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 חוק מם קניה (סחורות ושירותים)(תיקון מס׳ 5), תשל״א-1970 ״

 1. בסעיף 1 לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—952 ג ! (להלן - החוק העיקרי),
 בהגדרת ״מכירה״, בסופה יבוא ״וכן קבלת סחורה לאחר שנעשתה בה פעולת ייצור, וייצור
 סחורה, אשר שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת קבע אותה בצו, בידי אדם

 לצורך עצמי״.

 תיקון סעיף 1

 2. במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

 5. (א) הרואה עצמו מקופח על ידי סיווג סחורה או שירות או על
 ידי קביעת מחיר סיטוני או מחיר שירות, או על ידי מעשה המנהל בסחורה
 לפי סעיף 4(0, רשאי לערוד עליהם לפני ועדת ערר תוך שלושים יום
 מהיום שבו נמסרה לו הודעה על הסיווג, הקביעה או המעשה האמורים,
 ובלבד שהפקיד בידי המנהל את סכום המם במועד שנועד לפרעונו או

 את הסחורה, לפי הענין, או נתן ערובה כפי שקבע המנהל.

 (ב) על קביעת המנהל בדבר הערובה לפי סעיף קטן (א) ניתן
 לערוד בערר ביניים לפני יושב ראש ועדת ערר תוך שלושים יום מהיום
 שבו נמסרה לעורר הודעה כאמור בסעיף קטן (א); החלטת יושב ראש

 ועדת הערר תינתן תוך ארבעה עשר יום ותהיה סופיה.

 (.0 הוגש ערד ביניים כאמור בסעיף קטן (ב) ניתן לערור ללא
 הפקדה או מתן ערובה לפי סעיף קטן (א), אלא שהועדה לא תדון בערר
 כל עוד לא מילא העורר אחר החלטת יושב ראש ועדת הערר בערר

 הביניים.

 ״ערר וערר
 ביניים

 החלפת סעיף 5
 והוספת סעיפים

 5א/ 5ב ו־5ג

 5א. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, ימנה ועדות ערר
 של שלושה לענין סעיף 5; יושב ראש ועדת ערר יהיה אדם הרשום

 בפנקס עורכי הדין.
 (ב) הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשב״ט—

 1969 2, יחולו על ועדת ערר בשינויים המחוי־בים לפי הענין.

 (ג) ועדת ערר רשאית לפסוק בדבר הוצאות הערר, לרבות שכר
 טרחת עורך דין, הוצאות נסיעה ושכר בטלה של עדים.

 5ב. על החלטתה של ועדת ערר ניתן לערער בבעיה משפטית לבית
 המשפט המחוזי תוך שלושים יום מהיום שהובאה ההחלטה לידיעת העורר.

 5ג. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין לענין ערר, ערר
 ביניים וערעור לפי סעיפים 5 ו־5ב, וכן רשאי הוא לקבוע את האגרות

 שישולמו ואת שכר חברי ועדת ערר.״

 ועדת ערר

 ערעור לבית
 המשפט המחוזי

 תקנות סדרי דין׳
 אגרות ושכר

 » נתקבל בכנסת ביום ג״ו בחשון תשל׳׳א (25 בנובמבר 1970); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 888׳ תשיל׳
 עמ׳ 190.

 1 סייח תשי״ב׳ עמי 344; תשי״ד׳ עמי 113; תשי״ח׳ עמי 60; תשכיב׳ עמי 44; תשכ״ח׳ עמי 157.
 2 ם״ח תשכ״ט׳ עמי 28.
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 3. בסעיף 9 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(א)(1), במקום ״בעל סחורה״ יבוא ״בעל לענין תיקון ־מיף 8
 טובין״.

 4. בסעיף 16 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(ח), במקום ״לערער״ יבוא ״לערור״. תיקון סעיף»1

 5. בסעיף 19 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(ג), במקום ״רשאי לערער עליה לפני ועדת תיקון סעיף «1
 ערעורים״ יבוא ״רשאי לערוד עליה לפני ועדת ערר״, והמלים ״למעט םעיף קטן(ב)״ —

 יימחקו.

 6. בסעיף 22 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(ב)(3), במקום ״לערער״ יבוא ״לעדור״.

 7. בסעיף 27 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א)(1), בסופו יבוא ״למעט אלה שהמס עליהן
 שולם בשעת ייבואן״.

 8. נאמר בזה כי הדין הוא, וכן היה, כאמור בסעיף 7. תחילה

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ג  ש
 נשיא המדינה

 תיקון סעיף 22

 תיקון סעיף 87
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