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 מהפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה;

 חוק בול בטחון(תיקון והארכת תקופת ההיטל)(תיקמ מסי 6),
 תשכ״ו—1966

 תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 לחוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל), תשי׳׳ח—&1195 (להלן—
, בניסן תשכ״ו ספת/ במקום ״והמסתיימת ביום י ו  החוק העיקרי), בהגדרת ״התקופה הנ

 (31 במרס 1966)״ יבוא ״והמסתיימת ביום ב׳ בניסן תשכ״ח (31 במרס 1968)״.

 תיקון סעיף 9 2. בסעיף 9 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א) ובסעיף קטן (ח), במקום ״והמסתיימת ביום
 י״ב במיון תשכ״ו (31 במאי 1966)״ יבוא ״והמסתיימת ביום ד׳ בםיון תשכ״ח (31 במאי

 1968)״.

 תיקון סעיף 10 3. בסעיף 10 לחוק העיקרי —

 (1) בסעיף קטן (א), במקלם ״לבין יום י׳ בניסן תשכ״ו (31 במרס 1966)״
 יבוא ״לבין יום ב׳ בניסן תשכ״ח (31 במרס 1968)״;

) יבוא: א ) ן ט  (2) אחרי סעיף ק
 ״(א1) אדם המחזיק מקלט טלביזיה ביום מן הימים של אחת
 משנות הכספים בתקופה שבין יופ י״א בניסן תשכ״ו (1 באפריל 1966)
 לבין יום ב׳ בניסן תשכ״ת (31 במרס 1968) ישלם, לגבי כל אחת מהש
 נים האמורות, בעד כל מקלט טלביזיה בול בטחון בשיעור של 15%
 מסכום אגרת הרשיון שנקבעה בתקנות הטלגרף האלחוטי(מקלטי טלבי

.  זיה), תשכ״ב—1962״ 2

1 4. סעיף 11 לחוק העיקרי — בטל. 1 * ו י » ל י ט י  ב

 תיקוןםעיף12 5. בסעיף 12 לחוק העיקרי, בדישה, במקום ״לבין יום י׳ בניסן תשכ״ו(31 במרס 1966)״
 יבוא ״לבין יום ב׳ בניסן תשכיח (31 במרס 1968)״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. תכליתו של החוק המוצע היא להאריך את תקפו של חוק בול בטחון(תיקון והארכת
 תקופת ההיטל), תשיי׳ח—1958, לתקופה נוספת של שנתיים, דהיינו, עד תום שנת הכספים
 1967. לצורך זה מוצע לתקן את הגדרת ״התקופה הנוספת״ שבסעיף 6 לחוק האמור וכן
 את הסעיפים 9 (חשבונות חשמל), 10 (רשיונות מקלטי רדיו), ו־12 (רשיונות למכוניות

 פרטיות).

 2. תיווסף הוראה המטילה בול בטחת על מכשירי טלביזיה לתקופת שתי שנות הכספים,
 1966 ו־1967.

 3. סעיף 11 להוק העיקרי מטיל בול בטחון על בידה. הואיל ובעתיד יצטמצם ההיטל
,  על בירה לבלו בלבד המוטל על פי חוק הבלו על משקאות משכרים (ייצור ומכירה) 3

 מוצע למחוק סעיף זה.

 * ס״וז תשי״ח, עמי 131; חשי״ט ע«׳ 191; חשיך עמי 23; תשכ״א עמי 67; תשכ׳׳ד, שמי 70; תשכ״ה עמי 135.
 2 לךת תשכ־ב׳ עמי 1950; לףת תשביה, עמ׳ 1821.

 נ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4׳ עמי 74.
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 חוק בול בטחון(תיקון מס׳ 2), תשכ״ו—1966
ן — החוק העיקרי), יווםפו הגדלות היקמם«יף1 ל ה ל )  1. בסעיף 1 לחוק בול בטחון, תשי״ז—1956 ג

 אלה:
 ״״המנהל״ — מנהל המכס והבלו או מי שהוסמך על ידיו?

