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 תקנות התקציב (מסירת מידע), התשמ״ה—1985



 תקנות המכס (תיקון), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו־232 לפקודת המכס •י, אני מתקין תקנות אלה:

! 1. בתקנה 12 לתקנות המכס, התשב״ו—1965 2 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי 2 , י ן תקנ קו  תי

 הגדרת ״מחסן לייצור רכב״ יבוא:

 ״״מחסן לכימיקלים״ — מחסן חצרים הנמצא בשטח נמל, והוא מיועד לאחסנה
 והשבחה של כימיקלים המיובאים בצובר, בתנאי שהוא מצוייד במערכת שינוע
 פנאומטית המאפשרת פריקה ישירה מהאניה ושינוע לשחרור לצריכה בארץ או

 לייצוא.״

ח תקני- 3! 2. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״ומחסן לכימיקלים״. ק י  ת

ה 5! 3. בתקנה 15 לתקנות העיקריות — נ ק ן ת קו  תי

 (1) בתקנת משנה (א) —

 (א) בפסקה (1), במקום ״20,000 שקלים״ יבוא ״100,000 שקלים״ ובמקום
 ״7,000 שקלים״ יבוא ״35,000 שקלים״;

 (ב) בפסקה (2), במקום ״לעשרים וחמישה אחוזים מהמכס״ יבוא
 ״לחמישים אחוזים ממסי היבוא״ ובמקום ״1,000,000 לירות״ יבוא

 ״7,500,000 שקלים״;

 (2) בתקנת משנה (ב) —

 (א) בפסקה (1), במקום ״סי״פ״ יבוא ״לענין דיני המכס״.

 (ב) במקום פסקה (2) יבוא:
 ״(2) היה סכום הערבות או הביטוח בזמן כלשהו במשך תקופת
 הרשיון נמוך משווי הטובין המוחסנים, יהא בעל הרשיון חייב להמציא
 ערבות בנקאית על כל סכום המסים שבהם חייבים הטובין המוחסנים,
 למשך ששה חדשים מתאריך השלמת הערבות או הביטוח; ובמקרה
 של הישנות הדבר יהא בעל הרשיון חייב במתן ערבות בנקאית
 כאמור למשך שנה אחת; אם לאחר מכן יחזור הדבר על עצמו, תינתן

 הערבות לזמן בלתי מוגבל.״

. בתקנה 17(ב) לתקנות העיקריות, המלים ״או מחסן לייצור״ — יימחקו. n 4 ,ן תקני קו  תי

2 5. האמור בתקנה 21 לתקנות העיקריות יסומן. (א), הסיפה המתחילה במלים ״וכן ! • י נ ק ן ת  תיקו

 יתקין מנעולים״ — תימחק, ואחרי תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(ב) בעל מחסן רשוי ימציא אישור של משטרת ישראל על בטיחות המחסן,
 בהתאם לנדרש לגבי פרט 117א לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),

 התשל״ג—1973 3.״

נת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39. י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 247; התשמ״ד, עמי 637.

 3 ק״ת התשל״ג, עמי 684; התשמ״א, עמ׳ 760.
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ן תקני, 23י  6. בתקנה 23ו(ב) לתקנות העיקריות, אחרי ״למעט מחסן קיירור״ יבוא ״ומחסן תיקו
 כימיקלים״.

ה 23ז נ ק ן ת  7. בתקנה 23ז לתקנות העיקריות, תקנות משנה (ב) עד (ד) יסומנו (ד) עד (ו) כסדרן, תיקו
 ולפניהן, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) הותר ושימון •החסנה יראו את בעל הטובין או את סוכנו כאחראים לתשלום
 המסים החלים על הטובין מעת קבלתם בנמל היבוא עד להחסנתם בפועל במחסן

 הרשוי.

 (ב) נתקבלו טובין להחסנה במחסן רשוי יראו את בעל הרשיון כאחראי לתשלום
 המסים החלים על הטויבין מעת קבלתם בפועל להחסנה עד לסילוקם מפיקוח רשות

 המכס.

