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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק מם קניה(סחורות ושירותים)(תיקון מם׳ 5), תש״ל־1970

 תיקון0עיף1 1, בסעיף 1 לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב-1952! (להלן — החוק העיקרי),
 בהגדרת ״מכירה״, בסופה יבוא ״וכן קבלת סחורה לאחר שנעשתה בה פעולת ייצור, וייצור
 סחורה, אשר שר האוצר באישור ועדה הכספים של הכנסת קבע אותה בצו, בידי אדם לצורך

 עצמי״.

 החלפת סעיף 5 2, במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

 ״ערר וער•6 5. (א) הרואה עצמו מקופח על ידי סיווג סחורה או שירות או על

 נינ״ם ידי קביעת מחיר סיטוני או מחיר שירות, או על ידי מעשה המנהל בסחורה
 לפי סעיף 4 (ו), דשאי לעדור עליהם לפני ועדת ערר תוך שלושים יום
 מהיום שבו נמסרה לו הודעה על הסיווג, הקביעה או המעשה האמורים,
 ובלבד שהפקיד בידי המנהל את סכום המס במועד שנועד לפרעונו אד את

 הסחורה, לפי העגין, או נתן עדוכה כפי שקבע המנהל.

 והוספת םעיפיפ
5ג ־  5א׳ 5ב ו

 דברי הסבר

 לחוק זה שלוש מטרות עיקריות: א. להרחיב את הגדרת המונח ״מכירה״ שבחוק
 העיקרי ולהחילה אף על קבלת סחורה שנעשתה בה פעולת ייצור וכן על ייצור סחררה
 שנעשתה בה פעולת ייצור בידי אדפ לצורך עצמי; ב. לאפשר לערער על החלטת ועדת
 ערר לפני בית משפט מחוזי בבעיה משפטית ולאפשר לערוד לפני יושב ראש רעדת ערר על
 החלטת המנהל בדבר ערובה שדרש; ג. להחליף את המונח ״בעל סחורה״, שאינו קיים עוד

 בנוסח החדש של פקודת המכס, ב:זובח ״בצל לענין טובין״.

ן זד; שי!ל מכונית י  סכום המט החל על מכונית מדחיית לנ
 פרטית,

ף 2 סעיף 5 לחוק העיקרי אומר:  סעי
 ״5. (א) הריאה עצמו מקופה על ידי סיווג סחורה או
ת׳ רו  שירות׳ או על ידי קביעת מחי׳־ סיטוני או מתיר עי
 רשאי לערער עליהם׳ תוך שלושים יום׳ מוזיר• שבו
 נמסרה לי הודעה על הסיווג או על קביעת המחיר באמור׳
ר ל ?!לושה שימינו על ידי ע  לפבי ועדת ערעורים ע
 המשפטים׳ לאתר חתיייןצות עם שר האוצר (להלן —
 ועדת הערעורים); המערער יפקיד בידי המנהל את סכום
 המם במועד הנועד לפרעונו או יתן בטחונות לתשלומו

 להנהת דעתו של המנהל.

 (ב) הי־ואה את עצמו מקופה על ידי מעשה המנהל
 לפי סעיף 4 (ו)׳ רשאי לערער לפני ועדת הערעורים תדך
 שלושים יום מהיום שבו במטרה לי ההודעה על כך׳
 ובלבד שיפקיד בידי המ;־ל את השחורה שמסירתה תבע

 המנהל או יתד בשחינות להנחת דעתו.

 סע«ף ^ ״מכירה־׳ מוגדרת בסעיף 1 לוזוה העיקרי
 כך:

 ״״מכירה״/ לענק סחורה טעונה מם — לרבות העב־ת
 בעלות בבל דרך שהיא׳ ובן לרבות מקח אגב שכיי־ות׳
 שבירות שהיא עסקו של המשכיר או חרק מעסקו או
 קשורה עם עסקו׳ ש-מוש לצרכי מסחר׳ מסירת
 סחורה לידי אדש שסיפק המרים לייצורה-, ומסירת

 סחורה בעמלה מאת סוהר באותה ?חירה;״
 מוצע לקבוע כי בגדר מ:ירה יביא־ גם קבלת סחורה
  שנעשתה בה פעולת ייצור וכן ייצור סינורו״ אשי־ ש
 האוצר באיסיר ועדת הכספים של הכנסת קבע אור-ה בצו׳
 בידי אדם לצורך עצמי. לדוגמה: אדש המקבל את מכו
 ניתו המסחרית מבעל מלאכה לאחר שבעל המלאבה עשה
 בה פעולה ייצור ופתח בה חלונות והפכה על ידי בך
 למכונית פרטית איבו חייב׳ לפי זזחוק הקיים׳ בתשלום
 מס קניה על פעולת הייצור שנעשתה במכו:ית׳ וכמו כן
 אין היא חייב בתשלום מם אם ע״ה אותה פעורת
ן י  ייצור בעצמו׳ וזאת למרות העובדה שיש הבדל גדול :

 * סייח תשי״ב׳ עם׳ 344; תשי״ד׳ עמי 113; תשי׳׳ח׳ עמ׳ 80; תשכ״ב׳ עמי 44; תשכ״ה׳ עמי 157.
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 (ב) על קביעת המנהל בדבר הערובה לפי םעיף קטן (א) ניתן
 לערוד בערר ביניים לפני יושב ראש ועדת ערר תוך שלושים יום מהיום
 שבו נמסרה לעורר הודעה כאמור בסעיף קטן (א); החלטת יושב ראש

 ועדת הערר תינתן תוך ארבעה עשר יום ותהיה סופית.

 גג) הוגש ערר בינייט כאמור בסעיף קטן (ב) ניתן לעדור ללא
 הפקדה או מתן ערובה לפי סעיף קטן(א), אלא שהועדה לא תדון בערר
 כל עוד לא מילא העורר אחר החלטת יושב ראש ועדת הערר בערר

 הביניים.

 5א. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, ימנה ועדות ערר
 של שלושה לענין סעיף 5; יושב ראש ועדת ערר יהיה אדם הרשום בפנקס

 עורכי הדין.
 (ב) הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ״ס-21969׳

 יחולו צל ועדת ערר בשינויים המחוייבים לפי העבין. *
 נג) ועדת ערר רשאית לפסוק בדבר הוצאות הערר, לרבות שכר

 טרחת עורך דין, הוצאות נסיעה ושכר בטלה של עדים.

 5ב. על החלטתה של ועדת ערר ניתן לערער בבעיה משפטית לבית
 המשפט המחוזי תוך שלושים ירט מהיום שהובאה ההחלטה לידיעת העורר.

 5ג. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין לענין ערר, ערר
 ביניים וערעור לפי סעיפים 5 ו־5ב, וכן רשאי הוא לקבוע את האגרות

 שישולמו ואת שכר חברי ועדת ערר.״

 ועדת ערר

 ערעור לבית
 המשפט המתתי

 תקנות םדרי דין,

 אגרות ושכר

 3. בסעיף 9 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(א)>1), במקום ״בעל סתורה״ יבוא ״בעל לענין תיקיןטעיף9
 טובין״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 של ענין׳ לפני רעדת ערר ללא הפקדה או מתן ערובה׳
 אלא שהועדה תדון בערר רק לאחר שהעורר מילא אהד

 ההלטת יושב ראש ועדת העדר בערר הביניים.

 סעיף 5א המוצע בא לתת תוקף מחייב לנוהג הקיים של
 מינוי עורכי דין כיושבי ראש ועדות עדר׳ ולהסמיך־
 ועדת ערר לפסוק הוצאות׳ שכר טרחת עודך דין׳ הוצאות

 בס־עה ושכר בטלה של עד־ם.
 הוראת סעיף 15ג) לחוק הקיים׳ השוללת ערעור על
 החלטת ועדת הערר׳ גורמת למצב משפטי בלתי ברור כי
 לעתים נותנות הועדות החלטות שאינן מתיישבות זו עם
 זו. סעיף 5ב המוצע יאפשר לבתי המשפט להחליט בב
 עיות משפטיות המתעוררות בהקשר של סיווג או של

 קביעת מהיר.

 ?וע*ף 3 סעיף 9 (א)(1) לחוק העיקרי קובע לאמור:
 ־׳9. (א) אלה הם החייבים בתשלום המם:

 (1) ביבוא - היבואן כמשמעותו של המונח
 ״בעל סחורה״ בפקודת המכס;״

 המונה ״בעל סחור־״ איננו קיים עוד בנוסח החדש
 בפקודת המכס ועל כן מוצע להחליפו במונח ״בעל לענין

ך׳ המופיע בפקודה האמורה ואשר הגדרתו היא:  טובי

 (ג) החלטתה של ועדת הערעורים תהיה סופית,
 (ד) לועדת הערעורים יהיו יכל הסמכויות שאפשר
 להעניקן לועדת חקירה לפי סעיף 5 לפקודת ועדות

 חקירזז.
 (ה) שר המשפטים רשאי לקבוע׳ בתקנות׳ כללים
 להגשת הערעור ואת סדרי הדין שלו׳ לרבות תשלום

