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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

ס קניה(תיקון), תשי״ז-1957  חוק מ

 תיקון סעיף1 1. בסעיף 1 לחוק מם קניה, תשי״ב-1952 ! (להלן — החוק העיקרי) -

 (1) אחרי הגדרת ״המנהל״ תיווסף הגדרה זו:
 ״״סחורה״ - לרבות מעלית׳ הסקה מרכזית וריהוט, כשהם מותקנים במבנה״:

 (2) במקום הגדרות ״מכירה״ ו״שימוש לצרכי מסחר״ יבואו הגדרות אלה:

ת העברת בעלות בכל דרך שהיא ו ב ר ל - ס  ״״מכירה״, לענין סחורה טעונת מ
 וכן לרבות מקח־אגב־שכירות׳ שכירות שהיא עסקו של המשכיר או חלק
 מעסקו או קשורה עם עסקו׳ שימוש לצדכי מסחר׳ מסירת סחורה לידי אדם
 שסיפק חמרים לייצורה׳ ומסירת סחורה בעמלה מאת סוחר באותה סחורה;
 ״שימוש לצרכי מסחר״׳ לענין סחורה טעונה מם — שימוש באותה סחורה ^
 בדומה לה׳ לכל צורך שהוא׳ לרבות צורך עצמי׳ בידי המחזיק בה לצרכי
 עסק, ושימוש בידי היצרן שלה או הסיטונאי שלה לצרכי עסקם הקמעוני.״

 החלפת סעיף 3 2. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

 ״קבי&מםחודח* 3. (א) שד האוצר רשאי לקבוע בצו סחורות טעונות מם שלא מן
 טעונות מם י « • . י , י
 ושיעורי המס הסוגים המפורטים בחלק א׳ של התוספת׳ וכן לקבוע את שיעורי המם

 המוטלים על סחורות טעונות מס באחוזים מן המחיר הסיטוני כמשמעותו
 בסעיף 4׳ או בסכום קצוב׳ או שניהם כאחד.

 (ב) כל הוראה בצו לפי סעיף זה המטילה מם על סחורה מהםחורות
 המפורטות בחלק ב׳ לתוספת׳ או הקובעת מם בשיעור העולה על 2%/!7
 מן המחיר הסיטוני או מם בסכום קצוב׳ תהיה הכנסת רשאית תוך חדשיים

 מיום פרסומו ברשומות לבטלה בכוח החלטה.
 00 החלטת הכנסת לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

 (ד) הוראות סעיף קטן(ב) אינן גורעות מהוראות סעיף 16(1)
 לפקודת הפרשנות.״

 תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4 לחוק העיקרי׳ אחרי סעיף קטן(ב) יווסף סעיף קטן זה:

 ״(ג) המנהל רשאי לקבוע מחיר סיטוני ארעי לסחורה טעונת מם ולגבות
 ארעית תשלום מם בהתאם לאותו מחיר; לא קבע המנהל מחיל סיטוני לפי
 סעיף זה תוך שלושה חדשים מיום שקבע מחיר סיטוני ארעי׳ יראו׳ כתום
 המועד האמור, את קביעת המחיר הסיטוני הארעי כקביעת מחיר סיטוני.״

 החלפת סעיף 7 4. במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה: •

 . ״לא יוטל מס כפל 7. . (א) סחורה ששולם עליה מם בעבר לא יוטל עליה מס שנית.

 (ב) בחישוב סכום המם המשתלם על מכירת סחורה ועל החזקת
 מלאי ינוכה סכום המס ששולם בעבר על כל סחורה אחרת שממנה יוצרה
 . הסחורה הנמכרת או המוחזקת כאמור, אם היה המם ששולם כאמור עולה

 על 20% מםכום המס המשתלם על אותה מכירה או על החזקת מלאי.

 1 ס״׳ח 110, תשי״ב, עמי 344; ס״ח 153, תשי״ד׳ עמ׳ 113.
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 (ג) שד האוצר רשאי להורות בצו כי הוראות סעיפים קטנים
  (א) ו־(ב) לא יחולו על הפרשי םס המוטלים על סחורה שייבואה או מכי

 רתה נהנו בזמן מן הזמנים מפטור חלקי מהמם. .
 (ד) צו לפי סעיף קטן(a רשאית הכנסת, תוך חדשיים מיום
 פרסומו, לבטלו בכוח החלטה; אין הוראה זו גורעת מהוראות סעיף 16 (1)

 לפקודת הפרשנות. י
 (ה) החלטת הכנסת לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

 (0 הוראות סעיף קטן(ד) אינן גורעות מהוראות סעיף 16(1)
 לפקודת הפרשנות,״ ^

 5. במקום סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה: החלפת סעיף 8
 ״מס על סחורה 8. הוחזרה סחורה לישראל למי שייצא אותה מישראל, לא יוטל מם

- ם א ם ל ו א ; ה א ו ב י י ל ע ל א ר ש י ל ה ר ז ח י ה  ש

 (1) היתה הסחורה משמשת לאדם כמלאי לצורך עסקיו, יראוה
 • כאילו לא יוצאה, ועל אף האמור בסעיף 7 חייב ייבואה במם, בניכוי

 סכום המס ששולם על אותה סחורה לפני ייצואה ולא הוחזר:
 (2) נעשתה באותה סחורה פעולה בחוץ לארץ שכתוצאה ממנה
 עלה ערכה, יוטל עליה׳ על אף האמור בסעיף 7, מם בסכום השווה
 להפרש שבין סכום .המם המשתלם על אותה סחורה בזמן ייבואה
 לבין סכום המס שהיה משתלם עליה לולא נעשתה בה אותה פעולה

 ואילו יובאה לראשונה.״

, הוספת סעיף 9א  6. אחדי סעיף 9 לחוק העיקרי, יבואו סעיפים אלה:
, , וסעיף פב  , י

 ״חלוקת נטל הטס 9א. 00 שר האוצר רשאי להורות בצו על הטלת המם בחלקים שונים

מ על אנשים שונים שהיתה להם יד בייבואה, בייצורה או במכירתה של י ג י ש מ י ש נ א ל  ע

 סחורה.
 (ב) צו לפי סעיף קטן 00 רשאית הכנסת, תוך חדשיים מיום
 פרסומו, לבטלו או לתקנו בכוח החלטה. אין הוראה זו גורעת מהוראות

 סעיף 16 (1) לפקודת הפרשנות.
 00 החלטת הכנסת לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

 תשלום מס 9ב. בהסכמת המנהל ובתנאים הנראים לו, רשאי הקונה סחורה לשלם

 לשיעוריו את המם או להתחייב לשלמו לשיעורין אגב מתן ערובה, והקונה ששילם

 מם או שהתחייב כאמור יבוא במקומו של החייב בתשלום המם.״

 7. בסעיף 10 לחוק העיקרי _ תיקון סעיף 10
 .(1) בסעיף קטן(א), במקום פסקה (3) תבוא פסקה זו:

 ״(3) במכ*רה - בשעת מכירת הסחורה או בשעת מסירתה על ידי המוכר,
 הכל לפי התאריך המאוחר יותר או בהתחלת השימוש לצרכי מסחר או

