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 סזעדסמח בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים), תשי״ח-1957 ,

, במקום דה) -הפקו  0יקוןסעיף3 1, בסעיף 3 (1) לפקודת הרשוייות־ממקמיות (מס עסק־ם), 1945 * (להלן
 הרישה תבוא דישה זו:

 ״(1) רשות מקומית רשאית, בחוק עזר, להטיל על כל אדם העוסק בתחו
 מה במלאכה.או בעסק מן המפ־רטים בחוק העזר, בין שהנהלחם בתחום

. . ״  . הרשות המקומית ובין שהיא .במקום אחרי, מם שייקרא -

 תיקיןסעיף3א 2, האמור בסעיף 3א לפקודה יסומן מעיך קטן(1) ואחריו יבוא סעיף קטן זה:
 ״(2) בבואו להכריע בבקשה לפי סעיף זה רשאי בית הדין —

 (א) לפי בקשת הרשוו! המקומית או נציגה׳ להגדיל את שיעור
 המם שבהודעה בדבר תשלום המס, אם חומר הראיזת שלפניו מצדיק

 זאת;
 (ב) לקבוע לפי מיטב שפיטתו את שיעור המם במקדם שהמם מודרג
 בחוקי העזר על פי נתונים שאינם בתחום ידיעתה של הרשות
. המקומית, והמבקש לא מסר לה, ארלבית הדין., פרטים בדבר הנתוניט . . . . 
 האלה או שמסר פרטים כאמור, אך יש לבית הדין טעם סביר להניח

 שאינם נכונים.־״

 תיקוןסעיף3ב 3. בסעיף 3ב לפקודה, במקום סעיף קטן(7) יבוא סעיף קטן זה:
 ״(7) בית הדין למס •עסקים יתן נימוקים להחלטתו, ויושב ראש בית הדין
 יודיע עליה בכתב לרשות המקומית ולכל מבקש שלא היה נוכח בשעת

 מתן ההחלטה.״

 הוספת סעיף 3ב« 4, אחרי סעיף 3ב לפקודה יבוא סעיף זה:

 ״ערעור לבית 3בא(1) בעל דין הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת בית הדין, זכאי
י לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא תהום ״ ז 7 מ ז ט י פ ש מ  ה

 הרשות המקומית, אלא שאם המבקש הוא המערער, עליו לשלם לפני הגשת
 הערעור לפחות מחצית שיעור מם העסקים המגיע לפי החלטת בית הדין.
 (2) הערעור יזגש תוך שלושים יום מיום ההחלטה, אם ניתנה
 י בפני המערער, ואם ניתנה שלא בפניו - תוך שלושים יום מיום שנמסרה
 לו ההודעה על ההחלטה, אלא שמותר להגיש ערעור גם לפני מסירת

 ההודעה.
 (3) משהודיעו לבית הדין למס עסקים על הערעור, יעביר יושב
 ראש בית הדין לבית המשפט כל חומר שהשתמש בו בית הדין בקשך

 לנושא הערעור.
 (4) הערעור. יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה כאמור

.  בתקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938 2
 (5) בית המשפט הדן בערעור יהיה של שופט יחיד.״

 1 ע״ד 1945, חלם׳ 1 מסי 1436, עמי 115־, ע׳׳-ר 1948, ו/וסי 2 מם׳ 1659, עמי 513; םיח 10, תש״ם, עמי 43.
 2 ע״ר 1938, תום׳ 2 מסי 755, עמי 95.
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 •5.- - האמור בסעיף 53 לפקידה יסומן סעיף קטן(1) ואחריו יבראו: תיקוןסעיףמ

א עבדה תקופת *"יי" בה, כל עוד ל ; כרע  ״(2) רואים בקשה כאילו טרם הו
ו א •ניתן פ ל עוד ל י סעיף 403 ואם הוגש ערעור כאמור — כ ר לפ  הערעו

 פםק־דין סופי. •
 •:־ • נ3) «קידץ •מעי מדמור- ממוד־דיגו^אגנץ• תשלום ההפרש במס*

 כדין החלטה סופית של בית זח־ץ למס עסקים.״

4 לפקודה יבוא סעיף זה: ׳ החלפתםעיף4 ף י ע  6. בנ?קום ס

ו לוותר על^, בשים א ם מ מ ם ו ^ ^ 
לבי למצבו החמרי של החייב בו, או בגלל סיבה אחרת שתאושר על־ידי : 

 .: שר הפנים;״

ס פיגורים״ יבואו המלים ״משלוח »יקוןסעיף5 , אחרי המלים ״גדבר הםלת קנ ה י ו ו ג  ך. בסעיף 5 ל
• - יי • • ; ם״  הודעות ו3^לרת#^כי

ל הליך בבית הריץ למס עסקים שביום תחילתו תחילה  •8. י הסניפים 3, 4״.s ז•־? יחולו גם •על ב
א החליט״בו בית הדין.  של חוק זה עדיץ ל

ר ב ס ר י ה ג • • ד - ־ • : • י • ׳ ־ . ־ • , . 

