
 תוספת מסי ו
 לעתון הרשמי, גליון מירחה מם, 1182 מיום 30 במרץ, 1942,

. י א ל ק ח ש ה ו כ ר ם ה ת מ ד ו ק  פ

 ־מם׳ 5 לש׳ 1942.

 פקודה הממזגת ומתקנת את החוק הקובע הוראות בעגין הטלת •מס הרכוש החקלאי,

) לאמור:—• נאית(א״י ) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתי י ״ ה(א נ  הנציב העליון לפלשתי

 1. פקודה זו תקרא פקודת מס הרכוש החקלאי, 1942, והיא תקבל תוקף ביום השם הקצר.
 1 באפריל, 1942.

 2. בפקודה זו יהיו למלים דלקמן הפירושים שבצדן, חוץ אם ענין הכתוב פירוש.
 יחייב פירוש אחר:־־־־

 ״גמר״ של בנין תעשיתי פירושו כשהבנין תפוס כולו או מקצתו או כשכיסוהו
 בגג, הכל לפי -מה שקדם יותר.

 ״פעולה״ כוללת מכר, חלוקה, משכנתא, חכירה, -מתנה, הורשה עפ״י צוואה,
 הקדשת ווקף מכל מין, ויצירת הקדש לצרכי צדקה ז אד אין היא כוללת
 פרצלציה, צירוף או העברת משכנתא או פדיונה, שנוי תנאי המשכנתא,

 או העברה ע״י ירושה ?

 ״פקיד המחוז״ כולל כל אדם שייפו את כוחו כחוק לפעול בשם פקיד מחוז.

 ״מס הבתים והקרקעות״ כולל את מס הבתים והקרקעות העותומני (וורקו),
 את הוורקו מקטוע, את המס העותומני על בנינים (מוסקפאת) את מם
 המוקאטעה, את המס בדל-אל-עושר ואת המס מקטוע איזארה זמין ואת

 מם הרכוש העירוני.

 ״בנין תעשיתי״ פירושו כל בנין או מבנה ששויו השנתי הנקי הוא לדעת
 שמאי רשמי יותר מעשרים פונט, ואשר נבנה ומשמש או מכוון לשמש דק
 לצורר מפעל תעשיתי שמשתמשים בו במכונות המונעות בכח •מיכאני, או
 בקשר עם כד, יחד עם הקרקע אשר עליה הוא עומד, וכן כל חצר או
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 פרק פ.

 קרקע הסמוכים ל^רתר בנין או מבנה, והמשמשים או מכוונים לשמש
י ״  בקשר עם אותו בנין או מבנה, בין שאותו בנין או מבנה מיושבים ע
 דיירים ובין ש^ינמ מיושבים ע״י דיירים, בין שמשתמשים בהם ובין

 שאין משתמשים בחפ:

 בתנאי שפל הבני.־:ים והקרקע הסמוכים לו המהוים יחידות הכרחיות
 של מפעל תעשיתי יחיד, רואיו אותם, פרט לצודד השחרור עפ״י סעיף 6(3),

 כמהוים בגין תעשיהי ז1הד:

 ״קרקע״ כוללת בגיניבן שאיגח בנינים תעשיתיים וכל המחובר לקרקע.

 ״בעלים״ פירושו בעל גכםים באזור שפורש בצו שניתן ע״י הנציב העליון
 עפ״י סעיף 3 מפקודה זו, ומקום שיש בעל רשום לנכסים פירושו הבעל
י רשת! פירושו מי שמקבל את ההכנסה והדוחים מן נ  הרשום, וכשאין מ
 הנכסים במסיבות העושות אותו לבעל הידוע של הנכסים, ובמקרה של
 קרקע השייכת לממשלה, פירושו כל המחזיק בה בתוקף חוזדדחבירה

 מפורש או •ג?פללא.

 ״נקבע״ פירושו גקבע בתקנות שהתקין הנציב העליון עפ״י סעיף 41 מפקודה
 זו.

 ״סודר״, כשהמתח משמש ביחס לקרקע, פירושו כל קרהע הכלולה בלוח
 הזכויות או בלוח החלוקה שפורסמו בהתאם להוראות פקודת הקרקעות (סדור

 זכות ההנין).

 ״מעשר״ כילל את המעשר שהיה משתלם עפ״י החוק העותומני לפני שהונהג
. פדיון המעשר, ופדיון המעשר המשתלם עפ״י פקודת המעשרות (פדיון). מ  פרק ק

י הדר פירושה הפעולה של שינוי הזן או המין נ  ״הרכבת ראש״ בקשר לע
 של עצי הדר מורכבים ע״י פריחת העץ והרכבתו במינים או בזנים אחרים

 של פרי הדר.
י פירושה אדמה שאי אפשר לעבדה אלא ד י  ״אדמה שאינה ראויה למג
 כשנזקקין לשטות שונות מן השטות המקובלות במשקיות טובה. ונוסף לאותן

 השטות, והמצריכות' mm כספים יתרה.

l ״אזור עיר״ פירושו חזור המתואר בצו שניתן ע״י הנציב העליון עפ״י t m ׳  מם׳ >־4 ?ש

 סעיף 3 מפקודת מס הרפוש העירוני, 1940.

 פרק םמ. ״שנה״ פירושה, למרות כל הגימור בפקודת הפירושים, התקופה מהראשון
 באפריל עד השלושים ואחד במרץ שלאחריו, ועד בכלל.

 סמכותו של הנציב 3.—(1) רשאי הנציב העליון להפריז בצו, כי מס (שיכונה מכאן ואילך בשם
ת ״מס הרכוש החקלאי״), שיוערך, שיוטל, שיגבה וישולם בהתאם להוראות פקודה ׳ א י ט ה 5 ^ י ^ ׳  י
 זו, ישולם מדי שנה בשגה לנעלב העליון למן הראשון באפריל שלאחר תאריך
 אותו הצו, לשמושה של פלשתינה (א״י), על כל הקרקעות ובניני התעשיה שבאזור

 המתואר בצו, פרט לאזור עיר.

 (2) למן היום אשר בו יתחילו להטיל מס רכוש חקלאי באיזה אזור בתוקף
 צו מאת הנציב העליון עפ׳יל העיף קטן (1) מסעיף זה, יחדלו להטיל באותו

 אזור את מס הבתים והקרקעות ואת המעשר:
 בתנאי ששום דבר האמור בסעיף קטן זה אין לראותו כאילו הוא פוגע
 בגביתו של כל מס בתים וקרקעות או מעשר המגיע בעד תקופה שקדמה ליום
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 מי חייב לשלם
 את מס הרכוש

 החקלאי.

 חובה למסור הודעה
 לפקידי המחוז ע?

 שינוי בסוגים.

 שבו הוטל מס הרכוש החקלאי, ומותר לאחוז בפעולות משפטיות לגבית אותר
 מס או אותו מעשר המגיעים כך, כאילו לא ניתן צו עפ׳יי סעיף קטן (1) מסעיף זה.

 4. —(1) מס הרכוש החקלאי ישולם ע״י הבעלים:—

 (א) בעד קרקע, לפי השעור המפורט בתוספת לפקודה זו, הכל לפי הסוג
:  שהקרקע שייכת לו

 בתנאי שהנציב העליון במועצתו רשאי ליתן צו:-־־

 (1) הדוחה את תשלומו של כל מס רכוש חקלאי שזמן פרעונו הגיע
 או עומד להגיע, לגבי כל קרקע, עד לאותו תאריד שיפרשנו באותו צו

 או עד לצו חדש, או

) המפחית, עד לתאריד שיוזכר באותו צו או עד לצו חדש, את שעורי ״ ) 
 המסים המפורשים בתוספת לפקודה זו, בין בדרך כלל ובין באזור
 מםויים או בחלק מכל אזור שפקודה זו הוטלה עליו, ובכל אחד מן
 המקרים האמורים לעיל בין לגבי כל הקרקעות כולן ובין לגבי סוג

 מסויים של קרקעות, או

 (!!!) המצוה על שתי הפעולות כאחד, הן דחיית תשלום מס הרכוש
 החקלאי, עפ״י פסקהדמשנה (1) מפסקא זו, והן הפחתת שעורי המס

 המפורטים בתוספת לפקודה זו, עפ״י פםקרדמשנה (!1) מפסקא זו,

 אם נוכח הנצי בהעליון במועצתו כי מן הראוי לעשות כד, בהתחשב
 עם שעת הרום הפוגעת בארץ או בכל אזור מאזוריה או בכל חלק מאזור,

 כגון:—
 (I) שעת חירום שבאה מחמת גורמים טבעיים שאין להימנע מהם, או

 (II) שעת חירום שבאה מהמת ירידה במחירי היבול במידה המצריכה
 לדעת הנציב העליון את מתן הסעד שמותר לתיתו עפ״י תנאי זה?

 (ב) בעד כל בנין תעשיתי, בשעור שלא יעלה על המשה עשר אחוז למאה מן
 השווי השנתי הנקי שלו שיחושב עפ״י סעיף 9 מפקודה זו, ככל אשר

 ייקבע מדי שנה בשנה בצו מאת הנציב העליון במועצתו.

 (2) הנציב העליון במועצתו, רשאי לשנות בצו את סוגי הקרקעות או את
 שער המסים המובאים בתוספת לפקודה זו, או את שניהם כאחד:

 בתנאי שכל פעם שהנציב העליון במועצה ישנה עפ״י סעיף קטן זה כל
 סוג או שער־מס המפורט בתוספת, הרי אותו סוג או שעד־מם ששונו כאמור
 יישארו ללא כל שנוי למשך תקופה לא פחות מחמש שנים למן התאריד שבו

 יהא תוקף לאותו שינוי.

 5. —(1) קרקע שנעשתה בה אחת הפעולות דלקמן ביום הראשון באפריל, או
 לאחר הראשון באפריל, שלאחר תאריד כל צו שניתן ע״י הנציב העליון עפ״י

 סעיף 3 מפקודה זו לגבי האזור שבו מצויה אותה קרקע, דהיינו:—

 (א) שעובדה לאחר שהיתה קודם לכן קרקע שאינה ראויה לעיבוד, או
 (ב) שנטעו עליה בננות או עצי הדר או עצי פרי אחרים, או

 (ג) שנטעה כיער, או
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 (ד) שהושקתה עפ״ל שימת השקאה שאינה מצריכה להחזקתה ולהמשכתה את
 השמוש הממושך בעזרה מיכאנית והוצאת כספים קבועה מצד בעליה של

 אותה קרקע, או

 (ה) שעקרו מטע שעליה, ווו

 (ו) שבנין על קרקע נעשה או חדל להיות בנין תעשיתי,

 יהיו בעליה של אותה קרקע חייבים תוך שלושה חדשים למיום שהחלו בעבוד,
 במטע, בהשקאה או בעקירה, או תוך שלושה חדשים למן היום שבו נעשה או
 חדל אותו בנין להיות בנין תעשיתי, למסור הודעה על כד, בטופס שייקבע, לפקיד
 המתיז שבנפה אשר בה מעולה הקרקע, ומשבירר השמאי הרשמי את אמיתותן
 של הפעולות הג״ל בדי ה^חת דעתו, ישנה את סוג הקרקע, ככל אשר ימצא לנכון

 לפי שיקול דעתו, החל מן היום הראשון באפריל שלאחר אותה הודעה.

 (2) אם חלה גמירתו של בנין תעשיתי ביום הראשון באפריל, או לאחר הראשון
יתן ע״י הנציב העליון עפ׳׳י סעיף 3 מפקודה זו לגבי  באפריל, שלאחרי תאריך הצו שי
? תעשיתי, חייב בעל הבנין התעשייתי למסור תוד  האזור שבו מצוי אותו בנ
 שלושה חדשים מיום הגמירה הודעה על כך, בטופס שייקבע, לפקיד המחוז המנהל

ד אותו בנין תעשיתי. צ  את האזור שבו מ

 פיטורין ומחילות. 6.—(1) בעל כל קרקע הפטורה מן המעשר לפי הצו מיום 25 בספטמבר,
1 1920, שהופיע בעתון הרשמי מיום 15 בנובמבר, 1920, לגבי כרמים שנטעו בהם 3 1 ' ה  ם

 גפנים אמריקאיות ביום 31 במרץ ,שלאחר תאריך הצו שניתן ע״י הנציב העליון
 עפ״י סעיף 3 מפקודה זו לגבי האזור שבו מצויים הכרמים, יהא פטור ממס רכוש

 חקלאי למותר התקופה שהוא זכאי בה עפ״י אותו צו.

