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 מהפרממזת בזה הצעזח זזןק מטעם הממשלה:

ן מס׳ 3), תשכ״א-1961  חוק מס קניה(תיקו

(להלן - החוק העיקרי) - 1 ״ב-1952  תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק מם קניה׳ תשי

 (1) במקום הגדרת ״סחורה״ יבוא:

רה״ - לרבות סחורה כשהיא מותקנת במבנה ושר האוצר קבע  ״״סחו
 בצו שהיא טעונה מס בתור מותקנת״;
נת־מם״ יבוא:  (2) אחרי הגדרת ״סחורה טעו

לה בטובין או בקשר עמם למען אדם אחר, ת״ - לרבות פעו רו ״שי  ״
״! י יתי או רוחנ  וכן מתן זבות בנכם או בקשר עמו, ובכלל זה קבין תעשי
־מס״ - שירות אשר שר האוצר קבע אותו כך בצו לפי ן ו ת טע רו  ״״שי

ף 3 (ב)״;  . . סעי

 (3) אחרי הגדרת ״סוחר״ יבוא:
; ־מס״ ן תן שירות״ — אדם הנותן שירות טעו ו  ״״נ

ר צו י , בסופה, יווסף: ״ולרבות הוצאה ממקום הי רה״  (4) בהגדרת ״מכי
 בסחורות ששר האוצר קבע כך לגביהן בצו ובתנאים שקבע״;

בוא  (5) בהגדרת ״שימוש לצרכי מסחר״, אחרי ״בדומה לה לצרכי עסק״ י
ות יות שהן מסחרי ו בידי המייצר אותה סחורה או דומה לה באורח קבע ובכמו א  ״

 לדעת המנהל״.

 זיקת סעיף 2 2, בסעיף 2 לחוק העיקרי —
; ״ ם מ ך ו ע , בסופו, יווסף ״וכן על מתן שירות ט ( א ) ן ט  (1) בסעיף ק

י אדם ד ״ יבוא ״בי די סוחר לצרכי עסקו  (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״בי
 לצרכי עסק״.

 ?חלפת סעיף 3 3. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

נות־מס שלא מן  ״קביעת סחורות 3. (א) שר האוצר רשאי לקבוע׳ בצו, סחורות טעו

׳ של התוספת, וכן לקבוע את שיעורי המם י הסוגים המפורטים בחלק א נ י ע  ישיייתיט ט
 מס ושיעורי המס , י

 המוטלים עליהן באחוזים מן המחיר הסיטוני כמשמעותו בסעיף 4 או
ות נ  בדרך אחרת או בכמה דרכים; ובלבד שלגבי סחורות יבוא שהן טעו
ני את  מס באשר הן סחורות יבוא׳ רשאי המנהל לראות במחירן הסיטו
, בתוספת 2  הערך שנקבע להן לצרכי המכס בהתאם להוראות פקודת המכס
 המכס המוטל על סחורות מאותו סוג, ואפילו אם על הסחורות המיובאות

 לא חל מכס בגלל יעודן או בגלל השימוש בהן או מסיבה אחרת.
־מס ואת י נ , שירותים טעו  (ב) שר האוצר, רשאי לקבוע בצו
 שיעורי המם המוטלים עליהם, באחוזים ממחיר השירות או בדרך אחרת

 או בכמה דרכים.

 1 ס״וז 110׳ חשי״ב, עמ׳ 344; ם״וז 153׳ תשי״ז־/ עמ׳ 113; ס״ח 243׳ תשי״ח׳ עמי 60.
 2 חוקי א״י׳ כרך אי׳ פרק מ׳יב׳ עמי 493.
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, 3 י תעדיף)> -תש״ט-949נ ו נ י ש ) ו ל ב  (ג< הוראות חוק מסי מכם ו
ק האמור/ ף 1 לחו ו צווים לפי סעי לו הי ף זה כאי  יחולו על צווים לפי סעי
ל 10% נו עולה ע וים המטילים מם באחוזים בלבד ובשיעור שאי  פרט לצו
׳ נן מפורטות בחלק ב  ממחיר השירות, או מהמחיר הסיטוני בסחורות שאי

 לתוספת.״

) תיקון סעיף: ד ) ו נ מ ו ס (ה) יימחק, סעיפים קטנים 00 ו־(ד< י ׳ סעיף קטן  4, בסעיף 4 לחוק העיקרי
) יבוא: ב ) ־  ו־נה) ובמקום סעיפים קטנים (א) ו

ית יהיה הסכום המשתלם נ  ״(א) המחיר הסיטוני של סחורה פלו
עד לתשלום ו  בעד אותה סחורה בישראל במכירה בסיטונות במועד שנ
י יציב על פי חוק הדן בפיקוח נ  המס לפי סעיף 10 ן נקבע לסחורה מחיר סיטו
 על מחירים, יהיה אותו מחיר מחירה הסיטוני של הסחורה! נקבע לסחורה
ני על  מחיר סיטוני מקסימלי על פי חוק כאמור, לא יעלה מחירה הסיטו

 אותו מחיר מקסימלי.
מכר בישראל בסיטונות, יהיה ו נ נ  (ב) היתה הסחורה מסוג שאי
 מחירה הסיטוני הסכום המשתלם בעד אותה סחורה בישראל במכירה
עד לתשלום המם לסי סעיף 10 ו ן במועד שנ ן לקונה מרצו  ממוכר מרצו
י ריווח הוגן, או מחיר היצרן בעת המכירה, הכל לפי הסכום הגבוה  בניכו
ני של , לקבוע מחיר סיטו  יותר. אולם רשאי המנהל, במקרים הנראים לו
 סחורה לפי מחירה הסיטוני של סחורה דומה; נקבע לסחורה מחיר
י ל פי חוק הדן בפיקוח על מתירים, יהיה אותו מחיר, בניכו י יציב ע נ  קמעו
י נ  ריווח הוגן, מחירה הסיטוני של הסחורה; נקבע לסחורה מחיר קמעו
ני על אותו מחיר  מקסימלי על פי חוק כאמור, לא יעלה מחירה הסיטו

ווח הוגן.  מקסימלי בניכוי רי

ל סחורה על פי  (ג) סוחר החייב במס יחשב את מחירה הסיטוני ש
ע די ו י ן זה ו י  הכללים שבסעיפים קטנים (א< ו־(ב) והתקנות שהותקנו לענ
 על כך למנהל. אולם, רשאי המנהל אם היה לו יסוד להאמין שאותו מחיר
ת לפי הכללים י נ ני של סחורה פלו , לקבוע את מחירה הסיטו  נמוך מדי
ע לסוחר על כך, ומשקבע כך יהיה זה מחירה הסיטוני די  האמורים ולהו

 של הסחורה.״

*  5, אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף ן
י 4א. מחיר השירות יהיה התמורה המלאה המשתלמת כרגיל באותו מקום  ״תישוכ מחי

רות כזה במועד שנקבע לפי סעיף 10 לתשלום המס; נותן שירות ת בעד שי י י ' ש  ה

 החייב במס יחשב את מחיר השירות על פי הכללים שבסעיף זה והתקנות
.המנהל, אם היה ודיע על כך למנהל, אולם רשאי י ן זה ו י  שהותקנו לענ
, לקבוע, לפי הכללים האמורים, י  לו יסוד להאמין שאותו מחיר נמוך מד
ע על כך לנותן השירות, ומשקבע כך יהיה זה די  את מהיר השירות ולהו

 מחיר השירות.״

1 . ף  תיקון סעי
 6, בסעיף 5 לחוק העיקרי -

״ י נ די קביעת מחיר סיטו , במקום ״הרואה עצמו מקופח על י (א)  (1) בסעיף קטן
ל י סיווג סחורה או שירות, או ע ד ל י יב במס הרואה עצמו מקופח ע  יבוא ״חי

