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 תקנות המכס (תיקון מס׳ 3), התשנ״ב~992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68 ו־232 לפקודת המכס', אני מתקין תקגות אלה:

 תיקון תקנה 15 1. בתקנה 15 (א) לתקנות המכס, התשכ״ו-21965 (להלן - התקנות העיריות) -י

 (1) בפסקה (1), המלים ״או בסך 7500 שקלים הכל לפי הגבוה יותר״ - יימחקו:

 (2) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) במקום הערבות כאמור בפסקה (1) - אישור מחברת ביטוח בנוסח

 שבתוספת העשירית, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה

 במשך כל תקופת הרשיון(להלן - הכיסוח): סכום הביטוח בפוליסת הביטוח

 ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לעניו דיני המכס בתוספת מסי היבוא

 החלים על הטובין: בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת

 המנהל: כמו כן יגיש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום

 הביטוח - תוך שבעה ימים מיום השינוי:״.

 (3) במקום פסקה (3) יבוא:

 ׳׳(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), יהא בעל הרשיון חייב להמציא

 ערבות בנקאית על מלוא סכום מסי היבוא החלים על הטובין המוחםנים במשך

 ששד, חודשים, אם נתקיים אחד מאלה:

 (1) בעל הרשיון לא פעל כאמור בתקנת משנה (א) בזמן כלשהו במשך

 תקופת הרשיון:

 (2) נמצא כי סכום הביטוח המפורט באישור איננו מכסה את מלוא ערך

 הטובין המוחסנים בתוספת מסי היבוא החלים עליהם:

 נשנה מקרה כאמור בפסקה(1) או(2) - תומצא הערבות הבנקאית למשך

 שנה אחת, ובמקרה נוסף, תומצא הערבות הבנקאית לזמן בלתי מוגבל.״.

 (4) במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(א2) (1) המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו רשאי להמציא למנהל,

 במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת

 העשירית מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו כלי הרכב

 המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון

 (להלן - ביטוח כלי הרכב).

 (2) סכום ביטוח כלי הרכב יהיה 5% ממסי היבוא החליט על

 המספר הממוצע של כלי הרכב המוחםנים במחסנו אך לא פחות

 מהמסים החלים על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, לכל מחסן

 בנפרד: בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת

 המנהל.

 (3) חישוב סכום הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי

 הרכב שהוחסנו במחסני בעל הרשיון בשנה שהסתיימה ב־31

 בדצמבר של השנה שקדמה למועד החישוב.״.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.

 2 ק״ת החשכ״ו, עמי 274.
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 (5) פסקה (5) - בסלה.

 2. בתוספת השביעית לתקנות העיקריות, בחלק ב׳, בפסקה (1), במקום הסיפה המתחילה תיקון התוספת
ח י ע י ב ש  במי"ים ״לענין זה״ יבוא ״לעניו זה, ״ערך״ - ערך הטובין לעניו דיני המכס.״. ה

 3. אחרי התוספת התשיעית לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תוספת

 עשירית

 "תוספת עשירית

 (תקנה 5(א)(2) ו־(א2))

 אישור חברת הביטוח
 למ:וד

 גובה המכס

 תחילה

 הנזון: ביטוח מחסן רשוי.

 הכתובת

 אנו מאשרים בזה, כנדרש בתקנה 15(א)(2) או 15(א2) לתקנות המכס, התשכ״ו-1965, כי למן

 יום עד יום הטובין המוחסנים במחסן הרשוי הנ״ל מבוטחים על ידינו כנגד סיכוני

 פריצה בערכם לענין דיני המכס, בתוספת המסים שבהם חייבים הטובין, בסכום שקלים חדשים.

 מנהל המכס ומע״מ נקבע בפוליסה כמוטב בלתי חוזר לענין תגמולי ביטוח שישולמו בקשר למסים
 המבוטחים כאמור, שטרם שולמו לרשות המכס.

 במקרה של ביטול הפוליסה בידי צד כלשהו לפני מועד סיומה, אנו מתחייבים בזה להודיעכם על כך, 30

 ימי ש לפחות לפני פקיעת פוליסת. הביטוח.

