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 מתפרסמת בזה הזגעת חוק מטעם הממשלה:

 [742] העעת חוק היטלי סחר (תיקון), התשנ״ד־993ד

 הוספת סעיף 33א 1. אחרי סעיף 33 לחוק היטלי סחר, התשנ״א-1991ו (להלן - החוק העיקרי), יבוא:

 ׳•היטל מחקר 33א. ( ו) על אף האמור בסעיף 33, עוסק בענף שפורט בצו שניתן בשנת 1992
1 או לפניה, ישלם היטל מחקר בשנים 1994 ו־995ו בשיעורים הבאים: , 9 ם 4 י נ ש  ב

 עד 1995 1
 (א) בשנת 1994 - שני שלישים מן השיעורים שלפיהם שולם

 ההיטל בשנת 1992;
 (בן בשנת 1995 - %!50 מן השיעורים שלפיהם שולם ההיטל בשנת

.1992 
 (2) הוראות סעיף זה לא יחולו על קרן לענפי הטקסטיל וההלבשה

 שהוקמה לפי סעיף 37.״

 הוספת סעיף ו4א 2. אחרי סעיף ו4 לחוק העיקרי יבוא:

 ״סיום פעולת 41א. (א) קרן שהוקמה לפי סעיף 37 תהיה רשאית לפעול לענין גביית היטל
 הקרנות מחקר והוצאת כספים למטרות הקרן עד יום ב״א בטבת התשנ״ז(31 בדצמבר
 1996}: אולם רשאים השר או הנהלת הקרן להחליט על סיום פעולותיה במועד

 מוקדם יותר.

 (ב) ביום סיום פעולות קרן כאמור בסעיף קטן(א) תחדל הקרן מלהיות
 תאגיד ויפקע תוקף המינויים של חברי הנהלתה.

 (ג) נותרה במועד סיום פעולות קרן יתרת כספים שנגבו בהיטלי מחקר,
 או שקיבלה הקרן מבל מקור אחר, יחולו הוראות אלה:

 (1) אם לפני מועד הסיום נוסדה ונרשמה כדין עמותה שמטרתה
 קידום המחקר, השיווק וההכשרה המקצועית באותו ענף ושיפור
 תהליכי הייצור או איכות המוצר בו, ולמעלה מ־50% מץ העוסקים
 בענף שהיו חייבים בהיטל מחקר בשנת 1992 ביקשו להתקבל

 והתקבלו כחברים בה, תועבר היתרה לעמותה האמורה;

 (2) לא התקיימו התנאים האמורים בפסקה(1), תחולק היתרה בין
 העוסקים באותו ענף באופן יחסי לתשלומיהם לקרן.״

 תשלום ההיטלים תוארך לשנתיים נוספות, היינו בשנים
 1994 ו־1995; אך שיעור ההיטל ילך ויפחת מדי שנה עד

 לביטולו המלא.

 סעיף 2 מוצע שהקרנות הענפיות תהיינה רשאיות
 להמשיך בפעולת גביית ההיטלים והוצאתם
 כדין, ער יום ו3 בדצמבר 1996, אך רשאים שר התעשיה
 והמסחר או הנהלת הקרן, להחליט על סיום פעולותיהם

 במועד מוקדם יותר.

י ר ב  ד

 סעיף ד תוקפו של סעיף 33 לחוק היטלי סחר,
 התשנ״א-1991 (להלן - החוק העיקרי),
 המסמיך את שר התעשיה והמסחר לקבוע בצו חובת תשלום
 היטל לקידום המחקר, השיווק וההכשרה המקצועית של
 ענף יערני מםויים ולשיפור תהליכי הייצור או איכות המוצר

 בו, פג ביום 31 בדצמבר 1992.
 הואיל ולפעילויות הקרנות הענפיות, שהוקמו מכוח
 סעיף 37 לחוק העיקרי, תרומה חשובה למשק, מוצע שחובת

 ס־ח התשנ״א, עמי 38.
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 3. על אף האמור בסעיף 45>גץ1) הוראות סעיפים 33א ו־41א יחולו על עוסק בענף שנקבע תחולה
 בצווים שניתנו לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי׳׳ח-958ד/ המפורטים להלן, ועל

 קרנות שהוקמו בהם ־
 (1) צו שעת חירום (היטל מחקר בענפי התכשיטים ומוצרי צורפות אחרים),

 התשמ״ג-983וג;

 (2) צו שעת חירום (היטל מתקר לקרן תעשיית המלט), התשל״ט־9ד419;

 (3) צו שעת חירום (היטל מחקר בענפי הרהיטים, הלבידים, הסיבית' והפורמאיקה),
 התשנדא-ו98ו5.