 3 ס׳-ח 19, תש״ט, עמי 154
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צור י ן י י די קביעת המנהל לענ י קביעת מחיר סיטוני. או מחיר שירות, או על י ד  י
ף 1״; מוש לצרכי מסחר״ שבסעי  סחורה בכמויות מסחריות כאמור בהגדרת ״שי
ב במם: י  (2) בסעיף קטן >ב), במקום ״הרואה את עצמו מקופח״ יבוא ״חי

/ ף 4 (ה)׳ ף 4 (ד)״ יבוא ״סעי  הרואה את עצמו מקופח״ ובמקום ״סעי

ף 7 לחוק העיקרי -  ;יקיןיסעיףל 7, בסעי

 (1) במקום סעיפים קטנים (א) ו׳־גג) יבוא:
טל עליה מם שגית, ו  ״(א) סחורה ששולם עליה מס בעבר לא י
י הוראה זו לא תחול על הפרשי  אולם שר האוצר רשאי להורות בצו כ
 מס המוטלים על סחורה שייבואה או מכירתה נהנו בזמן מן הזמנים מפטור

 חלקי מהמס.״:
ווסף ״שר האוצר רשאי להורות בצו כי הוראות , בסופו, י ( ב )  (2) בסעיף קטן

 סעיף קטן זה לא יחולו לגבי סחורה מסויימת או סוג מסויים של סחורות״;
ו גג) ו־גד).  (3) סעיפים קטנים נד) ו־נה< יסומנ

, אחרי פסקה (3) יבוא: ( א ) ן ט 9 8, בסעיף 9 לחוק העיקרי, בסעיף ק ר י ע יקיז ס  ג

 ״(4) במתן שירות — נותן השירות.״

 !חלפת נעיף 9ב 9, . במקום סעיף 9ב יבוא:

׳ רשאי אדם לקבל על עצמו ל 9ב. בהסכמת המנהל ובתנאים הנראים לו ש ע  ״תשלים מ

, ובמקרה י את תשלום המם, כולו או מקצתו, גם אם לא הוא שחייב בתשלומו ה א נ י ק י ה ד  . י

ן מי שחייב בתשלום המם.״ , מיום מתן הסכמת המנהל, כדי נו ת זה די י ר י ש ל ה ב ק  מ

1 10. בסעיף 10 לחוק העיקרי -  ;יקיז«יף 0
 (1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) במתן שירות - כפי שייקבע בתקנות.״;

 (2) בסעיף קטן גג)(1), במקום פסקת משנה (א) יבוא:
ר. ן לפי המחי  ״(א) רשאי המנהל לדרוש תשלום המם בי
ר המס עו  הסיטוני של הסחורה או מחיר השירות וכשי
ני או ן לפי המחיר הסיטו עד לתשלומו ובי ו  במועד שנ
ם; אולם עור המס בזמן התשלו  מחיר השירות וכשי
 במכירה או במתן שירות שמועדיהם ותמורתם הוכחו
י נ  להנחת דעתו של המנהל, ישולם המם לפי המחיר הסיטו
 או מחיר השירות ושיעור המם בזמן המכירה או מתן

 השירות - הכל לפי הענין.״

׳ בסופו, יווסף: ״לגבי שירות שנתינתו טרם נסתיימה יחול  •יקוןםעיףב! 11, . בסעיף 11 לחוק העיקרי

 הצו כפי שייקבע בתקנות״.

 .יקון סעיף 2! 12, בסעיף 12 לחוק העיקרי -

; ״  (1) בהערת השוליים יימחק ״מכר
 (2) במקום סעיף קטן(א<, יבוא:

כר ל מחירים׳ רשאי מו ף האמור בכל חוק הדן בפיקוח ע  ״(א) על א
 לדרוש מקונה או נותן שירות ממקבלו׳ שישלם לו, בנוסף על מחיר
יבו בו המוכר על הסחורה  הסחורה או שכר השירות, את סכום המס שנתחי

״; , ן י  או מקבל השירות על השירות, הכל לפי הענ

 *11 הצעות חוק 450 כ׳ בשבט תשב׳׳א, 6.2.1961



מ יבוא: ) ן ט  (3) אחרי סעיף ק
וים המפורטים בםעיף 11׳ ולפני תחילת תקפו  ׳׳(ג) ־ניתן צו מן הצו
ו אך לא הוחל ל מתן שירות שהצו האמור חל עלי  של אותו צו הוסכם ע
ן נותן השירות ן הסכם אחר בי ן בנתינתו יחולו ההוראות הבאות אם אי י  עדי

 למקבלו:
׳ י כן ן מם לפנ ו ל הצו מס על שירות שלא היה טע  (1) הטי
ת דו ׳ רשאי הנותן אותו שי ו ל עלי ט ו מ ל את המס ה  או הגדי
 לגבות ממקבלו את סכום המס שהוטל או את הסכום שבו

; ן י  הוגדל המס׳ הכל לפי הענ

 (2) בוטל או הוקטן המס המוטל על שירות׳ רשאי מקבל
דות ששילם לנותן השירות את סכום המס שנתחייב  אותו שי
׳ לדרוש מנותן  בו נותן השירות לפני תחילת תקפו של הצו
דות את החזרת הסכום ששילם כאמור:או את הסכום שבו  השי

.״ ן י  הוקטן המם׳ הבל לפי הענ

) יבוא: מיקין סעיף 1 ב ) ן ף קט ׳ במקום סעי  13, בסעיף 13 לחוק העיקרי
ו או ממונה על גביית מם  ״(ב) (1) המנהל או מי שהוסמך על ידי
ל סחורה או בקביעת מחיר  שטעו בקביעת המחיר הסיטוני ש
׳ ועקב  ־ * . ״ השירות או בסיווגם, או בחישוב המס או בגבייתו
, ישלם ת הוחזר מם או לא נגבה מם, כולו או מקצתו  הטעו
 החייב במם כל סכום שהוחזר או שלא נגבה׳ ובלבד שהמנהל
 דרש את הסכום האמור ת1ך 12 חדשים לאחר המועד שנקבע
ן י י הענ פרע או הוחזר המם׳ הכל לפ ן המס או שבו נ  לפרעו

עד המאוחר יותר;  ולפי המו

 (2) הסכום האמור בפסקה (1) לא ישולם, אם החייב הוכיח
 כי מכר ומסר את הסחורה או נתן את השירות לפני שהמנהל
א גבה מהקונה או ממקבל השירות  דרש את התשלום אך ל
 תשלרם על חשבון מם.שלא שולם או על חשבון יתרת המם
 שלא שולמה׳ או שהוכיח, כי מכר את הסחורה או נתן את
 השירות במחיר המקובל בשוק פחות המם המגיע בעדם, כולו

 או מקצתו ן

 (3) על כל דרישה כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות
 סעיף 5 כאילו היחה הדרישה קביעה של מהיר סיטוני או של

 מחיר שידות.

