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ת חוה מטעם הממשלה: ו ע צ  מתפרשמות בזה ה

 [633] הצעת חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס׳ 8) (תשלום הצמדה
 וריבית - הארכת מועד), התשנ״ג-993ן

1 (להלן - החוק 1964 ־  תיקיו סעיף 9 1. בסעיף 9 לחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ״ד־

 העיקרי), במקום ״ט׳ בניסן התשנ״ג (31 במרס 1993)״ יבוא ״ד׳ בניסן התשנ׳יח (31 במרס

 1998)״.

 הוראת מעבר 2. בעל זכויות ששולמו לו פיצויים כאמור בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי יום ט׳ בניסן

ל ל חוק זה, ישולם לו סכום נוסף כאילו תחילתו ש  התשנ״ג (31 במרס 1993), ולפני פרסומו ש

 י סעיף 1 היתה ביום האמור, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי סעיף 8 לחוק העיקרי מיום
 ששולמו לו הפיצויים עד יום התשלום בפועל של הסכום הנוסף.

ר ב ס י ה ר כ  ד

 1998). ההארכה דרושה כדי לאפשר תשלום ריבית והפרשי

 הצמדה לזכאים שטרם פוצו על הפקעות ישנות, אף שעברו

 כבר למעלה מעשר שנים מיום ההפקעה.

 סעיף 2 לגבי אותם מקרים בהם שולמו הפיצויים אחרי

 יום ט׳ בניסן התשני׳ג (31 במרס 1993) ולפני

 פרסומו של חוק זה ובשל כך לא שולמו הפרשי הצמדה

 וריבית על תקופה זד, מוצע לקבוע כי הרשות הרוכשת תשלם

 סכום נוסף בשל הפרשי ההצמדה והריבית שלא שולמו

 כאמור.

 ההוצאה התקציבית הכרוכה כתיקון זה מתוקצבת

 בסעיפי ההוצאה שמהם משולמים הפיצויים.

 סעיף 9 לחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי

 ציבור, התשכ״ד-964נ, קובע לאמור:

 סעיף 1

 ״הגבלת תקופת ההצמדה

 9. הריבית והפרשי ההצמדה האמורים בסעיף 8 יחושבו עד

 יום ט׳ בניסן התשנ״ג(31 במרס 1993) או עד תום עשר שנים

 ממועד הרכישה לפי המאוחר, ולאחר מכו תשולם ריבית לא

 צמודה בשיעור של 6% לשנה על סכלם הפיצויים כצירוף

 הפרשי ההצמדה והריבית שהצטברו עד לאותו מועד.״

 מוצע לתקן את התאריך הקבוע כסעיף 9 באופן

 שהתקופה לתשלום ריבית והפרשי הצמדה תוארך כחמש

 שנים נוספות, היינו עד יום ד׳ בניסן התשנ״ח (31 במרס

 ם״וו התשכ׳׳ד, עם׳ 122 : זזתשב״ט, עמ׳ 52¡ הוזשל״ז, עמ׳ 148 ; החשל״ח, עמ׳ 120 : התשמ״א, עמ׳ 124¡ התשמ׳׳ד, עמי 90:
 התשמ״ו, עמ׳ 57; התשמ׳׳ח, עמ׳ 155.

 הצעת חוק הנוטריונים (תיקון מס׳ 4) (אגדה שנתית), התשנ׳׳נ-1993

 בסעיף 6 לחוק הנוטריונים, התשל״ו-1976' -

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

ה נקבע ר ו ע י ש ל כל שנה אגרה שנתית ש ן ישלם בחודש ינואר ש ו ל רשי ע  ״(א) ב

 בתקנות: לא שולמה האגרה כאמור יתוספו לו תוספות אלה:

ן 1 בפברואר לבין 31 במרס - 20%:  (1) שולמה האגרה בתקופה שבי

.1 

[634 

 1יקדן סעיף 6

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לתקן את ההוראה האמורה כענינים אלו:

 (1) השנה לצורך תשלום האגרה השנתית תהיה השנה

 הגריגוריאנית, ובכך להקל הן על גביית האגרה והן על

 הנהלת החשבונות של הנוטריונים, בהתחשב בכך ששנת

 התקציב חופפת את הלוח הגריגוריאני:

 סעיף 1 סעיף 6(א) לחוק הנוטריונים, התשל״ו-1976,

 קובע לאמור:

 ׳״(א) נוטריון ישלם בחודש תשרי כל שנה אגרה שנתית

 לאותה שנה כפי שנקבע בתקנות; לא שילם בחודש תשרי,

 יתוייב בכפל האגרה שנקבעה.״

 י סייח התשל״ו, עמי 196! התשל״ח, עמי 92: התש״ם, עמ׳ 111: התשמ״ם, עמ׳ 47.
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ן 1 באפריל לבין 30 בספטמבר - 50%:  (2) שולמה האגרה בתקופה שבי

 (3) שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר - 100%:

 (4) שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא - בנוסף לתשלום כפל

ן שמפרסמת הלשכה כ ר צ  האגרה, גם הפרשי הצמדה, לפי מדד המחירים ל

ל אותה שנה ועד  המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד הידוע בחודש ספטמבר ש

 המדד הידוע ביום תשלום האגרה.