 (2) בעליה של קרקע:—-

 (א) שעובדה תוך שש חשנען שקדמו ליום הראשון באפריל שלאחרי תאריך
 הצו שניתן ע׳-׳י הנציב העליון עפ״י סעיף 3 מפקודה זו ביחס לאזור שבו
 מצוייה אותה קרקע, לאחר שהיהה קודם לכן אדמה בלתי ראויה לעיבוד,

 או

ה בננות תוך שנה אחת שקדמה לאותו הראשון באפריל, או  (ב) שנטעו נ

ה עצי חדר תוך שש שנים שקדמו לאותו ראשון באפריל, או  (ג) שנטעו נ

 (ד) שנטעו בה עצי פרי/ זולת בננות או עצי הדר, תור עשר שנים שקדמו
 לאותו ראשון באפריל, או

 (ה) אשר לאחר שהיתח בלתי ראויה לעבוד נעבדה או נטעוה בננות או
 עצי הדר או עצי פרי זולת בננות או עצי הדר לאחר אותו הראשון

 באפריל,

 לא יהא חייב בכל הגדלה במס הרכוש החקלאי, מחמת אותו עיבוד או אותה
 נטיעה — כמפורט לקמן:—

 (1) אם היתה זו אדמה ?ושר, לאחר שהיתה קודם לכן בלתי ראויה לעיבוד,
 ־ התחילו מעבדיו אותה לפני אותו הראשון באפריל — לא תחול ההגדלה
 במם לתקופה השוה לשש שנים בניכוי תקופה המתחילה בתאריך העבוד

 ומסתיימת באותו הראשון באפריל, וכן
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 (01 אם היתה זו אדמה שנטעו בה בבנות קודם לאותו ראשון באפריל, לא
 החול ההגדלה לתקופה השיה לשנה אחת בניכוי תקופה המתחילה בתאריך

 התחלת הנטיעה ומסתיימת באותו ראשון באפריל, וכן

 (011 אם היתה זו אדמה שנטעו בה עצי הדר לפני אותו ראשון באפריל —
 לתקופה השוה לשש שנים בניכוי תקופה המתחילה בתאריך התחלת הנטיעה

 ומסתיימת באותו ראשון באפריל, וכן
 אם היתה זו אדמה שנטעו בה עצי פרי זולת בננות או עצי הדר, קודם
 לאותו ראשון באפריל — לתקופה השוה לעשר שנים בניכוי תקופה המתחילה

 בתאריך התחלת אותה נטיעה ומסתיימת באותו ראשון באפריל, וכן
 00 אם היתה זו אדמה שהתחילו מעבדים אותה לאחר אותו ראשון באפריל,
 לאחד שהיתה קודם לכן בלתי ראויה לעבוד, או שהתחילו נוטעים בה בננות
 או עצי הדר או כל עצי פרי זולת בננות או עצי הדר.— לתקופות של שש
 שנים, שנה אחת, שש שנים, ועשר שנים, הכל לפי הענין, וכל תקופה כזאת

עה: טי  תהא מתחילה עם תחילת השנה שלאחר שנת העבוד או הנ

: אי  בתנ

 (I) שקרקע שהיתה קודם לכן בלתי ראויה לעבוד והתחילו מעבדים אותה
 או נוטעים בה בננות או עצי הדר או עצי פדי זולת בננות או עצי הדר,
 לפני אותו ראשון באפריל, חייבים בעליה למסור מודעה על כד בטופס
 שייקבע, לפקיד המחוז המנהל את האזור שבו נמצאת הקרקע, תוך שלושה

 חדשים למיום אותו הראשון באפריל, או

 (II) אם היתד! זו אדמה שלא היתה ראויה לעבוד קודם לכן, והתחילו מעבדים
 אותה או נ־יטעים בה בננות, או עצי הדר או עצי פרי זולת בננות או
 עצי הדר, לאחר אותו ראשון באפריל, חייבים בעליה למלא אחרי סעיף

 , קטן (1) מסעיף 5 של פקודה זו.
 בתנאי שמקום שבעל קרקע אינו מוסר במודעתו לפקיד המחוז עפ״י פסקא
 (ו) מסעיף זה, או עפ״י סעיף-קטן (1) מסעיף 5 מפקודה זו, את השטח הנכון
 של האדמה שהתחיל מעבד אותה או נוטע אותה, הרי לכשיבררו אותו שטח
 נכון, יהא בעל הקרקע צפוי לשלם את מס הרכוש החקלאי על אותו שטח נכון לפי
 השעור המפורש בתוספת הראשונה לפקודה זו לגבי הסוג שאותו שטח, לאחר עיבידו
 או נטיעתו, יהא כלול בו החל מיום הראשון באפריל שלאחר התחלת העיבוד או
 הנטיעה, מבלי שתשלום זה יפגע בכל עונש אחר שיוכלו להטיל עליו עפ״י סעיף•

 קטן (1) מסעיף 36 של פקודה זו.

:  (3) בעל בנין תעשיתי שגמירתו

 (א) חלה בתור שלוש השנים שקדמו לראשון באפריל שלאחרי תאריד הצו
 שניתן ע״י הנציב העליון עפ״י סעיף 3 מפקודה זו לגבי האזור שבו

 מצוי אותו בנין תעשיתי, או

 (ב) חלה לאחר אותו ראשון באפריל,

 יהא פטור ממס רכוש חקלאי כמפורט לקמן:—

 (0 אם חלה גמירתו של הבנין התעשיתי לפני אותו ראשון באפריל —
 למשד תקופה השוה לשלוש שנים בניכוי תקופה המתחילה ביום גמירתו

ן באפריל; ום.ראשו  של הבנין התעשיתי ומסתיימת באותו י
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 (11) ואם חלת גמירתו של הבנין התעשיתי לאחר אותו ראשון באפריל —
 למשד תקופה של שלוש שנים למיום התחלת השנה שלאחד השבה שבה

; תי ו תעשי י  חלה גמירתו של אותו גנ

 י א נ ת  ב

י הראשון באפריל —  (!) שאם היה זה בניין תעשיתי שגמירתו חלה לפנ
 מסר בעליו הודעה, בטופס שייקבע, על עובדה זו, לפקיד המחוז שבנפה
 שבה מצוי אות:, בנין תעשיתי תור שלושה חדשים מאותו יום ׳ראשון

 באפריל, או

 (11) אם היה זה בנין העשיתי שגמירתו חלה לאחר אותו ראשון באפריל,
: ו  מלא בעליו חח דיי סעיף קטן (2) מסעיף 5 של פקודה ז

 בתנאי שמס חרבוש החקלאי ישולם בעד המגרש של כל בנין תעשיתי
 הפטור לפי סעיף זח.

 לצורך סעיף קטן זח בולל המונח ״בנין תעשיתי״ כל הוספה 'לבנין תעשיתי
, יותר מעשרים פונט.  שהשווי השנתי הנקי שלה הוא, לדעת שמאי רשמי

 (4) בעל בנין תעשיתי המבצע באותו בנין תעשיתי כל עבודה של תקון
 בדק שיש בה, לדעת השמאי הרשמי, פדי להעלות את השוי הנקי של אותו בנין
 תעשיתי ביותר מעשרים פונט, לא יהא חייב במס רכוש חקלאי על סכום העליד,
 במשד שלוש שנים ההל ימן השנה שלאחר השנה שבה הושלמה אותה עבודה

 של תקון בדק:

ן ימסור מודעה על כד בתור שלושה חדשים מיום י מ על ח  בתנאי כי אותו י
 התחלת העבידה של תקון הבדק, לפקיד המחוזי המנהל את הנפה שבה מצוי אותו

 בנין תעשיתי.

 (5) רשאי גדשל המחוז, אב! ייטב הדבר בעיניו לפי שיקול דעתו, למחול
 על מס הרכוש החקלאי, בין בולו ובין מקצתו, על הקרקעות והבנינים דלקמן:—

 ניס, 18 5ש׳ 1038. (א) כל קרקע המשמשת בגורן שייחדוה לשמושו של הכפר או כבית עלמין
 שאינו פטור עפ״י פקודת מסי הממשלה ומסי העיריה, (פיטורין), 1938:
 בתנאי שבעד קרקע שייחדוה פגורן יש להגיש בקשה למחילת המס לפני

ה;  היום השלושים דו^חד ביולי בכל שנ

 (ב) כל קרקע שנטיעותיה או יבולה הושמדו לחלוטין אגב ביצועו של צו
א • שניתן עפ׳יי סעיף 8 ממקודת ההגנה על הצומח, או שהושמדו.בשוגג? י ק ה ר  פ

 (ג) כל קרקע, בעד כל שנה אשר בה הושמדו או ניזוקו שלא כחוק כל נטיעות
 או יבול שעלית:

 (ד) כל בנין תעשיתי, לבל שנה אשר בחלק הימנה נעשה הבנין לדעתו בנין
 שאינו ראוי לשמוש אד לדירה מחמת הריסתו או חיזקו ן בתנאי כי שום
 מחילה או החירת מס אין פוח& יפה לפטור מתשלום מס רכוש חקלאי

: תי  את המגרש שעליו עומד או עמד הבנין התעשי

 בתנאי —
 (1) שאם ש״למ בבר מס הרכוש החקלאי בעד אותה קרקע או אותו
 בנין ילדותה ישבה, מדהירין י את כל המס או אותו חלק מן המס שהיו

 מוחלין עליו אלמלא שולם כבר, וכן
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 מנוי שמאים
 רשמיים.

 השמאי הרשמי.יפת
 פנקסי מס רכוש
 חקלאי ורשימות

 שומא.

 (11) שמס הרכוש החקלאי ישולם בעד אותה קרקע או אותו בנין או
 מגרש למן תחילת השנה שלאחר השנה שבעדה ניתנה המחילה
 עפ״י סעיף־קטן זה לפי השער המפורט בתוספת לפקידה זו לגבי

 הסוג שאליו יהיו שייכים אז הקרקע או הבנין או המגרש,
ה ח  י (6) כל אימת שנעשתה הרכבודראש בפרדם ששטחו אינו פחות מדונם א
 ישולם המס לתקופה של ארבע שנים, ואילו אס הרכבת הראש הוחלה לפני
 הראשון באפריל, 1942 — ישולם המס לתקופה השוה לארבע שנים בניכוי התקופה.
 (לכשישנה) שבין התאריך אשר בו היחלה הרכבת הראש לבין הראשון באפריל,
 1942, לפי שעד המס המפורט בתוספת לפקודה זו, בעך סוג יבול השרה או סוג
 האדמה המושקה שאליו היתה צריכה אותה קרקע להיות שייכת, אלמלא היתה

 נטיעה עצי הדר.

 בתנאי בי בעל אותו פרדס מסר מודעה בכתב על אותה הרכבת ראש, לפקיד
 המחוז המנהל את האזור שבו מצוי אותו פרדס —

 (א) תיד שלושה חדשים מיום התחלת הרכבת הראש, או
 (ב) אם הוחלה הרכבת הראש לפני הראשון באפריל, 1942 —

 תמסר המודעה לפני הראשון ביולי, 1942.
 (7) ה. ראות סעיף 11 לא תחולנה על בקשות לפיטורין עפ׳יי סעיף זה.

 7. יכול הנציב העליון למנות בצו את כל אותם האנשים שימצא לנחוץ, לשמש
 שמאים רשמיים לצורד פקודה זו.

 8. —(1) על השמאי הרשמי להכין, בהקדם האפשרי לאחר מנויו ועל יסוד
 חומד שיאסף על ידו, את הדברים דלקמן:—

 (א) פנקסים בטופס שייקבע (ובפקודה זו קודאין לכל פנקס כזה ״פנקס מם
) המציינים לאיזה סוג מן הסוגים המפורטים בתוספת , ,  הרכוש החקלאי
 לפקודה זו שייכות הקרקעות שבכל חללךמשנה (ולצודד פקודה זו ״חלק־,
 משנה״ הוא גוש) של האזור (ולצודד פקודה זו ״אזור״ הוא כפר) שעליו

:  חל אותו פנקס של מם הרכוש החקלאי

 בתנאי כי מגרש של בנין (זולת בנין תעשייתי) שאינו ממין מגרשי
 הבנין הכלילים בסיג 4 של התוספת לפקודה זו, רואין אותו לצורר הכנת
 פנקס מס הרכוש החקלאי כמגרש מסוג אותה הקרקע המקיפה אותו, ואם
 היד! אותו •מגרש מוקף מקצתו קרקע מסוג אחד ומקצתו קרקע מסוג אחר
 או מסוגים אחרים, רואין אותו כמגרש השייד לסוג הקרקע שעליו חל שער

 המס הגבוה ביותר שבתיםפת לפקודה זו, וכן

 (ב) רשימות בטופס שייקבע (ובפקודה זו קודאין לכל רשימה כזאת רשימת
 שומא) המפרטות מה הוא השוי השנתי הנקי של כל בנין תעשיתי בכל

 כפר, ושמות הבעלים של כל בניני התעשיה כאלה,
 (2) מיד לאחר הכנת פנקס מם הרכוש החקלאי ורשימת השומא (כשישנה)
 של כל כפר בהתאם לסעיף קטן (1) מסעיף זה, יחתמו הפנקס והרשימה ע״י
 שמאי רשמי, והוא ישלח מיד שתי העתקות מהן לפקידיהמחוזי המנהל את הנפה
י אותו כפר, יחד עם שתי העתקות של מפה של אותו כפר, כשהיא  שבה .מצו
 טבועה בחותמת ע״י מנהל מחלקת המדידות וע׳יי השמאי הרשמי, המראה את
ד המחוז  אדמות הכפר כשהן מחולקות לגושים, ומשנעשה הדבר הזה. יניח פקי
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 העתקה. אוזת מאותו פנקס ומאותה רשימה ומאותה מפה במשרד המחוז, ואת
ה ובכל העתקה והעתקה פ כ  ההעתקה השניה ימסור למוכהר כדי שידביק אותה ב

 יאשר פקיד המחוז את תאריך ההדבקה.

 (3) הדבקת פנקס הרכוש החקלאי ורשימת השומא והמפה עפ״י סעיף קטן (2)
 מסעיף זה דינה כדין הודעה מספקת לכל צורך שהוא על כל הפרטים הכלולים

 במסמכים הללו.

 9.—(1) השוי השנתי הנקי של בנין תעשיתי יהא לצורך פקודה זו דמי
 השכירות אשר לפי המצופה יתקבלו משכירותו של אותו בנין תעשיתי משנה

 לשנה לאחר ניכוי שליש מסכום דמי השכירות לחשבון תקונים ושאר הוצאות.

 (2) אם לא הושכר בגין תעשיתי, או אם סבור השמאי הרשמי כי דמי
t מוסרים את הסכום הנכון של שוי השכירות, i p n השכירות של בנין תעשיתי 
 יעריד השמאי הרשמי את השוי השנתי של הבנין מתוד התחשבות בנמוקים

 הבאים:

 (א) גודל הנכס, התמרים שבו, ומצב בדקו והנוחויות והשוי של המגרש?
t ס נ  (ב) לאיזו מטרה משמש הנ

 (ג) מה הם דמי השכירות שמשלמים בעד נכסים דומים לאלה באותו המקום
 או במקומות דומיט לו או מה היא ההכנסה המתקבלת מאותם נכסים:

 בתנאי שאין מביאין בחשבץ כ:ל ציוד או מכונות שבנכס.