־ תיקון סעי!!*1  14. בסעיף 14 לחוק העיקרי -
וג״: ו ים תהיה ״סי  (1) כותרת השולי

) יבוא: . א ) ן ט ף ק  (2) במקום סעי

נים  ״(א) סחורה או שירות הנמנים עם סוג סחורה או שירות שטעו
יבים במס; נים מם׳ יהיו חי  מם וגם עם סוג סחורה או שירות. שאינם טעו
 סחורה או שירות הנמנים עם סוגים שונים של סחורות או שירותים
ן הסוגים ו חייבים מס לפי השיעור הגבוה ביותר שבי נים מם׳ יהי  שטעו

 האמורים.״;

 הצעות חוה 460׳ כ׳ כמבט חעכ״א, 1691^9



 (3) במקום סעיף קטן נד) יבוא:
 ״(ד) מכירת חלק בלתי מםויים י מסחורה, דיבה כמכירת סחורה
י נ ן זה, יהיה המח־ד הסיטו י ן בנתינת שירות! ולענ  טעונת־מם, והוא הדי
 או מחיר השירות של החלקים הבלתי מםויימים, חלק יחסי ממחירה

.״ ן י י הענ ׳ הכל לפ  הסיטוני של הסחורה כולה או ממחיר השירות כולו

1 15, בסעיף 15 לחוק העיקרי - ר 5 י 3 ח 0 י  י
א בו ״ י א יחזיקבה סוחר כמלאי לצורך עסקו ל ) נ3) במקום ״ א ) ן ט  (1) בסעיף ק
יצור, לא יחזיקנה כמלאי לצורך עסקו״; לא יעבירנה אדם אל מחוץ למקום הי  ״

) יבוא: ה ) ן  (2) אחרי סעיף קט
 ק י זיהוי שלא בהסכמתו המו 0 לא ימסור ולא יעביר אדם סימנ )  ״

 דמת של המנהל בכתב,
 (ז) לא יקבל, לא יחזיק ולא ישתמש אדם בסימני זיהוי מלבד אלה

י •המנהל, אלא בהסכמתו המוקדמת של המנהל בכתב. ד  שנמסרו לו על י
ל ע , ן י נ ע  (ח) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחוייבים לפי ה

 שירותים טעובי־מס.״

) יבוא: ט ) ן ט ׳ אחרי סעיף ק 1 16. בסעיף 16 לחוק העיקרי יי* 6 ע ?יז ט י | 

׳ ן י ף זה יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענ  ״(י) הוראות סעי
 על שירותים טעובי־מס.״

1 17. בסעיף 17 לחוק העיקרי - יו* 7 8  •יקיז 0
ד ero ולפניהם  (1) סעיפים קטנים גא) עד (ה) יסומנו בסעיפים קטנים גד) ע

 יבוא:
ל כל חודש או  ״(א) סוחר או נותן שירות יגיש למנהל עד ה־15 ש
 במועד אחר שהורה לו המנהל, רשימה חתימה בידו ובה פרטים מלאים
יב  הנוגעים לסחורות או לשירותים, שעקב מכירתם או נתינתם נתחי
ן בה בנפרד את הסחורות שהשתמש י  עליהם מס במשך החודש הקודם׳ ויצי
ת־ נ  בהן לצרכי מסחר; לא מכר הסוחר במשך החודש הקודם כל םחורה טעו
עד ע על כך למנהל בכתב במו די ו ־מס, י ן  מם או לא נתן כל שירות טעו

. ר  האמו

 (ב) המנהל רשאי לדרוש כי הרשימה או ההודעה לפי סעיף קטן
די חתימת מנהל יב במם, גם על י , נוסף לחתימתו של החי  (א) יאומתו

 החשבונות או כל פקיד אחראי של הטוהר או נותן השירות.
ע למנהל במכתב רשום - די ו  (a סוחר או נותן שירות י

על צר ו י יצור סחורה טעובת-מס מסוג שטרם י  (1) על י
פ תחילת הייצור; ד ע  מחירה הסיטוני, מי

׳ מיד רו ־מם ומחי ן ת טעו רו  (2) על מתן סוג חדש של שי
פ תחילת מתן השירות;  ע

ל סחורה טעובת־מם או נויים במחיר סיטוני ש  (3) על שי
״; , י ו נ ד עם השי ־מס׳ מי ן  מחיר שירות טעו

רה ובמועדים  (2) בסעיף קטן (ה), במקום ״במועדים שיקבע״ יבוא ״בצו
:  שיקבע״

ף י סעי ״ יבוא ״לפ ( א ) ן ט י סעיף ק  (3) בסעיפים קטנים (ז) ו״גח), במקום ״לפ
. ״ (ד)  קטן
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s!¡ ־׳ ־1 הוספת סעיף artt ף 17 לחוק העיקרי  18, לאחר םעי
׳ ד ׳ להורות על הצבת פקי ׳ במקרים הנראים לו -הצבת פקיד 17א. המנהל רשאי

ה׳ במקום עסקו של סוחר׳ והסוחר יספק לו מקום ו לצורך ז ק שימונה על ידי ס ם ע י ק מ  ב

׳ להנחת דעתו של המנהל.״ ד ו צי ת ו  לעבודה משרדי

/ » ף י ע ) יבוא: תיקון. ס ב ) ן ׳ אחרי סעיף קט  19. בסעיף 19 לחוק העיקרי
׳ ן י ים המחוייבים לפי זזענ י ו נ ׳ בשי ף זה יחולו  ״00 הוראות סעי

״ ני־מם.  על שירותים טעו

! ! ף י ע ס ן ו ק י ׳ במקום פסקה ג2) יבואז ת  20. בסעיף 22(א) לחוק העיקרי
 ״(2) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך או דוגמה שהוא

״  חייב למסרם׳ או שנדרשו ממנו, לפי חוק זה.

ף 23 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף;* י  21, במקום סע
־אדם אחר שעברו עבירה לפי י ל - 23. חברה׳ אגודה שיתופית וכל חבר בנ  ״אחריותם ש

ל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל  מנהלים ופקיד״ חוק זה׳ ייאשם בה גם כ
ם י ד אחראי אחר של אותו חבר׳ א הל חשבונות או פקי ל, שותף׳ מנ  פעי

 לא הוכיח שהעבירה בעברה שלא בידיעתו או שנקט בכל האמצעים
י להבטיח קיום הוראות חוק זה.״  הנאותים כד

) יבוא: תיקון סעיף 1!: ג ) ף קטן , במקום סעי  22י בסעיף 24 לחוק העיקרי
לו ניתן ם את השירות כאי אי רו . ׳ ת רו  ״(ג) נעשה הסכם למתן שי

 כמוסכם עד שיוכח ההיפך.
ו בא׳ מסר או החזיק סחורה לצרכי מסחר - עלי י  (ד) אדם שי

 הראיה כי המם עליה שולם.״

! s אחרי פסקה(5) יבוא: תיקון סעיף , ף 26 לחוק העיקרי  23. בסעי
, הניתן למפורטים בתוספת  ״(6) שירות, כולו או מקצתו
- ז ״ י ש ר מיוחד)׳ ת  לחוק המכס׳ הבלו ומס ־הקניה (ביטול פטו

ועד למטרה מםויימת:  41957, או המי
 (7) שירות הביתן תמורת מטבע־חוץ.״

 24. בסעיף 27 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 7!
) יבוא: א ) ן ט  (1) במקום סעיף ק

 ״(א) (1) שולם מם כטעות והוכח להנחת דעתו של המנהל׳ כי
 סחורות או שירותים שעליהם שולם המס לא נמכרו או לא
די מי ששילם את המם, או בי סחורות או שירותים  ניתבו על י
ו בתמורה שלא כללה את המם ששולם בטעות,  נמכרו או ניתנ
 או כי המוכר או נותן השירות החזיר לקונה׳ או למקבל

 השירות את אותו המם׳ או
ל המנהל, ל סחורה והוכח להנחת דעתו ש  (2) שולם מם ע
 כי הסחורה אבדה בהיותה בהחזקתו של החייב במם או בהחזקתו
 של האדם שהסחורה נמסרה לו למכירה בעמלה, בטרם
 השתמשו בה, או שהוחזרה לחייב במס לאחר שנמסרה למכירה

 בעמלה ולא נמכרה׳
׳ אם הוגשה בקשה על כך תוך שנתיים  יוחזר המם למי ששילמו

 * סייח 332, תשי״ז׳ עמ׳ 141.

- ו»ע׳3«, t ^ ? 1 - ׳ ñ s ,m in צ*ומ& 



 מיום הגביה או התשלום כאמור, או אם הורה המנהל תוך אותוז
 תקופה על החזרתו.״?