 כמי כן, אנו מתחייבים בזה להודיעכם על כל שינוי בסכומי הביטוח, תוך שבעה ימים מיום השינוי.

 חתימת מורשה החתימה

 וחותמת חברת הביטוח״

 4. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 י״ג באב התשנ״ב (12 באוגוסט 0992

 (חמ 3-25)

 הוספת פרס (צח)
 בתוספת הראשונה

 צו המועצות המקומיות (נ) (תיקון התוספת הראשונה, ביר אל־מכסוו),
 התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, במקום פרט(צח) יבוא:  1 . בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(ב), התשי״ג-21953

 ״(צח) המועצה המקומית ביר אל־מכסור.

 תאריך הקמתה: ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990).

 תחום המועצה: גושים וחלקי גושים רישום קרקע:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ג, עס׳ 1174: התש׳׳ן, עמי 619.
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 הגושים: 10334, 10361, 10502, 12218, 12219 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 12216, 12217, 17560, 17647, 17648, 17652 כמסומן בקו כחול במפה

 הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ב בתמוז התשנ׳׳ב(23

 ביולי 1992) שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על

 מחוז הצפון, נצרת עלית ובמשרד המועצה המקומית ביר אל מכסור.״

 כ״ב בתמוז התשנ״ב (23 ביולי 1992)

י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-701) א

 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (ב) (בסמת טבעון) (תיקון), התשנ״ב-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, במקום פרט(סה) יבוא:  החלפת פרט (סה< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(ב), התשי״ג-21953

 בתוספת הראשונה

 ״(םה) המועצה המקומית בסמת טבעון.

 תאריך הקמתה: כ״ה בכסלו התשכ״ט (16 בדצמבר 1968).

 תחום המועצה: גושים וחלקות קרקע (ועד בכלל):

 הגושים: 10366 - בשלמותו.

 החלקות: 3 עד 5 וחלקי חלקות 2, 7 בגוש 10364, כמסומן במפה:

 ,1 4, 5 וחלקי חלקות 2, 3 בגוש 10367 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000

 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ב בתמוז התשנ״ב (23 ביולי 1992), שהעתקים ממנה

 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון נצרת עלית

 ובמשרד המועצה המקומית בסמת טבעון (להלן - המפה):

 1 עד 18, 21, 25 עד 214, 216 עד 391 וחלקי חלקות 19, 20, 22, 23 בגוש 10368,

 כמםומן במפה:

 חלק מחלקות 4 עד 6 בגוש 10465, כמסומן במפה:

 3 עד 8, 13 עד 19 וחלקי חלקות 1, 2, 10 בגוש 10468, כמסומן במפה:

 7 וחלקי חלקות 1, 6 בגוש 10473, כמםומן במפה:

 ,2 6 עד 8, 10 עד 25 וחלקי חלקות 3, 5, 26, 28 בגוש 10474, כמסומן במפה:

 5 וחלקי חלקות 1, 4, 7 בגוש 10476, כמםומן במפה:

 4, 5, 7 וחלקי חלקות 3, 6 בגוש 10477, כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 1 בגוש 12181, כמסומן במפה:

 חלק מחלקות 1 עד 3 בגוש 12182, כמסומן במפה.״

 כ׳׳ב בתמוז התשנ׳׳ב (23 ביולי 1992)

י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-701) א

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי׳׳ג, עמ׳ 1174!'התשכ׳׳ט, עמ׳ 657.

 1472 קובץ התקנות 5468, כ״ח כאב התשנ׳׳ב, 27.8.1992



 תיקון פרט (נז)
 בתוספת הראשונה

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשנ״ב-992ו

 כתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי׳׳ח~21958,

 בפרט (נז) -

 (1) בהגדרת ״מפה׳/ אחרי המלים ״והחתומה ביד שר הפנים ביום ב׳ בסיון

 התשמ׳׳ט (5 ביוני 1989)״ יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה

 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום כ״ב בתמוז התשנ״ב (23 ביולי 1992):״.