 10. בעליהם, אריסיהם ומהזיקיהם של קרקעות ובניני תעשיה שבתוך אזור המפורש
 בצו שניתן ע״י הנציב העליון עפי־יי סעיף 3 מפקודה זו חייבים להרשות לשמאי
 הרשמי להכנס לכל קרקע וקרקע ולכל בנין תעשיתי ולכל חלק מחלקיהם ומותר

 לפקיד מחוזי או לשמאי רשמי לעשות את הדברים הבאים: —
 (א) להכנס בכל עת מתאמת לכל נכס או לכל חלק מחלקיו, למדדם ולבדקם,

 וכן
 (ב) לעשות או לצוות לעשות כל דבר שיהא בו צורד הגיוני לשם עריכת
 פנקס מם הרכוש החקלאי או רשימת השומא וביחוד, ומבלי לפגוע בכללותן
 של הסמכויות המסורות בזה, רשאי פקיד מחוז או שמאי רשמי
 לדרוש מכל אדם שיראה לו לבקורת כל ספר או חשבון או שטר קנין
 או חוזדדחכירה או תרשיט או פירוט או חוזה לבנין, והוא רשאי לקבל

 כל העתק או קטע של 8רתו ספר או חשבון או מסמך, וכן

 (ג) להשביע אנשים לצורך כל חקירה או משפט שהוא נדרש או מוסמך
 להוציא לפועל עפ״י פקודה זו.

 11.—(1) תוד ארבעה עשר יום מיום הדבקת פנקס מס הרכוש החקלאי בכפר
 לפי אשורו של פקיד המחוז בפנקס, רשאי כל אדם.להגיש לשמאי רשמי, באמצעות
 פקיד המחוז, התנגדות לאותו פנקס מם הרכוש החקלאי על יסוד הבמוקים הבאים,

־־ : ו נ י  כולם או מקצתם, דהי

וק:  (א) כי שטחו של כל סוג קרקע באיזה גוש נמסר שלא בדי

 בתנאי ששום דבר האמור יפסקא זו אינו מקנה לשום אדם זכות
 להתנגד לכל שטח המובא בפנקס מס הרכוש החקלאי כשטח בסוג 4 (שטח
 שבנו עליו) או למצבו m לגבולותיו של אותו שטח כפי שהם מצויים במפה

 הנזכרת בסעיף קטן (2) מסעיף 8 לפקודה זו?

 הערכת בניני
 תעשיה.

 סמכותם של
 פקידים מחוזיים
 ושמאים רשמיים

 להבנם .וכר.

 התנגדויות ?פנקס
 מס הרכוש החקלאי

 ולרשימת השומא.
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 סמכותו של השמאי
 הרשמי לתלןז את

 הפנקס ואת הרשימה
 (או את הרשימה).

 (ב) כי שטחו של איזה גוש נמסר בפנקס מס הרכוש החקלאי שלא בדיוק.

 (2) תוך ארבעה עשר יום מיום הדבקת רשימת השומא בכפר, לפי אשורו
 של פקיד המחיז באותה רשימה, רשאי כל אךם להגיש לשמאי רשמי, באמצעות
 פקיד־המחוז, התנגדות לאותה רשימת שומא על יסוד הנימוקים הבאים, כולם או

 מקצתם, דהיינו —
 (א) כי המתנגד הוכלל או לא הוכלל ברשימה שלא בצדקן

 (ב) כי אדם אחר הוכלל או לא הוכלל ברשימה שלא בצדק ן
 (ג) כי השוי השנתי הנקי של איזה בנין תעשיתי הוא גבוה מדי או נמוד

ן י  מד
 (ד) כי בנין הוכלל ברשימה שלא בצדק כבנין תעשיתי.

 (3) כל התנגדות עפ״י הוראות הסעיף הזה תהא ערוכה בכתב ובטופס שייקבע,
 והיא תפרש את נמוק ההתנגדות ותמסור את כל אותם הפרטים שיש צורך בהם

 לחזוק נמוקי ההתנגדות.

 12.—(1) משנתקבלה איזו התנגדות לפנקס מס הרכוש החקלאי או לרשימת
 שומא וההתנגדות דרגשה כהלכה עפ״י הוראות סעיף 11 מפקודה זו, יעיין השמאי
 הרשמי בכל התנגדות והתנגדות ולאחר שיחקור בענין כפי הצורך, תהא לו
 הסמכות לתקן את פנקס הרכוש החקלאי או את רשימת השומא או את שניהם.

 בתנאי כי:—
 (א) אם מצא השמאי הרשמי שאיזו התנגדות לפנקס מס הרכוש החקלאי
 מחוסרת יסוד, והחליט לבלי לתקן את הפנקס על פיה, עליו למסור מודעה
ד  על כר למתנגד על גבי טופס שייקבע, והתאריד שבאותו טופס יהא תאדי

 ההחלטה של השמאי הרשמי בענין אותה התנגדות, וכן

 (ב) אם מצא השמאי הרשמי כי איזו התנגדות לרשימת השומא:—

 (I) היא מחוסרת יסוד והוא מחליט לבלי לתקן את הרשימה על פיה,
גד על גבי טופס שייקבע, והתאריך  עליו למסור מודעה על כך למתנ
 שבאותו טופס יהא איפוא תאריד החלטתו של השמאי הרשמי בענין

 אותה התנגדות, או

 (II) שהיא מבוססת למדי במדה המחייבת עיון •נוסף, עליו למסור
 מודעה על כך בטופס שייקבע הן למתנגד והן לכל אדם שלפי דעתו
 יהא נפגע ע׳יי אותה התנגדות ובאותו טופס יציין את הזמן והמקום

 שנקבעו לבירור ההתנגדות?

ה על המו״מ בזמן ובמקום ע ד גד או אדם אחר שקבל ה  (ג) אם לא נוכח המתנ
 המפורשים באותו טופס לבירור ההתנגדות, רשאי השמאי הרשמי, למרות

 העדרם, ליתן את ההחלטה אשר תישר בעיניו בענין ההתנגדות.

 (2) כל תקון שעשה שמאי רשמי בפנקס מס הרכוש החקלאי או ברשימת
 השומא עפ״י הוראות סעיף קטן (1) מסעיף זה ירשם על ידו בפנקס או ברשימה,
 כפי שהענין יחייב, ובכל העתקה מהם שהודבקה עפ״י הוראות סעיף קטן (2)
 מסעיף 8 לפקידה זו. כל רישום כזה יהא חתום ע״י אותו שמאי רשמי בראשי
 תבות של שמו וישא את התאריך בכתב ירו, והתאריך של כל רישום כזה על
 גבי העתקת פנקס מס הרכוש החקלאי או רשימת השומא שהונחו במשרד
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 המחוז, יהא תאריך החלטה השמאי הרשמי בענין ההתנגדות שממנה נובעת
 ההחלטה.

ג העליון רשאי למנות בצו ועדות במספר שיראה צורר בו צי  13. —(1) הנ
 שתשמשנה ועדות ערעורים בדי לדון בערעורים על החלטות השמאים הרשמיים,
 ובאותו צו או בצו שלאחריו שיתן עפ״י סעיף קטן זה, ייחד אזורי פעולה לכל

 ועדה וועדה כזאת:
 בתנאי שכל ועדת ערעורים תהא מורכבת משלושת החברים דלקמן:—

 (א) עוזר למושל מחוז ח ו פקיד מחוז (זולת פקיד מחוז שהופיע כצד בכל
 משפט עפ׳י׳י סעיף 12 מפקודה זו) שישמש יושב ראש ועדת הערעורים?

 (ב) פקיד אחר מפקירי ממשלת פלשתינה (א״י) ?

 ... . (ג) איש שלא יהא פקיד בממשלת פלשתינה (אי׳י).

 (2 )לועדת ערעורים׳ ולבל חבר מחבריה תהיינה סמכויות של שמאי רשמי
ג  המפורשות בסעיף 10 מפקודז; ז

ר שועדת ערעורים נצטותה לעשותם י  (3) כל מעשה או צו• •א!, עניו או ד
 או לתתם דינם כמעשה או כצו שניתנו או נעשו כהלכה אם נעשו או ניתנו בהסכמת

 הדוב של חברי אותה ועדה, •

 14. כל אדם —
 (א) ששמאי רשמי דחה את התנגדותו לפנקס מם הרכוש החקלאי עפ״י

 סעיף 12 מפקודה זו, ז •יו
 (ב) ששמאי רשמי דחה ו־1ת התנגדותו לרשימת השומא עפ״י סעיף 12 מפקודה

 זו, או
 (ג) שהערכתו שונתה, או שהופלל ברשימת השומא כתוצאה מהתנגדות שהגיש

 אדם אחר,

ד ארבעה עשר יום מתאריך פרסומה או הדבקתה של החלטת השמאי בהו ' ,  רשאי
ך מסירתה לאותו אדם באמצעות הדואר (הכל י ר ו רי »ו מה ו  הרשמי במקום צי
 לפי התאריך הקודם יותר), לערער, בטופס הקבוע, בפני יושב ראש ועדת הערעורים
 שנתמנתה עפ״י סעיף 13 מפקודה זו לגבי אזור הפעולה שבו מצוי הנכס שנפגע

 ע״י החלטה זו.

 :"15.—(1) משסבלח ועדת הערעורים כל ערעור שהוגש כהלכה בהתאם להוראות

 סעיף 14 של פקודה זו, יה*; עליה לי תן מודעה בטופס שייקבע למערער ולשמאי
 הרשמי (שיהא משיב) על• המקום והזמן שנקבעו לבירור. הערעור.

 (2) בזמן ובמקום שנקבעו בך תברר ועדת הערעורים את הערעור ותתן את
: י  החלטתה בו

בתנאי:— . . 
: (א) שועדת ערעוריה• לא תברר כל ערעור אלא אם כן השליש המערער את [ 

 , הפקדון הקבוע לחשנו־ הוצאות המשפט, וכן

 . (ב) אם לא נוכח צד מן הצדדים בערעור בזמן ובמקום שנקבעו לבירור
 הערעור, רשאית ועדת הערעורים, למרות העדרו, ליתן את ההחלטה אשר

 תיטב בעיניה,

 מינוי -וערות
 ערעוריה.

 ערעורי*! על
 החלטות השמאים

 הרשמיים בפני
 ועמה •הערעורים.

 :סמכויותיה
 וחובותיה של ועדת

 ערעורים להחליט
 בערעורים, וכוי.
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 קביעת הםנקם
 והרשימה בצורה

 מוחלטת.

 נטל המס בעד
 הקרקעות יחולק

 ביז הבעלים.

 חלוקת מס על
 קרקע שלא נעשו

 בה פעולות סדור.

 (3) משניתנה ההחלטה על הערעור רשאית ועדת הערעורים ליתן את הצו
 אשר תמצא לנכון בענין הוצאות המשפט.

 (4) כל תיקון בפנקס מס הרכוש החקלאי או ברשימת השומא שנעשה ע״י
 ועדת הערעורים עפ״י הוראות סעיף קטן (2) מסעיף זה, יירשם ע׳יי יו״ר ועדת
 הערעורים בפנקס או ברשימה ובכל העתקה מהם שהודבקו והונחו עפי׳י הוראות
ג כל רישום כזה יהא חתום ע׳יי יף׳ר ועדת  סעיף קטן (2) של סעיף 8 מפקודה ז
 הערעורים בראשי תבות של שמו וישא את התאריד בכתב ידו, והתאריך של כל
 רישום כזה שנרשם על גבי העתקת פנקס מס הרכוש החקלאי או על גבי העתקת
 רשימת השומא שהונחו במשרד המחוז, יהא תאריד החלטת ועדת הערעורים
 בענין ההתנגדות שממנה נובעת ההחלטה וכן יחשב כמסירת הודעה על ההחלטה

 לכל האנשים הנוגעים בדבר.

דגמר ואין להגיש  (5) החלטתה של ועדת ערעורים שנרשמה כד תהא החלטו
ה:  שום ערעור עלי

 בתנאי שכל צד למשא ומתן משפטי בפני ועדת ערעורים רשאי לבקש מאת
 הועדה להגיש בעיה בנקודה משפטית שיש לה חשיבות לגבי השאלה המתעוררת
 :?תוך המו״מ לחות דעתו של בית המשפט המחוזי, ומשנתבקשה ועדת הערעורים

 לכך עליה להגיש את הבעיה האמורה.

 16. —(1) השטחים של סוגי הקרקעות שבכל כפר והסוגים המפורשים בפנקס
 מס הרכוש החקלאי, כפי שתוקן בצורה סופית (אם היו התנגדויות) או — אם
 לא היו התנגדויות — סוגי הקרקע הרשומים בפנקס מס הרכוש החקלאי כפי
 שהודבק בכפר עפ״י סעיף קטן (2) של סעיף 8 מפקודה זו, יהיו השטחים והסוגים
ג  של הקרקעות באותו כפר לצורר פקודה זו עד שיתוקנו כפי שנקבע בפקודה ז

 (2) השוי השנתי הנקי של בניני תעשיה בכל כפר כרשום ברשימת השומא
 שתוקנה• בצורה סופית (אם היו התנגדויות) או — אם לא היו התנגדויות —
 כרשום ברשימת השומא כפי שהודבקה בכפר עפ״י סעיף קטן (2) מסעיף 8
 לפקודה זו, יהא השוי השנתי הנקי של בניני תעשיה באותו כפר לצודד פקודה

ג  זו עד שיתוקן כפי שנקבע בפקודה ז

 17. נטל מס הרכוש החקלאי המגיע בעד קרקעות האזור המתואר בצו
 שניתן ע״י הנציב העליון עפ״י סעיף 3 מפקודה זו, יחולק בין האנשים שהיו בעלי
 אותן קרקעות ביום שלושים ואחד במרץ שלאחר תאריך אותו צו, בצורה

 שתקבע לקמן.