0 יימחק ״מחברת ביטוח״; ) ן ט  בסעיף ק
 בסעיף קטן גד) —

או שנמכרה לאדם הזכאי לפטור ממס״;  (א) בפסקה נ1), בסופה, יווםף ״
, (3), (6) ו־(7) ף 26 (2)״ יבוא ״פסקאות(2)  (ב) בפסקה (4), במקום ״סעי

 לסעיף 26״;
) יבוא: ד ) ן ף קט  אחרי סעי

נת־מם בסכום  ״(ה) הוכח להנחת דעתו של המנהל, כי סחורה טעו
עור העולה  קצוב ניזוקה לפני מועד תשלום המם לפי סעיף 10 (א), בשי
 על 20% מערכה אלמלא הנזק, יוקטן סכום המם החל על הסחורה׳ באופן

דת הנזק שנגרם לה.״  יחסי למי

(2) 
(3) 

(4) 

. דות״ או שי ל יחידת סחורה״ יבוא ״ כ ׳ אחרי ״ א 25, בסעיף 29א לחוק העיקרי 2 ף 9 י » ן ו ק י  ת

 הוספת &עיף29ב 26, אחדי סעיף 29א לחוק העיקרי יבוא:

ש 29ב. המנהל רשאי לדרוש מתן ערובות להנחת. דעתו לתשלום המם ו ר ד ת ל ו ^ 

י הוראות חוק זה; לא ניתבו ערובות כאמור׳ רשאי המנהל להתנות.  ערובה ומילו

י זיהוי לפני מתן הערובות, בתנאים הנראים לו.״  מסירת סימנ

3 27, בסעיף 31 לחוק העיקרי - ף 1 י ע  תיקיו ס
י שירות״; של נותנ ו  (1) בפסקה 0), בסופה, יווםף ״

 (2) בפסקה (2), במקום ״סוחר״ יבוא ״סוחר או נותן שירות״;
 (3< אחרי פסקה (6) יבוא:

לם יצרן או נותן שירות בעד עבודה של פקיד  ״(7) אגרה ששי
ק לשעות שקבע המנהל כשעות עבודה ח ו מ  שנעשתה בחצרי

 רגילות;
; י נ  (8) כללים לחישוב מחיר סיטו

י ולחישוב נ רות פלו ו של שי  (9) כללים לקביעת מרכיבי
 מחירו.״

א את סמכויותיו לפי סעיף צי ׳ במקום ״להו ( ב ) ן ט , בסעיף ק 3 28, בסעיף 32 לחוק העיקרי  «יקח מעירי 2
א את הסמכויות שהועברו צי ״ יבוא ״להו ( א ) ן ט  10א(א) ואת הסמכויות שהועברו לפי סעיף ק

. ״ א) ) ף קטן  לפי סעי

ת 29, במקום התוספת תבוא: 3 מ י ת ז ת ו פ ל ת  ה

ת פ פ ו ת  ״

׳ ק א ל  ח

 1. אמבולנסים, מכונות לכיבוי אש ומכשירי הצלה ימיים.
ן וכן תשמישי קדושה ששד הדתות קבע  2. ספרי תורה, מזוזות ותפילי

ות הדת>  אותם בצו, בדרושים לקיום מצו
 3. עתונים וספרים*

 4. זרעים לצרכי חקלאות, מספוא, זבל ודשנים כימיים.
 5. פחם וחמרי דלק.
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 1. צרכי מאכל.
ק לריפוי. -  2. רפואות ותכשירים אחרים המיועדים ד

 3. מצרכים המותאמים במיוחד לשימושם של נכים/ למעט רכב מבועי.
י לימוד מהסוגים הרגילים.  4. צרכ

׳ בעלי חיים, חמרי ג ׳ לדבורים ולדי וד למשק הלב ועופות׳ לצאן  5. צי
נות ומכשירים ׳ מכו די חרקים׳ חמרים רפואיים למשק חי י ומשמי  חיטו
לוף ג ולרבות חלקי חי ׳ לרבות ספינות די ג די  המיוחדים לצרכי חקלאות ו

נות ולמכשירים כאלה.  למכו
ם לתעשיה׳ למלאכה ולבנין. בדי  6. חמרים בלתי מעו

ר יצור מאו ה ומלאכה, לי נות ומכשירים המיוחדים לצרכי תעשי  ד. מכו
ף לו  וכוח, לרכבות׳ לתעופה׳ לקידוח מים ולשאיבה׳ ״לרבות חלקי חי

נות ומכשירים כאלה.  למכו
 8. טבק ומוצרי טבק.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 : ~ הצעת התיקק באה גם להשלים ולתקן כמה הוראות על פי הנסיון שנרכש בביצוע
ל שירותים.  חוק מם קניה׳ גם להרחיב את החוק ולאפשר הטלת מס קניה ע

 ואלה התיקונים:

נת מם והמונח ״סחורה״ מוגדר כך:  1. (1< מם קניה מוטל כיום על סחורה טעו
 ״״סהורה״ — לרבות מעלית, הסקה מרכזית וריהוט, כשהם מותקנים במבגר״״

י  הגדרה זו מעובה הרחבה על מיתקנים נוספים, כגון מיחקבי גז לשימוש ביתי. מיתקנ
ר ואחרים כיוצא באלה׳ הבמכרים בשוק הישראלי בדרך כלל כשהם מותקנים י  מ*זוג או
וד צע לחייב במס קביה סחורות וצי  במבנה ובמחיר הכולל את הוצאות ההתקבה. על בן מו

 המותקנים במבנה על פי ערכם לאחר ההתקבה (סעיף 1 (1». ,

רה״ קובעת:  (2) הגדרת ״מכי
 ״״מכירה״׳ לעבין סחורה טעונת מס — לרכות העברת -בעלות בכל דדך שהיא׳ וכן. לרבות
 מקח־אגב־שבירות׳ שכירות שהיא עסקו של המשכיר או חלק מעסקו או קשורה עם עסקו,

 שימוש לצרבי מסחר׳ מסירת סהלדה ילידי אדם שסיפק וזמרים לייצורה> ומסירת סחורה.
 בעמלה..מאת סוהר באותה סחורה 2.״

יצור כמכירה, ׳ ולראות לפעמים גם הוצאת סחורה ממקום הי ו  מוצע להרחיב הוראה ז
ל הפיקוח, בהטלת מס קניה עם הוצאת עו יצור מסויימים יש צורך לשם י  הואיל ובענפי י

וטל המם. לו תנאים י ר האוצר יקבע מה הם ענפים אלה ובאי  הסחורה ממקום הייצור. ש

מוש לצרכי מסחר״ מוגדר בחוק!  (3) ״שי
 ״״שימוש לצרכי מסחר״, לענין סחורה טעונה מס־שימוש בסחורה לכל צורך שהוא׳ לרבות
 צורך עצמי, בידי המחזיק באותה סחורה או בדומה לה לצרכי עסק, ושימוש בידי היצרן

 שלה או הסיטונאי שלה לצרכי עסקם הקמעוני.״

יצר סחורות לצרכי ן קובעת׳ כי גוף מואגד המי ו  הלכה שנפסקה בבית המשפט העלי
ן נ ר זה. היבו בכמויות שאי צו י נה אם י ן בפקא מי נו חייב במס קניה עליהן, ואי  עצמו בלבד אי
ים ם, המקיימים שירותי עזר עצמאי י ל ו ד הג פי ו .מכירה. נמצא שג יצור לצרכי  בופלות משל הי
ן בכוחם ד יחידים שאי ים א יצרים סחורה לצרכיהם בלבד, מופלים לטובה מגופים,קטנ  ומי
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 לקיים אספקה עצמית, ובהיותם זקוקים לאותן סחורות ישלמו בעדן כשעת רכישה את מלוא
ו לעומת יצרן  המם. לדוגמה, יצרן גדול שיש לו בית מלאכה משלו לרהיטים לצורך משרדי

