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, 3), תשל״ט-1979 *  חוק מם ערך מוסף(תיקון מס

ף 1 לחוק מס ערך מועף, תשל-ו—1975 « (להלן - החוק העיקרי) -  תיקון סעיף 1 1. כסעי

בלבד ו  (1) בהגדרת ״מחזור עסקאות של עוסק״, אחרי ״שר האוצר״ יבוא ״
י סך  שאם התברר למנהל או לעוםק ביום מן הימימ בתוך שנת המס השוטפת, כ
 כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר
עד  בשנה שחלפה או בשנה השופ&ת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ו

 לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק״;

ן ולרבות״; ת״ יבוא ״זכות במקרקעי ״, אחרי ״לרכו ן  (2) בהגדרת ״מקרקעי

״ יבוא: ן  (3) אחרי הגדרת ״מקרקעי

׳ — כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 *, ך ר ת ע רו י י נ ״  ״
די הממשלה או עי1 פי חוק מיוחד,  לרבות ניירות עדך המונפקים בי

 ולרבות מניות שלא הוצאו בסדרה!״

 (4) במקום הגדרת ״עוסק״ יבוא:
ו נ סק״ - מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאי  ״״עו

, וכן מי שעושה עסקת אקראי:״•  מלכ״ר או מוסד כפפי

 (5) במקום הגדרת ״עסקה״ יבוא:

 ״״עסקה״ — כל אחת מאלה:
די עוסק כמהלך עסקיו,  (1) מכירת נכס או מתן שירות כי
 לרבות מכירת נכס שנועד לשמש לעוסק בעסקיו ואיו מכירתו

 מעיסוק העוסק;
 (2) מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו

 למוכר או על יבואו בידי המוכר:
 (3) עסקת אקראי;״

 (6) אחרי הגדרת ״עסקה״ יבוא:

 ״״עסקת אקראי״ —
 (1) מכירת טובין או מתן שירות באקראי. כשהמכירה או

 השירות הם בעלי אופי מסחרי;
 (2) מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסוקו כמכירת
 מקרקעין, וכן מכירת מקרקעין בידי אדם כאמור, למעט

 מכירת דירת מגורים, למלכ״ר או למוסד כספי;״

ננה מכר״ יבוא ״לרבות עסקת אשראי , אחרי ״שאי רות״  (7) בהגדרת ״שי
.  והפקדת כסף״

, בסופו יבוא ״קבע שר האוצר כאמור לא ינוכה מס התשומות ף 5 לחוק העיקרי  תיקון סעיף 5 2. כסעי
. ״ ו די  שהוטל על מכירתם לעוסק או על יבואם בי

 • נתקבל בכנסת ניומ ט׳ בשבט תשלים (6 בפברואר 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת 1392, תשל-וז,
 עמי 126.

 1 ם״יו תשל״׳ו, עמי 52; תשל״ח, עמי 36; תשליט, עמי 32.
 2 ס״ח תשבית, עני׳ 234.
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״ - תיקון סעיף ז כר למו , כמקום ״הסכם המכר״ יבוא ״ההסכם״, המלה ״ ף 7 (2) לחוק העיקרי  3. כסעי
ת או כל תשלום אחר בשל פיגור כתשלום בי ״ יבוא ״רי ן רי עו  תימחק, ואחרי ״תשלום לשי

ן עמה ביטול העסקה״. יים בשל הפרת ההסכם כשאי  ופיצו

) יבוא: תיקון סעיף 9 ב ) ן ף קט , כמקום סעי ף 9 לחוק העיקרי  4. בסעי

 ״(ב) מחירן של עסקאות שרואים אותן על פי סעיף 19 (ב) כמתן
ן סך כל מחיר הרכישה של ביירות הערך, המסמכים י ת הוא ההפרש כ ו ד  שי
ל מחיר ן סך כ ית לבי נ ״ח פלו  או מטבע החוץ נושאי העסקאות בתקופת דו
ון ן או הפדי דאו את סכום הפדעו ו זה י י  מכירתם כאותה תקופת דו״ח: לענ

״  של מסמכים כמחיר מכירתם.