 18. —(1) (א) בכל עת לפני הראשון באפריל שלאחר תאריד הצו שניתן
 ע״י הנציב העליון עפי׳י סעיף 3 של פקודה זו לגבי האזור שבו מצוי
 כפר שלא נעשו באדמותיו או בחלק מהן פעולות סדור, ימנה מושל
 המחוז שבו מצוי הכפר ועדה לחלוקת מסים • שחבריה יהיו מספר

: ן  אנשים מבין תושבי הכפר ככל אשר ימצא מושל המחוז לנכו

 בתנאי שמושל המחוז רשאי למנות כל אדם כחבר לועדה לחלוקת
 המס ואפילו אינו תושב הכפר, ובלבד שיהא בעל קרקע בתיך הכפר, וכן
ה לחלוקת ד ע ו ר ל ב ח ם כ ך ו א ת ו ה ש,1 א ו א פ ך3. ב י נ ז ^מ ו ח מ |  יכיל -•מו-של ך

 המס, בין שאותו בא כוח הוא תושב הכפר ובין שאינו תושב הכפר.
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ן או דבר שועדה לחלוקת המס בצטותה לעשותם י  (ב) כל מעשה או צו או ענ
ו נ ת י ! ו  או לתתם, דינם כמעשה או צו שנעשו או ניתנו כהלכה אם נעשו א
 בהסכמת הרוב של דברי הועדה. אם היו הדעות שקולות תוגש השאלה
 ע״י הועדה או ע״י חבר מחבריה להכרעת מושל המחוז, והחלטתו תהא

 החלטת גמר.
 (2) ביום הראשון באפריל שלאחר תאריך הצו שניתן ע״י הנציב העליון
 ;עפ׳יי סעיף 3 של פקודה זו בנוגע לאזור שבו מצוי כפר שנתמנתה בעבורו ועדה
ד  לחלוקת המס, או בהקדמ האפשרי לאחר אותו הראשון באפריל, יודיע פקי
 המחוז המנהל את הנפה שבה מצוי הכפר לועדת חלוקת המס, בטופס שייקבע לכד:—
 (א) אם הכפר שבעדו נתמנתה ועדה כזאת הוא כפר שלא נעשה בו סדור

ני קרקעות:—  עני
 (I) מהו סכום מם הרכוש החקלאי שיש לשלמו בעד קרקעות הכפר,

 וכן
 (II) לפני איזה •תאריך יש להכין את הרשימה שהוזכרה בםעיף־קטן

 (3) מסעיף זה, ווו
 (ב) אם הכפר שבעדו נתמנתה הועדה הוא כפר שבמקצת מקרקעותיו לא

  ע י ד ו  נעשו פעולות סדור, י
 (!) לפני איזה תאריך יש להכין את הרשימה שהוזכרה בסעיף-קטן

 (3) מסעיף זה, וכן
 (1¡) אילו הט קרקעות הכפר שלא נעשו בהן פעולות סידור ביום
 השלושים ואחד במרץ שלאחר תאריך הצו שניתן ע״י הנציב העליון

י סעיף 3 •מפקודה זו, וכן ״ פ  ע
 (11!) מהו סכום .מם הרכוש החקלאי שיש לשלם בעד אותן הקרקעות.

 (3) לאחר מכן תתחיל הועדה לחלוקת המס להכין בהשגחתו הכללית של
 פקיד המחוז רשימה בטופס שייקבע שתקרא לקמן רשימת החלוקה; רשימה זו
 תראה את סכום מס הרכוש החקלאי שחייב בתשלומו כל בעל קרקע בכפר או
 באותו חלק של הכפר, שהוזכר בפסקא (ב)(!!) מסעיף-קטן (2) של סעיף זה,
 מתוד התחשבות באזור ובסוג חקרקע השייכת לאותם הבעלים בכפר או בחלק
 מהכפר, הכל לפי הענין, ביות שצויין בפסקא (ב) (!1) מסעיף-קטן (2) של

: ה  סעיף ז

 בתנאי:—
 (א) שועדה לחלוקת המס לא תכין רשימת חלוקה אלא באותו הזמן ובאותו
 המקום בכפר שיפורשו במודעה שידביקנה פקיד המחוז במשרד המחוז
 ובאיזה מקום בולט שבכפר, וכל אדם שירצה להיות מצוי בשעת הכנת

 הרשימה רשאי להיות באותו מעמד, וכן
 (ב) אם לא הכינה ועדה לחלוקת המס רשימת חלוקה קודם לתאריך שפורט
ת הרשימה, ואין נזקקין  ע״י פקיד המחוז, רשאי מושל המחוז להכין א

ג  לכל התנגדות שתוגש לרשימה ז

 הלוקח המס ע? 19. ביום הראשון באפריל שלאחר תאריד הצו שניתן ע״י הנציב העליון
ז עפ״י סעיף 3 של פקודה זו בנוגע לאזור שמצוי בו כפר שנעשה בו סידור או ה : י ג ש ע נ  קיסעיי׳ ש

 פעולות סדור.
י נ י  שסודרו בו מקצת קרקעותיו, הרי, אם היה זה כפר שנעשה בו סדור ענ
 קרקעות, יתחיל השמאי הרשמי להכין רשימת החלוקה לקרקעות הכפר, ואם היה
 זה כפר שנעשו בו פעולות סידור בקצת מקרקעותיו, יתחיל להכין רשימת החלוקה
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 רשימת החלוקה
 תהא פתוחה

 לבקורת.

 התנגדויות
 לרשימות
 החלוקה׳

 סמכותם של הועדה
 לחלוקת המם ושל

 השמאי הרשמי
 (או של השמאי

 הרשמי) לתקז אה
 רשימת החלוקה.

 לאותן קרקעות, והרשימה תראה את סכום מס הרכוש החקלאי שחייב בתשלומו
 כל בעל קרקע בכפר או באותו חלק של הכפר, מתוך התחשבות באזור ובסוג
 הקרקע השייכת לאותם בעלים בכפר או בחלק מהכפר, הכל לפי הענין, ביום

 שקדם ליום שבו התחיל השמאי הרשמי להכין רשימת חלוקה לפי סעיף זה.

 20. רשימת חלוקה שהוכנה בהתאם לסעיפים 18 ד19 מפקודה זו תהא ערוכה
 בטופס אשר ייקבע, ויש להציגה לעיון בצורה שתקבע,

 21. כל ששמו מופיע ברשימת חלוקה (פרט לרשימת חלוקה שהוכנה ע״י
 מושל המחוז) או כל אדם אחר הרואה את עצמו מקופח מחמת שהחלוקה שברשימה
 אינה צודקת או אינה נכונה, או מהמת הכללת כל דבר ברשימה, או מחמת כל
 אי־דיוק ברשימה או מחמת שהושמט ממנה כל דבר שהוא, רשאי להגיש התנגדות:־־-

 (א) אם הוכנה רשימת החלוקה ע״י ועדה לחלוקת המם — לועדה לחלוקת
 המס באמצעות פקיד המחיז המנהל את האזור שבו מצוי הכפר;

 (ב) ואם הוכנה רשימת החלוקה ע״י שמאי רשמי — לשמאי הרשמי באמצעות
 פקיד המחוז המנהל את האזור שבו מצוי הכפר ?

 ה י א נ ת  ב

 (!) ששום דבר האמור בזה אין לראותו כמאפשר לכל אדם להתנגד
 לסוג שבו כלולה איזו קרקע באיזה פנקס של מס הרכוש החקלאי
 ושנקבע לחלוטין כאמור בסעיף״קטן (1) מסעיף 16 של פקודה זו, וכי

 (11) כל התנגדות כזאת תוגש:—

ד ארבעה עשר יום מיום שהעמידו את רשימת החלוקה  (I) בהו
 לעיון בהתאם לסעיף 20 של פקידה זו, וכן

 (II) באותו האופן ובאותו טופס אשר ייקבעו,

 22. ־-(1) עם קבלת התנגדות לרשימת הלוקה שהוגשה כחוק בהתאם להוראות
 סעיף 21 של פקודה זו, על הועדה לחלוקת המס או על השמאי הרשמי, הכל
 לפי הענין, לעיין בכל התנגדות כזאת ולאחר שיעשו אותן חקירות שימצאו

 לנחוץ תהא להם הסמכות לתקן את רשימת החלוקה:

 בתנאי כי:—
 (א) אם סבורה הועדה לחלוקת המס או אם סבור השמאי הרשמי שאיזו
 . התנגדות לרשימת החלוקה מחוסרת יסוד, והחליטו לא לתקן את הרשימה
ך כי אז חייבת הועדה או חייב השמאי הרשמי להודיע על כד כ  בהתאם ל
 למתנגד בטופס שייקבע והתאריך הרשום בטופס יחשב לתאריך ההחלטה
 של הועדה לחלוקת המס או של השמאי הרשמי, הכל לפי הענין, בנוגע

 להתנגדות, וכן

 (ב) אם סבורה הועדה לחלוקת המס או אם סבור השמאי הרשמי כי איזו
 התנגדות לרשימה מבוססת די הצורר כדי להצדיק עיון נוסף, כי אז חייבת
 הועדה או חייב השמאי הרשמי להודיע על כך, בטופס. שייקבע, למתנגד
 ולכל אדם אחר העלול להפגע, לדעתם, ע״י ההתנגדות ועליהם לציין באותו

 הטופס את הזמן והמקום שנקבעו לבירור ההתנגדות, וכן

 (ג) אם המתנגד או כל אדם אחר שהודיעו להם על המו״מ לא היו נוכחים
 בזמן ובמקום שצוינו בטופס לבידור ההתנגדות, הרי למרות העדרם תוכל
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 הועדה לחלוקת המם או יוכל השמאי הרשמי, הכל לפי הענין, לקבל
 החלטה בנוגע להתנגדות כהל אשר יישר בעיני הועדה או השמאי הרשמי.
 (2) כל תקון ברשימת הלוקה שנעשה ע״י ועדה לחלוקת המס או ע״י שמאי
 רשמי בהתאם להוראות סעיף״קטן (1) מסעיף זה, יקויים ע״י פקיד המחוז לפי
 דרישת הועדה לחלוקת המס או לפי דרישת השמאי הרשמי לפני שיעמידו את
 רשימת החל.קה לעיון בחת^מ להוראות סעיף 20 של פקודה זו. כל קיום כזה
ך ותאריך הקיום יחשב י  יחתם בראשי תבות שמו של פקיד המחוז ויסומן בתאר
 כתאריד ההחלטה של הועדה לחלוקת המס או של השמאי הרשמי, הכל לפי

 העבין, ביחס להתנגדות שממנה נובעת ההחלטה.

 23. כל הרואה את עצמו מקופח ע״י החלטה שנתקבלה לפי סעיף 22 של
 פקודה זו, דשאי להגיש ערעור בתוך ארבעה עשר יום מתאריך ההחלטה, בטופס

 שייקבע, למושל של אותו המחוז שבו מצויים הנכסים שההחלטה חלה עליהם.

 24. —(1) משיקבל מושל המחוז ערעור שהוגש כהלכה בהתאם להוראות
 סעיף 23 של פקודה זו, חייב הוא להודיע, בטופס שייקבע, למערער ולועדה
 לחלוקת המם או לשמאי הרשמי, הכל לפי הענין, (בתורת משיבים), את הזמן

 והמקום שנקבעו לבירור הערעור.

 (2) בזמן ובמקום שנקבעו באמור ידון מושל המחוז בערעור ויחליט בו:
 בתנאי:—

 (א) ששום ערעור לא ידוו בו מושל המחוז אלא אם שלם המערער על חשבון
 הוצאות המשפט בל פקדון שנקבע, וכן

 (ב) אם איזה צד לערעור יויה נוכח בזמן ובמקום שנקבעו לבירור
 הערעור, הרי למרות העדרו של אותו צד רשאי מושל המחוז לקבל אותה

 החלטה אשר תישר בעיניו, וכן

 (ג) לצורר כל 'ערעור עב סעיף זה, מותר יהא למושל המחוז להשביע
 אנשים.

} עם קבלת החלטה בנוגע לערעור יהא רשאי מושל המחוז ליתן צו בירד, 3 ; 

 להוצאות המשפט ככל אשר יישר בעיניו.

 (4) מושל המחוז ידאג לבך שבל תקון ברשימת החלוקה שנעשה על ידו
 בהתאם להוראות סעיף״קטן (2) מסעיף זה יירשם ברשימת החלוקה שהועמדה לעיון
 לרבים בהתאם להוראות סעיף 20 של ©קידה זו, וכל רישום כזה יחתם בראשי תבות
 שמו של האיש שרשם את הרישונ! ויםומן בתאריך על ידו, ותאריך הרישום יחשב
 לתאריך החלטתו של מושל המחוז ביחס לערעור שממנו נובעת ההחלטה ומלבד זה

 יחשב כמסירת הודעה בדבר ההחלטה לכל האנשים הנוגעים בדבר.

דגמר ואין לערער  (5) החלטת מושל המחוז שקוימה כאמור ההא החלטו
ה:  עלי

 בתנאי שכל צד למו״מ בנוני מושל המחוז יהא רשאי לבקש את מושל המחוז
 להגיש בעיה משפטית על נקודה ח״קית שהיא חשובה לשאלה המתעוררת מתור
 המו״מ לשם קבלת חות דעתו של בית המשפט המחוזי, ומשגתקבלה אותה בקשה

 חייב י מושל המחוז להגיש אותר! בעיה.

 ערעורים למושל
 המחוז על החלמד

 תיהז של ועדות
 לחלוקת מס (של (או

 של) פקיד הנוחה.
 שמבויותיו וחובותיו

 של מושל המחח
 לפסוק בערעורים

 ובו׳.



 30 במרץ, 1942 העתון הרשמי מם׳ 1182.—תוספת 1:05

 קביעת רשימות
 החלוקה.