ו בשוק. ף הרוכש רהיטי  אחר באותו ענ

ף 1 >5». י ע ס ) ו ע הפליה ז ו  התיקון המוצע בא למנ

ף 2 (ב) לחוק העיקרי אומר:  2 סעי

 ״(ב) שר האוצר רשאי, בצו, להטיל את המס על החזקת מלאי של סחורה טעונת מס
 כשהוא מוחזק בידי סוחר לצרכי עסקו, פרט למלאי סחורה שבידי סוחר מורשה לה לפי סעיף 6.״

ן חובת ן מס׳ אלא שאי  לפעמים אדם מחזיק מלאי סחורות שלכל הדעות הוא טעו
ן הוא ״סוחר״ כמשמעותו בחוק העיקרי. מוצע להרחיב  תשלום המם חלה על האדם מאחד שאי
ננו  את סמכות שר האוצר בדבר הטלת המס ולאפשר זאת גם לגבי מלאי המוחזק בידי מי שאי

 סוחר, אם המלאי מוחזק לצרכי עסק (סעיף 2(2)).

ף 3 (א) לחוק העיקרי אומר;  ג. >1< סעי
ר האוצר רשאי לקבוע׳ בצו׳ סחורות טעונות מס שלא מן הסוגים המפורטים  ״(א) מ
 בחלק א׳ של התוספת, ובן לקבוע את שיעורי המס המוטלים על מהורות טעונות מם באחוזים

 מן המהיר הסיטוני במשמעותו בסעיף 4, או בסכום קצוב, או שניהם כאחד.״

 מוצע לאפשר קביעת המם לא רק באחוזים מן המחיר הסיטוני או בשיעור קצוב,
׳ או בסכום ן  כפי שהדבר הוא כיום׳ אלא גם בדרך אחרת׳ למשל: על בסיס המחיר לצרכ

 קצוב שונה לסחורה מסויימת באריזות שונות, וכדומה.

ן  כן מוצע להרשות את מנהל המכס והבלו להבחין בין סחורה מייצור מקומי לכי
, י נ  סחורת יבוא; בעוד שהמם באחוזים של סחורה מקומית יתבסס גם להבא על המחיר הסיטו
ל סחורת יבוא על פי הערך שנקבע לה לצרכי  יהא המנהל רשאי לקבוע את המם באחוזים ע
ר צו י  מכם ובתוספת המכס. כיום אין הבחנה בין סחורה שיובאה מחוץ לארץ לבין סחורה מי
 מקומי׳ בשתיהן מוטל המס על המחיר הסיטוני של הסחורה, שהוא המחיר שקובע מנהל
עד ו  המכס והבלו כמחיר המשתלם בעד הסחורה בישראל במכירה בסיטונות במועד שנ

 לתשלום המס.

ף 3 גב) לחוק העיקרי אומר:  (2) סעי

 ״(ב) כל הוראה בצו לפי סעיף זה המטילה מס על סחורה מהסחורות המפורטות בחלק ב׳
 לתוספת, או הקובעת מם בשיעור העולה על % {7 מן המהיר הסיטוני או מם בסכום קצוב, תהיה
 הכנסת רשאית תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות לבטלה בכוח החלטה; אין הוראה זו גורעת

 מהוראות סעיף 16 (1) לפקודת הפרשנות.״

י  מוצע להחליף הוראה זו, ובמקומה לקבוע - בדומה להוראות לגבי צווי מכס - כ
ן ת יהא טעו דו  כל צו המטיל מס באחוזים בשיעור העולה על 10% ממחיר הסחורה או השי
ו אישור הכנסת - בטל. לגבי צו שלא ניתן עלי  אישור הכנסת תוך חדשיים מיום פרסומו, ו
וטל יפחת  מם המוטל על טובין המפורטים בחלק ב׳ לתוספת, תחול הוראה זו גם אם המס שי

 מ־10% ממחיר הסחורה.

 4. סעיף 4 לחוק העיקרי אומר:
 ״חישוב המחיר 4. (א) לענין חוק זה, יהיה המחיר הסיטוני של סחורה פלונית הסכום שיקבע המנהל כמחיר
 הסיטוני המשתלם בעד אותה סחורה בישראל במכירה בסיטונות כמועד שנועד לתשלום המם לפי סעיף 10;
 נקבע לסחורה מחיר סיטוני יציג על פי כל חוק הדן בפיקוח על המהירים, יהיה אוהו מהיר
 מהירה הסיטוני של הסחורה לעבין חוק זה; נקבע לסחורה מחיר סיטוני מכסימלי על פי כל חוק

 כאמור׳ לא יעלת מהירה הסיטוני לענין חוק זה של אותו מהיר מכסימלי.
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 (ב) היתיה.הסהורה מסוג שאינו במכר בישראל בסיטונות/ יהיה מהירה הסיטוני הסמים
 שיקבעבו המנהל׳ והוא הסכום המשתלם בעד אותה סחורה בישראל במכירה ממובר מרצון לקובה
 מרצון בניכוי ריווח הוגן; נקבע לסחורה מחיר קמעוני יציב על פי בל חוק הדן בפיקוח על
 המחירים׳ יהיה אותו מחיר/ בניכוי דיווח המן׳ מחירה הסיטוני של הסחורה לענין חוק זה;
 נקבע לסחורה מחיר קמעוני מכסימלי על פי כל חוק באמור/ לא יעלה מחירה הסיטוני לעבין

 חוק זה על אותו מחיר מכסימלי׳ בניבוי ריווח הוגן.

 (ג) . המנהל דשאי לקבוע מחיר סיטוני ארעי לסחורה טעונת מס ולגבות ארעית תשלום
 מס בהתאם לאותו מחיר; לא קבע המנהל מהיד סיטוני לפי סעיף זה תוך שלושה חדשים מיום
 שקבע מחיר סיטוני ארעי׳ יראו׳ בחום המועד האמור׳ את קביעת המחיר הסיטוני הארעי כקביעת

 מחיר סיטוני.

 (ד) י הודיע אדם למנהל על ־המחיר׳ שבו -הוא מוכר או מוכן למכור סחורה שהוא חייב
׳ והיה למנהל יסוד להאמין שאותו מחיר נמוך מדי׳ רשאי  עליה במס׳ או עלול להיות חייב בו
 המנהל׳ לאחר הודעה בכתב׳ ליטול אח המס בעין׳ ואם היתה הסחורה מסוג שאינו ניתן ליטול

 ממנה בעין׳ רשאי הוא לרכוש את כל הסחורה במחיר האמור.

ד המנהל.״  (ה) שר האוצר רשאי לקבוע/ בתקנות׳ כללים לקביעת מחיר סיטוני על י

: ים,אלה בהוראות בדבר חישוב המחיר הסיטוני י ו נ  בעקבות התיקון המוצע יחולו שי

י במחירה של ו נ ל כל שי ע למנהל המכס והבלו ע די  (1) כיום חייב סוחר להו
נת מס והמנהל קובע בהתאם לכך את המחיר הסיטוני. מוצע  סחורה חדשה טעו
ל כך ודיע ע י  עתה שכל סוחר יחשב בעצמו את המחיר הסיטוני לסחורתו ו
 למנהל׳ בלי להיזקק לקביעתו. עם זאת נשמרת סמכותו של המנהל לקבוע את
ל  המחיר הסיטוני משיראה צורך בכך ול!ביעתו מחייבת. שיטה זו תקל הן ע

 הסוחרים והן על המנהל.