 ״חוק זה״ — לרבות חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל)> תשי״ח—21958,
 והתקנות שהותקנו על פיהם.״

 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי — תיקון סעיף 3

א) יבוא: )  (1) אחרי סעיף קטן
 ״(א1) השכרת אוטובוס בתקופה שבין י׳׳א בניסן תשכ״ו(1 באפ־
 דיל 1966) לבין ב׳ בניסן תשכ״ח (31 במרס 1968) תחריב בבול בטחמ

 בשיעור 10% מדמי השכירות.״

, אחרי הגדרת ״אוטובוס״ יבוא: ( ב )  (2) בסעיף קטן
רך שהיא,  ״*השכרה׳׳ — העמדת אוטובוס לרשותו: של אדם פלוני בכל י

 בת עם נהג ובין בלעדיך *
 ״דמי שכירות״ — התמורה הכוללת המשתלמת בעד השכרה ובעד תשי־

 רותים שנותן המשכיר אגב אותה השכרה.*

) יבוא: ג ) ן ט  (3) במקום סעיף ק
 ״(ג) בול הבטהון.לפי סעיף קטן (א) ישולם על ידי ׳הנוסע
 וייגבה עם שכר ההולכה, ובול הבטחון לפי סעיף קטן(א1) ישולם על ידי
 השוכר דיגבד. על ידי מי שהשכיר את האוטובוס, אולם רשאי המנהל

 להורות שבול הבטחון על השכרה כאמור ייגבה על ידי אדם אחה״

 (4) במקום סעיפים קטנים (ד!) ו־(ו) יבוא:
 ״(ה) על אף האמור בסעיף זה רשאי שר האוצר להורות בצו
 שניתן לאדם פלוני, כי ^ול הבטתון לגבי תקופה שנקבעה באותו צו יהיה
 אחוז מסויימ משכר ההולכה או דמי השכירות שגבה אותו אדם או שגבו
 מטעמו, באותה תקופה או בתקופה אחרת, או יהיה בסכום קצוב לכל
 אוטובוס שבבעלותו של אותו אדם או שבשכידותו, או יהיה בכל דרך
 אחרת, הכל כפי שפורש בצו, אם בדרך כלל או לסוג מסויים של הולכה

 באוטובוס או השכרת אוטובוס.

 (ו) הורד. שר האוצר כי בדל הבטחון יהיה בסכום קצוב לכל
) ישולם בול הבטחון על ידי ג ) ן ט  אוטובוס, הדי על אף האמור בסעיף ק
 הבעל או השוכר! בול בטחון ששולם כך לא ייחשב כהוצאה לענין הפרק

 השני לחלק ג׳ לפקודת מם הכנסה 3״.

) יבוא: ז )  (5) אחרי סעיף קטן
 י ״(וו) (1) דשאי שר האוצר להורות בצו, כי אדם שגבה או שגבו מטעמו
 בול בטחון, או שהיה חייב בתשלום בול בטחון לאוצר המדינה לפי
 סעיף זה, ישלם בכל חודש על חשבון בול הבטחון מקדמה בשיעור

 * ס׳״ח תשי׳״ז, עמי 11; ס״ח תשי״ח׳ עמי 131.
 * סיח תשי״ח, עמי 131; ס־ת תשכ־ד, עמי 70.

 * דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6׳ עמי 120.
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 מםויים מסכום בול הבטחון שגבה אותו אדם או גבו מטעמו או
 שהיה חייב בו בשנת הכספים הקודמת *

 (2) שד האוצר רשאי להודות, כי המקדמה שיש לשלמה מדי
 חודש לפי פסקה (1) תשולם לשיעורין כפי שפורש בצו.״

 3. בסעיף 10 לחוק העיקרי, אחדי ״באחוזים״ יבוא ״לפי חוק זה״.

 4. אחדי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:

 ״דיביתוקנס 11א. (א) לא שולם בול הבטחון לפי חוק זה על ידי החייב בו במועד
 שנקבע, או לא הועבר בול הבטחון על ידי אדם שגבה אותם לפי חוק זה
 במועד שנקבע, תיווסף על הסכום שלא הועבר או־לא שולם האמור ריבית
 לתקופת הפיגור בשיעור החוקי המקסימלי שנקבע על פי חוק הריבית,
 תשי״ז—1957 אד תוספת פיגורים של 20% מן הסכום האמור, הכל לפי

 שיקול דעתו של המנהל.