ן את האגרה עד תום חודש מרס שלאחריה, לא יהיה רשאי ו ל רשי ע  (א1) לא שילם ב

ד אותה שנה.״ ע ל עוד לא שילם את האגרה ב  לשמש נוטריון כ

 (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

ל ע ב ר שונה של-אגרה שנתית ל ו ע י ד המשפטים רשאי לקבוע בתקנות ש  ״(ג) ש

ל שבעים שנה או יותר.״ י ג ן נוטריון שהוא ב ו  רשי

ל חוק זה לשנת החשנ״ג, יראו אותה כאילו שולמה לכל הוראות מעבר  2. אגדה ששולמה לפני תחילתו ש

 שנת 1993.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (2) לפי החוק הקיים, נוטריון המאחר בתשלום (3) תינתן סמכות לשר המשפטים לקבוע אגרה

 האגרה, ולו ביום אחד ומסיבה מוצדקת כמחלה או שירות מוקטנת לנוטריונים מעל לגיל 70.

 צבאי, מתחייב בתשלום כפל האגרה. מוצע לקבוע תוספת

 מודרגת לאגרה, בהתאם למידת האיחור בתשלום, וכן לקבוע סעיף 2 לאור ההצעה בי השנה לצורך תשלום האגרה

 כי דק אם בעל רשיון לא שילם אגרה במשך 15 חודשים, החל תהיה השנה הגריגוריאנית, מוצע לקבוע כי מי

 בחודש ינואר של שנה פלונית - לא יהיה רשאי לשמש ששילם אגרה לשנת התשנ״ג יהא תוקף רשיונו עד 31

 נוטריון, כל עוד לא שילם את האגרה. בדצמבר 1993.

 הצעת חוק רואי תשבון (תיקון מסי 5) (אגרה שנתית), התשנ״ג-1993 [635]

) יבוא: תיקון סעיף 5 א ) ן ט , במקום סעיף ק 1 ן, התשט׳יו-1955  1. בסעיף 5 לחוק רואי חשבו

ל כל שנה אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות! ן ישלם בחודש ינואר ש ו ל רשי ע  ״(א) ב

 לא שולמה האגרה כאמור, יתוםפו לה תוספות אלה:

ר לבין 31 במרס - 20%; א ו ר ב פ ן 1 ב  (1) שולמה האגרה בתקופה שבי

ן 1 באפריל לבין 30 בספטמבר ־ 50%:  (2) שולמה האגרה בתקופה שבי

ר ב ם י ה ר ב  ד

 סעיף 1 סעיף 5(א) לחוק רואי חשבון, התשט״ו-1955, (1) השנה לצורך תשלום האגרה השנתית תהיה השנה

 קובע לאמור: הגריגוריאנית, ובכך להקל הן על גביית האגרה והן על

ת הנהלת החשבונות של רואי החשבון, בהתחשב בכך ששנת י 3 ן ל ה פ ב ש ן ב ו ב ש ה ח א ו ש ר מ ש ה ל צ ו ר ן ה ו י ש ל ר ע ) ב א )  ״

 של הלוח העברי, ישלם תוך חודש תשרי של אותה שנה אגרה התקציב חופפת את הלוח הגריגוריאני;

 שנתית שתיקבע בתקנות: לא שילם את האגרה האמורה תוך (2) לפי החוק הקיים, רואה חשבון המאחר בתשלום

 חודש תשרי, לא יהיה רשאי לשמש רואה חשבון באותה שנה, האגרה, ולו ביום אחד ומסיבה מוצדקת כמחלה אד שירות

 כל עוד לא שילם כפל האגרה האמורה." צבאי, מתחייב בתשלום כפל האגרה, והוא אינו רשאי לשמש

 מוצע לתקן את ההוראה האמורה בענינים אלו:

 1 ס״ח החשט״ו, ענו׳ 26¡ החשל״א, עמי 110: התשל׳׳ח, עמ׳ 22 ועמי 199: התשמ׳׳ח, עמי 212.
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 (3) שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר - 100%¡

 (4) שולמה האגרה השנתית אחרי אותה שנה, תישא - בנוסף לתשלום כפל האגרה,

 גם הפרשי הצמדה, לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית

ל אותה שנה ועד המדד הידוע ביום  לסטטיסטיקה, מן המדד הידוע בחודש ספטמבר ש

 תשלום האגרה.

ל השנה שלאחריה, לא יהיה ל רשיון את האגרה עד תום חודש מרס ש ע  (א1< לא שילם ב

 רשאי לשמש רואה חשבון, כל עוד לא שילם את האגרה בעד אותה שנה.״

ל חוק זה לשנת התשנ״ג, יראי אותה כאילו שולמה לכל  הוראת מעבר 2. אגרה ששולמה לפני תחילתו ש

 שנת 1993.

ר כ ס י ה ר ב  ד

 סעיף 2 לאדר ההצעה שהשנה לצורך תשלום האגרה

 תהיה השנה הגריגוריאנית, מוצע לקבוע כי מי

 ששילם אגרה לשנת התשנ״ג, יהיה רשאי לשמש רואה

 חשבון עד סוף שנת 1993.

 רואה י חשבון עד שישלם את האגרה. מוצע להקל ולקבוע

 תוספת מודרגת לאגרה, בהתאם למידת האיחור בתשלום, וכן

 לקבוע כי רק אם בעל רשיון לא שילם אגרה במשך 15

 חודשים, החל בחודש ינואר של שנה פלונית - לא יהיה רשאי

 לשמש רואה חשבון, כל עוד לא שילם את האגרה.
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