11 במרס 1981)
 (וו« 13—3)

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 155.
 2 ם״ח, התשי״וז, עמ׳ 24.

 3 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 837 ¡ התש״ם, עמי 1445.

ת 4218, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 ו  776 קובץ התקנ



 תקנות מחלות בעלי־חיים (הקמת בתי מטבחיים ובתי נחירה והפעלתם)
, התשמ״א—1981 ל) טו בי ) 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945 !, וסעיפים 5 ו־15
, אני מתקין תקנות אלה:  לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח--1957 2

 1. תקנות מחלות בעלי־חיים (הקמת בתי מטבחיים ובתי נחירה והפעלתם), התשכ״ח— ביטול
 31967 — בטלות.

ן ו ר ל ש א י ר א  ה׳ באדר ב׳ התשמ״א (11 במרס 1981) •
 >חמ 3י־־־3) שר החקלאות

 תקנות מחלות בעלי־חייט (הפעלת בתי מטבחיים) (הוראת שעה) (ביטול),
 התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945 !, וסעיפים 15,5 ד43
, אני מתקין תקנות אלה:  לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 2

ל טו בי
 1. תקנות מחלות בעלי חיים (הפעלת בתי מטבחיים) (הוראת שעה), התשל״ז—1976 3 

־ בטלות. -

ן ו ר ש ל א י ר  ה׳ באדר ב׳ התשמ״א (11 במרס 1981) א
) שר החקלאות 3 ־ ־ 1 מ 3 ח ) 

 תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון), התשמ״א—1981

, ובאישור ועדת הפנים ואיכות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 170 (ג) לפקודת העיריות ג
 הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ה 5 2 (להלן — תיקון תקנ  1. בתקנה 5 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש״ם-1979

 התקנות העיקריות), במקום ״מעשרים ואחד יום״ יבוא ״מארבעים ושנים יום״.

ן תקנה 24  2. בתקנה 24(ב) לתקנות העיקריות, ברישה, אחרי המלים ״מזכיר הועדה״ יבוא ״מזכיר תיקו
 לניהול פרוטוקול״.

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמי 155.
 2 ס״ח התשי״ח, עמי 24.

 3 ק״ת התשכ״ה, עמי 478 ועמי 963 ; התש״ל, עמי 2249.

 1 ע״ר 1945, תופ׳ 1, עמי 155.
.24.  2 ס״ה התשי״ח, עמ׳

 3 ק״ת התשל״ן, עמי 496.

 3. תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן. תחילה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ט׳ באדר ב׳ התשמ״א (15 במרס 1981)
 (ו1מ 483—3)

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.  1 דיני מדי
 2 ק״ת התש״ט, עמ׳ 662.

ת 4218, ־כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 777 ו נ ק ת  קובץ ה



 צו הפיקוח על מציבים ושירותים (מחיר למצות וקמח מצות
 כשרים לפסח חתשמ״א), התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־16ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 !, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

 ״מצרך״ — מצדך מהמצרכים המ*ודטים בתוספת *

 ״מצות״ — מצות כשרות לפסח התשמ״א

t ״קמח מצה״ — קמח מצה כשר לפסח התשמ״א 

 ״המועד הקובע״ — פרק זמן שבין י״א באדר ב׳ התשמ״א (17 במרס 1981) לבין כ״ה
 בניסן התשמ״א (29 באפריל 1981) *

 ״יצרך, ״סיטונאי״ ו״קמעונאי״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור של מצדך או
 מסחר סיטונאי או קמעונאי בו, לפי הענין!

 ״ייצור״ — לרבות אריזת מצרך!

.  ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף, התשל״ו—1975 2

 2• המחיר המקסימלי למצרך באריזה ובכמויות כנקוב בטורים ב׳ ו־ג׳ לתוספת הוא
 כנקוב בטור ד׳ לצידו של המצרך.

 3. (א) לא ימכור יצרן, סיטונאי או קמעונאי מצרך אשר הוראות סעיף 2 אינן חלות
 עליו במחיר העולה על המחיר היציב במועד הקובע ועל המחיר הנמוך מבין המחירים

 שבהם מכד אותו מצרך במועד הקובע, אלא לפי היתר לפי פרק שני 1 לחוק.