ף 9 לחוק העיקרי יכוא: הוספת סעיף 9»  5. אחרי סעי

דות שמשתלמת כשלו אגרה או תמורה אחרת  ׳בשירות 9א. מחירה של עסקת שי
ן הוא האגרה או התמורה האחרת.״ י די  שמשתלמת על פ

 בשלו אגרה

ף 11 לחוק העיקרי _ תיקון סעיף 11  6. כסעי
ט טובין שחל עליהם ע מ ל ן ביבוא״ יבוא ״ בי ף קטן (א), אחרי ״טו  (1) בסעי

 סעיף קטן (כ)״;

ו יבוא: י ) ולפנ ג ) מן סו ) י כ ) ן ט ף ק  (2) האמור בסעי

ף 26 (כ) הוא התמורה בלירות  ״(ב) מחירם של טובין כאמור כסעי
ת רכישת המטבע בעד ע ות של מטבע החוץ לפי שער הקניה שלו כ  ישראלי
 תשלום התמורה או כעת העברתו לחוץ לארץ לשם תשלום, לפי המוקדם:
ן המחיר ר - יהא מחיר הטובי ק כאמו  לא נרכש ולא הועבר מטבע ח

ף 7.״  כאמור בסעי

קרי יבוא: הוספת סעיף 11«  7. אחרי סעיף 11 לחוק העי

יתם מפיקוח י פדי ובאים לפנ ן מי -במכירה לפני 11א. מחירה של עסקה של מכירת טובי
ך על שמו של הקונה, הוא ן לצריכה כארץ ערו ח רשות המכס, כשהדשימו י ק י פ ייי" מ 6 

ץ המס על ייבואם.״ נ ע ן ל י מחיר הטובי ס התמורה שהוסכם עליה בניכו ה ־ ג ת ה י ש  י

 8. כמקום סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 15

-במתן שידיי׳ 15. (א) יראו שירות כניתן כישראל אם נתקיימה אחת מאלה:
ש לו סוכן או סניף תו מי שעסקו בישראל? מי שי ח (1) נתן או י ל י ע ! ! ל י > י י נ ג  י

ן זה, כמי שעסקו כישראל; י , לענ  בישראל יראוהו
ות כה י ב הזכו  (2) הוא ניתן לתושב ישראל, לשותפות שרו
ן פקודת מס י  הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענ

 הכנסה 3 רואים אותה כתושבת ישראל{
יים בישראל. א ניתן לגכי נכסים המצו  (3) הו

שראל אם נתקיימה אחת מאלה: ת כמנוהלת כי לו  (ב) יראו פעי
 (1) היא התנהלה כולה או מרביתה כישראל!

לותו בישראל והיא בתחום  (2) ניהל אותה מי שעיקר פעי
לות שהוא מנהל!  הפעי

 ג דיני מדינת ישראל, ניסת חדש 6, עמי 120.
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 (3) היא החלק שנוהל כישראל מפעילות שמרכיתה נוהלה
 מחוץ לישראל.

 (ג) שר האוצר רשאי לקבוע, דרך כלל או לשירות או לפעילות
 מסויימים כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו־(2) ובסעיף קטן (ב)(1) ו־(2),
 שרק החלק שניתן או התנהל בישראל ייחשב כאילו ניתן או התנהל כה.״

ת יביא טובין כלתי א״ יבוא ״לרבו בו  9. בסעיף 16 לחוק העיקרי, בפסקה (3), אחרי ״כי
ים״.  מוחשי

1 10. בסעיף 17 לחוק העיקרי - 7 1 י ע  י״קיו °

 (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא ״אם עובדת השליחות ושמו של העוסק
ינו על המסמכים שמוציא השלוח לקונה: לא צויין בך, יראו את י  כשולח צו
 הנכס כנמכר או את השירות כניתן פעמיים: פעם מאת העוסק לשלוח ופעם

 מאת השלוח לקונה״;

) יבוא: ב ) ן  (2) אחרי סעיף קט

ן י צי  ״(ג) עוסק הקונה נכס או מקבל שירות בשביל עוסק אחר י
 על מסמך שהוא מוציא למוכר או לנותן השירות במהלך עסקיו הרגיל
,  את עובדת השליחות ואת שמו של העוסק האחר כשולח: לא עשה כן

