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 מתפרסמת בזה הצעת חוה מטעפ הממשלה:

, 9), תשל״ח־1978  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים(תיקון מס

 תיקון סעיף 21 1. כחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957! (להלן - החוק העיקרי), אחרי

 סעיף 21 (ב) יבוא:
 ״(ג) מחיר שהוצג כאמור כסעיף קטן(א) יהא המחיר הכולל שבו
 יימכר המצרך, כשכלולים בו כל מם, אגרה או תשלום חובה אחר החלים

 על המכירה וכל הוצאה אחרת שעל הקובה לעמוד בה.״

 תיקון סעיף 27 2. בסעיף 27 לחוק העיקרי, אחרי ״שכרו של כל שירות כזה״ יבוא ״שכר שהוצג לשירות

 בר פיקוח יכלול מם ערך מוסף; השר יהיה רשאי להורות בצו, כי שכר שיוצג כאמור יכלול
 גם כל מס,: אגרה או תשלום חובה אחר החלים על מתן השירות וכן כל הוצאה שעל הקונה

 לעמוד בה״.

3 3. בסעיף 39 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(א) יבוא:' ף 9 י ע  ״־יקיז ס

 ״(א1) על אף האמור בחוק בתי המשפט, תשי״ז-1957 2, יהיה גם
 בית משפט השלום מוסמך לדון בעבירות לפי סעיף קטן(א), ובלבד
 שלא יטיל עונש העולה על העונש שהוא מוסמך להטיל לפי החוק האמור.״

ר ב י הפ ד ב  ד

 מחיר שיוצג כאמור יצויין בספרות ברורות לעין כל אדם.״

 . לגבי שירות בר־פיקוח, מוצע כי מם ערך
* מוסף יהיה כלול במחיר, אולם הכללת מיפים  ע

 אחרים והוצאות אחרות תהא מותנית בחיוב לעשון כן,
 שייקבע בצו. זאת כדי שהוראות תיקון זה לא יחולו על
 שירותים מםויימים (כגון במסעדות, שבהן נהוג לשלם
 דמי שירות). ראוי לציין, שבארצות אירופה שבהן מונהג

 מם ערך מוסף, כולל המחיר המוצג לציבור את המם.

 ^ בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון
8 3 מס׳ 7), תשל״ח-1978, הוחלף סעיף 39 ו * 8 

 לחוק, הקובע את הוראות העונשין על עבירות על החוק.
 לפני תיקון זה היה העונש על כל עבירה על החוק מאסר
 שבע שנים, ולפיכך - בבחינת פשע; אך היתה הוראה
 נוספת שלפיה ניתן היה להגיש תביעה לבית משפט שלום,
 ואם נעשה כך - העונש לגבי אותה העבירה היה זה שבית

 משפט שלום רשאי להטיל.
 בתיקון מס׳ 7 האמור נקבעו לחלק מהעבירות ענשים
 שבית משפט שלום מוסמך להטיל, ואילו לגבי חלק מהע־

 בעקבות הנהגת מס ערך מוסף נוהגים חלק.
^ מבתי העסק להציג מחיר כשהוא אינו כולל  ה

 מס ערך מוסף ובחלק אחר מצויין המחיר כשהוא כולל
 מם ערך מוסף.

 דבר זה מקשה על הצרכן להשוות את המחירים בין
 בתי העסק השונים ומהווה מקור להטעיה. לכן מוצע
 לקבוע כי המחיר שחובה להציגו לפי סעיף י 21 (א) לחוק
 יכלול את מם הערך המוסף וכן כל תשלום חובה אחר
 החלים על המכירה וכל הוצאה אחרת שעל הקונה

 לעמוד בה.

 וזו לשון סעיף ן2(א) לחוק:

 ״(א) קמעונאי יציג תמיד, במקום הנראה לעין, את
 .מחירו של כל מצרך בר״פיקוח שהוא מציע, מציג או
 מחזיק במלאי, למכירה, וכן של כל מצרך בר־פיקוח
 שהוצג לראווה, בין בחלון ובין שלא בחלון, באופן הנותן
 יסוד להניח שהוא מוכר, או מציע למכור, אותו מצרך,
 או מצרך הדומה לו בעיקרו, או שהוא מזמין הצעות
 לקנייתו, ושל כל מצרך אחר שהוצג כאמור ושר קבע
־  לגביו, בצו, חובה להציג מחיר(בסעיף זה - צו הצגה); ה

 1 ס״זז תשי״ח, עמי 24; תשל׳יח, עמי 81, עמ׳ 100.

