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-מזנפרסנזות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה :

 חוק הדרכונים (תיקון), תשי״ז־1957

3 1, בסעיף 3-לחרק הדרכונים׳ תשי״ב—1952 ! - ף י ע ס ן ו ^ ת • 

 (1) בסעיף קטן(ב) יימחקו המלים ״שמלאו לו שבע עשרה שנה״; •
 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה:

 ״>0 השר רשאי להתיר הוצאתם של דרכון או של תעודת מעבר לקבוצת
 בני־אדם לשם נםיעה בצוותה.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפי החוק הקיים •אפשר להוציא דרכון ותעודת מעבר או ליחיד או למשפחה, אך אין
 הוראה בדבר דרכון קולקטיבי. כן מתיר החוק הקיים לצרף קטין לדרכינו של.בגיר;,אך
 אין בו סמבות להוציא דרכון ליותר מקטין אחד. מאחר שהעדר •הסמכויות.האלה הביא •לידי
 תקלות בביצוע החוק׳ מוצע להעניק לשר הפנים את הסמכות להוציא הן דרכון ליותר

 מקטין אחד, והן דרכון קולקטיבי.

 1 ם״ה 102. תיטי״ב׳ עמ׳ 260•

 חוק מם עזבון(תיקון), תשיי׳ז-1957

 הוספת סעיפים 1, אחרי סעיף 6 לחוק מס עזבון, תש״ט-11949, יבואו •סעיפים אלה:
 6א ז*6ב

 ״פטור ממם 6א. הודיע שר האוצר בצו, כי נכרתה אמנה בין מדינת ישראל ובין

י מדינה זרה בדבר פטור חדדי או הנחה הדדית ממס עזבון על.עזבונות פ ל  א>££ע
 לטובת המדינות בעלות האמנה או לטובת רשויות מקומיות, מוסדות דת,
 חינוך, תרבות, סעד׳ בריאות או מוסדות ציבוריים אחרים, שבאותן
 מדינות - יהיו אותם עזבונות, במידה שהאמנה חלה עליהם׳ פטורים ממס

 עזבון או זכאים להנחה ממנה.
 פטור ממם 6ב. מנהל מם עזבון רשאי להורות, כי מם עזבון, כולו או מקצתו, לא

- ל ע ל ו ״ י י י י ״ ״ ; 
 (1) נכסים שהונחלו למדינה זרה, במידה שאותה מדינה גומלת
 פטור ממס עזבון או הנחה ממנו לעזבונות שהונחלו למדינת ישראל;
 (2) נכסים שהונחלו לרשויות מקומיות׳ למוסדות דת, חינוך,
 תרבות, סעד, בריאות או מוסדות ציבוריים אחרים,, הנמצאים
 בהו״ל, אם המדינה בה נמצאים הרשות־ המקומית או המוסד גומלת
 פטור או הנחה דומים לעזבונות שהונחלו באותה מדינה למוסדות

 כאמור הנמצאים בישראל.״
-• ־ 1 ם״ח 22׳ תש״ט׳ 188•
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע בא לפטור ממם עזבון עזבונות שהובהלו למדינות זרות, לדשויות מקו
 מיות או למוסדות דת, חינוך׳ תרבות׳ סעד, בריאות או מוסדות ציבוריים אחרים הנמצאים
 בחוץ לארץ אם נכרתה אמנה בין ישראל לבין אותה מדינה זרה בדבר פטור או הנחה על

 עזבונות כאמור.
 י י מספיקה •הודעת שר.האוצר בדבר;כריתת האמנה בדי לחייב את הפטור או ההנחה,
 אולם רשאי'מנהל מס עזבון להורות על יפטור ממס יעזבוך על עזבונות מהסוג האמור גם

 ,־ שלא על פי אמנה,; אם קיים למדינה הזרה פטור דומה לגבי מדיבת ישראל.
 הפטור יכול להיות כללי או חלקי, הכל לפי הפטור הניתן על ידי המדינה הזרה לגבי

 עזבונות דומים לטובת ישראל או לטובת מוסדות הנמצאים בה. .
 * . י ׳
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