״ .  יראוהו כקונה לעצמו

1 11. בסעיף 18 לחוק העיקרי -  ״,קן, 8

וצא כאלה״ יבוא ״(להלן בסעיף , וכו אחרי ״כי א) ) מן סו  (1) האמור בסעיף י
 זה — ממונה)״;

) יבוא: א ) ן ט  (2) אחרי סעיף ק

 ״(ב) ממונה הנותן בתוקף תפקידו שירות בשמו של פלוני יראו
י כנותן השירות ואת הממונה כנותן שירות לפלוני.״ נ  את פלו

) יבוא: כ ) ן ט ף 19 לחוק העיקרי, כמקום סעיף ק  תיקון סעיף 19 12. כסעי

ירות,ערך או מסמכים סחירים אחרים, י  ״(כ) עוסק שעסקו מכירת נ
נם  לרבות רכישתם של ניירות ערך ומסמכים כאמור לשם קבלת דמי פרעו
 או פדיונם, או שעסקו במכירת מטבע חוץ, יראו את המכירה או קבלת
ן או הפדיון כשירות תיווך שעושה העוסק בין מי שמכר לו אותם  הפרעו

 לכיו מי שקנה אותם ממנו או פרע או פדה אותם.״

גי גי עסקאות שבהם יהיה הקונה״ יבוא ״לגבי סו 2 13. בסעיף 21 לחוק העיקרי, כמקום ״סו  תיקיז °עיד 1
לו או  עוסקים או סוגי עסקאות, שהקונה הוא שיהיה״, אחרי ״חייב בתשלום ממס״ יבוא ״כו
 מקצתו, או סוגי קונים שיהיו חייבים כמס, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע תנאים להטלת
 החובה על הקונה״, ובמקום הסיפה יבוא ״חובות שהוטלו על הקונה כאמור, יהיה המוכר או

 נותן השירות פטור מהן זולת אם קבע שר האוצר אחרת ובתנאים שקבע״.

 החלפת סעיף 25 14. במקום סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא:

-בשימוש לצוי־ו 25. בשימוש לצורך עצמי חל החיוב כמס —
 עצמי

ן טובין - עם נטילתם לשימוש כאמור! י  (1) לענ
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 (2< לענין מקרקעין - עם קפלת ההחזקה בהם לשימוש כאמור, עם תחילת
 השימוש או עם הרישום בפנקס המקרקעין, הכל לפי המוקדם.״

 15. במקום סעיף 26 לחולו העיקרי יבוא: החלפת סעיף 26

, חל החיוב ב) )  ״ביבוא 26. (א) ביבוא טובין, למעט טובין כאמור בסעיף קטן
 במס עם פדייתם מפיקוח רשות המכס.

 (ב) ביבוא טובין בלתי מוחשיים וביבוא עתונים, כתבי עת ודברי
 דפוס אחרים המיובאים כדואר, חל החיוב במס עם רכישת מטבע החוץ
 אצל סוחר מוסמך לשם תשלום כעד רכישתם, או עם העברתו של מטבע
 החוץ למוכר, לפי המוקדם, ואם לא נרכש או הועבר מטבע חוץ כאמור -

 עם מתן התמורה.
, לרכות  (ג) שר האוצר רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן(ב)
 בדבר גביית המס על ידי הסוחר המוסמך ובדבר המועד והדרך להעברתו
 של המס ולרבות בדבר תשלום ריבית בשל אי ו;עברת המס במועד שנקבע.
 (ד) ״סוחר מוסמך״, לענין זה — כמשמעותו בחוק הפיקוח על

 המטבע, תשל״ח—1978 *.״

 16. בסעיף 29 (2) לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״וכן רשאי הוא לקבוע מתי יראו כמבוצע תיקון סעיף 29
 תשלום שלא במזומנים״.

