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 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים)(מס׳ 5),
 תשכ״ז-1966 ׳י

 1. בסעיף 3 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 1 —

 (1) במקום סעיף קטן (1) יבוא:
 ״(1) רשות מקומית רשאית, בחוק עזר׳ להטיל על כל אדם העוסק
 בתחומה במלאכה או בעמק מן המפורטים בחוק העזר, בין שניהולם בתחום
 הרשות המקומית ובין שהוא במקום אחר, מס שייקרא בעיריה ״מס עסקים
 עירוני״ ובמועצה מקומית ״מס עסקים מקומי״, בשיעור שייקבע בחוק
 העזר ושלא יעלה על חמשת אלפים לירות לשנה לכל מקום שבו האדם
 עוסק במלאכה או בעסק האמורים, בלי שמציאותם של מלאכה או עסק של
 אותו אדם במקום אחד, בין בתחום הרשות המקומית ובין מחוצה לה,
 תשפיע על קביעת שיעור מס העסקים במקום הנדון׳ והוא, אף אם המקום
 הנדון משמש לניהול המלאכה או העסק במקום האחר; והמס ייקבע לפי
 ממדי המלאכה או העסק ואופי העיסוק באותו מקום בלבד׳ לפי מבחני

 הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן(2).״;

 (2) בסעיף קטן(2), בפסקה (א) —
 (1) במקום ״אלפיים לירות״ יבוא ״חמשת אלפים לירות״:
 (2) במקום ״בין לפי שכר הדירה, המשתלם על כל מקום
 שבו עוסקים באותם מלאכה או עסק ובין לפי גדלם או מספר
 לקוחותיהם של כל מלאכה או עסק כאלה, או בבל אופן אחר,
 שיהיה עשוי להיקבע בחוקי העזר״ יבוא ״לפי המבחנים
 הבאים, כולם או מקצתם: היקף המלאכה או העם?[׳ לרבות
 המחזור׳ וכן מספר המועסקים, תצרוכת החשמל, משקל
 המכונות או ההספק שלהן, השטח, ומבחנים אחדים שיש בהם
 כדי להצביע על ממדי המלאכה או העסק — הכל לפי שייקבע

 בחוק העזר לגבי מלאכה או עסק פלונים.״;

 (3) אחרי סעיף קטן (2) יבוא:
 ״(2א) על אף האמור בסעיף קטן (1) לא יוטל מם עסקים לגבי
 מלאכה או עסק שאין להם בתחום הרשות המקומית מקום כגון בית מלאכה,
 בית חרושת, משרד, חנות, מחסן, מיתקן, תחנה להעלאת נוסעים, או מקום
 כיוצא באלה: אך לא יהא בהוראה זו כדי למנוע הטלת מס עסקים, לגבי

 עבודות קבלניות.״.
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