 (ב) היה מקובל במועד הקובע מתן הנחה במחיר המצרך, דרך כלל או בתנאים
 מסוימים, לא ימכור יצרן, סיטונאי או קמעונאי אותו מצרך, דרך כלל או בתנאים כאמור,

 הכל לפי העניו, במחיר העולה על המחיר היציב לאחר מתן הנחה כאמור.

 תוספת

 במכירה
 טור ד׳
 המחיר בשקלים

 (סעיף 2)

 טור ג׳

 לצרכן
לל מע״מ  כו

נאי  לקמעו
 ללא מע״מ

 הכמות
 בקילוגרמים

 טור ב׳
 האריזה

ר א׳  טו
 המצרך

 מצות חבילה 2.50 11.50 14.00

 מצות חבילה 1.50 6,90 8.40

 קמח מצה שקית 1.00 5.09 6.20

ת ן פ ו ע ד  ט׳ באדר ב׳התשמ״א (15 במרס 1981) ג
< שר התעשיה, המסחר והתיירות 3 _ 3 ד ° מ ח ) 

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24 ; התשל״ט, עמ׳ 32.
, עמי 52.  2 ס״ה התשל״ו

ת 4218, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 ו נ  קובץ התק



 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רבב)(תיקון), התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15,6, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק

, אני מצווה לאמור:  המדינה 2

 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש״ם—1980 2 (להלן — הצו תיקון סעיף 4
 העיקרי), בסעיף 4(ב), במקום המלה ״לשנתיים״ יבוא ״לחמש שנים״.

 2. בסעיף 15 לצו העיקרי, בסופו יבוא ״בתוספת״. תיקון סעיף 15

ספת ת תו פ ס ו  3. ^חרי סעיף 19 לצו העיקרי יבוא: ה

 תוספת
 (סעיף 15)

 בשקלים

 (1) אגדה בעד רישום בפנקס השמאים 200

 (2) אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי רכב 750״

ו א ד נ ם ל י י  י״ט באדר א׳ התשמ״א (23 בפברואר 1981) ח
) שר התחבורה 3 - 8 מ 3 ח ) 

 1 פ״ח התשי״ח, עמ׳ 24.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2182.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים והודעה על
 העלאת מחירים) (תיקון מס׳ 4), התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
 1957 !, אני מצווה לאמוד:

ת פ ס ו ת ן ה קו  1. בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים תי
י י נ י ש ! ז י , , בסוף החלק השני יבוא: י  והודעה על העלאת מחירים), התש״ם—1980 2

ר ב׳  טור א׳ טו
 המצרך הפרק או הפרט

ף המכס  של תערי

 ״אבקת קקאו בלתי ממותקת באריזות לצרכן מייצור מקומי 18.05

 לענין פרט זה, ״המועד הקובע״ — פרק הזמן שבין ב׳ באדר ב׳ התשמ״א (8 במרס
 1981) ובין יום כ״א באדר ב׳ התשמ״א (27 במרס 1981).״

, ד י י ח  2• תחילתו של צו זה ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״א (27 במרס 1981) • ת

 י״ז באדר ב׳ התשמ״א (23 במרס 1981) ג ד ע ו ן פ ת
) שר התעשיה, המסחר והתיירות 3 ־ 1 מ 4 ץ  יי

 1 סייח התשי״ת, עמי 24 ; התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1933 ; התשמ״א, עמ׳ 384 ועמי 395.

ת 4218, כ״ד, באדר ב׳ התשמ״א, 31,3.1981 779 ו נ ק ת  קובץ ה



 צו בלי הירי ה (קביעת דמי משמורת ועמילות)(תיקון), התשמ״א—1981

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ב ו־14ג לחוק כלי יריה. התש״ט—1949 נ
 מצווה לאמור:

, במקום התוספת  1. בצו כלי היריה (קביעת דמי משמורת ועמילות), התשל״ד—1974 2
 הראשונה יבוא:

 ״תוספת ראשונה
׳  טור נ

ם  התשלום נשקלי

 10״

 השרות
 טור א׳

 1. בעד החזקת כלי ידיה במשמורת לחודש או הלק ממנו

ספת  החלפת התו
נה  הראשו

לה 2» תחילתו של צו זה עשרה ימים מיום פרסומו.  תחי

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ט׳ באדר ב׳ התשמ״א (15 במרס 1981)
 (חמ 1072—3)

 1 סייח התש״ט, עמי 143 ; התשל״א, עמ׳ 170 ; התשל״ב, עמי 138.
 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 804 ; התשל״ח, עמ״ 258 ; התש״ם, עמ׳ 494.

 הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס׳ 2) (תיקון),
 חתשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה!, אני מורה לאמור:

 תיקה פיק א׳ 1. בהוראות מם הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2), התשל״ג—1973 2 (להלן —
/ בסעיף 1, אחרי ההגדרה ״סרט קופה רושמת״ יבוא ״״תיק  ההוראות העיקריות), בפרק א

 תעוד חוץ״ — תיק שבו יישמר תעוד החוץ לסי סדר קבלתו,׳״.

ן פרק ב׳ 2. בפרק ב׳ להוראות העיקריות —  תיקו

 (1) בסעיף 5(א) בפסקה (4) במקום ״6,000 לירות״ יבוא ״600 שקלים״.

 (2) בסעיף 7(א) בפסקה (ו) אחרי המילים ״אין חובה שסרט הקופה הרושמת״
״ . מ _ ע . , ס  יבוא ״— פרט לסרט בקורת של מכונה להוצאת כרטיסי נ

 (3) בסעיף 9 פסקה (3) במקום ״6,000 לירות״ יבוא ״600 שקלים״.

 תיקיז«יק גי 3. בפרק ג׳ להוראות העיקריות בסעיף 12—

ב) בסופו יבוא: )  (1) בסעיף קטן

 ״כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהויים, כגון מספר השיק ושם
! ׳  הבנק שעליו נמשך

 (2) סעיפים קטנים (ג) עד (ו) יסומנו(ד) עד (ז) ולפניהם יבוא:

 ״(ג) תקבול שממנו נוכה מם במקור יירשם בסכום הכולל את הסכום שנוכה
 במקור״.

ת 4218, כ״ה באדר ב׳ התשמ״א, 31.3.1981 ו  780 קובץ התקנ



) יבוא: ו )  (3) . במקום מעיף קטן
 ״(ו) בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב) יירשמו בםפד תקבולים ותשלומים

 בטורים נפרדים או בסימול מיוחד:

 (1) תקבולים ותשלומים המתייחסים לרכישת נכסים או למכירת
 נכסים >

 (2) תקבולים ותשלומים בשל פקדונות שמתקבלים במהלך הרגיל
 של העסק״.

) יבוא: ז )  (4) אחרי סעיף קטן
 ״(ח) נישום המנהל ספר תקבולים ותשלומים יחזיק כספי הפדיון היומי
 בקופה או במקום קבוע אחר בעסק שיועד לכך ; לגבי כספים שלא מהפדיון
 שהוכנסו לקופה, לרבות יתרות מיום קודם, ולגבי כספים שהוצאו מהקופה
 ינוהל רישום מיוחד! רישום כאמור ייערך כל יום ואין חובה לשמור עליו

 לאחר סיכום הפדיון היומי״.

׳ י ק י פ ו ו ז "  4. בפרק ד׳ להוראות העיקריות — ת

 (1) בסעיף 16 אחרי המילים ״פורט בתוספת החלה עליו״ יבוא ״וכן תעוד שאינו
 4 כלול במערכת החשבונות של הנישום אך נערך על פי דרישת הספק או

 הלקוח״;

 (2) בסעיף 17 במקום המלים ״ועל הנפקת טובין מהעסק״ יבוא ״על הנפקת טובין
 מהעסק ועל שירות שניתן.״ ובסופו יבוא ״ובלבד שלגבי שירות שניתן חלקים
 חלקים ייערך התעוד על כל חלק שניתן ולגבי שידות שנתינתו מתמשכת

 ושלא ניתן להפריד בין חלקיו — עם גמר נתינתו.״!

 (3) בסעיף 18 (א) אחרי פסקה (2) יבוא:
 ״(3) הדפים בפנקסי התעוד כאמור בפסקאות (1) ו־(2) ימוספרו
 בצורה שישמר רצף המספרים העוקבים מפנקס לפנקס ולא יחזור מספר

 עוקב על עצמו בשנת מם אחת,״.

 (4) בסעיף 20, בפסקה (4) במקום המילים ״מיום בצועה״ יבוא ״מתחילת ביצועה.״!

ב) יסומן(1) ואחריו יבוא: )  (5) בסעיף 21 האמור בסעיף קטן
 ״(2) פלט מחשב אלקטרוני ייחשב כספר כרוך אם דפיו ימוספרו
 אוטומטית בידי המחשב, כשרצף המספרים העוקבים נשמר מעיבוד

 לעיבוד במשך שנת המם״.

 ן (6) בסעיף 25 (ד) אחרי המילים ״לערכם או לקבלם״ יבוא ״וכן תעוד ופנקסים
 שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות אלה ואשר ניהלם בין מרצון ובין

 מכוח דין אחר״ ואחרי המילים ״שלוש שנים״ יבוא ״לפחות״.

 5. בסעיף 28 להוראות העיקריות — תיקי! נספח א׳
ל נספח ג׳  וביטו

 (1) בנספח א׳ אחרי סעיף 8 יבוא:
 ״(9) התנאים שבפרטים 1 עד 8 פרט לתנאי 4 יחולו על מכונה להוצאת

 כרטיסי נסיעה ובלבד:
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 (1) שרישום תקבוליפ עבור נסיעות במונית, שתמורתן נקבעת על ידי
 מונה המונית יבוצע על ידי העברה אוטומטית של הנתונים המופיעים

 במונה לרישום במכונה להוצאת כרטיסי נסיעה!

 (2) שרישום תקבולים עבור נסיעות במונית שתמורתן אינה נקבעת
 על ידי מונה המונית, יבוצע באמצעות לוח מקשים מתאים״.

— בטל. ׳  (2) נספח ג

 בתוספת א׳ להוראות העיקריות —
 (1) בסעיף 2(א) בדישה במקום ״20,000,000 לירות״ יבוא ״5,000,000 שקלים״!

 (2) בסעיף 2 (ב) במקום ״8,000,000 לירות״ יבוא, בכל מקום, ״2,000,000 שקלים״
 ובמקום ״20,000,000 לירות״ יבוא ״5,000,000 שקלים״;

 (3) בסעיף 2(ג) במקום ״2,000,000 לירות״ יבוא, בכל מקום, ״500,000 שקלים״
 ובמקום ״8,000,000 לירות״ יבוא ״2,000,000 שקלים״!

 (4) בסעיף 2 (ג) —
 (א) ברישה במקום ״2,000,000 לירות״ יבוא ״500,000 שקלים״;

 (ב) פסקאות (2) עד (5) יסומנו(4) עד (7) ולפניהן יבוא:
 ״(3) שוברי קבלה ו

 (4) תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין %״

 (ג) בפסקה (5) המילים ״כהגדרתו בתוספת י״ג״ — יימחקו.

 (5) סעיף 3 יסומן 5 ובסעיף קטן (ב) שבו במקום ״5,000 לירות״ יבוא ״1,500
 שקלים״ ולפניו יבוא:

.6 

 ״רישום מעידות
 לצרבן

 3. יצרן המייצר מוצרי מזון שחייב בניהול מערכת חשבונות על פי
 סעיפים 2(ג) או 2(ד) ירשום בסרט קופה רושמת את תקבוליו ממכירות

 לצרכן שכל אחת מהן אינה עולה על 250 שקלים.

 צורף 4. יצרן המייצר מוצרים ממתכות יקרות שחייב בניהול מערכת חשבונות

 על פי סעיפים 2(ג) או 2(ד) ינהל ספד תנועת המלאי של המתכות
 היקרות שבו יירשמו משקל המתכות שנכנסו לעסק ומשקל המתכות
 שיצאו מהעסק, לרבות משקל המתכת הכלולה במוצרים הגמורים שיצאו

 מהעסק.

 לענין זה —

 (א) ״משקל המתכת היקרה״ — משקל המתכת היקרה המחושב
 לפי תכולת המתכת הטהורה!

 (ב) ״מתכת יקרה״ — זהב, כסף או פלטינה.״

 7. בתוספת ב׳ להוראות העיקריות —

:  (1) בסעיף 2(א)
 (א) בדישה במקום ״12,000,000 לירות״ יבוא ״3,000,000 שקלים״!

 (ב) בפסקה (2) במקום ״1,000 לירות״ יבוא, בכל מקום, ״250 שקלים״!

ת א׳ פ ס ו ן ת קו  תי

ת ב׳ פ פ ו ן ת קו  תי
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 (2) בסעיף 2(ב):
 (א) במקום ״4,000,000 לירות״ יבוא, בכל מקום, ״1,000,000 שקלים״ ובמקום

 ״12,000,000 לירות״ יבוא ״3,000,000 שקלים״!
 (ב) בפסקה (6) במקום ״700 לירות״ יבוא ״150 שקלים״.

 (3) בסעיף 2(ג):
 (א) בדישה במקום ״4,000,000 לירות״ יבוא ״1,000,000 שקלים״;

 (ב) פסקאות (2) עד (6) יסומנו(4) עד (8) ולפניהן יבוא:
 ״(3) שוברי קבלה!

 (4) תעודות משלוח, אם לא נערכה חשבונית בשלב משלוח הטובין,-״
 (ג) בפסקה (5) במקום ״700 לירות״ יבוא ״150 שקלים״ >

 (ד) בפסקה (6) המילים ״כהגדרתו בתוספת י״ג״ — יימחקו.

 (4) בסעיף 3(ב) במקום ״5,000 לירות״ יבוא ״1,500 שקלים״.

 8. בתוספת ג׳ להוראות העיקריות —
 (1) בסעיף 1 אחרי הגדרת ״קמעונאי״ יבוא:

 ״עוסק יחיד״ —

 (א) קמעונאי שבעסקו מועסקים הוא לבדו או הוא עם בן משפחה אחד
 ושמחזור עסקו אינו עולה על 150,000 שקלים.

 (ב) קמעונאי שבעסקו מועסקים הוא לבדו או הוא עם עוזר אחד ושמחזור
 עסקו אינו עולה על 200,000 שקלים ובלבד שנתקיים בו אחד מאלה:

 (1) מקום עסקו אינו קבוע והוא נע עם מלאי סחורתו ברכב שאינו
 רכב מנועי ן

 (2) מוכר את סחורתו בדוכן או במקום פתוח ו

 (3) מוכר את סחורתו במבנה קטן ששטחו אינו מאפשר העמדת קופה
 רושמת, או אם עיקר הכנסתו נובעת ממכירת דברי מכולת, ירקות או

 פירות — גם במבנה אחר.

 לענין זה, ״רכב מנועי״ — רכב המונע בכוח מיכני בכל צורה שהיא
 למעט אופנוע עם רכב צדדי או עם גרור או בלעדיהם, תלת־אופנוע וכן

 אופניים או תלת אופניים עם מנוע עזר.

 (ג) קמעונאי שעסקו מכירת ירקות או פירות בדוכן או במקום פתוח״.

 (2) בסעיף 2 —
(א) —  (א) בסעיף קטן

 (א) בדישה במקום ״7,000,000 לירות״ יבוא ״1,700,000 שקלים״«

t (ב) בפסקה (2) במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״2,500 שקלים״ 

 (ג) בפסקה (5) במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״2,000 שקלים״ ,׳

 (ב) בסעיף קטן (ב) —
 (א) במקום ״4,000,000 לידות״ יבוא, בכל מקום, ״1,000,000 שקלים״ ובמקום

 ״7,000,000 לידות״ יבוא, בכל מקום, ״1,700,000 שקלים״ ו
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 (ב) בפסקו?(4) במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״2,000 שקלים״

ב) יבוא: )  אחרי סעיף קטן

 ״(ג) קמעונאי שמחזור עסקו עולה על 200,000 שקלים ואמו עולה על
 1,000,000 שקלים או שמחזור עסקו אינו עולה על 200,000 שקלים אך בעסקו

 3 או 4 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

 (1) ספר תקבולים ותשלומים«

 (2) סרט קופה רושמת ן

 (3) תיק תעוד חוץ«

 (4) רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המם!

 (5) רשימת המלאי לסוף שנת המס.

 (ד) קמעונאי שמחזור עסקו אינו עולה על 200,000 שקלים ובעסקו לא יותר
 מאשר 2 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות :

 (1) ספר תקבולים ותשלומים

 (2) סרט קופה רושמת או ספר פדיון יומי!

 (3) תיק תעוד חוץ.