 17. בסעיף 30 (א) לחוק העיקרי _ תיקון סעיף 30

 (1) פסקאות (2) עד (8) יסומנו(7) עד (13) ובמקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) מכירת טובין - למעט טובין כאמור כסעיף 33 - אם
 הותר לגביהם רשימון יצוא או מסמך אחר שאישר לענין זה

 המנהל:
ק ח  (2) מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ כשהוא נמצא מ
 לישראל או לתאגיד הרשום מחוץ לישראל ואינו חייב כמתן
 הודעה על־פי סעיף 60 (שניהם להלן בסעיף זה — תושב חוץ);
 (3) מכירת טובין לבעל מחסן רשוי כמשמעותו בפקודת
 המכס =, שאישר לענין זה המנהל (להלן כסעיף זה - מחסן

 רשוי), לשם העברתם למחסן, אם הטובין הועברו אליו;
 (4) מכירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל וכן מכירה
 במחסן רשוי של אספקה שאישר המנהל, כטופס שקבע, לכלי
 שיט או לכלי טיס המשמשים להולכת נוסעים או הובלת

 מטענים בקווים בינלאומיים;
 (5) מתן שירות לתושכ חוץ, למעט שירות ששר האוצר
 קבע לענין זה; לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא
 ההסכם הוא מתן השירות כפועל לתושב ישראל בישראל,
 לשותפות שרוב הזכויות כה הן של שותפים תושבי ישראל או
 לחברה שלענין פקודת מם הכנסה רואים אותה כתושבת
 ישראל, אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מהמחיר

 המקובל לפי סעיף 131 לפקודת המכס:

 * ס״ח תשליח, עמ׳ 108.
 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
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ט ל כלי טיס או כלי שי © מ ו ס י ה מןשר עם מ ת י  (6) ש
ן - נוע טובי  לישראל או עם יציאתם ממנה אד בקשר לשי

 (א) שנתנה רשות שדות התעופה או רשות הנמלים
ו לכלי הקויט;  לכלי הטיס א

 (ב) שניתן לבעלי מטענים ותמורתו מהווה חלק
 מהמחיר המקובל לפי סעיף 131 לפקודת המכס;״

 (2) במקום פסקה (8) יבוא?

יר בכית מלון ושירותים נוספים שקבע נה של תי  ״(8) (א) לי
 שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הניתנים

 אגב לינה כאמור!
ת, עי פרטי לתייר לנהיגה עצמי ו  (1) השכרת דבב מנ
ו התר מאת המפקח על התעבורה לשמש  כשיש עלי

 להשכרה לנהיגה עצמית;
ן על ו יר ברככ מנועי פרטי שניתן לו רשי  (ג) הסעת תי
 פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הולכת סיור

 ברכב פרטי), תש״ך-1960 », להולכת סיור;
ו ון על פי צ יר באוטובוס שניתן לו רשי  (0 הסעת תי
 הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור באוטובוס),
 תשל״ב-2ד19 ל, להסעת סיור, וכן הספקת ארוחות
די המסיע אגכ אותה הסעה, בין אם הוא מספקן  לתייר כי

ן בעקיפין; ן וכי  במישרי
ר״ - תייר תושב חוץ.״ י  (ה) בפסקה זו, ״תי

 (3) במקום פסקה (12) יבוא:

 ״(12) (א) מכירתם של כלי טיס לעוסק שעיסוקו מתן שירות
 תעופה סדיר ובקווים קבועים להולכת נוסעים או

 להובלת מטענים בתמורה;
 (ב) מכירתם של בלי שיט לעוסק שעיסוקו הולכת
 א ר ש  נוסעים או הובלת מטענים בתמורה בין נמלים י

 ליים לנמלים בחוץ לארץ!
די עוסק כאמור ט כי  (ג) יבואם של כלי טיס או כלי שי

. ״ ; ב) ) ו  בפסקאות משנה (א) א

 תיקון סעיף 31 18. בסעיף 31 לחוק העיקרי —

 (1) אחרי פסקה (1) יבוא:

 ״(1א) מכירתו של אותו חלק מבנין שאושר כבנין להשכרה
״ט-1959 », והחלק היה ד השקעות הון, תשי דו  לפי חוק לעי
ר  מושכר במשך שמונה שנים לפחות, ובלבד שהבקשה לאישו
 ק נ  כאמור הוגשה בשנת 1979 או אחריה ונתמלאו התנאים ש

 בעו בחוק האמור או על פיו!״

 6 ק״ת חש״ך, עמ׳ 1063.
 7 ק״ת חשליב, עמי 1779.