 (ב) המנהל רשאי, אם דאה טעם מיוחד לכך, להפחית את הריבית
 או תוספת הפיגורים הקבדעים בסעיף קטן (א) או לוותר עליהם.

 (ג) לענין הוראות חוק זה וכל דין אחר, דין הריבית או תוספת
 הפיגורים לכל דבר וענין כדין בול בטחון.

 חלבת הראיה 11ב. המוען שבול בטחון שהוטל לפי חוק זה שדלס, נגבה, או הוןנבך
 לאוצר המדינה — עליו הראיה.

 דרישתידיעות 11ג. (א) אדם שגבה, או שגבו מטעמו, או שחייב היה לגבות או לשלם
 בול בטחון שהוטל לפי חוק זה, רשאי המנהל לדרוש ממנו שימסור לו
 את הידיעות, הפנקסים ושאר התעודות הדרושות לו לשם קביעת הסכום
 שלפיו משתלם בול הבמחון, או לשם קביעת סכום בול הבםחון שאותו

 אדם היה חייב לשלם או לגבות.

 (ב) סירב אדם או נמנע למסור את הידיעות או המסמכים כאמור
, או מסר אותם אלא שלמנהל יש טעם סביר להניח שאינם א) )  בסעיף קטן
 נכונים, דשאי המנהל לפי שיקול דעתו לקבוע את הסכום כאמור באותו

 סעיף קטן וכן את התקופה שבה נגבה סכום זה.

 (ג) קביעת המנהל לפי סעיף קטן (ב) ניתנת לערעור לפני בית
 המשפט המחוזי כאילו היתה צו לפי סעיף 152 לפקודת מם הכנסה.

 עונשין 11ד. מי שסירב או נמנע, ללא הצדק סביר, למסור ידיעה, תעודד. או
 כל מסמך אחד שנדרשו ממנו, לפי סעיף 11א או מסר אחד מאלה כשהם

 כוזבים בפרט חשוב, דינו — מאסר שנתיים או קנס 5000 לירות.

 כיפר בסף 11ה. נוכח המנהל, כי אדם עבר עבירה על הדדאה מהוראות חוק זה,
 רשאי הוא, בהסכמתו של אותו אדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה
 על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל בשל אותה עבירה? הוגשה תוב
 ענה פלילית, אין לקבל כופר כסף כל עוד לא ציווה היועז המשפטי

 לממשלה על הפסקת הליכים.״

 * ם״ת תשי״ז, עמי 58.
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— וזיקוןסעיף13  6. בסעיף 13לחוק העיקרי
, אחרי ״של בול בטחת״ יבוא ״לפי חוק זה״ * ב) )  (1) בסעיף קטן

) יבוא; ב ) ן ט  (2) אחרי סעיף ק
 ״(ג) שר האוצר רשאי לאצול לאחר מסמכויותיו לפי חוק זה,

 כולן או מקצתן, פרט לסמכות להתקין תקנות בנות פועל תחיקתי.״

 7* . כדי למנוע ספק נאמר בזה, שהדין הוא וכן היה, כי בכלל הביטוי ״דרך הגביה של הםרת0פק
 בול בטחון״ — גמ קביעת מועד לתשלומו, לגבייתו ולהעברתו לאוצר המדינה.

ן והארכת תקופת ההיטל), תשי״ח—1958 5 — בטל, ביטיל  8. סעיף 19 לחוק בול בטחון(תיקו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. עניני בול בטחון מתנהלים כיום על ידי מנהל המכס והבלו בלי שהדבר נקבע מפורש
 בחוק.

 מוצע לקבוע בחוק הוראה מפורשת לענין זה, המסמיכה את מנהל המכס והבלו להיות
 מנהל בול בטחון ואף להסמיך לכך אדם אחר (סעיף 1, הגדרת ״מנהל״).