 (ה) קמעונאי שמתקיימים בו תנאים (א) או (ב) שבהגדרת עוסק יחיד,
 רשאי במקום מערכת החשבונות המפורטת בסעיף 2(ד) לנהל מערכת חשבונות

 שתכלול לפחות:

 (1) ספר תקבולים ותשלומים שבצד התקבולים שבו יירשם בסוף היום
 כל הפדיון היומי על פי ספירת המזומנים בקופה

 (2) תיק תעוד חוץ.

(ה) חייב לנהוג  (ו) עוסק יחיד שבהר לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף קטן
 על פי האמור להלן:

 (1) יצבור בקופה את כל כספי הפדיון היומי עד לספירתם ורישומם
 בספר תקבולים ותשלומים כמפורט בסעיף קטן(ה)>

 (2) יפקיד את כל כספי הפדיון היומי כאמור לפחות אחת ליומיים
 בחשבונו בבנק.

 (ז) קמעונאי..שמתקיים בו תנאי (ג) שבהגדרת עוסק יחיד, רשאי לנהל
 במקום מערכת החשבונות המפורטת בסעיפים קטנים (א) עד (ד) לסעיף זה,

 מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

 (1) ספר תקבולים ותשלומים שבצד התקבולים שבו יירשם בסוף היום
 כל הפדיון היומי על פי ספירת המזומנים בקופה >

! ( ח ) ן ט  (2) ספר קניות כמפורט בסעיף ק

 (3) תיק תעוד חוץ.
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 (ח) ספד קניות יהיה ספר כרוך ויירשמו בו לגבי כל יום בנפרד:
 (1) כמות הירקות והפירות שנקנו באותו יום בציון סוג הירקות

 וחפירות, שם העסק ויחידת המדידה;

 (2) יתרת הירקות וחפירות בסוף היום.

 (ט) הרישום בספר קניות ייעשה סמוך לכניסת הירקות וחפירות לעסק.

ת (3) בעל גלריה לאמנות ינהל פרט לספרים ולתעוד המפורטים בסעיפים קטנים ו  גלרי

ת 2(א) עד 2(ד) רישום תנועת דברי האמנות המוצגים בגלריה. הרישום כאמור ינוהל י נ מ א  י

 בספר כרוך ויכלול לגבי כל דבר אמנות את הפרטים הבאים:

 (1) מספר סידורי!
 (2) תאריך הרכישה או תאריך קבלת דבר אמנות למכירה תמורת

 עמלה!
 (3) תאור דבר האמנות!

 (4) שמו ומענו של המוכר או של המוסר למכירה תמורת העמלה!
 (5) מחיר הרכישה או המחיר שנקבע על ידי המוסר למכירה

 תמורת העמלה
 (6) תאריך המכירה
 (7) מחיר המכירה ו

 (8) סכום העמלה שנתקבל במכירה תמורת העמלה!
 (9) מספר החשבונית שהוצאה לקונה.

 פטור (4) על אף האמור בסעיפים 6(ב) ו־7(ב) לפרק ב׳ להוראות העיקריות, נישום

 החייב לנהל מערכת חשבונות לפי סעיפים קטנים (ג) או (ד) לסעיף 2, רשאי לא
 לערוך רשימת השיקים עם הסיכום היומי של סרט הקופה הרושמת.״

ספת יי ן תו  9. בתוספת ד׳ להוראות העיקריות _ תיקו

 (1) בסעיף 2 (א) —
 (א) בדישה במקום ״7,000,000 לירות״ יבוא ״2,000,000 שקלים״

 (ב) בפסקה (2) במקום ״7,000 לירות״ יבוא ״1,500 שקלים״!

 (2) בסעיף 2(ב) במקום ״2,000,000 לירות״ יבוא, בכל מקום, ״500,000 שקלים״
 ובמקום ״7,000,000 לירות״ יבוא, בכל מקום, ״2,000,000 שקלים״.

 (3) בסעיף 2(ג) —
 (א) בדישה במקום ״2,000,000 לירות״ יבוא ״500,000 שקלים״«

 (ב) פסקאות (2) עד (5) יסומנו(3) עד (6) ולפניהן יבוא:
 ״(2) שוברי קבלה!״

 (ג) בפסקה (4) המילים ״כהגדרתו בתוספת י״ג״ — יימחקו«

 (ד) בפסקה (6) במקום ״40,000 לירות״ יבוא ״10,000 שקלים״.
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 (4) בסעיף 2(ד) —
 (א) בפסקה (1) במקום ״2,000,000 לירות״ יבוא, בכל מקום, ״500,000

 שקלים״ 5

 (ב) בפסקה (2) המילים ״לא יחולו על עבודות של הפעלת ציוד מכני הנדסי
ך — יימחקו. כ  בלבד, ו

 (5) סעיף קטן(ד) המתחיל במילים ״הסכמים שנערכו״ יסומן(ה).