 (2) מתחת לקו המפריד -

 (א) בקטע הגושים, במקום ״12213 עד 12216״ יבוא ״12213 עד 12215״

 ובמקום ״17558, 17560, 18446״ יבוא ״17558, 18446״;

 (ב) בקטע חלקי הגושים, במקום ״18452״ יבוא ״12216, 12217, 17560,

."18452 

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 כ״ב בתמוז התשנ״ב (23 ביולי 1992)

 (חמ 36.:-3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עפ׳ 256.

 2 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1256; התשמ״ט, עמ׳ 1136.

 חובת ניהול
 מערכת חשבונות

 הודאות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשג״ב-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 (א)(4) לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), אני קובע לאמור:

 1. בהוראות אלה -

 ״מחזור״ - סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים בשנת המס הקודמת, לרבות מסים

 עקיפים ולרבות תקבולים שאינם ממכירות ואינם תמורה בעד שירותים שנתקבלו בשנת המס

 הקודמת, אך למעט מכירת רכוש קבוע, למעט הלוואות שנתקבלו ולמעט תקבול שהנציב

 אישר, בכתב, לגביו כי הוא תקבול חד־פעמי בידי המוסד, והכל מוכפל ב־12 ומחולק למספר

 חו־שי הפעילות של המוסד בשנת המס הקודמת: לעניו זה, ״חודש״ - לרבות חלק ממנו:

 ״מוסד״ - מוסד כמשמעותו בסעיף 130(א)(4) לפקודה, למעט מוסד החייב בניהול ספרי חשבונות

 מכוח דין אחר, וקיבל אישור בכתב מהנציב שלא לנהל ספרי חשבונות לפי הוראות אלה.

.  ״ההוראות״ - הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2), התשל״ג-21974

 2. (א) מוסד שמחזורו עולה על 500,000 שקלים חדשים, או שמעסיק מעל 10 מועסקים,
 חייב לנהל, לכל שנת מס, מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות

 הנהוג •ת, לרבות:

 (1) ספר קופה:

 (2) שוברי קבלה, שבהם יצויינו, בנוסף לאמור בסעיף 5(א)(2) להוראות, מספר

 תיק המוסד אצל פקיד השומה:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120! סייח התשנ״ב, עמי 174.
 ק״ח התשל״ג, עמ׳ 626; התשנ״ב, עמי 522.

 קובץ התקנות 5468, כ״ח באב התשנ״ב, 27.8.1992 1473



 תקבולים בשל מכירת נכסים או בשל מתן שירותים יירשמו בפנקס שוברי קבלות

 נפרד!

 תקבולים בשל תרומות יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד: על כל קבלה בפנקס

 שובר קבלות לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המלה ״תרומה״. אם ניתן למוסד

 אישור לפי סעיף 46 לפקודה, יודפסו על הקבלה גם המלים: ״למוסד אישור מס

 הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה״:

 (3) חשבון הכנסות אשר בו יירשמו בנפרד, הכנסות בשל:

 (א) הקצבות והשתתפויות מאחרים:

 (ב) תרומות;

 (ג) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה:

 (ד) הכנסות מהשכרה:

 (ה) תקבולים מדמי חבר:

 (ו) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרה

 הציבורית של המוסד:

 (ז) תמורה בעד מכירת רכוש קבוע:

 (ח) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה שחל עליהם סעיף 3(ח) לפקודה:

 (מ) הכנסות אחרות.

 (4) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות: הרישום יכלול

 את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו.

 (5) חשבון הוצאות אשר בו יירשמו בנפרד, הוצאות בשל:

 (א) תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר:

 (ב) שכר עבודה והוצאות נלוות: ,

 (ג) הוצאות הנהלה וכלליות:

 (ד) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה.

 (ה) סכומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרה

 הציבורית של המוסד:

 (ו) סכומים לרכישת נכסים הוניים.

 (ז) רכישת אגרות חוב שחל עליהן סעיף 3(ח) לפקודה.

 (ח) הוצאות אחרות.