ו נמכר בישראל׳ שמחירה הסיטוני מבוסם כיום נ  (2-) לגבי סחורה מסוג שאי
ן - לראות במחירה הסיטוני את מחיר היצרן צע - לחלופי  על מחירה בשוק׳ מו
נתן סמכות למנהל לקבוע  בעת המכירה׳ הכל לפי הסכום הגבוה יותר. כן תי

ני של סחורה דומה. ני לפי המחיר הסיטו  את מחירה הסיטו

 5. סעיף 5 לחוק העיקרי אומר:

 ״ערעור 5. (א) הרואה עצמו מקופח על ידי קביעת מחיר סיטוני׳ דשאי לערער עליה׳ תוך שלושים
 יום מהיום שבו במסדה לו הודעה על קביעת מחיר כאמור׳ לפני ועדת ערעורים של שלושה
 שימובו על ידי שר המשפטים׳ לאחר התייעצות עם שר האוצר (להלן - ועדת הערעורים).
 המערער יפקיד בידי המנהל את סכום המס. במועד הנועד לפרעונו או יתן בטחונות לתשלומו

 להנחת דעתו של המנהל.

 (ב) הרואה את עצמו מקופח על ידי מעשה המנהל לפי סעיף 4 (ד)׳ רשאי לערער לפני
 ועדת הערעורים תוך שלושים יום מהיום שבו במטרה לו-ההודעה על כך׳ ובלבד שיפקיד בידי

 המנהל את הסחורה שמסירתה תבע המנהל או יתן בטחונות להנחת דעתו,

 (נ) החלטתה של ועדת הערעורים תהיה סופית.״

צע עתה:  מו

י ׳המנהל רק למי שחייב במם. ד י יעל י נ ר על קביעת מחיר סיטו  (1) להתיר ערעו
יצור סחורה בכמויות ר גם על החלטת המנהל בדבר י  (2) תינתן זכות ערעו

 מסחריות (סעיף 6).

ף 7 (1) לחוק העיקרי אומר:  6. סעי
 ״(ב) בחישוג סבוה המס המתשלם על מכירת מזורה• ועל החזקת מלאי יבוכה סכום המס
-ששולם בעבר, על כל סחורה אחרת שממנה יוצרה הסחורה הנמכרת או המוחזקת כאמור׳ אט
 היה המם ששולם כאמור עולה על 20% מסכום המס המשתלם על ארחה מכירה או על החזקת

 מלאי,״
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יאפשר ף 7 (ב), ו  התיקון. המוצע ימנע, בשעת הצורך, חישובי זיכויים מסובבים לפי סעי
עור מס נמוך יותר לסחורות במקרים מסוג זה, בדרך קלה יותר הן -לאוצר והן  קביעת שי

 למשלם המס (סעיף 7). -

, בפסקה נ2) נאמר: ף 13 (ב) לחוק העיקרי  7. בסעי

 ״(2) הסכום האמור בפסקה (1) לא ישולם, אם החייב במס מכר ומסר את הסחורה
 לפני שהמנהל דרש אח התשלום׳ אלא אם החייב —

 (א) גבה מן הקונה תשלום על חשבון מט שלא שולם או על חשבון יתרת
 המס שלא שולמה, הבל לפי הענין׳ או

 (ב) מבר את הסחורה במחיר המקובל בשוק לגבי סחורה מאותו סוג שעליה
 שולם המס.״

יב להחזיר נו חי ען כי אי  התיקון המוצע מעביר את נטל ההוכחה על החייב במס׳ הטו
 מס המגיע ממנו עקב גביית מס פחותה מזו שהוא חייב בה למעשה (סעיף 13).

ף 15 (א)(3) לחוק העיקרי אומר:  8. (1) סעי
 ״(3) נקבע סימון לסחורה והובאה הקביעה לידיעת הנוגעים בדבר כאמור, לא
 יהזיקנה סוחר כמלאי לצורך עסקו, לא ימכךנה ולא ימסרנה לאחר, אלא כשהיא

 מסומנת דהתאם לסימני הזיהוי ופרטיהם שנקבעו לכי סעיף זה.״־

 כדי להגביל ככל האפשר את ההשתמטות מתשלום המם, מוצע לאסור על העברת
י מנ ר סי יצור למקום אחר, גם תיווסף הוראה האוסרת להעבי  סחורה בלתי מסומנת ממקום הי
ף 15). י סע ) ו י ד ד ליד! בכך יקל לקבוע זהותו של היצרן ולהבטיח את תשלום המם על י  זיהוי מי

ל בהוראות החוק חובה על  9. לשם חיזוק הפיקוח על תשלום מם קניה מוצע לכלו
יצור ות מם שנמכרו או שהוצאו ממקום הי נ  החייב במם ליתן דו׳׳ח חדשי על סחורות טעו
יצור סחורה הדשה וחובה על פי דרישת  במשך החודש׳ חובה למסור הודעה למנהל בדבר י
 המנהל לאמת את הדו״ח המוגש בחתימה נופפת של מנהל החשבונות או של פקיד אחראי

 אחר בעסקו של החייב או בחתימת שניהם (סעיף 17).

ל לגביית המם, להציב עי  10. מוצע להעניק למנהל סמכות, במקום שהדבר בראה לו כמו
ף 18). י סע ק(  פקיד מיוחד בעסקו של סוחר שיפקח על ביצוע הוראות החו

 11. בסעיף 22 (א) לחוק העיקרי פסקה (2) נאמר:
 ״מנשים 22. (א) אדם שעשה אהד' מאלה:

 (2) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך או דוגמה שבדרש ממנו לפי חוק זה;
 דינו — מאסר שבתיים או קנס של 1000 לירות או פי שלושה משוויה של הסחורה שבה

 נעבדה העבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר׳ או מאסר וקנס כאחד.״

 מוצע להרחיב את ההוראה גם על אי־מםירת ידיעה או מסמך או דוגמה שתהא חובה
 למסרם לפי החוק, ולאו דוקא לנד דרישה מיוחדת (סעיף 20).

ף 23 לחוק העיקרי אומר:  12. םעי
 ״עבירה על־ידי 23. נעברה עבירה לפי סעיף 22 על ידי חבר בני אדם׳ ייאשם בעבירה גם כל אדם אשד בשעת
 חבר בני־אדם מיצוע העבירה היה חבר הנהלה׳ מנהל׳ שותף׳ מבהל חשבונות או פקיד אחראי של אותו חבר,

 אס לא הוכיח שני אלה:

 (1) שהעבירה נעברת שלא בידיעתו;
 (2) שהוא נקט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת להבטחת שמירתו של חוק זה.״

י המסים השובים (סעיף 21). נ  הסעיף המוצע - עיקר מגמתו להביא לאחידות בדי
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 13. סעיף 24 (ג) לחוק העיקרי אומר:
י המם עלי1 שולם.׳־ . .- . ״(ג) סומר עייבא/מ&ד״או החזיק סחורה''ל3רפי^םזזרו —עליו הראיה ג  ל

ל כל אדם שייבא, מסר או החזיק צע להרחיב את ההוראה בדבר חובת ההוכחה ע  מו
ל יצור בענפים ששר האוצר הטי  סחורה לצרכי מסחר, ובן לגבי הוצאת סחורה ממקום הי
ראו בהסכם למתן שירות, ראיה לכאורה בי השירות ל הוצאת סחורה. כן י  לגביהם את המם ע

 אמנם ניתן (סעיף 22).