 תועבר היתרה לעמותה: לא נוסדה עמותה כאמור, תחולק
 היתרה בין העוסקים בענף, באופן יחסי לתשלומיהם לקרן.

 סעיף 3 מוצע שהוראות התיקון לחוק יחולו הן על
 קרנות שהוקמו מכוח החוק העיקרי (למעט
 סעיף 33א אשר לא יחול על קרן הטקסטיל וההלבשה), והן
 על קרנות שהוקמו מכוח תקנות שעת חירום (תשלומי

 חובה), התשי״ח-1958.

י ר ב  ד
 במו כן, מוצע לקבוע הסדר לגבי יתרת הכספים
 שיישארו בקופת הקרנות עם סיום פעולותיהן: אם לפני יום
 31 בדצמבר 1996 נוסדה ונרשמה כדין עמותה שמטרתה
 כמטרות הקרן, ולמעלה מ־50%.מן העוסקים בענף שהיו
 חייבים בהיטל מחקר בשנת 1992, התקבלו כחברים בה,

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 142.

 ג ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1585.

 * ק״ת-שיעורי מק־ח, התשל״ט, עמ׳ 70.
 5 ק״ת-שיעורי מק״ח, התשמ״א, עמי 587.

 מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מטעם הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת:

 העעת חוק מימון מפלגות (תיקון מם׳ 18) (קבלת תרומות), התשנ״ד־1993* [743]

 1. בסעיף 8 לחוק מימון מפלגות, התשל״ג-1973ו(להלן ־ החוק העיקרי), במקום סעיף קטן(ה) תיקון סעיף 8
 יבוא:

 ״(ה) (1) מצא מבקר המדינה כי סיעה קיבלה תרומה בניגוד. לאמור בסעיף קטן(א), יורה
 מבקר המדינה לסיעה להעביר לאוצר המדינה, במועד שיקבע, סכום ששוויו פי

 שניים מסכום התרומה.

 (2) מצא מבקר המדינה כי סיעה קיבלה תרומה בניגוד לאמור בסעיף קטן(ב) או
 בסעיף קטן(ג), יורה מבקר המדינה לסיעה להעביר לאוצר המדינה, במועד שיקבע,

 סכום ששוויו פי שניים מהסכום העודף על התרומה המרבית המותרת.

ר ג ס י ה ר ב  ד

 מבקרת המדינה ציינה, בדו״ח הביקורת על מימון שיקול דעת למבקרת בדי לאפשר לה להתחשב בנסיבות
 מפלגות, כי החוק אינו מאפשר לה להתחשב בנסיבות המקרה בעת הטלת קנסוה על מפלגות החורגות מכללי

 המקרה בבואה להטיל כפל תרומה. המימון.
 ישנם מקרים שבהם לא מוצדק, עקב קלות הנסיבות,
 להעניש בפי שמחייב החוק הקיים, לבן מוצע בזה להעניק

 * הצעת חוק מסי תקב־׳ו; הועברה לועדה ביום י״א באב התשנ־ג(29 ביולי 1993).
 י ס״ח התשל־׳ג, עמ׳ 52: ה״ח התשנ״ד, עמי 106.
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 (3) לא היתה בל יתרת זבות בחשבונותיה הבנקאיים של הסיעה לצורך העברת
 הסכום לאוצר המדינה, יודיע מבקר המדינה על כך ליושב ראש הכנסת ויושב ראש
 הכנסת ישלול מהסיעה את הסכום האמור בפסקאות( ו) או(2), לפי הענין, ויחזיר את

 הסכום לאוצר המדינה.

 (4) מצא מבקר המדינה נסיבות שבגללן מן הראוי לשלול מהסיעה סכומים קטנים
 מאלה הנקובים בפסקאות(1) או(2), רשאי הוא להורות בהתאם ורשאי הוא להביא

 בחשבון, לענין זה, את גובה הסכום שהוא שולל מהסיעה לפי סעיף 10(ה)\

 תיקון סעיף 10 2. בסעיף 10(הץ3) לחוק העיקרי, במקום ״נסיבות״ יבוא ״נסיבות, ובכללן גובה הסכום שהוא
 שולל מהסיעה לפי סעיף 8(ה),״.

 חבר הכנסת אלי דיין
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