 בשעת ההעמדה לשימוש כאמור, הכל לפי הענין.״
 (2) בסעיף קטן(ב), במקום פסקה (2) תבוא פסקה זו:

 ״(2) לדחות את מועד תשלום המם או להרשות תשלומו לשיעורין׳ בין
 בערובה ובין שלא בערובה׳ אלא שעל הסכום שמועד תשלומו נדחה
 יווםף תשלום חד־פעמי של 20% או ריבית בשיעור החוקי המכסימלי
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׳ הכל לפי ראות עיניו של  שנקבע על פי חוק הריבית׳ תשי״ז-1957 2
 המנהל׳ ורשאי הוא׳ מטעמים מיוחדים׳ להקטין את סכום התוספת או
 הריבית. הוראות חוק זה בדבר גביית המם יחולו על גביית התוספת או

 הריבית כאילו היו חלק מהמם.״
׳ במקום פסקה (1) תבוא פסקה זו: ( ג )  (3) בםעיף קטן
 ״(1) לא שולם המס במועד שנועד לתשלומו —

 נאז רשאי המנהל לדרוש תשלום המם בין לפי המחיר הסיטוני
 של הסחורה וכשיעור המס במועד שנועד לתשלומו ובין לפי המחיר
 הסיטוני וכשיעור המם בזמן התשלום׳ הכל לפי ראות עיניו של

 המנהל.
 נב) תיווסף תוספת פיגורים עד 20% מסכום המם׳ או ריבית בשי
 עור החוקי המכסימלי שנקבע לפי חוק הריבית׳ תשי״ז-1957׳
 מסכום המס לתקופת הפיגור׳ הכל לפי הסכום הגדול יותר׳ והוראות
 חוק זה בדבר גביית המם יחולו על גביית התוספת או הריבית כאילו

 היו חלק מהמם.״ •

 אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי לווםף סעיף זה:
 ״תשלום מוקדם 10א. (א) שולם המם המגיע לפני המועד שנקבע לתשלומו בסעיף 18 (א)

 (3) או לפני המועד שנדחה לפי סעיף 10 (ב)׳ רשאי המנהל במקרים
 הנראים לו לזכות את החייב במס עד 5% מסכום המס שתשלומו הוקדם.
 (ב) קבלת תשלום מס לפני המועד שנקבע לתשלומו על פי סעיף
 10 (א) או (ב) וזיכוי כאמור בסעיף קטן(א) נתונים לשיקול דעתו של

 המנהל׳ וסירובו יהיה סופי.״

 בסעיף 13 לחוק העיקרי -
 (1) במקום סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(ב) (1) המנהל או מי שהוסמך על ידיו או ממונה־ על גביית מם שטעו
 בקביעת המחיר הסיטוני של סחורה או בסיווגה, או בחישוב המם
 או בגבייתו׳ ועקב הטעות הוחזר מם או לא נגבה מם׳ כולו או מקצתו׳
 ישלם החייב במם כל סכום שלא נגבה או שהוחזר כאמור׳ ובלבד
 שהמנהל ידרוש את הסכום האמור תוך 12 חדשים לאחר המועד
 שנקבע לפרעון המם או שבו נפרע או הוחזר המם׳ הכל לפי הענין

 ולפי המועד המאוחר יותר.
 (2) הסכום האמור בפסקה (1) לא ישולם׳ אם החייב במם מכר
 ומסר את הסחורה לפני שהמנהל דרש את התשלום׳ אלא אם החייב -
 (א) גבה מן הקונה תשלום על חשבון מם שלא שולם או על

 חשבון יתרת המס שלא שולמה׳ 8כל לפי הענין׳ או
 (ב) מכר את הסחורה במחיר שעלה על מחיר הקרן בצירוף

 ־ המם ששולם ורווח הוגן בלבד.
 (3) על כל דרישה כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 5׳

 . כאילו היתה הדרישה קביעה של מחיר סיטוני.״

 (2) בסעיף קטן(ג) יימחקו המלים ״טעונה מם״.

 2 ס״ח 219׳ תשי״ז, עמ׳ 50
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; תיקון סעיף 14  10. בסעיף 14 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ג) יווםף סעיף קטן זד״
 ״(ד) דין מכירת חלק בלתי מםויים מסחורה טעונה מם כדין מכירת סחורה
 טעונה מם; ולענין זה, יהיה מחירו הסיטוני של החלק הבלתי מםויים חלק
 יחסי מן המחיר ־הסיטוני של הסחורה כולה שהוא כיחס, של חלק הסחורה

 הבלתי מםויים אל הסחורה כולה.״

 11. במקום סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה• החלפתסעיף15
 .״םימיז 15. (א)(1) המנהל רשאי לקבוע לסחורות טעונות מם או לחלקיהן סימני
 זיהוי, פרטיהם של אותם סימנים, צורתם, מועדי הסימון, דרכי

 הסימון, והשימוש בהם.
 (2) כל קביעה של המנהל לפי פסקה (1) תובא לידיעת הנוגעים

 בדבר בדרך שיראה לכך המנהל, והוא רשאי לפרסם ברשומות הודעה י
 על הסחורות שנקבעו להן סימנים ועל המקום בו יוכל הנוגע בדבר
 לקבל אותם או את פרטיהם, ומשפרםם הודעה כאמור יראו

 » כאילו הובאה לידיעת הנוגעים בדבר.
 (3) נקבע סימון לסחורה והובאה הקביעה לידיעת הנוגעים בדבר
 כאמור׳ לא יחזיקנה סוחר כמלאי לצורך עסקו׳ לא ימכרנה ולא
 ימםרנה לאחר׳ אלא כשהיא מסומנת בהתאם לסימני הזיהוי

 ופרטיהם שנקבעו לפי סעיף זה..

 (ב) לא שולם המם, כולו או מקצתו׳ בזמן הנועד לתשלומו׳
 דשאי המנהל לעכב, עד לתשלום המם המגיע, מסירת סימני זיהוי נוספים

 לסוחר, אלא אם כן מילא הסוחר אחר התנאים הנראים למנהל.

 00 לא הראה סוחר לשליחיו של המנהל׳ לפי דרישתם׳ סימן
 זיהוי שנמםד לו על ידי המנהל׳ ולא הוכיח הסוחר כי השתמש בסימן
 זה לסימון סחורה ששולם עליה המס׳ או לא נתן טעם להנחת דעתו של
 המנהל להעדרו של הסימן׳ רואים את הסחורה שלזיהויה נועד הסימן
 כאילו נמכרה ביום מסירת הסימן׳ ובמקרה שהסימן נועד לסחורות שונות׳
 רשאי המנהל לקבוע כסחורה שנמכרה כאמור אותה סחורה מביניהן

 שסכום המם עליה הוא הגבוה יותר.

 (ד) נראה למנהל כי לא תיגרם תקלה בגביית המם׳ רשאי הוא
 לפטור בני אדם מםויימים או סוג מםויים של בני אדם מחובת הסימון

 על פי סעיף זה.