 14. : שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יהא רשאי לפטור ממס קניה שירות,
ועד למטרה מםויימת (סעיף 23).  הניתן תמורת מטבע חוץ, ושירות" המי

 15. (1) סעיף 27 (א) לחוק העיקרי אומר:
 ״(א) נגבה מס בטעות׳ או שולם מים על סחורה שהוכה להנחת דעתו של המנהל שאגדה
 בהיותה בחזקתו של החייב במס, בטרם השתמש בה׳ או שהוחזרה לו לאחר שמסר אותה למכירה
 בעמלה ולא נמכרה׳ יוהזר המס למי ששילמו׳ אם הוגשה בקשה על כך תוך שנתיים מיום חגביד״־

 התיקון המוצע ישלול ממוכר הסחורה אפשרות לקבל בחזרה מס ששילם אם גבה אותו
א׳ אף צע סמכות. למנהל להחזיר מם מיזמתו הו  מן הקונה. לעומת זאת מעניק התיקון המו

 בלי שתוגש בקשה לכך,

 .(2) סעיף 27 (ג) לחוק העיקרי אומר!
 *(ג) לא יוחזר המם על םזאירה־שאגךה או שניזוקה בחזקתו של החייב במם׳ אלא אם בן
 . הוגשה על כך בקשה בבלע תוך שני חדשים ־ מיום האגדן ״ או הנזק, והוכח למנהל׳ י בי ־ מגיש

 הבקשה לא קיבל על כך מחברת ביטות פיצויים שכללו את סכום ממם.*

רה טעונת מם ששולם המס עליה ולאחר מכן ניזוקה׳ יוחזר המם לניזוק בםחו י  מוצע, כ
ף 24). ח(סעי טו  רק במידה שלא קיבל פיצוייםיכעד הנזק מבל מקור שהוא׳ ולאו דוקא מחברת בי

ת ההוראה בדבר סמכות המנהל להחזיר מם׳ ולהחילה גם על צע להרחיב א  (3) מו
ד דו ר סחורה אחרת שניתן עליה פטור לפי החוק לעי צו י י ם ששולם על סחורה׳ ששימשה ל  מ
כן לגבי מס ששולם על סחורה שיוצאה מישראל (סעיף 24).  השקעות הון, תשי״ט-1959׳ ו

ו מאפשר להקטין את סכום המס הקצוב במקרה־של בזק לסחורה׳, נ  (4) החוק הקיים אי
צע בא למלא את החסר ולאפשר הקטנת מם באופן יחסי למידת הנזק (סעיף 24).  התיקון המו

 16. לפי סעיף 10 לחוק העיקרי דשאי המנהל לדרוש ערובות לתשלום המם,במקרה עיל
י זיהוי, שאף הם ביתנים באשראי עד התשלום; אין הודאה מקבילה לגבי מס על סימנ ית מו  דחי
 לתקופות שובות. כתוצאה מכך קורה שבפשיטת רגל או בפירוק חברה נשארים סכומי חוב
 על חשבון המס ואין לגבות אלא חלק קטן בלבד׳ מוצע להוסיף הוראה בדבר הענקת סמכות
י הוראות החוק האחרות׳ , בין לתשלום המס ובין למילו  למנהל לדרוש ערובות באופן כללי

ף 26). י ע ס ) ה ל ן א י למבוע ככל האפשר אבדן הכנסות במקרים מעי  כד

 17. מוצע להעניק לשר האוצר סמכות להתקין תקנות בדבר אגרה בעד עבודה שנעשתה
ת העבודה הרגילות וכן בדבר כללים לחישוב מתיר שירות והרכבו  עי׳י פקיד מחוץ לשעו

 (סעיף 27).

מ לחוק העיקרי אומד: ף 32 נ  18. סעי
 ״(כ) המנהל רשאי להעביד מסמכויותיו ומתפקידיו לפי חוק זה לכל אדם אחר׳ אם בדרך
 בלל ואם לענין מםויים או לאזור מםויי0׳ •להוציא יאה סמכויותיו לפי סעיף 10 א(א) ואת

 . הסמכויות שהועברו לפי סעיף קםן(א)*.
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ל לאחר גם את הסמכות שיש לו לעבין זיכוי חייב במס ר למנהל לאצו צע להתי  מו
, ף 10 (א)(3) לחוק העיקרי עד שנקבע לפי סעי י המו  עד 5% מסכום המס, אם שילם לפנ
די המוכר, הכל לפי המוקדם יותר* נו, בשעת מכירת הסחורה או בשעת מסירתה על י י  דהי

ף 28). י סע  או בתחילת השימוש בסחורה לצרכי מסחר(

 19. התוספת לפקודה תתוקן כך!

יכללו רק ׳ לתוספת, שהטובין המפורטים בו פטורים ממס, י  (1) בחלק א
י אש, ספרי תורה ותשמישי קדושה, עתונים, ספרים,  אמבולנסים, מכובות לכיבו

 זרעים לצרכי חקלאות, מספוא, זבל ודשנים הימיים.

׳ לתוספת ׳ לתוספת ייכללו כל הטובין הכלולים כיום בחלק א  (2) בחלק ב
ל צר סמכות להטי צע להעניק לשר האו  והפטורים כיום ממס, ואשר לגביהם מו
י הכנסת תוך  מס. כל מס שיוטל על טובין אלה יהא בטל, אם לא אושר ע״

 חדשיים מיום פרסומו.

׳ 5), תשכ״א-1961 ס מ ) ת ו א ק נ ב ת ה ד ו ק  חוק לתיקון פ

 הוספת סעיף 3« 1. אחרי סעיף 3 לפקודת הבנקאות, 1941ג (להלן - הפקודה), יבוא:

ן ושל מתן אשראי  ״הגבלה לניהי^ 3א. (א) לא ינהל אדם עסק של קבלת כספים בפקדו

ן מאת הממשלה, אלא אם הוא מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק ו ת בלי רשי י נ ו ד ק פ ק פ  ע

 ואשראי י * *
.  בנק ישראל, תשי״ד-21954

) אלא לחברה כמשמעותה א ) ן ט ן לפי סעיף ק ו  גב) לא יינתן רשי
, או לאגודה שיתופית כמשמעותה בפקודת האגודות 3  בפקודת החברות

.  השיתופיות4
ן המקום שבו רשאי האדם י י ן לפי סעיף קטן (א) יצו ו  (0 ברשי
 לנהל את העסק ולא יעסוק בו אותו אדם ולא בעסקיו האחרים, מחוץ

 לאותו מקום בלי היתר מאת הממשלה.

ון שניתן לפי סעיף זה אם לדעתה ת לבטל רשי  (ד) הממשלה רשאי
ו ון תינתן לבעלי י ביטול הרשי  הביטול הוא לטובת הציבור, ובלבד שלפנ

ו בכתב. ותי ת להגיש את טענ ו דמנ  הז
ף קטן (א) או (ג), דיבו - מאפר  (ה) העובר על הוראות סעי
י־אדם, אשם די חבר בנ  שנתיים או קנס 4,500 לירות: נעברה עבירה על י
ל, מנהל,  בעבירה גם כל מי שבעת ביצוע העכירה היה חבר מינהלה פעי
׳ בא כוח או חשב ראשי או יחידי של אותו חבר, אם לא ר׳ נאמן  מזכי
 הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שבקט כל האמצעים הנאותים

 למניעתה.

 (ו) הממשלה רשאית, בצו, לפטור מהוראות סעיף זה, כולן או
, סוגי בבי אדם שיפורשו בצו.״  מקצתן

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מסי 1154, עמי 65; ע״ר תשיט, תוס׳ א׳ מס׳ 40׳ עמי 90; ם״ת 150׳ תשי״ד׳ עמי
 ס״ח 191, תשט״ז׳ עמ׳ 2; ה״ח 439, תשכ״א, עמי 42.