 השמאי הרשמי
 יכין מדי שנה־
 בשנת פנקסים

 נוספים של מם
 הרכוש החקלאי
 ורשימות שומא

 נוספות.

 25. סכום מם הרכוש החקלאי שכל בעל .קרקע בכפר חייב בתשלומו לפי
 רשימת החלוקה או רשימות החלוקה לאותו הכפר בצורתן המתוקנת תיקון סופי
 (אם היו.התנגדויות), או, אם לא היו התנגדויות, לפי רשימת החלוקה או רשימות
 החלוקה כפי שהועמדו לעיון לרבים בהתאם להוראות סעיף 20 של פקודה זו,
 יחשב לסכום מס הרכוש החקלאי שחייב בתשלומו אותו בעל קרקע בעד הקרקע
 שהוזכרה ברשימת החלוקה או ברשימות החלוקה עד שיתוקנו לפי הוראות

 פקודה זו.

 26—(1) שמאי רשמי יכין בכל שנה ושנה, ובפעם הראשונה — בשנה
 שהוטל בעדה לראשונה מס הרכוש החקלאי עפ׳יי פקודה זו:—

 (א) פנקס נוסף למס רכוש חקלאי, בצורה שתקבע, לכל כפר שנעשו בו
 שנויים בסוגי הקרקעות:—

 (I) אם היה זה הפנקס הנוסף הראשון למס הרכוש החקלאי, יצויינו
 בו השנויים שנעשו מאז נקבע לחלוטין הפנקס למס הרכוש החקלאי

 בהתאם להוראות סעיף-קטן (1) מסעיף 16 של פקודה זו,

 (II) ואם היה זה פנקס נוסף למס הרכוש החקלאי שלאחר הפנקס
ו השנויים שנעשו מאץ  .הנוסף הראשון למס הרכוש החקלאי, יצוינו י
 נקבע לחלוטין הפנקס הנוסף הקודם בהתאם להוראות סעיף-קטן (1)

: ו  מסעיף 27 של פקודה ז

 בתנאי שכל קרקע שהושקתה לפי שטת השקאה המצריכה
 לשם החזקתה והתמדתה שמוש ממושד במכונות והוצאה קבועה מצד

 הבעלים, לא תחשב משום כד לקרקע שנשתנה סוגה.

 (ב) רשימת שומא נוספת בצורה שתיקבע לכל כפר שבו מצוי אחד הבנינים
 התעשיתיים הרשומים מטה, זאת אומרת:—

: תי  (!) כל בנין תעשי

 (I) שלא נכלל ברשימת השומא כפי שנקבעה לחלוטין עפ״י סעיף
 קטן (2) מסעיף 16 של פקודה זו, אס היתה זאת רשימת השומא

 הנוספת הראשונה,

 (II) ואם היתה זו רשימת שומא נוספת שלאחר רשימת השומא
 הניספת הראשונה, כל בנין תעשיתי שלא נכלל ברשימת השומא
ת כפי שנקבעה לחלוטין עפ״י סעיף־קטן (2) מ ד ק  הנוספת ה

 מסעיף 27 של פקודה זו,

 אם מחמת שלא נגמר בנינו של אותו בנין תעשיתי או מחמת
 שלא היה זה בנין תעשיתי בגדר פקודה זו, או מחמת שהושמט

 מהרשימה, וכן

 (11) כל בנין תעשיתי שהשווי השנתי הנקי שלו עלה או פחת בעשרים
  אחוז למאה או יותר ג

 (!) מאז נקבעה לחל טין רשימת השומא בהתאם להוראות םעיף-קטן
 (2) מסעיף 16 של פקודה זו, אם היתה זו רשימת השומא הנוספת

 הראשונה,
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 (11) ואט היתד. הרשימה רשימת שומא מספת שלאחר רשימת
 השומא הגוהפת הראשונה, מאז נקבעה לחלוטין הרשימה הנוספת
 הקודמת, בהתאם להוראות סעיף קטן (2) מסעיף 27 של פקודה זו,
 ורשימת שומא נוספת זו תציין את השוי השנתי הנקי של אותם בניני תעשיה.

 (2) כדי לאפשר לשמאי הרשמי להכין רשימת שומא נוספת, חייב כל בעל
 נכסים, ואילו כל פקיד מחוז רשאי, למסור הודעה לשמאי הרשמי בטופס שייקבע
 בדבר כל בנין תעשיתי שיש לכלול אותו ברשימת שומא נוספת בהתאם להוראות

 סעיף זה.

 (3) כל הוראות הפקודה הזאת בדבר הדבקת פנקס מם הרכוש החקלאי ורשימות
 השומא, התנגדויות לכך, הק וניחר. כתוצאה מאותם התנגדויות וערעורים על
 החלטותיהם של שמאים רשמיים ביחס לאותן התנגדויות תחולנה בשינויים
 המתאימים על פנקסים נ! ספים למס הרכוש החקלאי ועל רשימות שומא נוספות

 שהוכנו בהתאם להוראות סעיף״קטן (1) של סעיף זה.

 27.—(1) סוגי הקרקעות של איזה כפר ואיזוריהם, כפי שהם רשומים בפנקס
 הנוסף למס הרכוש החקלאי בצורתו המתוקנת לחלוטין (אם הוגשו איזו התנגדויות),
 או, אם לא הוגשו התנגדויות, כפי שהם רשומים בפנקס הנוסף למס הרכוש
 החקלאי בצורה שפורסם בכפר, ישמשו כסוגים ונא: ודים של אותם קרקעות לצודד
 פקודה זו החל מראשית השגה שלאחר השנה שבה הוכן אותו פנקס נוסף למס

: ו  הרכוש החקלאי, עד שיתוקן ענו־׳י הוראות פקודה ז

 בתנאי כי השמאי הרשמי רשאי בכל עת לאחר הראשון באפריל לשנות אותם
 פנקסים באופן שיוכלל בהם מל שינוי בסוגים שלדעתו התעורר הצורד בו מהמת
 פרצלציות או כל שינויים חחרית שחלו באמצעות משרד ספרי האחוזה במשך
 הזמן שמתאריד הכנת הפנקס הניסף ע״י השמאי הרשמי עד יום השלושים ואחד

 במרץ שלאחריו, ועד בכלל.

ד איזה כפר כפי שהוא  (2) השווי השנתי הנקי של הבנינים התעשיתיים שבהו
אם הוגשו התנגדויות), ) ן י ט ו  מופיע ברשימת השומא הגיםפת בצורתה המתוקנת לחל
 או, אם לא היגשו התנגדויות, כפוי שהוא מופיע ברשימת השומא הנוספת בצורה
 שפורסמה בכפר, ישמש כשווי השנתי הנקי של אותם בנינים תעשיתיים לצורך
 פקודה זו החל מראשית השנה שלאחר השנה שבה הוכנה אותה רשימת שומא

 •נוספת, עד שתתוקן עפ״י הוראות פקודה זו.

 ישימות חלוקה 28.—(1) ביום הראשון בחפריל שלאחר קביעת פנקס נוסף למס הרכוש החקלאי
־ לפי הודאית םעיף-קטן (1) מסעיף 27 של פקודה זו או בהקדם האפשרי לאחר ת י פ מ  מ

ד זה, יכין פקיד המחוז המנהל את האזור שבו מצוי הכפר רשימת שימא נוספת  תארי
 בטופס שייקבע, אשר בח יציין את כל השנויים שחלו -מאז הוכנה רשימת החלוקה

 האחרונה או רשימת החלוקה הנוספת האחרונה וידביק את הרשימה בכפר.

 (2) כל אדם רשאי להתנגד לכל פרט ברשימת החלוקה הנוספת במשד ארבעה
 עשר יום מן היום שבו העמידו אותה לעיון, וכל אדם שאין דעתו נוחה מהחלטת
 פקיד המחוז על התנגדותו, רשאי לערער עליה עפ״י סעיף 23 של פקודה זו,

 ומבררין את הערעור עפי׳יי הוראות סעיף 24 של פקודה זו.

 קביעת פנקסים
 כוספים למס הרכוש

 ההקלאי ורשימות
 שומא נוספות.
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 קביעת רשימות
 חלוקה נוספות.

 אימתי חייבים
 בתשלום מס. -

 29. סכום מם הרכוש החקלאי שכל בעל קרקע חייב בתשלומו כפי שהוא
 מופיע ברשימת החלוקה הנוספת או ברשימות החלוקה הנוספות בצורתן המתוקנת
ו התנגדויות) או אם לא הוגשו התנגדויות, כפי שהוא ש ע  לחלוטין (אם ה
 מופיע ברשימת החלוקה הנוספת או ברשימות החלוקה הנוספות בצורה שהועמדו
 לעיון לרבים, ישמש כסכום מס הרכוש החקלאי שחייב בתשלומו אותו בעל קרקע
 בעד הקרקע שהוזכרה ברשימת החלוקה הנוספת או ברשימות החלוקה הנוספות
 מראשית השגה שבה הוכנה רשימת החלוקה הנוספת או רשימות חלוקה הנוספות,

 עד שיתוקנו לפי הוראות פקודה זו.

 30. תשלומו של מם הרכוש החקלאי יגיע:—

 (א) בעד השנה המתחילה בראשון באפריל שלאחר תאריר הצו שניתן ע״י
 הנציב העליון עפ״י סעיף 3 של פקודה זו בנוגע לכל אזור — לפי הפירוט

- : ן מ ק ל  ד

ם התעשיתיים שבתוך אותו האזור — ביום הראשון י נ י מ  0) בעד כל ה
ל;  באפרי

 (11) בעד כל קרקע שבתור אותו אזור — ביום שהעמידו את רשימת
 החלוקה לאותה קרקע לעיון בהתאם להוראות סעיף 20 של פקודה
 זו, למרות שניתנה לבעלים הזכות להתנגד לרשימה עפ״י סעיף 21
 של פקודה זו, ולמרות כל התנגדות שהוגשה למעשה לפי אותו

ף:  הסעי

 בתנאי שלאחר שנקבעה רשימת החלוקה לפי הוראות סעיף 25
 של פקודה זו, הרי אם שלם איזה בעל סכום יתר על הסכום שהוא חייב
 בתשלומו לפי רשימת החלוקה שנקבעה כאמור, יוחזר לו אותו סכום,
 או אם שלם סכום פחות מהסכום שהוא חייב בתשלומו לפי רשימת
 החלוקה שנקבעה כאמור, חייב אותו אדם בתשלומו, ואפשר לגבותו

 ממנו כפיגור של מס הרכוש החקלאי ?

 (ב) בעד כל שנה לאחר השנה המתחילה בראשון באפריל שלאחר תאריד
 הצו שניתן ע״י הנציב העליון עפ׳׳י סעיף 3 של פקודה זו בנוגע לאיזה

 אזור, כדלקמן:—

 (I) בעד כל הבנינים התעשיתיים שבתור האזור — ביום הראשון באפריל;

 (II) בעד כל קרקע שבתוך האזור שאינה רשומה בפנקס הנוסף למס
 הרכוש החקלאי שהוכן בשנה הקודמת — ביום הראשון באפריל;

 (III) בעד כל קרקע המופיעה בפנקס הנוסף למס הרכוש החקלאי שהוכן
 בשנה הקודמת — ביום הדבקת רשימת החלוקה הנוספת בעד אותה
 קרקע, למרות שניתנה לבעלים הזכות להתנגד לאותה רשימת חלוקה
 נוספת עפ״י סעיף 28 של פקודה זו ולמרות כל התנגדות שהוגשה

ף:  למעשה לפי אותו סעי

 בתנאי שלאחר שנקבעה רשימת החלוקה הנוספת, לפי הוראות
תר על  סעיף 29 של פקודה זו, הרי אם שלם איזה בעל סכום י
 הסכום שהוא חייב בתשלומו לפי רשימת החלוקה הנוספת שנקבעה
 כאמור, מחזירין לו אותו סכום, או אם שלם סכום פחות מהסכום
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 שהוא חייב בתשלומו לפי רשימת החלוקה הנוספת שנקבעה כאמור,
ו כפיגור של מס הרכוש  חייב אותו אדם בתשלומו ואפשר לגבותו ממנ

:  החקלאי

 בתנאי שמושל המחוז רשאי להורות שכל בעל נכסים האחראי
 למס הרכוש החקלאי יתד על שני פונטים יוכל לשלם את המם
 באותם שעורים ולפי אותם התנאים אשר יפרט אותם מושל המחוז

 בהוראה שיתן.

 31.—(!) כל בעל קרקע או בעל בנין תעשיתי אשר ימכור את נכסיו או
 יחליפם באחרים או יעבירם לאחר על איזה דרד אחר שהוא ביום הראשון באפריל
 שלאחר התאריך של צו שניתן ע״י הנציב העליון עפ״י סעיף 3 של פקודה זו
 בנוגע לאזור שבו מצויה הקרקע או מצוי הבנין התעשיתי, או לאחר אותו יום,
 וכל אדם שקנה בעלות על כל קרקע או בנין תעשיתי בתור אותו אזור על דרך
 ירושה• באותו הראשון באפריל או לאחר מכן, חייב להודיע על כד מיד בטופס
 שייקבע לפקיד המחוז המנהל את האזור שבו מצויה אותה קרקע או מצוי אותו

 בנין תעשיתי.

 הו ראות.בעני:
 שנוי בעלים...

 (2) משיקבל פקיד המחוז הודעה שנמסרה כהלכה בהתאם להוראות סעיף-
ד אחרת כל עובדא ו ד  קטן (1) של סעיף זה או %-ם נודעה לפקיד המחוז ב
 שדרוש למסור עליה מודעה עפ״י הסעיף קטן הנ״ל, הרי לאחר שיחקור וידרוש
 בדבר ככל אשר ימצא לנחוץ.. תהא לו סמכות לרשום את שמו של כל אדם
 ־במקום שמו של כל בעל נכסים המופיע ברשימת חלוקה, ברשימת חלוקה נוספת,
ג  ברשימת שומא או ברשימת שומא נוספת שהודבקו בהתאם להוראות פקודה ז

 כל אדם ששמו נרשם במקום שמו של כל בעל נכסים עפ״י םעיף־קטן זה, יחשב
 כבעל הנכסים לצורך פקודה זו, החל מהיום הראשון באפריל שלאחר תאריך התקון.