 1. רשות מקומית רשאית להטיל מם עסקים על מלאכה'או עסק כשהמקום בו. עוסקים
 באותה מלאכה או באותו עסק נמצא בתחום הרשות המקומית. בנדון זה הבחין בית המשפט
 העליון׳ בפסק־דינו בע״א 368/54, בין מקום ניהולו של עסק לבין מקום ביצוע פעולותיו.
ת המם על מפעל כשמקום הנהלתו  הבחנה זו שללה מהרשויות המקומיות סמכות להטיל א
ף על־&י שפעולות ברחבות של:המפעל מבוצעות בתהום הרשות,  נמצא מחוץ לתחומה, א
ת לכן הו^ע לתקן סו  והוא נהנח:בפו־על"משירותיה׳ וכך ניטל ממנה מקור חשוב של הכנ

• .a את סעיף 3(1) לפקודה כדי לאפשר הטלת מם גם על מפעלים כאמור (סעיף 

 להלן נוסח סעיף קטן(1) לסעיף 3 לפקודה שהוצע לתקן כאמור:
 ״סמבותרשות 3 0) יהיה מותר לרשות מקומית להטיל על־ידי חוקי עזר, על כל בני
. אדם העוסקים בתחומי אזור שיפוטה בכל מלאכה או עסק המפורטים ל י ט ה " ל י מ י ק  מ

1 . י  מס עסקים י
 בחוקי העזר, מם שיהיה נודע — .

 (א) במקרה של חוקי עזר שהותקנו בידי מועצה עירונית, כשם
 ״מם עסקים• עירונים וכן

 (ב) : במקרה של חוקי עזר: שהותקנו בידי מועצה מקומית בשם
 ״מם עסקים מקומי״,

 כדי אותו שיעור שיהיה מפורט באותו האופן ולא יעלה על אלפים לירות
 •־־ :. לישראליות לשנה, על כל מקום שבו עוסקים באותה מלאכה או אותו עסק

/  בתחומי אותו אזור׳
 2. נסיון הרשויות המקומיות מעלה כי לעתים קרובות מתכרר מצבו האמיתי של העסק
 המשמש יסוד להיוב:במס רק בעת הדיון בהתנגדות החייב במס בפני בית הדין למס עסקים,

ל הנתונים שיש להם חשיבות לענין. אולם אין לבית הדין •  .כשימתגללם לראשונה בפניו כ
ל הסכום שבו חוייב החייב במם על• ידי הרשות המקומית. סעיף ע  סמכות להגדיל את המס מ

 2 לחוק המוצע מעניק סמכות זו.
 3. לעתים קרובות נקבע י שיעור המס לפי נתונים שהם בעיקר בידיעת החיים במם, כגון
 פדיון העסק במשך תקופה מסויימת או מספר הלקוחות וכיוצא בזה, ואין• לרשות המקומית
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 מקורות ידיעה המאפשרות לה לקבוע את שיעור המם ללא הזדקקות לפרטים שהחייב במם
 בעצמו מסר. היום בית דין למם עסקים הוא חסר אונים כשהחייב במם אינו מוסר פרטים
 בכלל או כשהיא מוסר פרטים שהם, לכאורה, אינם נאמנים. סעיף 2 לחוק המוצע יאפשר

 במקרים אלה קביעת המם לפי מיטב שפיטתו של בית הדין.

 4. סעיף 3 ב(7) לפקודה קובע כי החלטת בית הדין הנה סופית, אלא שבית הדין יתן
 בנסיבות מםויימות את החלטתו בדרך של ״קושיה מיוחדת״ בדבר נקודה משפטית, והחלטה
 ב״קושיה מיוחדת״ זו תינתן על ידי בית המשפט המחוזי. דרך זו של בקורת משפטית מכבידה
 על שני הצדדים כאחד. הסדר זה שהיה קיים גם בערעורים על השומה •לצורך ארנונות
 עירוניות, בוטל, לגבי אותם הערעורים, בתיקון לפקודת העיריות לשנת 1952, ובמקומה

 בא ערעור רגיל לבית המשפט המחיזי, המבטיח בירור מהיר ופשוט יותר.

 החוק המוצע ינהיג הסדר מקביל גם בערעורים מבית דין למס עסקים, אך יתנה את
 זכות הערעור בתשלום לפחות מחצית מסכום מס העסקים שנדרש המערער לשלמו(סעיפים ־׳

^ י  3(2) ו־4). -

 5. סעיף 4 הקיים של הפקודה מאפשר הפחתת סכום המגיע כמם עסקים או ויתור עליו
 מחמת עניו של החייב בו בלבד. נוסח הסעיף הנו נוקשה מדי, ומה גם שדרוש לפיו אישור
 הממונה על המחוז בכל מקרה לחוד. מוצע להחליף הודאות אלה בהוראות המקבילות לאלה
 של סעיף 103 לפקודת העיריות, 1934׳ המאפשר לעיריה להפחית מס או לוותר עליו, מתוך
 התחשבות במצבו החמרי של החייב בו או בגלל סיבה אחרת שתאושר על ידי שר הפנים

 (סעיף 6).

 ה^1ות חי?1 323, י״נ בתשרי תשי״ח, 8.10.1957
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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