 (ב) מוסד שמחזורו אינו עולה על 500,000 שקלים חדשי^ חייב לנהל, לכל שנת מם,

 חשבונות שתכלול לפחות -

 (1) ספר תקבולים ותשלומים, שבו יירשמו בטורים נפרדים:

 (א) בצד התקבולים -

 (1) הקצבות והשתתפויות של אחרים:

 (2) תרומות:

 (3) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה:
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 ציון שמות

 הכנסות מעסק

 החלת ההודאות

 תחולה

 (4) הכנסות מהשכרת נכסים!

 (5) תקבולים מדמי חבר!

 (6) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין

 למטרה הציבורית של המוסד!

 (7) תמורה ממכירת נכסים הוניים!

 (8) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה שחל עליהם סעיף 3(ח) לפקודה!

 (9) הכנסות אחרות.

 (ב) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות. הרישום

 יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו.

 (ג) בצד התשלומים -

 (1) תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר:

 (2) שכר עבודה והוצאות נלוות!

 (3) הוצאות הנהלה וכלליות;

 (4) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה!

 (5) תשלומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין

 למטרה הציבורית של המוסד.

 (6) רכישות הוניות.

 (7) סכומים לרכישת איגרות חוב, שחל עליהם סעיף 3(ח) לפקודה.

 (8) •הוצאות אחרות.

 (ד) שוברי קבלה, שבהם יצרינו, בנוסף לאמור בסעיף 5(א)(2) להוראות,
 מספר תיק המוסד אצל פקיד השומה.

 תקבולים בשל תרומות יירשמו בפנקס שובר קבלות נפרד. על כל קבלה בפנקס

 שובר קבלות לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המלה ״תרומה״! אם ניתן

 למוסד אישור לפי סעיף 46 לפקודה, יודפסו על הקבלה גם המלים: ״למוסד

 אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה״!

 (ה) תיק תיעוד חוץ.

 3. על אף האמור בסעיף 5(א)(4) שבפרק ב׳ להוראות, רשאי מוסד שלא לרשום שמו של
 תורם, ;*ם יציין בשובר קבלה במקום המיועד לרישום שם המשלם, את המלים ״תרומה בעילום

 שם״.

 4. מוסד שיש לו הכנסה מעסק ינהל, בנוסף לאמור בהוראות אלה, מערכת פנקסים נפרדת

 לגבי הכנסתו מעסק, לפי התוספת המתאימה בהוראות.

 5. ההוראות יחולו, בשינויים המחוייבים, על המוסד.

 6. תחולתן של הוראות אלה בשנת המס 1993 ואילך.

ש י ב ה ג ש  מ

 נציב מס הכנסה

 י״ב ב*וב התשנ״ב (11 באוגוסט 1992)

 (חמ 3-308)
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 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גוזרים),
 התשנ״כ-1992

 בהתאם לסעיף 27א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשל״ט־1978' (להלן - החוק), אני
 מודיע לאמור:

 התאמת שיעור 1 . עקב עליית המדד שפורסם בחודש יולי 1992 לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 1991 יהיה

ת נוסח פרטים 1 עד 5 בתוספת הרביעית לצו החל ביום ג׳ באלול התשנ״ב (1 בספטמבר 1992) ו י ג  א

 כמפורט להלן:

 תוספת רביעית

 (סעיפים 10 ו־26)

 בשקלים חדשים

 1. בעד מתן כתב הסמכה למנהל מקצועי 37

 2. בעד רשיון למשרד המפעיל עד 10 משאיות או חידושו, לשנה 37

 3. בעד רשיון למשרד המפעיל מ־11 עד 30 משאיות או חידושו, לשנה 55

 4. בעד רשיון למשרד המפעיל 31 משאיות או יותר או חידושו, לשנה 92

 5. בעד רשיון להשכרת גרורים או חידושו, לשנה 92

 י״ג באב התשנ״ב (12 באוגוסט 1992)
ן ב ב א ק ע  (חמ 3-711) י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשל״ט, עמי 66: התש״ן, עמי 43¡ התשנ״א, עמ׳ 765.
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