 (ה) סימן זיהוי שנקבע על ידי המנהל כאמור דינו לענין םעיף 339
 לפקודת החוק הפלילי׳ 1936 3׳ כדין בול המשמש לצדכי הכנסותיה של

 הממשלה.?

 12. בסעיף 16 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 6ג
(ה) יבואו סעיפים קטנים אלה:  (1) במקום סעיף קטן

 ״(ה) נתפסה סחורה ואין המנהל יודע את בעל הסחורה או את מענו
 של האדם שממנו נתפסה, יפרסם המנהל הודעה על כך ברשומות׳ ואם לא
 תבע אותה אדם תוך שלושה חדשים מיום פרסום ההודעה, תחולט הסחורה.

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 652, עט׳ 263•

 9צעו1ז חו? 317, ט״ו בתמוז תשי״ז, 147.1957



 (ו) סחורה שנתפסה ונמנע האדם שממנו נתפסה לקבלה מהמנהל׳ לאחר
 שקיבל ממנו דרישה בכתב לעשות זאת׳ רשאי המנהל להחםין את הסחורה
 במחסן שקבע והוצאות ההעברה ודמי ההחסנה׳ כפי שקבע המנהל, ישולמו
 על ידי אותו אדם; עברו שלושה חדשים מהיום שבו הוחםנה הסחורה
 כאמור והאדם שממנו נתפסה לא בא לקבלה׳ רשאי המנהל למכור את
 הסחורה׳ ודמי המכירה ישולמו לאדם שממנו נתפסה בניכוי דמי ההחסנה

 והוצאות ההובלה והמכירה.

 (ז) דמי ההחסנה ייקבעו בהתאם לתקנה 52 לתקנות המכס 4.
 (01 הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת דמי ההעברה שנקבעו על פי
 פסקה (0 רשאי לערער עליה והוראות סעיף 5 לחוק יחולו כאילו היתה

 קביעת דמי ההעברה קביעת מחיר סיטוני.
 (ט) המנהל רשאי בתנאים הנראים לו לוותר על גביית הוצאות ההעברה

 או דמי ההחסנה או על שניהם׳ כולם או מקצתם.״

 13. אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יווםף סעיף זה:
 ״ציון פרטים 17א. עמיל מכם כמשמעותו בפקודת עמילי מכם 5׳ המגיש טופס ייבוא׳

 יציין בו בצד כל סחורה הנזכרת בטופס שנקבע לה שיעור מם בצו׳ את
 מספרו של הפרט המתייחם לאותה סחורה.״

 14. אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:
ת 19א. (א) אם יש לדעת המנהל קושי בקביעת כמות הסחורה הנמכרת ו מ ת כ ע י ב ק  ״

י  סחורה במקרים י • • י
 מיוחדים - על ידי סוחר מםויים בתקופה מםויימת בענף ־מסחר מסויים׳ רשאי הוא׳

 באישור ועדה ציבורית שמינה שר האוצר לפי סעיף 28׳ לאמוד את כמות
 הסחורה ולגבות את המם לפי אותו אומדן? היו למנהל טעמים סבירים
 להאמין׳ כי האומדן נקבע על יסוד הודעות בלתי נכונות׳ או התברר למנהל׳
 כי אותו סוחר הרחיב את היקף עסקיו באותה תקופה, רשאי הוא לבטל

 את האומדן׳ ומשעשה כך׳ יחולו הוראות סעיף 19,
 (ב) הרואה עצמו מקופח על ידי מעשה המנהל על פי סעיף זה רשאי
 לערער עליו לפני ועדת הערעורים תוך שלושים יום מקבלת ההודעה בדבר
. ך י  קביעה כאמור׳ הוראות סעיף 5 יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענ

 15. בסעיף 22 לחוק העיקרי -
 (1) בסעיף קטן 00, אחרי פסקה (2) תיווסף פסקה זו:

 ״(2א) השמיד או שינה כל פנקס או מסמך אחד שנדרש למסרו על פי
 חוק זה״;

, ואחרי פסקה (1) יווםפו פסקאות אלה: • ב) יסומן(ב)(1) )  (2) סעיף קטן
, דשאי המנהל  ״(2) יצא אדם חייב בדין בעבירה לפי סעיף קטן00(3)

 לגבות ממנו את המם.
 (3) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת סכום המס שנדרש לשלמו לפי
 סעיף קטן(2) - רשאי לערער עליה והוראות סעיף 5 לחוק יחולו כאילו

 היתה קביעת המס קביעת מחיר סיטוני.״

 4 חוקי א״י, כרך ג׳, עמ׳ 1678; ע״ר 1945, תוס׳ 2 מם׳ 1417, עט׳ 528•
 5 חוקי א״י, כרך א׳, עמ׳ 574•
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ב) יווםף סעיף קטן זה: תיקון סעיף 24 )  16. בםעיף 24 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן
 ״00 אדם שלבא או מסר סחורה׳ או מחזיק או החזיק בה בהיותו

 סוחר בה או בדומה לה׳ עליו הראיה כי המם על הסחורה שולם.״

. תיקון סעיף 25 ה ל ם א י נ ט מ ק י פ י ע  17. סעיף 25 לחוק העיקרי יסומן 25 (א) ואחרי סעיף קטן(א) יווםפו ם
 ״(ב) המנהל דשאי להתנות לקיחת כופר כסף כאמור בסעיף קטן(א)
 במתן התחייבות להימנע מלעבור על הוראות חוק זה והתחייבות אישית של
 העבריין או של החשוד לשלם סכום מסויים׳ עם ערובה או בלעדיה.
 (ג) אם לאחר מתן ההתחייבות להימנע מלעבור על הוראות חוק
 זה יצא אותו עבריין או חשוד חייב בדין על עבירה לפי חוק זה׳ תהיה

 ההתחייבות ניתנת לגביה הן מן המתחייב והן מן הערב.״

 18. בסעיף 26 לחוק העיקרי׳ במקום פסקה (2) תבוא פסקה זו: תיקון סעיף26
 ״(2) מכירה של סחורות טעונות מם לאדם מםויים או לסוג מםויים של
 בני אדם׳ וכן על ידי אדם מםויים או על ידי סוג מםויים של בני אדם.״

 9*. בםעיף 27 לחרק העיקרי — תיקון סעיף 27
(ד) ולפניו יבוא סעיף קטן זה: ג) יסומן כסעיף קטן )  (1) סעיף קטן

 ״(ג) לא יוחזר המם על סחורה שאבדה או ניזוקה בחזקתו של החייב
 במם׳ אלא אם כן שוכנע המנהל׳ כי מגיש הבקשה לא קיבל על כך מחברת
 ביטוח פיצויים שכללו את סכום המם: כיםו הפיצויים רק חלק של המחיר
 הסיטוני ושל המם - סכום המם שיוחזר יוקטן בחלק יחסי כיחם סכום

 הפיצויים למחיר הסיטוני ביחד עם המם.״

, אחרי פסקה (3) תיווסף פסקה זו: ד) )  (2) בסעיף קטן
 ״(4) נמכרה לאדם הזכאי לפטור לפי צו על פי סעיף 26(2).״