 אגרות דשכר ועדת הערעורים.׳׳

 בין מעיף קטן(א) לבין סעיף קטן(ב) יש הבדלי נוסח
 בענין היחס שבין הפקדת סכום המס׳ מתן הבטחונות
 לתשלומו או •הפקדת הסחורה׳ לבין זכות הערעור. ניתן
 לטעון בי בערעור לפי סעיף קטן(א)׳ שלא במו בערעור
׳ זכות הערעור איבה מותנית בהפקדת  לפי סעיף קטן(ב)
 המס או במתן הבטחונוה. מוצע לאחד את שני הסעיפים
 הקטנים ולאמץ לענין זכות הערעור את התנאי שבסעיף
 קטן (ב) הקיים; בלומר׳ בכל מקרה תהיה זכות הערר
 מותנית בהפקדת חמם או הסחורה או במתן ערובה בפי
 שקבע המנהל. מבחינה לשונית ינקוט החוק לשון ״ערר״
 לענין זה׳ שאין ״ערעור״ אלא לפני בית משפט בלבד.
 במקביל לכך מוצע לאפשר לערור לפני יושב ראש
 ועדת ערר׳ בערר ביניים׳ על החלטת המנהל בדבר
 הערובה. במקרה שהוגש ערר ביניים ניחן לעדור לגופו

 2 ס״ח תשב״ט׳ עמי 28.
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 4, בסעיף 16 להדק העיקרי, בסעיף קטן(זז), במקום ״לערער״ יבוא ״לעדור״.

 5, בסעיף 19 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ג), במקום ״רשאי לערער עליה לפגי ועדת
 ערעורים״ יבוא ״דשאי לעדור עליה לפיי ועדת ערר״, והמלים ״למעט סעיף קטן(ב)״ —

 יימחקו.

 6, בסעיף 22 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(ב)(3), במקדם ״לערער״ יבוא ״לערוד׳/

 7, בסעיף 11 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א)(1), בסופו יבוא ״למעט אלה שהמס עליהן
 שולם בשעת ייבואן״.

 8, נאמר בזה כי הדין הוא, וכן היה, כאמור בסעיף 7.

 תיקון סעיף 16

יף 19  תיקון מנ

 תיקון ספיף 22

 תיקון סעיף ל2

 תודולח

י ד. ם ב ר ר ב  ד

 סבים המם׳ שנדרש לשלמו לפי סעיף קטן (2)״ רשאי
 לערער עליה והוראות סעיף 5 יחולו כאילו היתר קביעת

 המס קביעת מחיר סיטוני.״

ם ודה לשון הוראת החוק העיקרי שמוצע י פ י ע  ס
 ך ו־$ לתקנה:

 ״27. (א) מם יוחזר למי ששילמו אם הוגשה בקשה על

 כך תוך שלוש שנים מיום הגביה או התשלום ואם הוכת

 להנחת דעתו של המנהל אחד מאלה:

 (1) סחורות שעליהן שולם המס לא נמכרו;״

 הוראה זו מכוונת להחזר מם ששולם על תוצרת מקומית
 אשר בםופו של דבר לא נמכרה׳ אך ניסוח ההודאה נותן
 מקום לפירוש כי גם חמס ששולם על ייבוא סחורה יוחזר
 למי ששילמו אם מכירת הסחורה לא יצאה לפועל. פירוש
 בזה ירוקן מתוכן את הטלת המם על ייבואן של םהורות.
 בדי למנוע תביעות להחזרת מס בהסתמך על פירוש כזה׳
 פירוש שמעולם לא התכוונו אליו — מוצע לקבוע כי
 פסקה (1) אינה הלה על סחורות אשד המס עליהן שולם
 בשעת ייבואן וכי זאת משמעותה שי ההוראה הקיימת

 מעת חקיקתה.

 ״״בעל״ לעבין טובין - הבעל, היבואן׳ היצואן׳
 הנשגר או הסוכן של אותם טובין, וכל המחזיק׳או הזכאי
 לטובת הנאה׳ בהם׳ או שיש לו שליטה עליהם או
 כוח לעשות בהם׳ ובל המתחזה כאחד מאלה׳ למעט

 פקיד מכם במילוי תפקידו הרשמי.׳׳

 9ע>פ>ט הודאות סעיפים 16 (ח)׳ 19 (ג) ו-22(ב)
 4 עד $ (3) של החוק הותאמו למבנה ולמיבוח

 של סעיף 5 המוצע.

 חה לשון הסעיפים הנזכרים:
 16 (ח) ״הרואד, עצמו מקופח על ידי קנ־עת דמי
 ההעברה שנקבעו על פי פסקה (ו) רשאי לערער עליה
 והוראות סעיף 5 יחולו כאילו היתה קביעת דמי ההעברה

 קביעת מחיר סיטוני.״

 19 (ג) ״הריאה עצמו מקופה על ידי קביעת
 המנהל לפי סעיף זה׳ רשאי לערער עליה לפני ועדת
 הערעורים תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לו ההו
 דעה על קביעה כאמור׳ והוראות סעיף 5 — למעט
 סעיף קטן(ב) — יחולו בשינויים המחוייבים לפי העניץ.״

 22 (ב)(3) ״הרואה עצמו מקופח של ידי קביעת
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