 8 ס״ח תשי־״ט, עמי 234.
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כוא:  (2) במקום פסקה (2) י

ן כדמי מפתח במשמעותם כחוק הגנת  ״(2) מסירת מקרקעי
ן , השכרת מקרקעי ר [נוסח משולב], תשל״ב-1972 9 י  הדי
ן המושכרים ל מקרקעי ה החוק האמור ומכירתם ש  שחל עלי

 כאמור;׳*

ף 44 ל פי סעי ע רת נכס הנמנה עם סוג נכסים ש י  (3) כפסקה (4), כמקום ״מכ
ף 44 לא ניתן י סעי ל פ ע רת נכס ש ן לנכות את מם התשומות בהם״ יבוא ״מכי  אי
ת הרכישה או היבוא לנכות את מם התשומות ששולם כשל רכישתו או ע  היה כ

; ״ או בו  י

 (4) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) הפקדת כספים מאת עוסק במוסד כספי או מתן הלוואה
״ .  מאת עוסק למוסד כספי

קרי - תיקון סעיף 32 ף 32 לחוק העי  19. כסעי

ו שנעשה בהם תיקון, חידוש או שיפור א א ״ בו  (1) בפסקה (2), בסופה י
ותו של הספק וללא תמורה״;  במסגרת אחרי

א המכס והן יובאו ר ממלו א ״פטו ו ב ר ממכס׳* י פטו  (2) בפסקה (4), כמקום ״
. נוך ולשימושם״ ן או מוסד חי יאו ז ל מו  בשבי

. תיקון העיף 33 ר ממלוא המכס״ בוא ״הפטו ר ממכס״ י , במקום ״הפטו  20. בסעיף 33 לחוק העיקרי

ף 4 >א)״. תיקון סעיף 35 ר מהמס שלפי סעי ר ממס״ יבוא ״פטו , במקום ״פטו  21. בסעיף 35 לחוק העיקרי

ו יבוא: תיקון סעיף 38 א) ואחרי ) מן סו ף 38 לחוק העיקרי י  22. האמור בסעי

ות מהוראות סעיף נ ע הודאות שו ד האוצר רשאי לקבו  ״(כ) ש
 קטן (א), לרבות הוראות הקובעות שלא יהא ניתן לנכות מס תשומות
קר הכנסתם ממשכורת, מגימלה או י שירותים אשר עי למו נותנ  ששי
 י ש ל ה ש ד האוצר את תשלום המס כ ף 21 הטיל ש י סעי  מקיצבה ושעל פ

״ ל מקבלי השירותים.  רותים שהם נותנים ע

דש לאחר קבלת תיקון סעיף 39 ף 39 לחוק העיקרי יסומן (א) ובו במקום ״חו  23. (א) האמור בסעי
דף כוא ״45 ימים לאחר קבלת הדו״ח! ואולם רשאי המנהל שלא להחזיר את העו ״ח״ י ו  הד
. ״ ו ל פי ו מנהל ספרים או מנהלם כסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות ע נ נ  למי שאי

) האמור יבוא: א ) ן ט ף ק  (כ) אחרי סעי

ף קטן (א) שלא להחזיר ל המנהל לפי סעי  ״(כ) החלטתו ש
״ח ר כסירוב המנהל לקבל דו ן ערר או ערעו י דף, יראוה לענ  את העו

ייבים.״ יים המחו נו ף 74 בשי דאות סעי יחולו לגביה הו  ו

: הוספת סעיף 40א א ו 3 ף 40 לחוק העיקרי י  24. אחרי סעי

י -מם תשימיי׳ 40א. על אף האמור בסעיפים 38 ו־40, מס תשומות ששילם עוסק לפנ
כלכד שהוכח להנחת דעתו של המנהל , ו י ן יהיה ניתן לניכו 7 רישומו כדי " ״ז ^ ס ל ע  ש

, והכל אף אם  שהתשומות נרכשו כשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו
ן היכוא לא הוצאו על שם העוסק.״ נית המס או רשימו  חשבו

