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 מתפרסמת בזה הצעת חוה מטעם הממשלה:

ו 4463] 9 9 1 - א ״ נ ש ת  חוק דשות הדואר (תיקון מסי 3), ה

 1. בסעיף 117א(א) לחוק רשות הדואר, התשמ״ו-11986, אחרי ״אגרות״ יבוא ״ארנונות״ חיקמ סעיף 117א
 ואחרי ״למדינה״ יבוא ״או לרשות מקומית״.

 2. תחילתו של חוק זה ביום י׳׳ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991)• תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יוסדר דינם של כלל התאגידים הסטטוטוריים, בעלי האופי
 הכלכלי לענץ תשלומי חובה, לרבות ארנונה.

 מאחר שעד יום ס״ז בניסן התשנ״א(31 במרס 1991) לא
 נקבע הסדר כאמור, מוצע להשוות את מעמדה של רשות
 הדואר, לענין תשלומי ארנונה, למעמדם של תאגידים

 סטטוטוריים אחרים ולקבוע כי דינה יהיה כדין המדינה.

 הוראת סעיף 13 לחוק רשות הדואר (תיקון), התש׳ץ-
 1990, קבעה דינה של רשות הדואר כדין המדינה לענין
 תשלומי ארנונה ותקפה נקבע עד יום ט״ז בניסן התשנ״א(31

 במרס 1991).

 תקפה המוגבל של ההוראה נקבע בהנחה כי במסגרת
 חוק ההסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה), התש׳׳ן-1990,

 ס׳׳ח החשמ׳׳ו, עמי 97; התש׳ץ, עמ׳ 121 ו־128.

 הצעות חוק 2069, ד באב התשנ״א, 15.7.1991 317



 מתפרסמות כזה הצעות חוק מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

ה (מס״ 85¿ החשג״א-1991 [447] ס מ ס ה  חוק לתיקון פקודת מ

, בסוף סעיף 227 יבוא:  תיקון סעיף 227 1. בפקודת מס הכנסה1

 ״(3) להשתמש בסמכות קצין ממונה כמשמעותו לפי סעיף 9 לפקודת סדר הדין

, לשחרר אדם בערובה,  הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט־21969

 וסעיפים 10 עד 15 לפקודה האמורה יחולו לפי זה.״

 דרכונו של האדם ־ במשטרה. סמכות זאת דומה לסמכות
 שניתנה בחוק, לפני כשנה, לקצין הממונה על תחנת
 משטרה - גם בכך שאם לא הוגש כתב אישום נגד האדם תוך
 180 ימים תהיה הערובה, לרבות הפקדת הדרכון, בטלה, אבל.

 יכול שופט לקבוע אחרת במקומה.

 אין בחוק המוצע כדי לתת סמכות מעצר ביד־ פקיד
 שומה, ולענין זה הוא ייזקק למשטרה.

 חבר הכנסת יצחה לד

י ר ב  ד

 לפי'סעיף 227 לפקודת מס הכנסה רשאי שר המשטרה
 להסמיך פקיד שומה לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת
 עבירות על הפקודה או לשם גילוין. מוצע כי בין סמכויותיו
 של פקיד שומה שהוסמך כך תהיה גם הסמכות לשחרר אדם
 בערובה. סמכות זאת כוללת, לפי סעיפים 10 עד 15 לפקודת
 סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש) ן נוסח חדש], התשכ״ט-
 1969, גם את הסמכות להתנות את השחרור בערובה בהפקדת

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120¡ ס׳׳ח התשנ״א, עמ׳

 2 די:י מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ׳ 284; ס?ח התש׳׳ן, עמ׳

 חוק הסדדים במשק המדמה (היסלימ ואתונה) (תיקון)/ [448]

199 ו ״א-  החשנ

, במקום ״עד  תיקיו סעיף 12 1. בסעיף 12 לחוק הסדרים במשק המדינה(היטלים וארנונה), התשנ״א-11991

 י״ח בתמוז התשנ״א (30 ביוני 1991)״ יבוא ״עד כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)״.

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום י״ח בתמוז התשנ״א (30 ביוני 1991).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 .מאחר שביום 30 ביוני הסתיים.מועד ההקלות.במס לחושבים של ערי פיתוח וישובי״קו העימות,-יש-צנרך_.
 בארכה נוספת שתמנע פגיעה בערי הפיתוח וישובי קו העימות.

 חבר הכנסת יוסף נולדכרג

 1 ס״ח התשנ״א, עמי 72.
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