 2 ס״ח 164, תשי״ד, עמ׳ 192.
 3 חוקי א׳׳י, כרך אי׳ פרק ב״ב׳ עמי 175,
 4 חוקי א״י׳ ברך אי׳ פרק כ״ד, עמ׳ 336.
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 2. בסעיף 12 לפקודה — תיקון סעיף ט

ף קטן 0) יבוא:  (1) במקום. סעי
 ״(1) מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי״ד-1954,
ף 3א (להלן בסעיף זה — מוסדות אשראי) ן לפי סעי ו  ואדם שקיבל רשי
 ישלמו ב־15 באפריל של כל שנה אגרה שנתית ואגרה נוספת בעד כל
י שר ד י . ל רי האגרות ייקבעו בצו ע עו  סניף שיש להם באותו יום; שי

ל הכנסת,״; עדת הכספים ש  האוצר באישור ו

ק״ קרי ״מוסד , בכל מקום שמדובר ב״בנ (3) (2) ובסעיף קטן  (2) בסעיף קטן
; ״  אשראי

(3) יבוא:  (3) אחרי סעיף קטן

 ״(4) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר הצהרות
נים וחשבונות שמוסדות אשראי חייבים להגיש ובדבר סדרי תשלום  ודי

 האגרה.״

ל קבלת כספים בפקדון ושל מתן הודאת כיעבר  3. מי שערב תחילת תקפו של חוק זה ניהל עסק ש
ן לפי סעיף 3א תוך 30 יום מתחילת תקפו של חוק זה, רשאי להמשיך ו  אשראי וביקש רשי
ל סירוב לתת ון או עד שתימסר לו הודעה ע ינתן לו הרשי  בניהול עמקו כאמור עד שי

ף 12 (1) לפקודה תוך 15 יום מיום קבלתו, ן ישלם את האגרה על פי סעי ו . ניתן לו הרשי ן ו  רשי

 4. חוק האגרות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשט״ר-955!5 - בטל. ביטיל

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. מוסדות בנקאיים כפופים לפיקוח ולחובות המוטלים עליהם לפי פקודת הבנקאות,
 1941 וחוק בנק ישראל, תשי״ד-1954. קיימים בארץ מוסדות העוסקים בקבלת כספים בפקדון
ם ניתנים ע  ובמתן אשראי בלי שיהיו מוסד בנקאי, באשר הכספים המופקדים אצלם א
ן ן נפקא מינה בינם לבי ניות המוניטרית אי  למשיבה בשיק. מבחינת טובת הציבור והמדי
כים להיות נתונים לפיקוח ועליהם לקיים את ההוראות  מוסדות בנקאיים׳ וכאלה כן אלה צרי

וגע לנזילות, הכוונת האשראי ומסירת דינים וחשבונות.  בנ

ל נגיד הבנק את הוראות ף 70 לחוק בנק ישראל הטי  אמנם בתוקף סמכותו לפי סעי
 חוק בנק ישראל וחלק מפקודת הבנקאות על מוסדות כספיים. אולם נתברר שלא די בהוראות
י להבטיח את יעילותם ותועלתם של מוסדות אלה מבחינת טובת הציבור,  אלה בלבד כד
יב צע בא לחי  וכי ראוי שתהא אפשרות של הכרעה על עצם הצורך בהקמתם. החוק המו

ו לאגודות שיתופיות. נתן רק לחברות א י , שי ן ו  מוסדות אלה בקבלת רשי
ל גס כאן , להטי צע ברוח הצעת החוק לתיקון פקודת הבנקאות, תשכ״א-&6196  . כן מו

יף חדש. ון לפתיחת כל סנ  חובה לקבלת רשי

, והכוונה היא למוסדות קטנים, ן ו צע גם לאפשר מתן פטור מהחובה לקבלת רשי  מו
רי בפיקוח עליהם, כגון קופות גמ״ח וקופות מילווה בו ן צי י ן ענ  שהיקף עסקיהם מצומצם ואי

ות (סעיף 1).  קטנ

 5. ס״ה 183, תשט״ו׳ עמי 89.
 6 ה-ח 439, תשב״א, עמי 42.
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ום על אגודות שיתופיות לאשראי קבועה כי  2. האגרה השנתית המוטלת על בנקים ו
עדת הכספים של הכנסת, לקבוע צע להסמיך את שר האוצר, באישור ו  בנוסח החוק. מו
ב באגרה: י ים, וכן לחי ר חוקים פיסקאלי א ש ב ג ו ה נ  בצו את שיעור האגרה השנתית, בדרך ש
ון לעסוק בפקדונות ומתן אשראי לפי חוק זה. לשם כך בא התיקון  מוסדות שקיבלו רשי
), תשט״ו-1955. ת שיתופיות לאשראי דו ו ת(אג  לסעיף 12 לפקודת הבנקאות וביטול חוק האגרו

ף 12 לפקודת הבנקאות, 1941 -  להלן הוראות סעי

 בנק ישלם ב־15 באפריל של כל שנת אגרה שבתית בשיעורים אלה: 12. (1)

 (א) היה הונו שנפרע ביום תשלום האגרה —
 100,000 לירות או פהות 1,500 לירות
 עולה על 100,000 לירות ואינו עולה על 200,000 לירות 3,000 לירות
 עולת על 200,000 לירות ואיבר עולה על 500,000 לירות 4,000 לירות
 עולה על 500,000 לירות ואינו עולה על 1,000,000 לירות 6,000 לירות

 עולה על 1,000,000 לירות 8,000 לירות-

 ואולם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת׳ רשאי׳ בצו׳ להפחית את שיעורי
 האגרה השבתית שישלם בנק שהוא הברח בברית, במידה שהדבר ייראה לו לאור היקף פעולות

 הבבק בישראל;

 (ב) אגרה נוספת בעד כל םניף שיש לבנק ביום תשלום האגרה
 750 לירות הנמצא בירושלים, בתל־אביב־יפו או בחיפה

 בבל מקום אחד בישראל 400 לירות.

 (2) בל בנק שלא שילם את המס השנתי הדרוש בסעיף זה, יהא צפוי, נוסף על כל עונש
 קבוע אחר, לקנס לא יותר מעשרים לירות לכל יום שבו נשאר המס בלחי נפרע׳ וכל מנהל,
 מנהל עסקים׳ מןכיר או בל פקיד אחר של דיבגק׳ המרשה ביודעין ובמזיד את אי חשלום המס

 הזה יהא צפוי לעונש כיוצא בזה.

 (3) המפקח על הבנקים יפרסם מדי שנה בשנה ברשומות אח שמו של כל בנק ששילפ
 את דמי הרישום השנתיים שנקבעו בסעיף זה.״

 ״האגרה השנתית
 שבנקים חייבים

 בחשלומח

ת שטרי בנק, תשכ״א-1961 פ ל ח ה  חוק ל

 1. כחוק זה -

ן מוגבל נו מתחייב בנק לאומי לישראל בערבו ל פי לשו ע ך - שטר בנק ש ש ר בנק י ט ש  ״
ות או בפרוטות.  בתשלום הסכום הנקוב בו בלירות ישראלי

 2. ההל מיום י׳ באדר תשכ״א (26 בפברואר 1961) לא תהיה עוד הצעת שטר בנק ישן
 הילך חוקי בישראל.

ל חוק זה, שטר בנק ישן זכאי  3. המוסר לבנק ישראל תוך עשר שנים מיום תחילתו ש
ן ן  לקבל תמורתו באותו סכום, וללא תשלום, שטרי כסף או מעות בעלי ערך נקוב כפי שידרו

 המוסר.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כמות קטנה של שטרי בנק שהוצאו בזמנו על ידי בנק לאומי לישראל עוד נמצאת
ן הציבור מסוגל להבחין בזיופים׳ מוצע להוציא ת מזוייפים ואי  במחזור. מאחד שנתגלו שטרו
 את שטרי הבנק האלה מהמחזור ולהחליפם תוך עשר שבים, בערכם הנקוב׳ באמצעות בנק

 ישראל בשטרי כסף שהוצאו על ידי בנק ישראל.

 הגדרות

 ביטול הילך חוקי

 החלפת שטרי בנק
 ישנים

 הצעות חוס 450, ב' בשבט תשב״א,• 2.1961-,6 .
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 מחיר 32 אגורות