 9 סיח תעליב, עמי 176.
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, במקום ״ששימשו בעסקה הפטורה ממם״ יבוא ״אלא אפ הן  תיקון סעיף 41 25. בסעיף 41 לחוק העיקרי
.  לשימוש בעסקה החייבת במס״

 הוספת סעיף »א 26. אחרי סעיף 43 לחוק העיקרי יבוא:

, זכאי החייב גמס לנכות  ״ניכוי במכירת 43א. במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי
 יקיריי מהמם שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין אם יש
 בידו, בשל הרכישה האמורה, חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל

 המעיד על תשלום המס כאמור, והמס לא נוכה.״

ם לסוגי כן הוראות בדבר פטור מחובת רישו , בסופו יבוא ״ו י קר  תיקון סעיף 65 27. בסעיף 65 לחוק העי
 עוסקים״.

ר לסוגי ש א , במקום הסיפה יבוא ״אולם רשאי המנהל ל  תיקון סעיף 68 28. כסעיף 68 (כ) לחוק העיקרי
ת, ימו י י הגשת דו״חות ארעיים דרך כלל או לגב• תקופות דיווח מסו נ ו ל  עוסקים או לעוסק פ

. כ״  ורשאי הוא לקבוע את המועד או המועדים שבהם יוגשו ולהתנות את אישורו בתנאי

ק העיקרי יבוא:  הוספת סעיף 81» 29. אחרי סעיף 81 לחו

ת המס השוטפת  ־־דין קביעת 81א. קבע המנהל שסך כל מחיר העסקאות של עוסק כשנ
ראי אה קביעתו ל סך כל מחיר עסקאותיו בשנת המס החולפת, י ת יעלה ע י א ! י פ ר ע י ז ז י  מ

״ ן השגה וערעור. י  כשומה לענ

. מים״ דש״ יבוא ״45 י , במקום ״חו י קר  תיקון סעיף 87 30. בסעיף 87 לחוק העי

. ם״ מי ם״ יבוא ״45 י מי ק העיקרי, במקום ״חודש י  תיקון סעיף 88 31. בסעיף 88 גב) לחו

״ יבוא ״החליטו בית ת ר ח , במקום ״החליטה הועדה א ק העיקרי  תיקון סעיף 95 32. בסעיף 95 (ג) לחו
.  המשפט או הועדה אחרה״

, ם״ קסי א ״פנ בו ״ י , בפסקה (2), אחדי ״למסור לו  תיקון סעיף 108 33. בסעיף 108 (א) לחוק העיקרי
ו אם לא ת ל ב  ובסופה יבוא ״ובלבד שמה שנמסר כאמור יוחזר תוך שלושה חדשים מתאריך ק

. ה״ ל עבירה על חוק ז ה לפני כן קובלנה ע ש ת  ה

ק העיקרי - . 1 34. בסעיף 109 (א) לחו 0 ף 9 י ע  תיקון 8

ן זה יראו טובין שהעוסק עוסק במכירתם י  (1) בפסקה (2), בסופה יבוא ״לענ
א נרשמה ם י ת ש י כ ו כטובין שנעברה לגביהם עבירה אם ר ת ו ש ר  והמצויים ב

ות״: נ י החשבו ס ק נ פ  ב

 (2) אחרי פסקה (3) יבוא:

, גו יצב לפניו, בעצמו או על יד־ נצי  ״(4) לדרוש מאדם שיתי
ן המס שהוא חייב בו י  ימסור לו את כל הפרטים הדרושים לענ
ש ר ו ד ה  או השומה לגביו ויביא לבדיקה פנקסים ומסמכים ש

 רואה בהם צורך.״

״ 35. בסעיף 117 (א) לחוק העיקרי, כמקום פסקה (6) יבוא:  תיקון סעיף ד

י חוק זה או  ״(6) לא הגיש במועד דו״ח שיש להגישו לפ
ת ש י ר ב להגישו על־פ־ ד י  תקנות לפיו, לרבות דו״ח שהוא חי

״.  המנהל;
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 תיקון סעיף 129

 תיקון סעיף 133

 החלפת סעיף 143

 תיקון סעיף 144

 הוספת סעיפים
 144א ו־144ב

 תיקון חוק מם
 שבח מקדקעין

 (הוראות מעבד)

 תחולה

״ ל עוסק לשימוש בעסקו ש ״ יבוא ״ ן י ב , בדישה, אחרי ״טו  36. בסעיף 129 לחוק העיקרי
״ יבוא ״עוסק, גם אם  ובמקום ״העוסק שעשה בהם עסקה או בבלי הובלה של עוסק שעיסוקו

. ״ קו סו  עי

ף 8 ו זה, מסירה — כמשמעותה כסעי י , כסופו יבוא ״לענ ף 133 לחוק העיקרי  37. כסעי
 לחוק המכר, תשכ״ח—1968 י״״.

ף 143 לחוק העיקרי יבוא:  38. במקום סעי
ד 235ד לפקודת -תחולת הוראות 143. הוראות סעיפים 117, 119, 143, 144 ו־235א ע

יבים.״ י ן המם, בשינויים המחו י ה מם הכנסה יחולו לענ 0 נ כ ז ם ז  *1*ז1"׳ מ

ד 88״ ובסופו יבוא ד 88״ יבוא ״82, 85 ע , במקום ״82 ע ף 144 לחוק העיקרי  39. בסעי
. ו עוסק״ נ נ די מי שאי וצאו בי ראת סעיף 156 לפקודת המכס תחול לגבי יבוא טובין שי הו ו  ״

 40. אחרי סעיף 144 לחוק העיקרי יבוא:
ף 44(4) ור כאמור כסעי -החלת החוק 144 א. חוק זה יחול גם על עסקאות שנעשו כאז
ות בה הן של י ב הזכו די עוסקים שהם אזרחי ישראל, שותפות שרו פ בי ' י י ז א  ב

 שותפים אזרחי ישראל או חברה שלעני? פקודת מס הכנסה רואים אותה
ת באזור כאמור של מוסד כספי שהוא חכרה לו על פעי , ו  כתושבת ישראל

 הרשומה בישראל.
״ נה.  דין המדינה 144 ב. הוראות חוק זה יחולו גם על המדי

 תחילה

ף 6 יבוא.• , אחרי סעי -1976 ״ ו ת מעבר), תשל״ ראו הו ) ן י  41. בחוק מס שכח מקרקע
יות בו, ן לבעלי הזכו -פטור ממס ערך 6א. (א) העבדת זכויותיו של איגוד מקרקעי
ן ומתוספת מס, פטורה גם ממס ערך ר הפטורה לפי חוק זה ממס שבח מקרקעי  «וס

 מוסף.
גוד יות מאי ) לא יחול על העברת זכו א ) ן ט ף ק  (ב) הפטור לפי סעי
ד ניכה גו יות בו הם מלכ״ר או מוסד כספי והאי ן אם בעלי הזכו  מקרקעי

יות.״  את מם התשומות ששילם כשל רכישת הזכו

ף 19 (ב) לחוק העיקרי כנוסחו לפי חוק זה לא יחולו על מסמכים  42. (א) הוראות סעי
ו בידי עוסק ביום תחילתו של חוק זה.  שהוכח להנחת דעתו של המנהל שהי

ף 144 א לחוק העיקרי כנוסחו לפי חוק זה יחול יב במס רשאי לבקש כי סעי  (ב) חי
. ו מיום תחילת החוק העיקרי י  על

. ף 24 מיום תחילתו של החוק העיקרי  43. (א) תחילתו של סעי
. ו ום תחילתו של החוק המתוקן לפי ף 41 מי  (ב) תחילתו של סעי

ך י ל ר ה א ח מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו ב ק נ ח צ  י
נה א המדי  נשי

 10 ס״ח תשכיח, עמי 98.
 11 סית תשל-ו, עמי 272; השליח, עמי 211.
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 חוק הרשויות המקומיות(מימון בחירות)(הוראות שעה),
 תשל״ט-1979 *

 הגדרות 1, בחוק זה —

ו יות המקומיות שנערכ עה״ — רשימת מועמדים שהשתתפה בבחירות למועצות של הרשו  ״סי
׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978), ואשר זכתה למנדט אחד לפחות:  ביום ז