 (3) שום דבר האמור בסעיף זה אין רואין אותו כמשנה, כמביא לידי גמר
 או כמבטל כל התחייבות של אדם אשר שמו בא במקום שמו של איזה בעל
 נכסים עפ״י הוראות םעיף״קטן (2) של סעיף זה, בתוקף חוזה, הסכם או באופן
 אחר שעל פיהם חייב אותו אדם לשלם לאותו בעל נכסים כל מס המגיע בעד
 הנכסים, ובלבד שאותו בעל •;כםים ישאר אחראי כלפי הממשלה לתשלום מס
 הרכוש החקלאי המגיע בעד בל תקופה שקדמה לתאריד שבו נחשב. אותו אדם

 לבעל הנכסים לצודד פקודה זו עפ״י סעיף-קטן (2) של סעיף זה.

 32. כל מס רכוש חקלאי מותר לגבותו בהתאם להוראות פקודת המסים (גבייה)
 ומס הרכוש החקלאי יהא דינו בדין ־מס שחלה עליו אותה פקודה:

 בתנאי שהדבקת רשימת החלוקה, רשימת החלוקה הנוספת, רשימת השוימא
 ורשימת השומא הנוספת, דינה בדיו דרישה טובה ומספקת מכל הבעלים הרשומים
 בהן לשלם את מס הרכוש החקלאי הרשום לצד שמותיהם, ולא יהא צורר במכתבי

 דרישה.

 כבית מס
 רכוש חקלאי

 פרק קלי.

 של אדם החייב במס הרכוש החקלאי, די יהא
 זו ין אותו בתור :,,הבעלים״ ללא כל תאור נוסף.

 33. אם לא יהא יד
רך מצרכי פקודה  לכל צו

 אין צורר לקרוא את
 הבעלים בשם.
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ל •מקום שנאמר בפקודה זו שיש למסור מודעה לבעל נכסים אן מסירת מודעה. כ • .34-
 לאדם לכל צורך מצרכי פקודה זו, רואין את המודעה במודעה שנמסרה כדין
 אם מסרוה או שלחוה ע״י הדואר לפי כתובתו הידועה. כל אימת שהבעלות על

 נכס היא בחלקים בלתי מחולקים, רואין את המודעה במודעה שנמסרה לבעל •
 הנכס, אם מסרוה או העבירוה בדואר לכתובתו הידועה של אחד הבעלים

 המשותפים.

ן מעויות והשממוה ק ת  35. —(1) רשאי השמאי הרשמי או פקיד המחוז לצוות בכל עת שהיא ל
י  כל .טעויות סופר בפנקס הרכוש החקלאי או בפנקס הנוסף למס הרכוש החקלאי •ברשימות א

 או ברשימת השומא או ברשימת השומא הנוספת או ברשימת החלוקה או ברשימת
 החלוקה הנוספת, ורשאי הוא להכניס בהם תקונים של טעויות סופר או תוספות,
 בתנאי שכל אותם התקונים, ההגהות, או התוספות יחתמו ע״י השמאי הרשמי
 או פקיד המחוז וכי ינהל פנקס מיוחד הכולל את הטעויות, התקונים או התוספות

 הללו.

 (2) כל נכם החייב במם רכוש חקלאי שהושמט מאחד הפנקסים או הרשימות
 המוזכרים בסעיף-קטן (1) של סעיף זה לא יהא פטור מחיוב המס מחמת אותה
 השמטה: פקיד המחוז רשאי בכל עת להוסיף אותו נכס לפנקס או לרשימה,
ן שיש תוקף לפנקס או לרשימה, ומשהוסף הנכס יהא בעליו חייב מ ז : ל כ  ב
 בתשלום המס לשנה שההוספה חלה עליה ולתשלום כל מס לשנה או לשנים
 שלפני כן אשר בהן היה תוקף לפנקס או לרשימה. יש למסור לבעל הנכס
 מודעה בכתב על המס שהוטל עליו, והמס המוטל יגיע תשלומו כתום שלושים
 יום מיום המודעה, בהתחשב עם ההוראות שבפקודה זו בענין התנגדות וערעור.

 (3) אם השמיטו מן' הפנקס או מן הרשימה כל ענין שפקודה זו דורשת
ל אותו בהם, לא תהא השמטה זו כשהיא לעצמה עושה את הרשימה פסולה. א כ  ל

 .(4) הכללת שמו של כל אדם ברשימת חלוקה או ברשימת חלוקה נוספת בתור
 בעל כל קרקע, כשהיא לעצמה, אינה עושה אוהו אדם לבעל הקרקע לצורך פקודה
 זו ואינה עושה אותו חייב בתשלום מם רכוש חקלאי על הקרקע, אם אין הוא

 למעשה בעליה כמוגדר בםעיף 2.

ע עברות וענשיו. ו ב ק נו מוסר פרטים או אינו מגיש ידיעות בטופס ה  36. —(1) כל שאי
 כדרוש. עפ״י פקודה זו, או המוסר ביודעין הודעה כוזבת באחד הטופסים הקבועים
 וכל המסרב לענות על שאלה או המשיב במזיד תשובה כוזבת על שאלה שנשאל
 ע״י אדם כדי לקבל ידיעה שתאפשר לאותו אדם למלא כל תפקיד שהוטל עליו
 או לשמש בכל סמכות שניתנה לו עפ״י פקודה זו, יאשם בעברה, ולכשיצא חייב
 בדין יהא צפוי למאסר לא יותר משנה אחת או לקנס לא יותר ממאה פונט

י העונשין האלה כאחד. :•; •:'־'-*:י נ ש ל . ו  א

 (2) כל המפריע בדרד מן הדרכים לאדם אחר במלוי כל חובה שהוטלה עליו : •
 או בשמוש בסמכויותיו שניתנו לו •עפ״י פקודה זו, יאשם בעברה, ולכשיצא חייב
נט  בדין, יהא צפוי למאסר לא יותר משנה אחת או לקנס לא יותר ממאה פו

 או לשני העונשין האלה כאחד.

 (3) כל בעל נכסים או כל אדם שלא יקיים את הוראות סעיף 5 או סעיף 31
 של פקודה זו, יאשם בעברה, ולכשיצא חייב בדין יהא צפוי למאסר לא יותר
 משלשה חדשים או לקנס לא יותר מעשרים פונט או לשני העונשין האלה
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 כאחד, ונוסף על פד ישלם כל סכות של מס שד״יה עליו לשלמו, אילו מסר מודעה
 בהתאם לסעיפים הנ״ל או לאחד מחת.

 37. כל המחזיק בקרקע הממשלה בתוקף חוזה חכירה בלתי מפורש ישלם
 דמי חכירה לפי השער הקבוע בתוספת לפקודה זו לגבי מס רכוש חקלאי בעד אותה
 קרקע, בתנאי כי בעד קרקע שנטעוה עצי הדר, בננות, או עצי פרי, יהיו דמי
 החכירה לפי שער המס הקבוע בתוספת הנ״ל לסוג אדמת זריעה או לסוג אדמת

 שלחין שהקרקע היתה כלולה בו אלמלא נטעוה כד.

 38—(1) מס הרכוש החקלאי יהא חוב ראשון על הנכם שהוא חל עליו
 ואין לרשום בש.*ם פנקס ממשלתי כל פעולה ביחס לאותו נכס עד שלא

 ישולם מס הרכוש החקלאי המגיע בעדו.
 (2) בלא לפגוע בהוראות סעיף 32 מפקודה זו הרי אם נעדר מן הארץ בעל
 נכס שמגיע בעדו מם רכוש חקלאי, ישולם המם ע׳יי סוכנו ומותר לגבותו ממנו,
 אם יש סוכן כזה, עד לשעור הכספים שאותו סוכן גבה מטעם הבעל, אלא שלעולם

 ישאר הבעל אחראי כלפי הממשלה לתשלום מס הרכוש החקלאי.
 (3) מקום שאיזו אדמה או כל בנין תעשיתי מצויים בבעלות משותפת, מוהר
 לגבות את מם הרכוש החקלאי מכל בעל משותף או בעלים משותפים, ולבעל
 המשותף או הבעלים המשותפים שגבו ממנו את מס הרכוש החקלאי תהא הזכות
 לקבל תרומה מן הבעל המשותף האחר או הבעלים המשותפים האחרים, איש
 איש לפי מכסת חלקו בקרקע, ורשאי הוא לעקל את הקרקע או הבנין וכן (או)
 את ההכנסה המתקבלת מחש עד שיגבה את הסכום המגיע מן הבעל המשותף האחר

 או הבעלים המשותפים האחריפ.
 (4) שום דבר האמור בפקודה זו אין לראותו כאילו הוא משנה, מביא לידי
 גמר, או מבטל כל התחייבות מצד ארים כלפי בעל הקרקע שלו מכוח חוזה, הסכם
 או מכוח מסמר אחר, בענין התחייבותו של האריס לשלם לבעל הקרקע כל מס
 המגיע בעד הנכס, אלא שלעולם יישאר הבעל אחראי כלפי הממשלה לתשלום מס

 הרכוש החקלאי.

 39. המספרים והפרטים אשר בטופסי פנקסי מס הרכוש החקלאי, הפנקסים
 הנוספים של מם הרכוש החקלאי, רשימות השומא, רשיימות השומא הנוספות,
 רשימות חלוקת המם והרשימות הנוספות בענין חלוקת המם אשר בידי פקיד
 המחוז, דינם כדין פרטים ומחפדימ נכונים, בתנאי שיכללו בהם כל אותם תקונים

י הסעיפים 12(2), 16(1) או 27(1). ״ פ  שהוחלטו ע

י הקרקעות יהיו מסורים הפקוח וההשגחה הכלליים נ י  40. בידי מנהל סידור ענ
 על ביצועה של פקודה זו .

 41. רשאי זקן השופטים באישורו של הנציב העליון להתקין תקנות הקובעות
 את הניהג והפרוצדורה שינהגו לפיהם לגבי בקשות שתוגשנה לבית משפט מחוזי

 לכשתוגש בעיה משפטית עפ־׳י הוראות פקודה זו.

 42. רשאי הנציב העליון להתקין תקנות לביצועה של פקודה זו.

 43. כל אימת שיש לשלם מס רכוש חקלאי על כל קרקע, או כשאין לשלם
 מס כזה על כל קרקע •מחמת שהיא שייכת לסוג שבעדו אין משלמין מם עפ״י
 הוראות התוספת לפקודה זו, הרי התשלום או אי־התשלום של המס (הכל לפי הענין)

 מחזיקי קרקעות
 הממשלה עפ״י חוזה
 הכירה בלתי מפורש.

 המס יהא חוב ראשון
 על הנכס וכר.

 מופםי המסמכים
 שבידי פקיד
 המחוז דינם

 כהעתקים נכונים.

 מנהל סדור עניני
 הקרקעות יפקח
 על ביצועה של

 פקודה זו.
 סמכותו של זקן

 השופטים להתקין
 תקנות ידועות.

 סמכותו של הנציב
 העליון להתקין

 תקנות.
 תשלום או אי־
 תי״־לום מס לא

 יפגע בזכות
 בקרקע ולא יקבענה.
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) או י נה(א״  בעד אותה קרקע אין לראותו כפוגע בזכויותיה של ממשלת פלשתי
 בזכויותיו של כל אדם כלפי ממשלת פלשתינה (א״י) על אותה קרקע או כהוכחה
 לזכויות אלה, אלא שמותר להראות אותו תשלום או אי תשלום כהוכחה לחזקה בקרקע

. ( י נה(א״  נגד כל אדם זולת ממשלת פלשתי

 44.—(1) פקודת המעשרות (פדיון) והצו מיום עשרים וחמשה בספטמבר ביטול, וכר.
 שהופיע בעתון הרשמי מיום חמשה עשר בנובמבר, 1920, בענין שחרור כרמים
 שנטעו בהם גפנים אמריקניות ממס המעשר יחדל להיות להם תוקף באזור המתואר
 בכל צו שניתן ע״י הנציב העליון עפ׳יי סעיף 3 •מפקודה זו, החל מיום הראשון

 באפריל שלאחר תאריך אותו צו.

ה:  (2) פקודת מם הרכוש החקלאי מבוטלת בז

ו מסי 1 לשי 1935. מע  בתנאי שכל התקנות, ד״צוויים, המודעות, ההוראות, המינויים או הכתבים שג
 או נחתמו עפי׳י הפקודה המבוטלת בזה ואשר היו בתקפם בתאריך תחילתה של פקודה
ו או נחתמו עפ״י פקודה זו עד שיבוטלו או ישונו  זו יוסיפו להיות בתקפם כאילו ניתנ

 עפ״י הפקודה הזאת.

 התוספת.