 2. ההוראות בעניני בול בטחון מצויות כיום בשני חוקים נפרדים — החוק העיקרי(חוק
 בול בטחון, תשי״ז—1956), המוצע כעת לתיקון, וחוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת
 ההיטל), תשי״ח—1958, רוב התיקונים המוצעים כעת צריכים לחול גם על הוראות החוק
 האחר, ולשם כך נכלל בביטוי ״חוק זה״, המופיע בחוק המתקן, גם החוק משנת תשי״ח

 (סעיף 1, הגדרת ״חוק זה״).

 3. לפי החוק הקיימ לא היה בדור אם בול הבטחון מוטל על השכרת אוטובוס. מוצע לקבוע
 הוראה מפורשת לענין זה(סעיף 2(1)—(3)).

 4. בעקבות האמור לעיל מוצע להרחיב גם את סמכותו של השר (בדומה לסמכות שיש
 לו לגבי שכר הולכה באוטובוס) לקבוע בצו את שיעור בול הבטחון על דמי השכירות של
 אוטובוס, בין באחוזים ובין בסכום קצוב לכל אוטובוס, ובין בדרך אחרת (כגון שילוב של

 אחוזים וסכום קצוב).
 כן מוצע, כי לאחר שקבע שר האוצר את בול הבטחון בסכום קצוב לכל אוטובוס,
 ישולם בול הבטחון על ידי בעל האוטובוס או שוכרו; בול הבטחון ששולם על ידי הבעל

 או השוכר כאמור לא ייחשב כהוצאה לצרכי מס הכנסה (סעיף 2(4)).

 5. מוצע כי שר האוצר יהא רשאי להורות בצו בדבר תשלום מקדמות על חשבון בול
 בטחון על אוטובוסים ן בקביעת המקדמות יתחשב השר בסכום בול הבטחון שנגבה במשך
 שנת הכספים הקודמת, ויהא רשאי לפ^ל את המקדמה החדשית לתשלומים תקופתיים קצרים

 יותר(תשלומים שבועיים, למשל)(סעיף 2(5)).

 6. יווספו הוראות אלה:
 (1) תוספת ריבית או קנם על סכום בול בטחון שלא שולם במועד על ידי
 החייב בתשלומו או לא הועבר לאוצר המדינה במועד. הריבית תהיה בשיעור
 החוקי המכסימלי שנקבע על פי חוק הריבית, תשי״ז—1957, או קנס בשיעור של

 3 ס״דו תשי״ח, עמי 131
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 20% מן הסכום האמור, כפי שהמנהל יקבע לפי שיקול דעתו. המנהל יהא רשאי
 להפחית את הריבית או הקנס שקבע או לוותר עליהם אם ראה טעם מיוחד לכך

 (סעיף 11-4א).

 (2) טועז אדם שבול בטחון שהוטל לפי החוק שולם, נגבה, או הועבר לאוצר
 תחול חובת הראיה לענין זה על הטוען כך (סעיף 4^-11ב).

 (3) אדם החייב בתשלום בול בטחון לאוצר המדינה או בגבייתו בשביל האוצר,
 יהא חייב לפי דרישת המנהל למסור לו ידיעות שברשותו הדרושות לשם קביעת
 סכום בול הבטחון, ואם סירב אדם לעשות כן, או אם סבור המנהל שהידיעות
 שנמסרו לו אינן נכונות- רשאי הוא לקבוע את סכום בול הבטהון לפי מיטב

 שפיטתו.

 קביעת המנהל ניתנת לערעור לפני ביהמ״ש המחוזי כאילו היתה צו של פקיד
 השומה לאחר השגה של הנישום, לפי סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 (מעיף 4—11ג).

 (4) נקבע עונש על מסירת ידיעות לפי דרישת המנהל או על מסירת ידיעות
 כוזבות — מאסר שנתיים או קנס 5000 לירות (סעיף 4—11ד).

 (5) ניתנה למנהל סמכות לקבל כופר כסף, כמקובל בחוקי מסים אחרים
 (סעיף 4—11ה).

 7. תיווסף הוראה המתירה לשר האוצר לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה. בעקבות הוראה
 זו אין עוד צורך בסעיף 19 לחוק בול בטחון(תיקון והארכת תקופת ההיטל), תשי״ח—1958,

 הקובע הוראה בענין זה, ומוצע למחקו(סעיף 8 ו־6)

 & נתעורר ספק אם הסמכות שניתנה למנהל בסעיף 13(ב) לחוק העיקרי להורות על דרך
 גביית בול הבטחון כוללת גס את הסמכות לקבוע מועד לתשלומו. לשם הסרת ספק זה מוצע

•C7 לומר זאת במפורש (סעיף 

 ואלה סעיפי החוק הקיים שחל בהם תיקון:

, תשי״ז—1956 ן ק בול בטחו ו  ח

 מדדות 1. בחוק זה -
י יאיפן אחר שיקבע יל א ל ייי ג  ״בול בטחון* ~ היטל לצרבי גטחדן לפי חוק זה שייגבה ע

 שר האוצר;
 ־תקופת ההיטל* — תקופה המתחילה ביום תחילתו של חוק זה והמסתיימת ביום י׳ בניסן חשי״ת

 (31 במרס 1958).

 בול על הולכה 3. (א) הולכה באוטובוס בתקופת ההיטל למעט הולכה בקווים באר-שבע-־*«לת-םמם
 באוטובוס תחוייב בבול בטחון לפי זה:

 כששכר ההולכה —
 אינו עולה על 100 פרוטות 5 פרוטות

 עולה על 100 פרוטות ואינו עולה על 200 פרוטות 10 פתטית
3 פרוטות s1 פרוטות 0 0 2 0  עולה על פרוטות ואינו עולה על 0

 עולה על 300 פרוטות 10% מאותו שכר.

 (ב) בסעיף זה —
 ״אוטובוס* — רכב מנועי המשמש להולכת נוסעים בשבר ושניתן עליו רשיון

 על פי פקודת התעבורה להוליך בו 12 נוסעים או יותר מלבד הנהג.
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 (ג) בול הבטחון לפי סעיף תה ישולם על ידי הנוסע וייגבה מם שבי ההולכה.

 • (ד) אדם שנבח או שגבו מטעמו בול בטחון לפי סעיף זה חייב לשלם לאוצר המדינה/
 במועד שנקבע בתקנות׳ אח סכום בול הגםוזון שגבה ולהניש לו באותו מועד דו״ח כפי שנקבע

 בתקנות.

ל הבטחון  (ה) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאי שר האוצר להורות בצו, כי סכום מ
 שננבה על ידי אדם פלוני׳ או שגבו מטעמו׳ בתקופה כל שהיא/ ושיש לשלמו לאוצר המדינה.
 כאמור בסעיף קטן(ד)׳ יהיה אחוז מסויים׳ שיפורש בצו, משכר ההולכה שגבה אותו אדם או

 שגבו מטעמו באותה תקופה או בתקופה אהרת.

 (ו) שר האוצר רשאי לדרוש מכל אדם שגבה׳ או שגבו מטעמו• בול צטווון לפי סעיף זה
 למסור לו את'הידיעות׳ הפנקסים ושאר התעודות הדרושות לו לשם קביעת. סכום ההולכה שנגבה
 בתקופה מסויימת; סירב או נמנע למסור את הידיעות או התעודות כאמור׳ או מטר אותן אך לשר
 האוצר יש טעמים סבירים להאמין שאינן נכונות׳ רשאי שר האוצר לקבוע את סכום שכר ההולכה

 שגבה אותו אדם וכן את התקופה שבה נגבה אותו שכר.

 (ז) קביעה לפי סעיף קטן(ה) ניתנת לערעור לפני בית משפט מהוזי באילו היתה גו לפי
 העיף 59 (5) לפקודת. «ס הממה׳ 947 נ.

 10. היה סכום בול הבמחון שנקבע באחוזים מספר שאינו מתחלק לחמש, יעוגל עד לסכום הקרוב
 ביותר המתחלק לחמש.

 13. (א) שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו.