ן בחירות)(הוראות שעה), תשל״ח—1978 !{ מו ות(מי ן״ — חוק הרשויות המקומי  ״חוק המימו

עת־אם״ - כמשמעותו בחוק המימון.  ״םי

צר י1° 2. (א) סיעה שהיתה זכאית למימון לפי חוק המימון תהיה זכאית למימון נוסף מאו  מימיז נ
 המדינה בשיעור של 17.75 לירות כפול במספר בעלי זכות לבחור באותה רשות מקומית,
 מחולק במספר חברי המועצה שנבחרו באותה רשות מקומית, וכפול במספר נציגי הסיעה

.  שנבחרו

ן לסיעת־אם, ישולם  (ב) שולמו הכספים שהסיעה היתה זכאית להם לפי חוק המימו
) לאותה סיעת־אם. א ) ן ט  גם הסכום לפי סעיף ק

ל יתרת ת כ ־5 לחוק המימון זכאית סיעת־אם לקבל א  י׳״לי0 ייי״יי1 3. על אף האמור בסעיפים 4 ו
. ן  הסכום המגיעה לה לפי סעיפים 4 ו־5 לחוק המימו

ק זה ת חו ל ב יעשו לא יאחזר מששים יום מיום ק  מועד התשלום 4. התשלומים לפי סעיפים 2 ו־3 י
 בכנסת.

ות י י 5. זכתה רשימת מועמדים בלמעלה מ־50% מהמודד כאמור בסעיף 67 (3) לחוק הרשו י כ י נ ' י  א

, תשב״ה-1965 ־, לא ינוכה לפי סעיף 23 לחוק המימון סכום המקדמה ות(בחירות) ה המקומי מ י ק י י נ מ י ב  ט

 שקיבלה סיעת־האם מן התשלום המגיע בשל אותה רשימה, ואם נוכה מכוש כלשהו הוא
 יוחזר תוך המועד האמור בסעיף 4.

ושב-ראש הכנסת, ן וחשבון של מבקר המדינה לגבי סיעת־אם חיובי, ינכה י י 6. לא היה הדי ק ב  יי*" מ
ת ו י על פי בקשת שר הפנים, מכל אחד משבעת התשלומים המגיעים לסיעת־האם או למפלג י נ י י מ  ה

י אחוזים מהסכום המגיע י חוק מימון מפלגות, תשל״ג—1973 3, שנ  המרכיבות אותה על פ
ל ר ע  לה לפי חוק המימון, ומתשלום נוסף - אחוז אחד; ואם עלה הסכום שיש לנכותו כאמו
ועברו ד להשלמת הניכוי; סכומי הניכויים י  התשלומים כאמור, ינוכו מתשלומים נוספים ע

נה.  לאוצר המדי

א ״300%״; בו , במקום ׳׳225%״ י (1)0 ו ־23(  (1) בסעיפים 11 (א), 22(3) ו

א בו ט תשל״ט (15 בפברואר 1979)״ י ב ש ח כ ״ י  (2) בסעיף 18 (א), כמקום ״
׳ בניסן תשל״ט (30 במרס 1979)״; ב  ״

 "יקיז"יק 7. בחוק המימון -
 המימון

 • נתקבל בכנסת ביום פ׳ בשבט תשליט (6 בפברואר 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה-ה 1384, תשליט,
 עמי 92.

 1 ס״ח תשל״ח, עמי 188; תשליט, עמ׳ 17.
 2 ס״ח תשכיה, עמי 248.
 3 ס״ת תשל״ג, עמי 32.
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א ״כ׳ בו ט (15 במאי 1979)״ י ח באייר תשל״ ״ י ף 18 (ג), במקום ״  (3) בסעי
ולי 1979)״; ט (15 בי ״  בתמוז תשל

. ף 23 (ח)(2), במקום ״שלושה״ יבוא ״חמישה״  (4) בסעי

ע חוק זה. ביציע צו ל בי נה ע ד הפנים ממו  8. ש

 9. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת. תחילה

ג ר ו ף ב ס ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן ו ב ק נ ח צ  י
 בשיא המדינה
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ת נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים ו י י י 3 ל י ח מ ,  ד