 20. אחרי סעיף 29 לחוק העיקרי יווםף סעיף זה: חוםפתסעיף29א
 ״עיגול סכוס הטס 29א. המנהל רשאי להגדיל או להקטין כל סכום מם שיגבה על כל יחידת

 סחורה -
 (1) לסכום של 10 פרוטות שלמות הקרוב ביותר, אם סכום המם

 הוא פחות מ־200 פרוטות לכל יחידה:
 (2) לסכום של 50 פרוטות שלמות הקרוב ביותר, אם סכום המם

 הוא יותר מ־200 פרוטות אך פחות מלירה אחת לכל יחידה:
 (3) לסכום של 100 פרוטות שלמות הקרוב ביותר, אם סכום המם

 . עולה על לירה אחת לכל יחידה.״

) יווםף סעיף קטן זה: תיקון סעיף 30 ג )  21. בסעיף 30 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן
 ״(ד) 1טור ממם מותרות שניתן לחייל משוחרר לפני תחילתו של
 חוק מם מםוייג ומם מותרות׳ תשי״ב-1952 6׳ יראוהו כאילו ניתן כדין.״

 22. בסעיף 31 לחוק העיקרי׳ במקום פסקה (4) יבואו פסקאות אלה: תיקון סעיף 31
 ״(4) אגרות שישולמו בעד עבודה המצריכה שחרור פקיד מתפד
 קידיו הרגילים והפקדתו על תפקידים מיוחדים׳ לפי בקשת הצדדים

 הנוגעים בדבר;

 6 ס״ח 110, תשי״ג׳ עט׳ 344«
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 (5) התנאת מתן רשיונות על פי דין להחזיק םחודה טעונה• מם,
 או להשתמש בה, בהבאת ראיה שהמם שולם;

 (6) הגבלות על העברת םחורות טעונות מם בשעות שלאחר 6.30
 בערב ולפני 6,30 בבוקר, ובימי מנוחה כמשמעותו בפקודת ימי

 מנוחה, תש״ח-1948 ד.״

 בסעיף 32 לחוק העיקרי -
, במקום ״2(ב) ו־3״ יבוא ״2(ב), 3 ו־7(ג)״; (א)  (1) בסעיף קטן

, במקום ״להוציא את הסמכויות שהועברו לו לפי סעיף ( ב )  (2) בסעיף קטן
 קטן (א)״ יבוא ״להוציא את סמכויותיו לפי סעיפים 10א(א) ו־25(א), ה:ת

 הסמכויות שהועברו לפי סעיף קטן(א)״.

 במקום התוספת לחוק תבוא תוספת זו:

 ״תופפת

 (סעיף 3) •

׳ ק א ל  ח
 (1) צרכי מאכל, למעט המפורטים בחלק ב׳.(1),

 (2) רפואות שפורטו באכרזת שר הבריאות כחיוניות, כלי ניתוח׳
 מכשירי רפואה וניתוח׳ תחבושות׳ שיניים תותבות׳ גפיים מלאכותיות

 וסרטי רנטגן.
 (3) מצרכים המותאמים במיוחד לשימושם של נכים, אמבולנסים,

 מכונות לכיבוי אש ומכשירי הצלה ימיים.
 (4) ספרי תורה, מזוזות ותפילין וכן תשמישי קדושה ששר הדתות

 קבע אותם, בצו, בדרושים לקיום מצוות הדת.
. (2)  (5) עתונים וספרים, למעט המפורטים בחלק ב׳

 (6) צרכי לימוד מהסוגים הרגילים, למעט כלי נגינה, עפרונות
 ועטים.

 (7) זרעים לצרכי חקלאות׳ מספוא׳ ציוד למשק חלב ועופות׳
 לצאן׳ לדבורים ולדיג׳ בעלי חיים׳ זבל ודשנים כימיים׳ חמרי חיטוי
 ומשמידי חרקים׳ חמרים רפואיים למשק חי׳ מכונות ומכשירים המיועדים
 לצרכי חקלאות או דיג׳ לרבות ספינות דיג׳ ולרבות חלקי חילוף למכונות
 ולמכשירים אלה׳ אך למעט מכשירי דיג לספורט או לשעשועים וחלקיהם.

 (8) חמרים בלתי מעובדים לתעשיה׳ למלאכה ולבנין׳ למעט אלה
# . (3)  המפורטים בחלק ב׳

 (9) מכונות ומכשירים המיועדים לצרכי תעשיה ומלאכה׳ לייצור
 מאור וכוח, לרכבות׳ לתעופה׳ לקידוח מים ולשאיבה׳ לרבות חלקי

 חילוף למכונות ולמכשירים אלה, ולמעט המפורטים בחלק ב׳ (4).
 (10) פחם וחמרי דלק.

 (11) טבק ומוצרי טבק.

 7 ע׳׳ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12•
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׳ ק ב ל  ח

 (1) משקאות׳ מגדנות׳ אינסטנט קפה ודומיהם, אגוזי מאכל׳ ממרחי
 בשר, תמציות ושמני תמציות׳ פירות משומרים, יבשים׳ מסוכרים׳ מדודדים

 ודחוסים, למעט תמרים.
 (2) ספרים' שהתמונות שבהם מהוות למעלה מ־100% משטחם

 המודפס.
 (3) שלחים ובולי עץ.

 (4) מכונות ומכשירים מהסוגים המשמשים לייצורם ולהחזקתם של
 מאכלים ומשקאות במסעדות ובבתי.עסק קמעוניים ומהםוגים המשמשים

 במכוני יופי ופיתוח הגוף, לרבות חלקי החילוף להם.״

 25. (א) על אף האמור בסעיף 1 (א) לא יוטל מם על סחורה שהותקנה במיתקן או במבנה
 לפני תחילתו של חוק זה.

 (ב) קביעה לפי סעיף 15 לחוק העיקרי שהיתה טעונה פרסום ברשומות ולא פורסמה,
 אבל הובאה בכל דרףשהיא לידיעת הנוגעים בדבר לפני תחילתו של חוק זה; רואים אותה׳

 לגבי אותם נוגעים בדבר, כאילו פורסמה כדין ביום תחילתו של חוק זה.

 26. תחילתו של סעיף 18 היא ביום ו׳ בטבת תשט״ז(21 בדצמבר 1955).

