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 חוק מקדמת קליטה ובטחון, תשי״ט~1959 *

 1. הממשלה מורשית בזה לקבל מבנק ישראל (להלן - הבנק) והבנק מורשה בזה לתת
ן לירות (להלן - המילווה) לצורך סילוק המקדמות ו  לממשלה מילווה בסכום של 110 מילי
ן הקמת שיכונים לעולים ולצורך סילוק מקדמות  הארעיות שהממשלה קיבלה מהבנק למימו

ות ששימשו למימון הוצאות שנבעו מצרכי בטחון בשנת הכספים 1956/57.  ארעי

 2. תנאי המילווה ומועדי פרעוני ייקבעו בהסכם בין שר האוצר לבין נגיד הבנק באישורה
 של ועדת הכספים של הכנסת.

 מילויה לממשלה
 מבנק ישראל

 תנאי המילווה

 תחילה 3, תהילתו של חוק זה ביום כ״א באדר ב׳ תשי״ט (31 במרס 1959).

ל ו כ ש י א ו  ל

 שד האוצר
־ ג ו ר י ו ן ד ב ן ו  ד

 ראש הממשלה

־ צ ב ק ב ן ח צ  י

נה  נשיא המדי

 י נתקבל בבנסת ביוט ביא באדר ב׳ תשייט (31 במרס 1059); הצעת החוק ודברי השבר נתפרסמו בהיח 385׳ תשייט׳

 חוק הרשויות המקומיות(אגרת העברת מקרקעין), תשי״ט-1959*

 1. בחוק זה -
 ״רשות מקומית״ — עיריה או מועצה מקומית!

 ״אגרת העברת מקרקעין״ -
 0) אגרה לפי הפרטים 1, 2׳ 3(א) ו־(ב)׳ 5׳ 6׳ 8 (א) ו־16 לתוספת לתקנות

 העברת מקרקעין (אגרות), תשט״ז-־11956;
 (2) מס בולים המשתלם לפי הקטע האחרון של פרט 23, לפי פרט 32 (3ב) או

 לפי פרט 37 (ג) לפקודת מס הבולים 2.

 2. החייב בתשלום אגרת העב־ית מק־־קעין ישלם ביחד עש האגרה האמורה תוספת אגרה
ן שהוא משלם כאמור  לטובת הרשויות המקומיות בשיעור של מחצית אגרת העבדת המקרקעי

 (להלן — תוספת אגרה).

 3. דין תוספת האגרה לכל דבר כדין אגרת העברת המקרקעין שעליה היא משתלמת
 אם אין הוראה אחרת בחוק זה.

 שיעור
 תופשת אגרה

 דין תוספת
 האגרה

ו בחיית 369׳ חשי״ט« ד ר פ ת  • נתקבל בכנסת ביוט 3״s באדר ב׳ תשייט (1 באפריל 1859); הצעת הוווק ודברי הסבר נ
 עמי 124.

 1 ק״ת 581׳ תשט״ז׳ עמי 472; ק״ת 632׳ תשט״ז׳ עמי 1187; ק״ת 778׳ תשי״ח, עמ׳ 872.
 2 חוקי א״י׳ ברך בי׳ פרק קל״.:׳ עמי 1302; סייח 21׳ תש״ט׳ עמי 171; סייח 166׳ תשי״ד׳ עטי!)22.
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 4. . תוספת האגרה שגבה האוצר תשולם לרשות המקומית ש!:ההומה נמצאים המקרקעין תשלום לרעות
יקבע בתקנות, המקומית  שעליהם משתלמת אגדת ההעברה, ובאין רשות מקומית כזאת ••- כפי שי

ות מקומיות. חלוקה גין מספר י  5. היו המקרקעין שעליהם שולמה תוספת אגדה בתחומן של מספר רשו
לק רשויות מקומיות ה ה י ; ה ה מ ו ה ת ב  תחולק התוספת בין אותן הרשויות, לכל אחת לפי שווי המקרקעין ש

 מהמקרקעין מחוץ לתחומה של כל רשות מקומית - יהא החלק היחסי של התוסכת ההל על
 אותם המקרקעין משתלם כפי שייקבע נ תקנות.