 סוג תאור שעור המס

 מיל

 400 לכל דונם או
 חלק הימנו

 40 לכל דונם או
 חלק הימנו

 650 לכל דונם או
 חלק הימנו

 160 לכל דונם או
ו  חלק הימנ

 40 לכל דונם או
ו  הלק הימנ

 35 לכל דונם או
 חלק הימנו

 מטעי הדר (להוציא את נפת עכו)

 מטעי הדר (נפת עכו)

 מטעי בננות

 שטחי כפר בנויים או קרקע שנתיחדה לבנין,
 וכל קרקע אשר לדעת השמאי הרשמי יחדוה

 לבנינים

 אדמת שלחין מדרגה א
 וכן

 * מטעי פירות מדרגה א׳

,  אדמת שלחין מדרגה ב
 וכן

,  * מטעי פירות מדרגה ב
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 סוג תאור שעור המס

 מיל

 30 לכל דונם או
 אדמת שלחין מדרגה ג׳

 וכן

 * מטעי פירות מדרגה ג׳

 אדמת זריעה מדרגה :ג׳

7 

 חלק הימנו

 אדמת שלחין מדרגה ג׳
 וכן

 * מטעי פירות מדרגה ג׳

 אדמת זריעה מדרגה :ג׳
8 

 אדמת שלחין מדרגה 7 25 לכל דונם או
 וכן חלק הימנו

 * מטעי פירות מדרגה ד יי

 אדמת זריעה מדרגה בי
9 

 אדמת שלחין מדרגה ה׳ 20 לכל דונם או
 וכן חלק הימנו

1 , ה ה ג ף ך ת מ ך ר י י פ ע ט  * מ

 אדמת זריעה מדרגה 1;׳
10 

 אדמת שלחין מדרגה ף , 18 לכל דונם או
 וכן חלק הימנו

 * מטעי פירות מדרגה ף

 אדמת זריעה מדרגה ד׳
11 

 אדמת שלחין מדרגה ד 15 לכל דונם או
 וכן חלק הימנו

 * מטעי פירות מדרגה ד

 אדמת זריעה מדרגה ה׳
12 

 אדמת שלחין מדרגה ח׳ 12 לכל דונם או
 וכן חלק הימנו

 .* מטעי פירות •מדרגה ח׳

 אדמת זריעה מדרגה ף
13 

 אדמת שלחין מדרגה מ׳ 8 לכל דונם או
 וכן חלק הימנו

 * מטעי פירות מדרגה ט׳

 אפם
 אדמת זריעה מדרגה ד

 וכן
 אדמת שלחין מדרגה י׳

14 

 15 אדמת זריעה מדרגה ח׳ אפס

 יערות נטועים ואדמה דלה אפם
 ובלתי ראויה לעבוד

16 

 פרט למטעי הדר ובנאנות.

 הרולד מקמיכאל
 50 נמרץ, 1942. , נציב עליון.
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 פקודת אדמות הממשלה. •
 מס׳ 6 לש׳ 1942,

 פקודה המעבירה. למנהל סידור הקרקעות את הסמכות לחתום על חוזים לחכירת אדמוודממשלה,
 ולמנהל רישום הקרקעות את הסמכות לחתום על שטרי״מקנה של נכסים שנקנו ע״י הממשלה,

, 1922, מבוא. ( י נה(א״  הואיל וסעיף 12 וסעיף 13 של דבר המלך במועצה על פלשתי
 מקנים לנציב העליון את כל הזכויות על אדמות הממשלה או ביחס אליהן ומיפות
 את כוחו ליתן אותן אדמות במתנה או להחכירן או להרשות להחזיקן בחזקה

 זמנית בתנאים שיישרו בעיניו, בהתחשב עם הוראות כל פקודה ן

 והואיל ומן הרצוי לקבוע הוראות לענין מסירתן של סמכויות מסויימות מן
 הסמכויות האלה לידי פקיד אחר:

יי) בעצתה של המועצה  לפיכד מחוקק בזה הנציב העליון לפלשתינה(א׳
) לאמור:— י נאית(א״  הפלשתי

 1. פקודה זו תקרא פקודת אדמות .הממשלה, 1942.

 2. בהתחשב עם כל הוראה כללית או מיוחדת מאת הנציב העליון רשאי מנהל
 סידור הקרקעות לחתום בעד הנציב העליון ובשמו על כל חוזה. לחכירת אדמת

 ממשלה או על כל רשיון להחזקת אדמת ממשלה.

 3. בהתחשב עם כל הוראה כללית או מיוחדת מאת הנציב העליון רשאי
 מנהל רישום הקרקעות לחתום בעד הנציב העליון ובשמו על כל שטר מכר
ית קרקע ע״י ממשלת פלשתינה (א״י) או ע״י חילות הוד מלכותו  אשד על פיו נקנ

 או בעדם.

 השם הקצר.

 סמכותו של מנהל
 סידור הקרקעות
י ת  לחתום עי ח

 חבירה ועל
 רשיונות להחזקת
 אדמות הממשלה.

 סמכותו של מנחל
 רישום הקרקעות
 לחתום על שטרי

 מכר של קרקע
 שנקנתה ע״ י

 הממשלה או ע״י
 חילות הוד מלכותו

 או בעדם.

 ביטול.
 פרק קכב.

 הרולד מקמיכאל
 נציב עליון.

 4. פקודת אדמות הממשלה מבוטלת בזה.

 30 במרץ, 1942.

 פקודת היערות (תיקון).
 מס׳ 7 לש׳ 1942.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת היערות,

) לאמור:— נאית(א״י ) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתי י נה(א״  . הנציב העליון לפלשתי

 1. פקודה זו תקרא פקידת היערות (תיקין), 1942, וקוראין אותה כאחת עם חש* הקצר.
• א  פקודת היערות הקרויה להלן הפקודה העיקרית. פרס ם

 2. הפקודה העיקרית מתוקנת בזה ע״י הוספת הסעיף דלקמן שיסומן הוספת סעיף 27
 לפקודה העיקרית.

 כסעיף 27:—
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 צוויים עפ״ י
 פעיךז 13

 ״הוראה בעניז 27. כל מנשר המכריז על קרקע כעל מקום המיוחד ליער,
 תקפם של מנשרים « ,

ה 3 שניתן עפי׳י סעיף 3, כין לפני תאריד תקפו של סעיף זה י ע י ם 4  ע

 ובעני ז תקפם *5 ובין לאחר מכן, וכל צו עפ״י סעיף 13 המכריז על מקום
י  המיוחד ללער כעל אזור יער סגור, בין שניתן הצו לפנ
 התאריד ח־ד׳יל ובין שניתן לאחריו, רואין אותם כאילו ניתנו
 כדין ולפי החוק וכל תנאים שקדמו לאותו מנשר או לאותו
 צו רואיו אותה כאילו מילאו אחריהם, עד שלא יוכח ההיפך

 מזה ע׳׳י כל אדם הבא בטענה כזאת״
 הרולד מקמיכאל

 30 במרץ, 1942• נציב עליון.

 פקודת ההקצבה הנוספת, (941ר־940ן).
 מס׳ 8 לש׳ 1942.

 פקודה הבאה ליתן תוקף חוקי לתשלומים ידועים ששולמו בשנה שנסתיימה ביום שלושים ואחד
 במרץ, 1941, יתר על ההוצאה שנתאשרה בפקודת ההקצבה (1941*1940), 1940.

 הואיל ופקודת ההקצבה (1941*1940), 1940, הקציבה סכומים ידועים להוצאותיה
 של ממשלת פלשתינה (א״י) לש;:ה שנסתיימה ביום שלושים ואחד במרץ, 1941, ויש

 צורר להקציב סכומים נוספים לשרות הממשלה למשד אותה תקופה:

, בעצתה של המועצה ( נה(א״י  לפיכך מחוקק בזה הנציב העליון לפלשתי
 הפלשתינאית (א״י) לאמור:—•

 1. פקודה זו תקרא פקודת ההקצבה הנוספת (1941*1940), 1942.

 2. הואיל וסכום של ארבע מאות וחמשים ותשעה אלף חמש מאות ושמונים
נות המפורטות  ושמונה פונטים הוצא באופן המפורט להלן ולצורך המטרות השו
 בתוספת א׳ וב׳ לפקודה זו, יתר על הסכומים שהוקצבו לשנה שנסתיימה ביום
י פקודת ההקצבה (1941*1940), 1940, ושפורטו ׳  שלושים ואחד במרץ, 1941, עפ
 בתוספת א׳ וב׳ של אותה פקודה, לפיכך מכריזים בזה כי הסכום הנ״ל שולם והוצא
 כהלכה לשרותי ממשלת פלשתינה (אי׳י) באותה שנה, ובזה מאשרים ומקציבים

 אותו סכום נוסף על הסכומים הגזברים בפקודה הנ״ל לאותם השרותים.

 3. הואיל וסכומי הכסף המפירטים בתוספת א׳ לפקודה זו העולים בסף הכל
 למאתים ותשעים וארבעה אלף מאה ואחד עשר פונט הוצאו ע״י מנהל החשבונות
) ומכספיה לשרותים הנזכרים בה י נה(א״  הכללי מתור קופת ההכנסות של פלשתי
 יתר על הסכומים שהוקצבו לאותם השרותים לשנה שנסתיימה ביום שלושים ואחד
 במרץ, 1941, עפי׳י פקודת ההקצבה (1941*1940), 1940, ושפורטו בתוספת א׳
 לאותה פק*דה, לפיכך מכריזים בזח כי הסכומים הללו שולמו והוצאו כהלכה לשרוהי
 ממשלת פלשתינה (א״י) באותה שנה ובזה מאשרים ומקציבים סכומים אלה נוסף

 על הסכומים הנזכרים בפקודה היד׳׳ל ושפורטו בתוספת א׳ לאותה פקודה.

 מסי 32 לש׳ 1940.

 זשם הקצר.

 הקצבה.

 הרשאה להוצאת
 הכסה מתור קופת

 ההכנסות של
 פלשתינה (א״י)

 ומכספיה.
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 4. הואיל וסכומי הכסף המפורטים בתוספת ב׳ לפקודה זו, העולים בסך הכל

נט הוצאו ע״י המנהל  למאה וששים וחמשה אלף וארבע מאות ושבעים פו

( ות(א״י נאי  הכללי של מסלות הברזל מתוך קופת ההכנסות של מסלות הברזל הפלשתי

 ותקוים המתנהלים על ידיחן לשרותים הנזכרים באותה תוספת יתר על הסכומים

 שהוקצבו. לאותם שרותים לשנה שנסתיימה ביום שלושים ואחד במרץ, 1941, עפ״י

 פקודת ההקצבה (1941*1940), 1940, ושפורטו בתוספת ב׳ לאותה פקודה, לפיכד

 מכריזים בזה כי הסכומים הללו שולמו והוצאו כהלכה לשרותי מסלות הברזל

) והקוים המתנהלים על ידיהן באותה שנה, ובזה מאשרים י ות(א״ נאי  הפלשתי

 ומקציבים סכומים אלה נוסף לסכומים הנזכרים בפקודה הנ״ל לשרותים הנ״ל שפורטו

 בתוספת ב׳ לאותה פקודה.

 תוספת א.

) לשרותים הנזכרים להלן, בוםף על י נה(א״  חשבון המפרט את ההיצאות של ממשלת פלשתי
ד 31 במרץ, 4941  הסכומים שהוקצבו לאותם השרותים למשך התקופה שמיום 1 באפריל, 1940, ע

 עפ״י פקודת ההקצבה (1941*1940), 1940 :-־־

נט  פו
 4. בית המזכירות 9,332

 10. מחלקת המכס, האקסייז והמסחר 39,867
 19. רושם האגודות השיתופיות 48

 21. מחלקת העליה 4,189
 23. חיל הספר של עבר הירדן 115,085

 24. הגנה 833
 26. המחלקה לעבודות צבוריות 17,325
 28. האפיטרופוס על רכוש האויב 2,015

 28א. רושם חובות האויב 681
 36. הלואות חקלאיות 104,736

 ם״ה 294,111 פונט.

 תוספת ב.

דה לשרותיה ) והקוים המתנהלים על י י נאית(א״  השבון המפרט את הוצאות מסלת הברזל הפלשתי
ו לשרותים הנ״ל למשך התקופה שמיום 1 באפריל, 4940 יחנ  המפורטים להלן, נוסף על הסכומים שנ

 עד יום 31 במרץ, 1941, עפ״י פקודת ההקצבה (1941*1940), 1940.

 הרשאה להוצאת
 הכסף מתור קופת

 ההכנסות של מסלוח־
 הברזל הפלשתינאיות

 (א״י) והקוים
 המתנהלים על

 ידיהן.
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. י י מנזלת הבדיל י מפלת'הברזל גוםלת הברזל • _ - י  י
 הפלשתינאית(א״י) קנטרה—רפה החגיאזית : .,

 פדים• פזיבמ-' גירבט םזנט
ן ,,ג״ — ו ב ש  ח

 הוצאות הובלה ומסחר 475,! 17,517 — 18,992

ן ״ד״ — ו ב ש  ח

 הוצאות כלליות —י 8,769 — 8,769

ן ״ר׳ — ו ב ש  ח
.31,140 . ־ . . . ־ ־ ־ ־ ־  הוצאות יוצאות מן הכלל 31,140 -

ן ״ז״ — ו ב ש  ח
 תרומה לקרן המיוחדת של

 מסה״ב קנטרה—רפה (מחצית
 הדוחים) — 106,317 — 106,317

. t ן ״ח״ ו ב ש  ח
 . .הוצאות לשעת, חירום מחמת

 מעשי חבלה ולאמצעי הגנה — — . 259 259

 .ם*ה 32,615 132,603 259 165,477

 הרולד מקמיכאל
 30 במרץ, 1942. נציב עליון.

 פקודת חריג (תיקון).
 מס׳ 9 לש׳ 1942.

 פקודה המתקנת את פקודת הדיג, 1937 .;

) לאמור:— נאית(א״י ה בעעתה של המועצה הפלשתי ז ) -מחוקק נ נה(א״י  הנציב העליון לפלשתי

ג (תקון), 1942, וקוראיו אותה כאחד עם פקודת  העם הקצי• 1. פקודה זו תקרא פקודת הדי

, 1937• הדיג, 1937, הקרויה לקמן הפקודה העיקרית.  מס׳ 6 לש

 ;הוספת סעיו* חדש 2. הפקודה העיקרית תתוקן ע׳־׳י הוספת הסעיף דלקמן בסופה כסעיף 13:—
 לפקודה העיקרית.