 (ג) בעת העבות טובין ממחסן רשוי אחד למשנהו יראו את בעל הטובין או
 סוכנו כאחואים לתשלום המסים החלים על הטובין מוגע קבלתם מהמחסן הושוי

 ^ הואשון עד החסנתם בפועל במחסן הושוי האחר.״

ה נ2ת נ ק ן ת  8. בתקנה 23ה(ג) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקו

 ״החסנתם של הטובין תושלם ביום סילוקם מהנמל או מהמחסן הרשוי הראשון
 אולם רשאי המנהל להאריך מועד זה ב־24 שעות מטעמים שיירשמו.״

ן תקני, 23יא  9. בתקנה 23יא לתקנות העיקריות, אחרי ״בעל רשיון״ יבוא ״או בעל הטובין, או תיקו
 סוכנו״.

ת פ ס ו ת ן ה  10. בתוספת השישית לתקנות העיקריות — תיקו
 הששית

 (1) בנוסח של בקשה לרשיון/לחידוש רשיון מחסן כללי/פרטי, אחרי יום הרישום
;  ,יבוא״ מספר עוסק במע״מ ״

 (2) הםיפה המתחילה במלים ״תיאור טובין והמכס החל.עליהם״ — תימחק;

 (3) בחלק ה׳ בסופו יבוא :

 ״8. אישור על דיווח תקין לרשויות מע״מ״.״

 בתוספת השביעית לתקנות העקיריות, בחלק א׳ —

 (1) בדישה אחרי ״מרחק מקסימלי מבית המכס״ יבוא ״בקו אוירי״;

 (2) בפסקה 9, האמור בטור ג׳ — יימחק.

 כ״ט בכסלו התשמ״ה (23 בדצמבר 1984) י צ ח ק מ ו ד ע י
) שר האוצר 3 ־ 2 מ 5 ח ) 

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
 השביעית
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 תקנות התקציב (מסירת מידע), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק התקציב לשגת הכספים 1984, הוזשמ״ד—
(להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה: 11984 

 1. בתקנות אלה —

 ״מידע״ — ידיעה, נתון או רישום, בין במסמך ובין בתצלום, הקלטה או מאגר מידע
 אלקטרוני;

 ״תאגיד״ — כמשמעותו בסעיף 16 לחוק.

 2. תאגיד חייב לפי דרישת המנהל הכללי של משרד האוצר, למסור לו מידע כמפורט
 להלן, לגבי שנת הכספים 1984, בדרך ובמועד שיקבע בדרישה —

 (1) העתק של כל הסכם שערך התאגיד לביצוע עבודה או פעולה או של
 הסכם שעבודה או פעולה מבוצעת מכוחו;

 (2) פירוט העבודות או הפעולות שהתאגיד ביצע או שהוחל בביצועם;
 (3) פירוט הסכומים שהתאגיד שילם בעד ביצוע עבודה או פעולה;

 (4) פירוט הסכומים שהתאגיד לווה ותנאי ההלוואה;
 (5) פירוט הסכומים שהתאגיד שילם על חשבון החזר הלוואות.

 3. גוף שהוראות סעיף 24 לחוק חלות עליו(להלן — גוף מתוקצב) חייב, לפי דרישת
 המנהל הכללי של משרד האוצר, למסור לו מידע כמפורט להלן, בדרך ובמועד שיקבע

 בדרישה —
 (1) העתקים של הסכמי השכר עם עובדי הגוף המתוקצב;

 (2) פירוט של מקבלי השכר בגוף המתוקצב, דרגת השכר של כל אחד
 מהם, פירוט התשלומים הכלולים בשכר, לרבות החזר הוצאות והטבות,

 ניכויים ונתוני עזר לחישוב לקביעת השכר;
 (3) פירוט של מקבלי השכר שפרשו מהגוף המתוקצב או שפרשו לגימלאות

 בשנת הכספים 1984 ופירוט תנאי הפרישה.

 4. מי שלא מסר מידע כאמור בתקנה 2 או 3, דינו — קנס שמונים אלף שקלים.

בת תאגיד  חו
ר מידע  למסו

בת גוף  חו
ר ב למסו צ ק ו ת  מ

 מידע

ו  עונשי

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 כ״ט בכסלו התשמ״ה (23 בדצמבר 1984)
 (חמ 1841—3)

ב 91, עמי 67.  1 חוקי תקצי
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