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 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקוממת (מס עסקים) (מס׳ 8),
 התשמ״א-980ז *

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

 (1) בסעיפים קטנים (1) ו־(2), במקום ״עשרים אלף לירות״ יבוא ״עשרים אלף
 שקלים״;

 (2) אחרי סעיף קטן(2א) יבוא:

 ״(2ב) (א) בסעיף קטן זה, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה
 המרכזית לסטטיסטיקה.

 (ב) עלה המדד שפורסם בחודש ינואר של שנה פלונית (להלן —
 המדד החדש) לעומת המדד שפורסם בחודש יגואר 1981 (להלן —
 המדד היסודי), יוגדל ב־1 באפריל של אותה שנה סכום המס המירבי,
 האמור בסעיפים קטנים (1) ו־(2) לפי שיעור עליית המדד החדש
 לעומת המדד היסודי; סכום מוגדל כאמור יעוגל כלפי מטה למאת

 השקלים הקרובים.

 (ג) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות את סכום המס
 המירבי כפי שהוא הוגדל עקב עליית המדד.

 (2ג) (א) על אף האמור בסעיפים קטנים (1) עד (2ב) ובחוקי עזר של
 הרשויות המקומיות, אם בסיס תשלום המס לפי חוק העזר (להלן —
 הבסיס) הוא אחד מאלה המפורטים להלן, לא יחוייב אדם בשל כל
 מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק בסכום מס העולה על שיעו

 רים אלה:

 (1) אם הבסיס הוא סכום המחזור השנתי של העסק — 0.6%
ור;  מסכום המחז

 (2) אם הבסיס הוא שכר העבודה הכולל ששילם העוסק —
 1% מהשכר;

 (3) אם הבסיס הוא מספר המועסקים — 2% מהשכר הממוצע
 השנתי של השכירים במשק, גשל כל מועסק.

 (ב) בסעיף קטן זה, ״השכר הממוצע השנתי של השכירים במשק״ —
 השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החדשים האחרונים שלגביהם
 היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב־1 בינואר שלפני
 שנת הכספים שלגביה הוטל החיוב במס, בעיגול לשקל הקרוב, כפול 4.״

 2. על אף האמור בסעיף 3 לפקודה, בשנת הכספים 1980 לא יחוייב אדם, בשל כל
 מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק, בסכום מם העולה על פי׳ שלושה מהסכום שחוייב

 בו לפני יום פרסומו של חוק זה.

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1474, ע ג במבר 1980); ה ו נ ו התשמ״א (12 ב סת ביוש ד׳ בכסל ל בכנ ב ק ת  * נ
 התש״ם, עמ׳ 354.

ס׳ 1, עמ׳ 115¡ ס״וז התשל״ז, עמ׳ 2.  1 ע״ר 1945, תו
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 3. סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים) (מס׳ 7), התשל״ז— ביטול
 21976 — בטל.
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