ית החייב בתוספת אגרה ישולם דרד הטבעה על אף ביול של מכתב י  6. מס בולים על מכתב הקצאת מנ
 האמור בפקודת מס הבולים. - הקצאה

 7. חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים), תש״י-־31950 - בטל. ביטיל

 8. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתקין תקנות ביצוע ותקנות
 בכל הנוגע לביצועו.

 9. תחילתו של חוק זה היא בתום שלושים יום מיום קבלתו בכגםית. תחילה

ד ב ן ־ ג ו ר י ו ן י׳ ש ר א ל ב ר ־ י ה ו ד ה ו  ד
 ראש הממשלה שר הפנים

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 3 ס״ח 58׳ תש״י׳ עמי 1

דת מם הבולים, תשי״ם-1959*  חוק לתיקון פקו

, הפסקאות (ב) ו־(ד), במקום תיקון סעיף 74 דה) -הפקו ם' (להלן לי  1, בסעיף 74 (5),:לננהודת מס הבו
 ״שר האוצר״ יבוא ״שר האוצר או מי שהוסמך על ידיו לצורך •!ה״.

 2. בתוספת לפקידה ־־ תיקון התוספת
 (1) בפרט 23, במקום ״יהא המס ארבעה למאה ממכומה״ יבוא ״יהא המס

 שלושה וחצי למאה מסכימה״;
ל אותה העברה  (2) בפרט 32, בפסקה (3ב), במקום ״אותו המס שהיו; משתלם ע
 לפי תקנות העברת קרקעות (אגרות)- 1939, אילו ביצעה המורשה, בהתאם
 להרשאה׳ ביום מתן ההרשאה, אם אותה העברה לא פוטרה מתשלום אגרה לפי
ל א תה העברה ר האגרה שהיתה משתלמת ע  התקנות האמורות״ יבוא ״מס בשיעו
 לפי תקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט״ז-21956, אילו ביצעה המורשה
 בהתאם להרשאה ביום נתינתה בתוספת i %12 מאותה אגרה? והוא, כשאותה

 העברה אינה פטורה מתשלום אגרה״;

- נתקבל בכנסת ביוש כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1950); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ו! 370׳ חשי״ט,
 עמי 133.

 1 חוקי א״י, כרך בי, פרק קל״:׳ עמי 1302.
 2 ק״ח 581׳ תשט״ז׳ עמי 472.
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 (3) בפרט 37, בפסקה (ג) -
 (א) אחרי ״יהיה המם על העברת מניות״ יבוא ״או סטוק״;

 (ב) במקום ״חמישה למאה״ יבוא ״שלושה וחצי למאה״.
 תחילה 3. תחילתו של חוק זה היא בתום שלושים יום מיום קבלתו בכנסת.

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שד האוצר

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

ני(הוראות שונות)(תיקון מס׳ 7), תשי״ט-1959 *  חוק מס הרכוש העירו

 תיקון החיק 1, בסעיף 1 לחוק מס הרכוש העירוני(הורא.־ת שונות), תש״ט—1949! —

 (1) ברישה, אתרי ״וביום י״א בניסן תשי״ח (1 באפריל 1958)״ יווסף ״ולשנים
 המתחילות ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959) וביום ד׳ בניסן תש״ב

 (1 באפריל 1900)״;
, אחדי ״וביום י״א בניסן תשי״ח (1 באפריל 1958)״ (  (2) בסעיף קטן מי
 יווםף ״וביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959) וביום ד׳ בניסן תש״כ

 (1 באפריל 1960)״.

 תהילה 2. תחילתו של חוק זה ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959).

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

ב באדר ב׳ תשייט (1 באפריל 1959); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בהית 384׳ תשייט/  * נתקבל בכיפת ביום כי
 עמ׳ 245.

 « פייה 19׳ תשיט׳ עמי 152; סיח 228, תשי״ז׳ עמי 116.

 פפר החוקים 278, א׳ כנים! ח׳עי״ט, 8.4.1059

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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 המחיר 60 פרוטה