 2 ס״ח תשי׳ז, עמ׳ 148; תשל״ז, עמי 320.
 3 ס״ח תשל׳יו, עמ׳ 52; תשל״ת, עמ׳ 28.
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 4. : כסעיף 131 לחוק מס ערך מוסף, תשל״ו-1975 3, אחרי ״עוסק המציג ברבים או תיקון חוק מם
 מפרסם בכל דרך שהיא מחירו של נכס או שירות״ יבוא ״שחוק הפיקוח על מצרצים ושי- ערך מוסף

 דותים, תשי״ח-1957, אינו חל לגביו״. • .. א •

ר  הסכ

, 2 ־  כתוצאה מהתיקון המוצע בסעיפים 1 ו
^ תהא חובה להציג מחירים הכוללים מם ערך  ס

 מוסף ותשלומי חובה אחרים, לגבי אותם מצרכים ושי
 רותים שסעיף 21 (א) לחוק חל עליהם. הוראה זו מחייבת
 התאמת האמור בסעיף 131 לחוק מם ערך מוסף, תשל״ו

-1975, הקובע כלהלן:

 ״131. עוסק המציג ברבים או מפרסם בכל דרך שהיא
 מחירו של נכס או שירות, יציין אם המחיר כולל מס ואם

 לאו.״

י ר ב  ד

 בירות נקבעו ענשים יותר חמורים. מאחר שלא נקבעה
 הוראה דומה לזו שהיתה לפני כן בדבר סמכותו של בית
 משפט שלום לדון בעבירות לפי החוק, יש להגיש תביעות
 על עבירות אלה לבית משפט מחוזי, אף כשהנסיבות
 הן כאלה שניתן להסתפק בעונש שבית משפט שלום

 מוסמך להטיל.

 לכן מוצע לחזור ולחוקק את ההוראה המסמיכה
 בית משפט שלום לדון בעבירות לפי החוק ובלבד עיהיה

ק את העונש שבגדר סמכותו הרגילה.  רשאי להטיל ר

 מתפרסמת בזה מטעה ועדת החוקה חוק ומשפט הצעת חוה של חבר ד!5נהת:

 חוק המקרקעין(תיקון מס׳ 8), תשל״ח-1978

 1. אחר סעיף 89 לחוק המקרקעין, תשכ״ט-1969!, יבוא:

 ״היטל הרישום 89א. פרע כעל המקרקעין מה שמגיע ממנו על פי המשכנתה, חייב בעל

 המשכנתה לבטל את רישומה בלשבת הרישום שבה היא רשומה, לא
 יאוחר מ־60 יום לאחר פרעונה, ולהמציא לבעל המקרקעין העתק משטר
 פדיון המשכנתה: הוצאות ביטול הרישום יחולו על בעל המשכנתה.״

 של משכנתה

 שנפרעה -

 הוספת סעיף 89א

י הסבד ר ב  ד

 בנכס, מתברר לו שהדבר אינו ניתן כל עוד רישום המש
 כנתה לא יבוטל. האזרח שאינו בקי בהליכים נאלץ
 להמציא מסמכים שונים ולהגישם לבעל המשכנתה לח
 תימה/ דבר הגוזל ממנו זמן וימי, עבודה וגורם למתיחות

 מיותרת.
 לפיכך מוצע לקבוע בחוק את חובתו של בעל המש

 כנתה לבטל את רישומה לאחר פרעון החוב.

 אלפי רוכשי דירות נזקקים למשכנתאות מבנקים או
כ  ממוסדות כספיים, הגובים ריבית ועמלה בסכומים נ
 בדים. משכנתה שסולקה נשארת רשומה במשרד רשם
 הקרקעות עד לרישום ביטולה. בעל המשכנתה אינו
 נוקט בצעדים לרישום ביטולה, מאחר שהוא מסתפק
ק כשבעל  בקבלת מכתב מהבנק על סילוק המשכנתה. ר
 המקרקעין נזקק לבצע רישום כלשהו לזכותו בדירה או

 חבר הכנסת מאיד כחן

 1 ס״דו תשכ״ט, עמ׳ 259; תשל״ח, עמ׳ 121; ה״ח 1345, תשל׳יח, עמי 216.
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 ו

ה נדפס בדפוס הממשלה׳ ירושלים ר י ו ר * ? י ח מ ,  ד