 10. בתוספת ו׳ להוראות העיקריות בסעיף (3) (א) פסקה (6) במקום המילה ״ההוצאות״
 יבוא, בכל מקום, ״התשלומים״.

 11. בתוספת י׳ להוראות העיקריות בסעיף 2 במקום ״18,000,000 לירות״ יבוא, בכל
 מקום, ״5,000,000 שקלים״ ובמקום ״1,000,000 לירות״ יבוא, בכל מקום, ״250,000 שקלים״.

 12. בתוספת י״א להוראות העיקריות —

 (1) בכותרת בסופה יבוא ״ואחרים״!

 (2) בסעיף 1 בהגדרת ״נותן שירות״ אחרי המקף יסומן (1) ואחריו יבוא:
 (2) נישום אחר המנהל עסק או משלח יד ולא חלה עליו תוספת אחרת מן

 התוספות להוראות אלה״.

 (3) בסעיף 2(א) —

 (א) ברישה במקום ״5,000,000 לירות״ יבוא ״1,000,000 שקלים״ %

 (ב) בפסקה (4) המילים ״בספר פדיון יומי או״ — יימחקו:

 (ג) פסקה (5) — בטלה ופסקאות (6) עד (8) יסומנו(5) עד (7) !

 (ד) בפסקה (5) המילים ״לגבי נישומים המשתייכים לענפים המפורטים
 בנספח ג׳ שבסעיף 28 להוראות אלה״ — יימחקו!

 (ה) בפסקה (6) במקום ״1,000 לירות״ יבוא ״100 שקלים״ ובמקום ״6,000
 לירות״ יבוא ״600 שקלים״.

 (4) בסעיף 2 (ב) —

 (א) במקום ״2,000,000 לירות״ יבוא, בכל מקום, ״400,000 שקלים״ ובמקום
 ״5,000,000 לירות״ יבוא ״1,000,000 שקלים״!

 (ב) פסקה (4) — בטלה ופסקה (3) תסומן (4) והמילים בה ״בספר פדיון
 יומי או״ — יימחקו, ולפניה יבוא:

 ״(3) ספר הזמנות.״

 (ג) בפסקה (5) המילים ״לגבי נישומים המשתייכים לענפים המפורטים
 בנספח ג׳ שבסעיף 28 להוראות אלה״ — יימחקו!

 (ד) בפסקה (6) במקום ״1,000 לירות״ יבוא ״100 שקלים״ ובמקום ״6,000
 לירות״ יבוא ״600 שקלים״!

 (ה) בפסקה (8) במקום ״40,000 לירות״ יבוא ״10,000 שקלים״.
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ת י״ב פ פ ו ן ת  תיקו

ספת י״ג  ביטול תו

ת י״ד פ פ ו ן ת  תיקו

ת ט״ן פ פ ו ן ת קו  תי

 (5) בסעיף 2(ג) —
 (א) בדישה המילים ״המנויים בסעיף 9״ — יימחקו, ובמקום ״2,000,000

 לירות״ יבוא ״400,000 שקלים״.

 (ב) פסקאות (3) עד (5) יסומנו (4) עד (6) ובמקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) שוברי קבלה ?

 (3) חשבוניות לגבי שירות בסכום של 100 שקלים או יותר •, תלוש
 מכירה של קופד, רושמת כמשמעותו בסעיף 2(א) לנספח א׳ שבסעיף
 28 ייחשב כחשבונית לגבי שירות בסכום שאינו עולה על 600 שקלים
 ובלבד שנותני שירותים המנויים בסעיף 3 חייבים בחשבונית לגבי

 כל שירות.״

 (ג) בפסקה (4) המילים ״כמוגדר בתוספת י״ג״ — יימחקו)

 (ד) בפסקה (6) במקום ״40,000 לירות״ יבוא ״10,000 שקלים״.

 בתוספת י״ב להוראות העיקריות —

 (1) בסעיף 2(א) בדישה במקום ״5,000,000 לירות״ יבוא ״1,200,000 שקלים״!

 (2) בסעיף 2(ב) בדישה במקום ״2,000,000 לירות״ יבוא ״500,000 שקלים״ ובמקום
 ״5,000,000 לירות״ יבוא ״1,200,000 שקלים״!

 (3) -בסעיף 2(ג) במקום ״2,000,000 לירות״ יבוא ״500,000 שקלים״!

 (4) בסעיף 2(ז) פסקה (2) במקום ״2,000 לירות״ יבוא ״400 שקלים״.

 תוספת י״ג להוראות העיקריות — בטלה. .... .

 בתוספת י״ד להוראות העיקריות בסעיף 3(א) במקום פסקה (5) יבוא:

 ״(5) פירוט וכמות השמנים שנמכרו במשך היום פרט לשמנים שנצרכו
 לסיכה וסכום המכירות״.

 בתוספת ט״ז להוראות העיקריות —

 (1) בסעיף 2(א) פסקה (6) תסומן(7) ולפניה יבוא:

 ״(6) רישום העבדת יהלומים למכירה על ידי מתווך והחזרתם מהמתווד
 במקדה שלא נמכרו״!

 (2) בסעיף 2 (ב) —

 (א) פסקה (3) תסומן (4) ואחרי המלה ״ינהל״ יבוא ״במקום ספר כניסת
 טובין״ ולפניה יבוא:

 ״(3) יהלומן כאמור בפסקה (2) רשאי לצורך החזרת היהלומים המעובדים
 למזמין העבודה להשתמש בתעודות משלוח של מזמין העבודה בתנאים אלה:

 (א) חומר הגלם המועבר לעיבוד ילווה בתעודת משלוח של המזמין
 בשני עותקים לפחות >
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 (ב) אחרי העיבוד של אותם היהלומים הם יוחזרו למזמין בליווי
 תעודת המשלוח המקורית של המזמין כשעל גביה יצויין תאריך החזרת

 היהלומים המעובדים ואישור המזמין על קבלתם.״

 (ב) אחרי פסקה (4) יבוא:
 ״(5) עסקאות תיווך שנעשו על ידי יהלומן העוסק בתיווך ביהלומים
 בדרך של קניה מהמוכר ומכירה לקונה, כאשר הרווח מהעיסקה הוא דמי
 התיווך בלבד, אין חובה לרשמן בפנקסים כפעולות קניה ומכירה, אם
 ציין בספר העסקאות ליד רישום דמי התיווך את מספר החשבונית
 שהוצאה לו על ידי המוכר ואת מספר החשבונית שהוצאה על ידו

 לקונה״!

 (3) בסעיף 3(א) בפסקה (1) במקום ״וגודל״ יבוא ״וכמות״.

 17. בסעיף 11 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מם׳ 2) (תיקון), התש״ם—
 81980, במקום ״כ״א בתשרי תשמ״א (1 באוקטובר 1980)״ יבוא ״ג׳ בתשרי התשמ״ב (1

 באוקטובר 1981)״.

ן קו  תי
ר ב ע ת מ ראו  הו

 (1) תחילתם של הסעיפים: 6 פסקאות (1), (2), (3), (4)(א) והדישה של פסקה
 (5)¡ 7 פסקאות (1), (2), (3)(א), (3)(ב) ו־(4) > 8 פסקאות (2), (3),
 (4) סרט להוספת סעיף 3 לתוספת ג׳! 9 פסקאות (1), (2), (3)(א) ו־(ד),
 (4)(א)« 11 * 12 פסקאות (3)(א), (3)(ה), (4)(א), (4)(ד) ו־(ה), (5)(א),

 (ד)« 13 ו-16 מיום כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981) !

 (2) תחילתו של סעיף 2(2) מיום ג׳ בתשרי התשמ״ב (1 באוקטובר 1981).

לה 18.  תהי

 ד ב נ י י ג ד
 נציב מס הכנסה

 כ״א באדר ב׳ התשמ״א (27 במרס 1981)
 (דומ 1298—3)

וסח חדש 6, עמי 120 ; ס״ח התשמ״א, עמ׳ ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשל״ג, ע«׳ 626 ; התשמ״א, עמי 978.

 3 ק״ת התש״ם, עמ׳ 978.
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