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 מתפרסמת בזה הצעה חוק מטעם הממשלה:

 העעת חרק היטלי סחר (תיקון מס׳ 2), התשג״ע-1998

, אחרי סעיף 3 יבוא: ו 1 9 9 ו א- ״  ד. בחוק היטלי סחר, התשנ

 ״פרק ביו: היטל יבוא

 הוספת פרק ביו

טל על יבוא צר רשאים להטיל, בצו, הי חד עם שר האו  3א. (א) השר י

ר מאפשר עו י ת הי נ ן ישראל ובין מדי ן לישראל, אם הסכם סחר בי  טובי

 הטלת היטל.

ן, טל לפי סעיף זה, בתוספת המכס המוטל על הטובי  (ב) שיעור ההי

ן להן ת שאי ו נ י ן שמקורם במד עלה על ׳שיעור המכס המוטל על טובי  לא י

תו פרט בצו תעריף המכס והפטורים ם באו י ג ו  הסכם סתר עם ישראל, המסו

 ומם קניה על טובין המתפרסם לפי חוקיס אלה:

: :  (ו) פקודת תעריף המבס והפטורים, ד93ו

;  (2) חוק מסי מבס ובלו (שינוי התעריף), התשי׳ט-1949נ

; ־ 1  (3) חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי״ב-952ו

 (4) חוק המכס, הבלו ומס קניה (ביטול פטור מיוחד),

. 5 ו 9 ד5 - ז ״  התשי

ימים ה לסוג טובין או לטובין מסו הי ל שי כו  (ג) היטל לפי סעיף זה י

בה שתיקבע בצו.  או לגבי יבוא טובין מארצות מסוימות, להסי

 היטל יבוא

ם, יעד בי י ת סעיפים 2(ג), 3 ופרק רז׳ בשינויים! המחו ראו  (ד) הו

טל לפי פרק זה,״  הי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עוד מוצע לקבוע כי סכ.ים קמ:ה יההיסלים
ה־ לא ־עדה על סכום המכס  המוטלים על הטובין גם י
 המוטל על טובין כאלה כאשר הם מיובאים ממדינות
 שאי־ להן הסכם סהר עפ ישראל נמדיםת שליעי״ת)
 במסגרת תכנית חשיפה המשק ליבוא. {סעיף קט; (ב)

 המו ׳צ ע)

 היטל כאמור יכול שיהיה לסוג טובין, לט־בץ
 מסו־בי-״ אי לגבי יבוא טובין מארצות מסר־מ־ה,

 ולתקופה שיקבעו השרים בצו ;סעיף קטן;ג; המוצע)

 סעיף 2>ג) לחוק קובע את ׳״יעוד ההיטל, סעיף 5
 קובע מי ההייב בהשליב היטל ופרק ה׳ כולל דזייאות
 כלליות לעניי הטלת היטלים וגבייתם. מוצע בי אלה
 יהולו, בשינויים המהויביכ, גם על היטל לפי החוק

 המוצע, (סעיף קטן נד) המוצע)

 במסגרת הסכמים ביךלאומייש שיש בהם סעיפי
 העדפה(בגו; הסכמי אזור סחר חופשי), מוסכם לעתים כי
 מדינת ישראל תהא רשאית להטיל היטלים על היבוא.
 זאת בעיקר במצבים שבהם, ככלל, ההסכם אוסר להטיל
 במסגרתו מכם, או שאופן חישוב המם על היבוא בהתאם
 להסבם הוא מורכב והצדדים להסבם מכירים בכך
 שלגבי מוצרים מסוימים נדרש מנגנון ייחודי לקביעת
 המס על היבוא. חיק היטלי סהר, התשנ״א-ו99ו(להלן -
 החוק), כנוסחו היום, אינו מקנה עילה אשר תתאים לכל
 סוגי המקרים שבהם אפשר להטיל היטל בהתאם

 להתחייבויות אלה.

 כדי להסיר ספק אם במקרים שבהם הסכם סחר
 מאפשר הסלח היטלים, ניתן להטיל היטלים בשל יבוא
 אותם טובין באמור, מוצע לקבוע הוראת הסמכה
 מפורשת בחוק המאפשרת לעשות בן. (סעיף קטן (א)

 המוצע)

 הצעות חוק 2783, ט׳ בטבת התשנ׳־ט, 993ו.2ו.23

 י ס־־ח התשנ״א., עמי 38-, התשנ׳׳ד. עמי 67.
 1 ע־ר 1937. תדס׳ 1, עמי 183: ס־ח התש״ב, עמי 8וו.

 s ס״ח התש־ט, עמי 54ו; התש־ך, עמי 18; התשמ״ד, עמי 161.

 1 ס־ח התשי־׳ב, עמי 344־, התש־ן, עמי 190.

 5 ס״ח התעזי׳ז, עמי 141.

226 
 המחיר 64 אגורות ISSN 0334-3030 סודר בסדר-צילומ והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים


