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 נ^זפרםמןת בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

, 1 :זבי 1008, עטי 77. פ ו  עייר 1947׳ ת

 חוק הבחירות לעיריות (הוראות שעה)(מס׳ 2), תשט׳יו—1955

?ת פקודת 1. הבחירות למועצות העיריות שיקוימו ביום הבחירות לכנסת השלישית יהיו בהתאם  תהו

(להלן — הפקודה)׳ בשינויים המפורטים בחוק הבחירות לעיריות ת לפקודת העיריות, 11934 ו י ר י ע  ה

 (הוראות שעה)׳. תשטיו—1955 -/ ובשינויים המפורטים בחוק זה; שינויים אלה לא יחולו
 אלא לגבי אותן הבחירות.

ר 2. • בסעיף 17 לפקודה —  ערעו

 היוהרי״ם (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(א) כל אדם רשאי לערער על פנקס הבוחרים בטענה שהוא או זולתו
 נרשם׳ או לא נרשם׳ שלא כדין, או שנרשם בפרטים בלתי נכונים! הערעור.

 יוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטוינמצא תחום העיריה.״
 (2) בסעיף קטן (ד)׳ בפסקה (2), אחרי ״אגרות בית משפטי׳ יבוא ״מס בולים

 על יפויי כוח או מס הופעה של עורך דיך..

ה 3. תחילתו של חוק זה מיום קבלתו בכנסת. 5 י ח  ת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפי סעיף 17 (א) לפקודת העיריות׳ 1934, זכאי לערער לבית המשפט רק מי שפנה
 תחילה בערר לועדת הבחירות העירונית ורואה עצמו מקופח על־ ידי החלטתה. חוק זה בא

 לתת את זכות הערעור על פנקס הבוחרים גם למי שלא הגיש לפני כן ערר כאמור.'
 לפי סעיף 17 (ד)(2) לפקודת העיריות׳ 1934׳ פטורים ערעורים על פנקס הבוחרים
 מאגרות בית משפט. התיקון המוצע לפסקה.זו בא לפטור ערעורים כאלה גם ממסים אחרים.
 • שני התיקונים המוצעים בחוק זה הולכים בעקבות הצעות תיקונים מקבילות לחוק הבחירות

 לכנסת, תשט״ו—1955, שאף הן הוגשו בינתיים לכנסת.

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עם׳ 1 ; כ״ה 31׳ תי&״י, עמ׳ 41.

, עמ׳ 52. ו ״ ט ע  3 סייח 177, ת

 חוק אגרות חוב של חברת החשמל לאי׳י בע״מ' (ערבות
 ופטור ממס), תשט״ו—1955

ת 1. בחוק זה תהא לכל מונח המשמעות שיש ילו בפקודת מם הכנסה, ׳1947! (להלן — ו ר ד נ  ז

 הפקודה).

ת ?ערוב 2, (א) שר האוצר מורשה לערוב בשם מדינת ישראל למילוות שחברת החשמל לא׳׳י ו מכ : 

 בע״מ תקבל על ידי הוצאת אגרות חוב (להלן — אגרות חוב) בסכום שלא יעלה על עשרים
 מיליון לירות.

2.6.1953 , ן תשט״ו ו ת חיק 241, י״ב בםי  16£ הצעו



 (ב) הודאות הסעיפים 3׳ 4 ז־5 לחוק ערבויות• מטעם המדינה, תשי״ד—1954 יחולו
 על ערבות לפי סעיף זה כאילו מיתה ערבות לפי אותו חוק.

 3. י אגרות חוב שלסילוקן• ניתנה ערבות לפי סעיף 2׳ רשאי שר האוצר, בצו שיפורסם 2;
 ברשומות, להורות כי ההכנסה •מריבית המשתלמת על אגרות החוב תהא פטורה מתשלום
 אותו חלק מס המשתלם על אותה ריבית בנוסף על המס בשיעור של 25% שניכתה,החברה

 האמורה לפי סעיף 31 (7) לפקודה.

ך ב ס י ה ר ב . י ד ״ ׳ . - -

 • הצעת חוק זו תכליתה להעניק לשר האוצר סמבות לערוב בשם מדינת ישראל לסילוקן
 של אגרות חוב .שחברת החשמל לא״יי״בע״מ עומדת י להוציא למכירה לקהל, וכן לפטור
 מתשלום אותו. חלק של. מס. ההכנסה החל על הריבית המשתלמות על אגרות חוב אלה, וזאת
 מתוך מגמה לעודד את רכישתן של אגרות חוב-־אלה על ידי הציבור. - .

, עמי 171. ־ ר ״ י ע  * פ״ח 102, ת

 י־ חוק.לתיקון פקודת הבנקאות, תשברו—1955

ח ק י  1. בסעיף 12 (1) לפקודת הבנקאות׳ 1941 בסופה׳ של פסקה (א), יווסף ?סלק זה: ת
2 * 1 י ע  . ״לאולם שד האוצר רשאי׳ בצו, •להפחית את •שיעורי האגרה השנתית שישלם בנק שהוא ס

 י• י ;חברה נכרית״. - \

 ;' 2. חוק זה יחול על־ האגרה המשתלמת ביום 15 באפריל שנת 1955 וביום 5! באפריל של . תחזיר.
 י כל שנה שלאחריה. ־ י ״

, . ״ י ״ י ׳ . י ־ ׳,׳־ י ׳ ' . ״ ׳ ״  :.יי -י .

ר ב י זז ס ר ב  ד

 סעיף 12 לפקודת הבנקאות. כפי שתוקן בחוק לתיקון פקודת הבנקאות׳ תשי<׳ד—
 21954, קובע את שיעורי האגרה.השנתיים שעל כל פנק לשלם. גובה השיעורים תלוי בהונו

 ..הנפרע של הבנק ביום תשלום האגרה.

 ,.אבן בוחן.זו לקביעת גובה שיעורי האגרה גרם לכך שבנקים נכדים שיש להם סניפים
 בארץ ׳בדרשו לשלם'את "האגרות השנתיות בהתאם להלן הנפרע של אותם בנקימ שלמעשה
-/.•הנו •ההלן, הנפרע שלהם בחו״ל. כתוצאה מכך ־ קורה לפעמים -׳שחמר כל יחס בין האגרה
 . המשתלמת על ידי הבנק והמבוססת על שיעור ההון הנפרע.בחוץ לארץ לבין היקף העסקים

 • שםניפו של הבנק מנהל למעשה בארץ.

 התיקון המוצע בא לאפשר לשר האוצר להפחית את שיעורי האגרה השנתיים שעל
 בנק כאמור לשלם וזאת בהתחשב בהיקף פעולתו בארץ.'. ״

ר 1041, תום׳ 1 מם׳ 1134, עמ׳'09. ״ ע  י
י 88:  ם״ח 100, תשיי״ד, עמ

וז ת־ט&״ו,«־2.6.195 . י׳־ב בםי p i n 241 .הצעיר 
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