ר ב ם י ה ר ב  ד
ף 1: י ע ס  ל

 (א) החוק הקיים מאפשר, על פי הגדרת המונח ״סחורה״ להטיל מם רק על סחורות
 מיטלטלות. בחוק זה מוצע להגדיר ״סחורה״ ככוללת גם מעליות, הסקה מרכזית וריהוט
 שהורכבו מחלקים מיטלטלים בבנין או על קרקע. חלק גדול של ערך מיתקנים אלה נוצר תוך
 כדי התקנתם׳ ולפי החוק הקיים אין אפשרות לכלול את תוצאת ההתקנה במסגרת המם, היות

 והמוצרים המוגמרים אינם מיטלטלים אלא חלקי קרקע.
 תחולת המם על סחורות כאמור תוגבל׳ לפי סעיף 25 (א) לחוק המוצע׳ לאותן סחורות
 שהורכבו אחדי תחילת תקפו של החוק המוצע׳ כדי למנוע גביית מם על מיתקנים כדוגמת

 מעליות׳ שהורכבו בבתים ישנים והעוברים עתה לבעלים חדשים.
 (ב) בסעיף 1 קובע החוק העיקרי:

ת העברת בעלות בכל דרך שהיא׳ וכן לרבות ו ב ר ל - ם  ״״מכירה״ לגבי סחורה טעונה מ
 מקח־אגב־שכידות׳ ושכירות שהיא מעסקו של המשכיר׳ ושימוש לצרכי מסחר,
 ומסירת סחורה לידי אדם שסיפק חמרים לייצורה׳ ומסירת סחורה בעמלה מאת םוחר

 באותה סחורה״.
 בית המשפט הגבוה לצדק פסק, כי הגדרה זו מתייחסת רק לסוג שכירות שהיא עסקו
 העיקרי של המשכיר. כתוצ&ן מפסק דינו בוטלה הטלת מם על השכרת כמה מאות מקררים
 חשמליים שהושכרו על ידי בית חרושת לגלידה. מוצע עתה להרחיב את הגדרת המונח

 ״מכירה״ על ידי הכללת שכירויות שהן רק חלק מעסקו של המשכיר.

 (ג) במקרים אחדים הובעו ספקות, אם ההגדרה של המונח ״שימוש לצרכי מסחר״
 מאפשרת גביית מם גם על סחורה שסוחר מייצר לעצמו או מעביר לשימושו הפרטי. וזו

 לשון ההגדרה:

 ״״שימוש לצרכי מםחר״, לגבי סחורה טעונה מס, פירושו-שימוש באותה םחורה לכל
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 צורך שהוא בידי המחזיק בה לצרכי עסק׳ לרבות היצרן שלה והםיטונאי שלה המשתמ
 שים בה לצרכי עסקם הקמעוני.״

 לשם הסרת ספק הורחבה ההגדרה כמוצע.

ף 2: י ע ס  ל
 סעיף 3 לחוק העיקרי קובע?

 ״קביעת סחורה 3. (א) שר האוצר רשאי לקבוע׳ בצו׳ סחורות טעונות מם שלא
 כסחורה טעונה

J מהסוגים המפורטים בתוספת. , ^ ™ °  ט

 שיעורי המם (ב) שר האוצר רשאי לקבוע, בצו, את שיעורי המם המוטלים על

 סחורות טעונות מם באחוזים מן המחיר הסיטוני כמשמעותו בסעיף 4, או
 בסכום קצוב.

ו לפי סעיף זה הקובע מס בשיעור העולה על 2%V1 מן המחיר צ ג ( ) 
 הסיטוני, או הקובע מס בסכום קצוב׳ תהיה הכנסת רשאית תוך חדשיים
 מיום פרסומו ברשומות לבטלו בכוח החלטה? החלטת הכנסת תפורסם

 ברשומות.
 (ד) הוראות סעיף קטן 00 אינן גורעות מהוראות סעיף 16(1)

 לפקודת הפרשנות.

 וזו התוספת הקיימת;
- ט ״ ש  1. סחורות שהוכרזו וסומנו כסחורות ״לכל״ לפי צו ההגנה (סחורות לכל), ת

 1948. ״: •
 2. צרכי מאכל׳ למעט משקאות ומגדנות שהכריז עליהם שר האוצר׳ בצו, כמשקאות

 ומגדנות בלתי חיוניים.
 3. רפואות, כלי ניתוח׳ מכשירי רפואה וניתוח׳ תחבושות, שיניים תותבות, גפיים

 מלאכותיות וסרטי רנטגן.
 4. מצרכים המותאמים במיוחד לשימוש נכים׳ אמבולנסים, מכונות לכיבוי אש ומכ

 שירי הצלה ימיים.
 5. ספרי תורה׳ מזוזות ותפילין וכן תשמישי קדושה ששר הדתות קבע אותם בצו,

 בדרושים לקיום מצוות הדת.
 6. עתונים וספרים וכן מכשירים והמרים המיועדים לשימוש ציירים ופסלים בלבד.

 7. צרכי לימוד מהסוגים הרגילים.

 8. זרעים לצרכי חקלאות, מספוא׳ ציוד למשק חלב ועופות, לצאן ולדבורים, לדיג,
 בעלי חיים׳ זבל ודשנים כימיים, חמרי חיטוי ומשמידי חרקים, המרים רפואיים למשק החי,
 מכונות ומכשירים המיועדים לצרכי החקלאות או הדיג לרבות ספינות דיג׳ ולרבות חלקי

 החילוף למכונות ולמכשירים אלה.
 9. המרים בלתי מעובדים לתעשיה׳ למלאכה ולבניה׳ ^כונות ומכשירים המיועדים
 לצרכי התעשיה והמלאכה, לייצור מאור וכוח׳ לרכבות׳ לתעופה, לקידוח מים ולשאיבה,

 לרבות חלקי החילוף למכונות ולמכשירים אלה.
 (א) לפי החוק הקיים, כאמור׳.אין להטיל מם על סחורות המפורטות בתוספת. התיקון
 המוצע מחלק את התוספת לשני חלקים: לגבי סחורות המפורטות בחלק א׳ יחול גם להבא
 איסור מוחלט להטיל מס? על הסחורות שבחלק ב׳ יוסמך שר האוצר להטיל מם בצו, אך
 הכנסת תהיה רשאית לבטל תוך חדשיים את הטלת המם, סוגי הסחורות שנכללו בחלק א׳

 של התוספת נשתנו במעט׳ באותם המקרים שנראה שאין הצדקה לפטור מן המם.
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/ התאמה  חלוקת התוספת לשני חלקים תאפשר, לגבי סחורות המפורטות בחלק ב
 גמישה יותר, אך משאירה לכנסת את האפשרות לבטל את המם, גם אם הוטל בשיעור נמוך.
 לגבי סחורות שאינן מפורטות בתוספת תהיה הכנסת כמו עד כה רשאית לבטל קביעת המם

 אם השיעור עולה על 7%%.
 (ב) שיעורי המם נקבעו עד כה באחוזים מערך הסחורה או בסכום קצוב ליחידה.
 מוצע לאפשר גם קביעה של שיעור המם לפי הערך ומם קצוב כאחד, כנהוג בכמה פרטים

 של תעריף המכס.

ף 3: י ע ס  ל
 התיקון המוצע בסעיף זה בא לאפשר למנהל לקבוע מחיר סיטוני ארעי לסחורה טעונה
 מם, על פי הצהרת היבואן, ולגבות מם על סמך זה. תכלית הקביעה הזמנית היא לאפשר
 שחרור מוקדם של סחורות מהמכס. בהעדר קביעת המחיר הסיטוני במשך שלושה חדשים
 מקביעת המחיר הסיטוני הארעי תיחשב קביעת המחיר הסיטוני הארעי כקביעת מחיר סיטוני,

 והרואה עצמו נפגע על ידי קביעה זו יוכל לערער עליה.

ע י ף 4:  ל *
 סעיף 7 (א) לחוק העיקרי קובע:

 ״(א) סחורה ששולם עליה מם בעבר לא יוטל עליה מם שנית,
 אלא בהתאם להוראות סעיף 8.״

 סעיף 8 מדבר בתשלום מם על סחורה שיוצאה מישראל והוחזרה אליה. הסייג המתייחם
 להטלת מס על סחורות אלה מועבר, על פי התיקון המוצע בסעיף 5 לחוק המוצע, לסעיף 8

 עצמו.

ף 5: י ע ס  ל
 תיקון זה בא בעקבות התיקון בסעיף 4 לעיל.

 נוסח סעיף 8 לחוק העיקרי הוא:
 ״מס על סחודח 8. הוחזרה סחורה לישראל למי שהוציאה מישראל׳ לא יוטל מם על יבואה,

- ם א ם ל ו א ל א ר ש י ל ה ר ז ח י ח  ש

 (1) היתה הסחורה משמשת לאדם כמלאי לצורך עסקיו יראוה
 כאילו לא הוצאה׳ ויבואה חייב במם בניכוי סכום המם ששולם

 על• אותה סחורה לפני יצואה ולא הוחזר.
 (2) נעשתה באותה סחורה פעולה בחוץ לארץ שכתוצאה
 ממנה עלה ערכה׳ יוטל המם כסכום השווה.להפרש שבין
 סכום המם המשתלם על אותה .סחורה׳ בזמן יבואה לבין
 סכום המם שהיה משתלם עליה׳ לולא נעשתה בה אותה פעולה

 ואילו הובאה הסחורה לראשונה.״
• 

ף 6: י ע ס  ל
 (א) בסעיף זה מוצע להסמיך את שד האוצר לחלק׳ בצו׳ את גביית המם על סחורות
 בדרכן מהיבואן׳ או •היצרן׳ אל הצרכן׳ לשלבים אחדים׳ במקום להטיל את כל המם על
 מכירה אחת שהיא בדרך כלל המכירה הראשונה. לפי זה אפשר יהיה להטיל חלק המם על
 המכירה על ידי היצרן וחלק על המכירה על ידי הסיטונאי או הקמעונאי׳ או חלק על הסחורה

 לפני עיבודה הסופי וחלק על הסחורה המוגמרת. ^
 צו כאמור של שר האוצר׳ רשאית הכנכת לבטלו תוך חדשיים מיום נתינתו.
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 (ב) לפי החוק הקיים חובת תשלום המס חלה על המוכר׳ התיקון המוצע נותן למנהל
 את האפשרות להסכים להעברת החובה לתשלום המס מהמוכר לקונה.

 תיקון זה דרוש במקרים שהמוכר אינו נמצא והקונה מוכן לשלם את המם. אחר תשלום
 כאמור ייבצר מהקונה לטעון כי המס לא הגיע ממנו אלא מן המוכר.

: ף 7 י ע ס  ל

 (א) סעיף 10(ב) לחוק העיקרי קובע כי מועד תשלום המם הוא -
 ״במכירה - בשעת מכירת הסחורה או בשעת מסירתה על ידי המוכר׳

 הכל לפי התאריך המאוחר יותר״;
 אין בהוראה זו כדי לקבוע מועד לתשלום המם מקום שה״מכירה״ היא בדרך שימוש
 של סוחר בסחורתו לצרכי עסקו כפי שמונח זה הורחב בסעיף 1 לעיל. התיקון המוצע בא

 להבהיר כי מועד תשלום המם במקרה זה יהיה זמן התחלת השימוש בסחורה.

 (ב) סעיף 10(ב)(2) לחוק העיקרי קובע כי המנהל רשאי במקרים ובתנאים הנראים לו:

 ״לדחות תשלומו של מם או להרשות תשלומו בשיעורים בין ב£תן
 בטחונות ובין ללא מתן בטחונות׳/

 אופן תשלום כזה הוא למעשה מתן הלוואה לחייב במם׳ ועל כן מוצע להרשות גביית
 ריבית או תוםפת פיגורים כתמורה לדחיה כאמור.

 (ג) לפי סעיף 10(0 לחוק העיקרי - ,

 ״(ג) (1) לא שולם המם במועד שנועד לתשלומו —

 (א) רשאי המנהל לדרוש תשלום המם או לפי שיעור
 המם במועד שנועד לתשלומו או לפי שיעורו במועד

 התשלום׳ הכל לפי סכום המס הגדול יותר;

 (ב) תיווסף תוספת פיגורים 20% מסכום המם והוראות
 חוק זה בדבר גביית המם יחולו על גביית התוספת

 כאילו היתה חלק מהמם.״

 לפי זה אם המם לא שולם במועדו רשאי המנהל לדרוש את המם לפי השיעור.במועד
 שנקבע לתשלום או לפי השיעור בזמן תשלום המם׳ הכל לפי השיעור הגבוה יותר. התיקון
 המוצע יאפשר במקרה של פיגור את קביעת המחיר הסיטוני גם לפי המצב בזמן התשלום.

 תכלית הוראה. זו למנוע רווחים בלתי מוצדקים לסוחרים המפגרים בתשלום המם.

 כמו כן מאפשר החוק המוצע להטיל, עקב הפיגור׳ תוספת עד 20% מסכום המם או
 ריבית חוקית מכסימלית עליו לתקופת הפיגור.

ף 8: • י ע ס  ל

 סעיף 10א החדש תכליתו לעודד תשלום המס לפני המועד שנקבע בחוק לתשלומו
 או במועד שאליו נדחה התשלום על ידי המנהל. מוצע על כן להרשות זיכוי עד 5% מהחלק
 של המס שאותו הקדים החייב לשלם. אולם בכדי למנוע שידיעות מוקדמות על העלאות
 במם ינוצלו על ידי תשלום מוקדם, מוצע להשאיר לשיקול דעתו של המנהל באיזה מקרים

 לקבל מם לפני המועד, ובאיזה מהם להרשות את הזיכוי.
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ף 0: י ע ס  ל
 (1) סעיף 13(ב) לחוק העיקרי קובע כלל בדבר גביית מם׳ אם נגבה פחות מהסכום המגיע:
 ״ממונה על גביית מם שטעה בחישוב המס או בסיוג סחורות׳ ועקב
 טעותו הוחזר מם או לא נגבה מם, כולו או מקצתו׳ רשאי המנהל׳ תוך
 ששה חדשים לאחר המועד שנקבע לפרעון המס או שבו נפרע או הוחזר
 המם, הכל לפי המועד המאוחר יותר, לגבות מן החייב במם כל סכום
 שלא נגבה או שהוחזר כאמור, כל עוד לא מכר ולא מסד את הסחורה או
 שמכר וגבה מן הקונה על חשבון מם שלא שילם או סכום עודף על המם

 ששילם״.

 התיקון המוצע בא להכניס בהוראה זו שינויים אלה:
 (א) מתן אפשרות לגביית גרעון לא רק אם נפלה טעות בחישוב המם אלא גם אם

 נפלה טעות בקביעת המחיר הסיטוני.
 (ב) לפי הניסוח הקיים היה מקום לפירוש כי המנהל חייב לגבות את המם תוך ששה
 חדשים. להסרת ספק ייקבע כי המנהל חייב לדרוש את גדעון המם, שלא נגבה בטעות, תוך

 התכופה שנקבעה ושתוארך ל-12 חדשים׳ אך לא להביא את הגביה לסיומה.
 (ג) החוק הקיים אינו מאפשר גביית הפרש מם במקרים של טעות׳ אם החייב במם
 מכר את הסחורה בינתיים לאדם שלישי. אולם קורה שתוך כדי מכירה גובה החייב במם
 מלקוחותיו את התמורה המלאה של המם אף על פי ששילם פחות מהמם המגיע, ומשלטונות
 המם נבצר לדרוש ממנו את הפרשי המם המגיעים לאוצר. התיקון המוצע יאפשר גביית
 הפרשי המם גם במקרים כאלה. לחייב במם תינתן זכות ערעור על דרישת המנהל לפי סעיף

׳ כאילו היתה הדרישה קביעה של מחיר סיטוני. (ב)  קטן
 (2) המנהל רשאי, לפי החוק הקיים, לעכב הוצאת סחורה טעונה מם מהמכס עד לסילוק
 המם המגיע מאותו חייב בעד סחורה אחרת. רשות העיכוב תורחב עתה לסחורות שהן עצמן

 אינן טעונות מם, אם בעליהן חייב מם על סחורות אחרות.

ף 10: י ע  ל ס
 סעיף זה בא לקבוע׳ לשם הסרת ספק, כי במכירת חלק בלתי מסויים של סחורה
 יראו את החלק שנמכר כסחורה עצמאית. מחירו הסיטוני ייקבע בנפרד׳ והמס ייגבה עליו

 בלבד ולא החלק שלא נמכר.

ף 11: י ע ס  ל
 סעיף 15 לחוק העיקרי קובע הוראות בדבר סימון סחורות טעונות מם. זו לשונו:
 ״סיטין 15. (א) המנהל רשאי לקבוע לסחורות טעונות מם וכן לחלקיהן סימני
 זיהוי, צורתם, מועד הסימון, אופן הצמדתם לסחורות והשימוש בהם:
 נקבע םימן לסחורה כאמור, לא יחזיקה סוחר במלאי לצורך עסקיו, לא
 ימכרה ולא ימםרה לאדם אחר אלא כשהיא מסומנת בסימנים כפי שקבע

 המנהל. •
 (ב) לא הראה סוחר לשליחיו של המנהל, לפי דרישתם, סימון זיהוי
 שנמסר לו על ידי המנהל, ולא הוכיח הסוחר כי השתמש בסימן זה לסימון
 סחורה ששולם עליה המם, או לא נתן טעםלהנחת דעתו של המנהל להעדרו
 של הסימן, רואים את הסחורה שלזיהויה נועד הסימון כאילו נמכרה ביום
 מסירת הסימן, ובמקרה שהסימון נועד לסחורות שונות, רשאי המנהל
 לקבוע כסחורה שנמכרה כאמור אותה סחורה מביניהן שסכום המם עליה

 הוא הגבוה יותר.״
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 החוק המוצע מכנים בהוראות אלו את השינויים דלהלן:
 (א) בית המשפט העליון פסק זה לא כבר׳ בע״פ 213/56 (פסקי דין, י״א, עמי׳ 695)
 שקביעת סימון על ידי המנהל טעונה פרסום ברשומות. החוק המוצע בא להסמיך את המנהל
 להודיע ברשומות על קביעת סימני זיהוי ועל המקום בו אפשר לקבל פרטים עליהם, או
 למסור לסוחרים הנוגעים בדבר את פרטי הוראות הסימון במכתבים רשומים או באופן

 אחר׳ בלי לפרסם אותם ברשומות. .

 (ב) החוק המוצע מתיר למנהל לעכב מסירת סימני זיהוי נוספים׳ לסוחר אשר קיבל
 סימני זיהוי׳ עד לקבלת סכום המס המגיע ממנו או עד למילוי תנאים אחרים שיקבע המנהל.
 תיקון זה בא להתגבר על נוהגם של סוחרים בכמה מקרים לסמן סחורות בסימני זיהוי׳ למכרן

 ללא תשלום מם ולתבוע סימני זיהוי נוספים מבלי שתהיה בקורת עליהם מצד זה.
 (ג) כן מוצע לאפשר למנהל לפטור מפעלים מחובת הסימון׳ מקום שנראה לו שלא

 תיגרם תקלה בגביית המס.

ף 12 : י ע ס  ל

 (א) סעיף 16(ה) לחוק העיקרי קובע: •
 ״(ה) נתפסה סחורה שבעלה אינו ידוע׳ יפרסם המנהל הודעה על כך
 ברשומות, ואם לא תבע אותה איש תוך שלושה חדשים מיום פרסום

 ההודעה, תחולט הסחורה לטובת אוצר המדינה״.
 י החוק המוצע בא לאפשר לנהוג אותו נוהג גם לגבי סחורה שנתפסה ושמענו של אדם

;  שממנו נתפסה אינו ידוע למנהל אף על פי שאדם זה ידוע לו. י
 (ב) סעיף 16 לחוק הקיים בכללו קובע הוראות בדבר הנוהג בסחורה שנתפסה. אולם
 אין הוא מחייב את האדם שממנו נתפסה הסחורה לקבל אותה לרשותו משמוכן המנהל
 להחזירה לו. מקרים חוזרים ונשנים הם, שבהם מעדיף סוחר להשאיר את סחורתו במחסן

 המכס ללא תשלום המם, עד אשר יהיה זקוק להן.
 התיקון המוצע מטיל על הסוחר שאינו מקבל מן המנהל את הסחורה שביקש להחזיר,
 את ההוצאות הנובעות מאי־קבלתה: כן הוא מסמיך את המנהל למכור אותה אחרי שלושה
 חדשים על חשבון בעליה, ואילו סחורה של אדם שעבר למקום בלתי ידוע תימכר לאחר
 שלושה חדשים מפרסום הודעה, במקרים מיוחדים יוכל המנהל לוותר על גביית הוצאות

 ההעברה או דמי ההחסנה.
 דמי ההחסנה ייקבעו בהתאם לשיעורים החלים על החסנה במחסני מכם.

ף 13: י ע ס  ל

 עמילי מכס יחוייבו, לפי החוק המוצע, לפרט בטפסי יבוא את פרטי הצווים הקובעים
 את שיעורי המס של סחורה שביבואה הם מטפלים. ציון זה דרוש לייעול העבודה ומוצדק

 לגבי עמילימ שמקצועם בכך. ,

ף 14: י ע ס  ל

 במקרים רבים אין כל אפשרות לבדוק את הידיעות שמוסר סוחר על היקף מכירותיו.
 מוצע להרשות את המנהל במקרים אלה לבסס את גביית המם באישור ועדה מייעצת על
 אומדן שיהיה כפוף לתיקון, אם יתברר כי נעשה על יסוד ידיעות בלתי• נכונות, לסוחר
 תינתן אפשרות לערער על החלטת המנהל לפי הסעיף האמור כאילו היתה קביעת מחיר

 סיטוני על פי סעיף 5 לחוק.
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ף 15: י ע ס  ל
 (א) מוצע לקבוע עונש על שינוי בכל מסמך שמםירתו נדרשה לפי החוק. הוראה
 זו דרושה משום שרשות המם זקוקה לרשימות בפנקסים ומסמכים אחריב במידה גדלה

 והולכת.

 (ב) לפי החוק הקיים אדם שנמצא אשם בהחזקת םחורה טעונה מם שלא שולם עליה
 מם׳ רשאי בית משפט להטיל עליו עונש׳ אך ״לא לחייבו בתשלום המם׳ אס הנאשם איבנו
 המוכר. התיקון המוצע בא להסמיך את המנהל לחייב את הנאשם שנמצא חייב בדין.גם
 בתשלום המם׳ כי במקרים אלה לעתים קרובות אין אפשרות לתפוש את המוכר. גם כאן
 ניתנת למי שיצא חייב בדין ונדרש לשלם את המם זכות ערעור של גובה המס כאילו היתה

 הדרישה קביעת מחיר סיטוני על פי סעיף 5 לחוק.

ף 16: י ע ס  ל
 סעיף 24 לחוק העיקרי קובע:

 ״חוגת ההוכחה 24. (א) הטוען ששילם את המם׳ עליו הראיה.
 * (ב) נמסרה סחורה טעונה מם׳ רואים אותה כאילו נמכרה עד

/ ,  שיוכח ההיפך
 החוק המוצע בא להטיל על סוחרים הטוענים שאדם אחר שילם את המס׳ או הנמנעים
 מכל טענה בנוגע לתשלום זזמם, את ההוכחה שהמם שולם היות והוכחת אי־תשלום המם
 לגבי םחוס־ת הנמצאות בשוק בכמויות גדולות שהיתה מוטלת אלמלי הוראה זו על התביעה,

 קשה ביותר.

ף 17: י ע ס  ל
 בסעיף 25 לחוק העיקרי ניתנת למנהל סמכות להמיר משפט תמורת קבלת כופר כסף.
 מוצע נוסף לזה להרשות המרת משפט׳ במקרים קלים׳ גם תמורת התחייבות אישית עם

 ערובה או בלעדיה להנחת דעתו של המנהל.

ף 18: ־ י ע ס  ל
 סעיף 26 לחוק העיקרי מאפשר לשר האוצר׳ באישור ועדת הכספים של הכנסת׳
 לפטור בצו מתשלום המם׳ כולו או מקצתו ובתנאים שייקבעו על ידיו׳ מכירה של סחורות

 טעונות מם לאדם מםויים או לסוג מםויים של בני אדם.

 מוצע בסעיף זה להוסיף לכך סמכות לפטור גם מכירות מםויימות על ידי בני אדם
 מםויימים או סוג בני אדם. הכוונה בעיקר לנציגי מדינות חוץ הממלאים תפקידם בישראל.

ף 19: י ע ס  ל
 (א) סעיף 27(א) ו־(ב) לחוק העיקרי מורה על החזרת מם׳ במקרה שנגרם נזק לסחורה

 או שאבדה בהיותה בחזקתו של״הםוחר.
 קרו מקרים שסוחרים קיבלו מחברת ביטוח פיצויים שכללו את םכום המם בעד
 סחורה שניזוקה או אבדה כאמור ודרשו׳ על אף קבלת הפיצויים׳ החזרת המם. החוק המוצע
 קובע שלא יוחזר מם כאמור אלא אם שוכנע המנהל כי סוחר לא קיבל פיצויים שכללו

 את סכום המם מחברת ביטוח.

 (ב) התיקון השני בסעיף האמור בא לאפשר החזרת מם ששולם אם הסחורה נמכרה
 אחרי תשלום המם לאדם הזכאי לפטור.
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ף 20: י ע ס  ל
 התיקון בסעיף זה בא לאפשר עיגול סכומי המם. מטרת התיקון היא לחסוך כוח אדם

 בחישוב המס וגבייתו.

ף 21: י ע ס  ל
 בשנים 1952-1949 ניתן לחיילים משוחררים פטור ממם על מכוניות. מספר ניכר
 של אלה שקיבלו בזמנו פטור ושברצונם עתה למכור את מכוניותיהם הישנות, פונים ודורשים
 לקבל מהם מם באותו שיעור ולפי אותו מחיר סיטוני שחלו בעת קבלת הפטור, בטענה
 כי הפטור שניתן להם לפי בקשתם הם לא ניתן כדין. למניעת דרישות מסוג זה מוצע לתת

 גושפנקה חוקית להענקת הפטור דאז.

ף 22: י ע ס  ל
 סעיף 31 לחוק העיקרי קובע:

ת 31. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות ו  י ״ביצוע ותקנ

 ״ בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בהן, בין השאר -

 (1) חובת רישום של סוחרים;

 (2) חובת סוחר לתת חשבון, קבלה או תעודה כיוצא בזה,
 לציין בהם את פרטי הסחורה שנמכרה, את המם שנגבה
 מהקונה ואת הסימן שנמסר ולנהל ׳פנקסים או רישום אחר;

 (3) אגרות שישולמו בעד תעודות הניתנות לענין חוק זה;

 (4) התנאת מתן רשיון להחזיק סחורה טעונה מס לפי כל
 חוק בהוכחה שהמם שולם.״

 לסמכויות אלה מוסיף החוק המוצע לשר האוצר סמכות להתקין תקנות בדבר אגרה
 בעד עבודות מיוחדות הנעשות לפי בקשת הצד הנוגע בדבר והכדוכות במאמץ מיוחד (כגון
 פעולות אחרי שעות העבודה הרגילות); בדבר תקנות הקובעות חובת הוכחה לתשלום המם
 גם כתנאי למתן רשיון לשימוש בסחורה טעונה מס ולא רק להחזקתה כמו עד כה, וכן בדבר
 הסדרת העברת סחורות טעונות מס בשעות שבהן קשה לבצע בקורת יעילה ומתרבות פעולות

 הברחה.

ף 23: י ע ס  ל
 התיקון בסעיף זה בא לקבוע כי הסמכות החדשה בדבר פטור ממס המוענקת לשר
 האוצר בסעיף 4 לחוק המוצע וכן סמכויות המנהל להעניק זיכוי על תשלום מוקדם ולקחת

 כופר כסף אינן ניתנות להעברה.

ף 24: • י ע ס  ל
 תיקון התוספת (חלוקתה לשני חלקים) נובעת מהתיקון המוזכר בסעיף 2 לחוק המוצע.

ף 25: י ע ס  ל
 לתיקון בסעיף 18 לחוק המוצע המאפשר פטור על סחורותיהנמכרות על ידי בני אדם
 מםויימים או סוגי בני אדם (בעיקר נציגי חוץ) יינתן תוקף מתחילת התיקון המקביל של

 פקודת המכס (ם״ח 192, תשט״ז, עמ׳ 6).
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