 (ב) שר האוצר רשאי להורות על דרך הנביה של בול הבטזזון׳ אם דרך כלל או למקדה
 מסויים, והוא רשאי להעביד לאחר את סמכותו לפי סעיף קטן זה.

, תשי״ח—1958 ח ההיטל) פ ו ק ת ת כ ר א ה ן ו ו ק י ת ) ן ו ח ט ק בול ב  חו

 אצילת סמכויות 19 . שד האוצד רשאי להורות על דרך הגביה של בול הבטחון, אם בדרך כלל או למקדה מסויים*
 והוא רשאי לאצול לאחר מסמכויותיו לפי חוק זה, כולן או מקצתן׳ פרט לסמכות להתקין תקנות,

 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו(תיקון)׳ תשכ״ו-1966

p לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד-1954!, יבוא: הוספת סעיף 2» ח  1. אחרי סעיף 2 ל

 ״פטור מבדיקה 2א. (א) שר המסחר והתעשיה או מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה
 ברשומות דשאי לפי שיקול דעתו להתיר יצוא שימורי צמחים ומוצרים
 המופקים מצמחים (להלן — שימורים/ אף אם לא הוגשו לבדיקה כאמור
 בסעיף 2, ובלבד שהוכח להנחת דעתו, כי יש בידי יצרן השימורים אמצעי
 בדיקה נאותים כדי לבדוק אם השימורים כשרים ליצוא בהתאם לתקנות

 שהותקנו על פי סעיף 6.

(א) יכול שיהיה כללי או מוגבל לעסקת  (ב) היתר לפי סעיף קטן
 יצוא אחת או עסקאות יצוא אחדות או לסוגי שימורים, ויכול הוא להיות

 מותנה בתנאים.״

 עיגול סכומים

 מועד התשלום
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד-1954 (להלן - החוק העיקרי), באי
 להבטיח את רמת התוצרת החקלאית המיועדת ליצוא ואת שמה הטוב בשוקי חוץ-לא^__
 אחד האמצעים לכך היא ההוראה שבסעיף 2 לחוק העיקרי, שאין לייצא צמחים לפני שנבדקו
 על ידי מבקר והוא אישר כשרותם ליצוא. למונח ״צמח״ ניתן בחוק העיקרי פירוש רחב
 ביותר הכולל גם שימורי צמחים ומוצרים המופקים מצמחים, כגון יין או שמן, ששר החקלאות

 הכריז^עליהס כצמח לענין החוק האמור.

 הנםיון של אחת עשרה שנות הפעלת החוק הוכיח, כי ההוראות בדבר חובת הבדיקה
 האמורה מתאימות לצמחים טריים, הנבדקים כרגיל בשיטות מהירות והבדיקה אינה גורמת
 לעיכובים. מוצרים תעשייתיים, כגון שימורים, טעונים לשם קביעת איכותם בדיקות כימיות
 ובאקטריולוגיות המבוצעות בקצב הרבה יותר איטי שאינו מדביק, ואינו יכול להדביק, את
 קצב הייצור. תהליך זה מכביד על היצואן ומונע בעדו מלקיים את מועדי ההכפקה בהתאם
 להתחייבויות שקיבל על עצמו לגבי לקוחותיו בחוץ־לארץ, אף על פי שיש לו במפעלו
 אמצעי בדיקה נאותים המאפשרים לוודא אם כשרים השימורים או המוצרים ליצוא בהתאם

 לדרישות שנקבעו בתקנות.

 לפיכך בא החוק המוצע להעניק לשר המסחר והתעשיה (הממונה על ביצוע"החוק ככל
 שהדבר נוגע לשימורים ומוצרי צמחים), ולמי שהשר מינהו לכך בהודעה ברשומות, את
 הסמכות לפטור שימורים ומוצרים כאמור מחובת הבדיקה על ידי מבקר, אם נוכח שברשות

 היצרן מצויים אמצעים המאפשרים בדיקתם של השימורים בהתאם לדרישות התקנות.

 הצעות חוה 685, י״א בשבט תשכ׳׳ו, 1.2.1966
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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