 ״הגבלת פעולות 13. מושל מחת ופקיד הדיג הראשי דשאים יחדיו, במודעה

 שתפורסם בכל עת שהיא, לצמצם את פעולות הדיג של כל
ג או דיגים בעלי רשיון (למרות כל דבר האמור ברשיון הדיג  די
 שלו או שלהם וזו למרות כל תנאים המצורפים לרשיון) לעתים
י ״ ) לשיטות קבועות, אם ע או ) ן כ ם ו י ע ו ב  קבועות או למקומות ק

עה תור לדיג ואם באופן אחד.״ ' / ; קבי י יי :  י[""' י י
 : ־' י ״ י הרולד מקמיכאל

 30 במרץ, 1942. נציב עליון.

 הדיג ע״י
 קביעת תור •וכר.
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 פקודת מס ההכנסה (תקון),
 מם׳ 10 לש׳ 1942.

 פקודה המתקנת את פקודת מם ההכנסה, 1941.

- ר: ) לאמו נאית(א״י ) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתי י נה(א״  הנציב העליון לפלשתי

 השם הקצר.

 מס׳ 23 לש׳ 1941.

 תקונים לפקודה
 העיקרית.

 התחלת התוקף.

 ״תביעות לשחרור
 עפ״י סעיף 62

 או סעיף 63.

 1. פקודה זו תקרא פקודת מס ההכנסה (תקון), 1942, וקוראיו אותה כאחת
 עמ פקודת ימם ההכנסה, 1941, הקרויה לקמן הפקודה העיקרית.

 2. —(1) בפקודה העיקרית יובלעו התקונים המפורטים בתוספת לפקודה הזאת.
 (2) הסעיף דלקמן יוסף לפקודה העיקרית ויבוא לאחר סעיף 63 הימנה:—

 63 א. תביעה לשחרור עפ״י סעיף 62 או סעיף 63 של
 הפקודה הזאת תוגש תור שנתים מיום גמר שנת ההערכה

ה:  שהיא מתיחסת אלי

 בתנאי כי אותה תביעה תקובל, אפילו אם לא הוגשה תוך
 תקופת השנתים הנ״ל, ובלבד שתוגש תור שש שנים מיום גמר
 שנת ההערכה ותוך ששה חדשים למן היום אשר בו נתברר
 הסכום המתאים של מם ההכנסה בממלכה המאוחדת או מס

 ההכנסה בקיסרות, כפי הענין״.

 3. פקידה זו תקבל תוקף ביום הראשון באפריל, 1942, פרט לתקון לסעיף 13
 של הפקודה העיקרית (המפורט בתוספת לפקודה זו) ואותו תקון רואין אותו

 כאילו קבל תוקף ביום הראשון בספטמבר, 1941.

 התוספת.
ק ו ן. ת  ה

 הכנס את ההגדרה דלקמן במקום הגדרת המונח ״חברה״:—
׳ פירושה כל חברה הרשומה עפ״י החוק הנוהג בפלשתינה  ״״חברה,

 (א״י) או במקום אחר, והיא תכלול גם אגודה שיתופית״.
- ־ : ( ב  הכנס את הפםקא דלקמן במקום פסקא (

 ״(ב) דוחים מכל עבורה, לרבות השווי השנתי המוערך של כל מעון,
 פנסיון או דירה או כל קצבה אחרת: בתנאי שלא ישולם מים
 הכנסה עפ״י פםקא זו בעד קצבת מחיה, קצבת נסיעה או קצבת
 נציגות אם מוכיחים להנחת דעתו של פקיד ההערכה כי אותה קצבת
ן  מחיה, קצבת נסיעה או קצבת נציגות לא הוצאו למטרות; שאי
 •מתירין בעדן ניכוי עפ״י סעיף 13: ובתנאי כי אם הקצבה היא
 קצבת נציגות, לא יעלה סכום הקצבה על 15% מן הדוחים מכל

 עב״דה״.

 בפסקא (ג) דדסף את התנאי דלקמן לסוף הפםקא:— .
 ״בתנאי כי מקום שהקרקע וההשבחות שעליה הוערכו לצודד פקודת
 מס הרכוש העירוני, 1940, רואין את השווי השנתי הנקי שנתקבל עפ״י

 הפקודה הנ״ל כאותו השווי השנתי הנקי״.

ת י ד י ע  ההוראה שבפקודה ה
 *שר תתוקג.

 סעיף 2.

 סעיף חמשה,
 סעיף קטן (1).
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 זז ת ק ו ן.

—: (1 )  התנאי דלקמן יוסף לפני סעיף קטן (2) ויסומן כתנאי לסעיף קטן
 ״בתנאי כי בעד שנת ההערכה, 1942־1941, ישולם מס ההכנסה
 בשעור של שבעה חלקים משנים עשר מדרגת המס או מדרגות

 המס המפורט(ו) ת לקמן״.

 התנאי יבוטל.

 הסעיף יבוטל והסעיף הבא יבוא במקומו:—
 ״6. מם יוטל וייגבה בעד כל שנת הערכה מן ההכנסה החייבת
 במם של כל אדם בשנה הקודמת לשנת ההערכה ואפילו פסק מקור

 ההכנסה לפני שנת ההערכה או במשך שנת ההערכה״.

 בפסקא (ג) של סעיף קטן (1) במקום המלים ״לפטור את הכנסתן של
ת הכנסתה של כל אגודה  אגודות שיתופיות״ הכנת את המלים ״לפטור א

 שיתופית״.
 סעיף קטן (2) יבוטל.

 בפםקא (א) תבוטלנה המלים ״חוץ מבמקרים הקבועים לקמן״.
 בפסקא (ג) הכנס ו1ת המלים ״וכל סכום שנתקבל ממכירתם או מחיר
 המכונות החדשות, הכל לפי הסכום הקטן יותר״ במקום המלים ״למן היום
 אשר בו קבלה פקודה זו תוקף וכל סכום שנתקבל ממכירתם של המכונות

 והציוד הישנים״.

 בפסקת משנה (11) של פסקא (ט) לאחר המלים ״החייבים במס לאותה
 שנה״, הכנס את המלים ״ממקור ההכנסה, שבעדו תובעין פחת״ ולאחר
, באותה פסקא הכנס את המלים ג  המלים ״החייבים במס״ בשורות ב׳ ד

 ״מאותו מקור״.
) הכנס את פסקת המשנה  במקום פסקת משנה (!!!) של פסקא (ט,

 דלקמן:—
 ״(111) הסכום הכולל של ניכוי זה שיינתן עפ״י פקודה זו בצירוף הסכ״מ

ל של הפחת שהל מחמת הכליה והבליה לפני תאריד תחילת ל כ  ה
 תקפה של פקודה זו אשר יחושבו לפי השעורים הקבועים לא יעלה
 בשום אופן על מריר הקרן של הבנינים, המכונות, הציוד או הרהיטים

 לאדם החייב במס ז״.
 פסקא (י) תבוטל, וחחקא (י״א) תסומן כפסקא (י׳).

 התנאי דלקמן יוסף לפני סעיף קטן (2) כתנאי לסעיף קטן (1) :—
) של סעיף 5(1),  ״בתנאי כי לגבי הכנסה שהוערכה עפ״י פםקא (ג,
 הנכוי האחד שיותר יהא רבית על משכנתא בשעור של לא יותר
 מן השווי השנתי הנקי של הקרקע וההשבחות שעליה כפי שנקבעו

/  עפ״י אותה פםקא׳
 הכנם את הסעיף קטן דלקמן במקום סעיף קטן זה:—

 ״(2) כל אימת שבעל קרקע משתמש בקרקע ובהשבחות שעליה
 בכל מסחר, עסק, מקצוע, או מקציע חפשי לצרכי דיוח, או שהמחזיק
 בהן משתמש בהן ללרתה מטרה ללא תשלום דמי שכירות, הרי לצרכי
 סעיף זה מבררין אה סעיפי ההכנסה, פרט להכנסה מן הרכוש, מתור

 ההוראה שבפקודה העיקרית
 11שר חתוקז.

 סעיף חמשה.
 סעיף קטן (2)>

 סעיף ששה.

 סעיף שמונה.

 סעיף אחד עשר.
 סעיף קטן (1).

 סעיף שנים עשר
 סעיף (2).
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 שינכו את השווי השנתי של אותה קרקע ואותן השבחות, כפי שנקבעו
 עפ״י פקודת מס הרכוש העירוני, 1940, או עפ״י פקודת מס הרכוש
 החקלאי, 1935, הכל לפי הענין, מן ההכנסה הכוללת החייבת במם של
 אותו בעל או אותו •מחזיק, ויצרפו אל הסכום המתקבל לאחד ניכוי
 זה את דמי התיקונים ושאר הוצאות, לרבות ריבית משכנתא ופחת

/  שתובעין בעד אותו רכוש׳
 המלים ״המס על עודף הרווחים בממלכה המאוחדת״ המופיעות בפםקא

 (ז), תמחקנה.
 סעיף זה יבוטל ובמקומו יב*א הסעיף דלקמן:—

 ״14.—(1) סכום ההפסד שהפסיד כל אדם במשך השנה הקודמת
 לשנת ההערכה בכל מסחר, עסק, מקצוע או מקצוע חפשי אשר, אילו
 היה דיות, היה חייב בהערכה עפ״י פקודה זו מותר לנכותו מהכנסתו

 של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנה.
 (2) אס בשנה הקודמת לכל שנת הערכה הפסיד אדם בכל עסק,
 מסחר, מקצוע, או מקצוע חפשי שהוא מנהלו, אם לבדו ואם בשותפות,
 סכום שאי אפשר לכסותו בשלמותו מהכנסתו ממקורות אחרים באותה
 שנה, מעבירין את סכ*ם ההפסד בשעור שאינו מתכסה מהכנסתו
 ממקורות אחרים באותה שנה, לחשבון השנים הבאות ומנכין אותו,
 ח״־ץ מבמקרים הקבועים לקמן, מן הסכום אשר, אלמלא אותו הפסד,
 היה מהוה את הכנסתו החייבת במס במשד שש השנים הרצופות הבאות
 בתנאי כי הסכום של כל הפסד כזה שהותר לנכותו בשעת חישוב
 ההכנסה החייבת במס של כל שנה שהיא לא ינוכה בחישוב ההכנסה
 החייבת במס של כל שנה אחרת, ובתנאי כי בשום מקרה לא יורשה
 ניכוי כזה בשעיר אשר יפחית את המם המגיע בעד כל שנת הערכה
 שהיא עד כדי פחות ממחצית הסכום שהיה צריך לשלמו אלמלא הותר

 הניכוי הזה.

 (3) שום דבר האמור בסעיף זה לא יפורש כאילו הוא מתיר את
 ניכויו של כל הפסד בכל עסק, מסחר, מקצוע או מקצוע חפשי שמנהלין

 אותו בחוץ לארץ״.

 הכנס את הביטוי ״200 פונט״ במקום הביטוי ״250 פונט״.

 סעיף זה יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן:—

 16—(1) בבירור ההכנסה החייבת במס של •אדם
 המוכיח להנחת דעתו של פקיד ההערכה כי במשך השנה
 שקדמה לשנת ההערכה היתה לו אשד, שחיתה אתו
 או שכל כלכלתה היתה עליו ינוכה סכום של מאה פונט.

 ההוראה שבפזורה העיקרית
 **עור תתי&ו.

 (2) בבירור ההכנסה החייבת במם של אדם המוכיח
ת ההערכה  להנחת דעתו של פקיד ההערכה כי במשד שנ
 היו לו ילדים שכל כלכלתם היתה עליו ואשר לא מלאו
 להם עשרים שנח ינוכה סכום של ארבעים פונט בעד
 הילד(ה) הראשון(ד»), שלושים פונט בעד הילד(ה)

 סעיף שלשה
 עשר.

 סעיף ארבעה
 עשר,

 סעיף חמשה עשר.

 סעיף ששה עשר.

 ״ניכוי בעד
 ה«שת.

 ניכוי בעד
 ילדים.
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 השני(ה), עשרים פוגט בעד הילד(ה) השלישי(ת),
 ועשרה פונט בעד הילד(ה) הרביעי(ת).

 (3) בבירור ההכנסה החייבת במס של אדם שאינו
 ראוי לניכוי עפ״י סעיף קטן (1) או סעיף קטן (2)
 והמוכיח להנחת דעתו של פקיד ההערכה כי במשך כל
 חלק של השנה שקדמה לשנת ההערכה הוציא כספים•
 על כלכלתו של אדם נטול אפשרות לכלכל את עצמו
א, הו  או על כלכלתו של ילד(ה), זולת ילדו(ילדתו) '
 שלוו ימלאו לו(ה) עשרים שנה ביום האחרון של השנה
 : שקדמה לשנת ההערכה, מנכין את סכום ההוצאות

 שהוציא כך, בתנאי שהמקסימום יהא חמשים פונט בעד
 %m אחד כזה או בעד ילד(ד.) אחד(ת) כזה (כזאת)״.

 סעיף זה יבוטל, ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן:־—

 ״22.—(1) בשסבור פקיד ההערכה כי כדי להשתמט מן המס או
 להפחיתו לא חלקה חברה, שהפיקוח עליה הוא בידי לא יותר מחמשה
 בני-אדם, לבעלי המניות שלה בתור דיוידנדות דוחים שהרויחה בכל
 תקופה המסתיימת לאחר היום דד31 במרץ, 1941, ושהיה אפשר לחלקם
 בלי לפגוע לרעה בעסק הקיים של החברה, רשאי הוא להתיחס לאותם
 דוחים בלתי מחולק• ם או לחלק מהם כאל דוהים שחולקו, ואז מעריכין

 את האנשים הגיגעיט בדבר כאנשים שקבלו אותם דוחים.

 (2) כשסבור פקיד ההערכה כי איזו טרנסאקציה המפחיתה או עשויה
 להפחית את סכומ המס שיש לשלמו היא מלאכותית או פיקטיבית או
 כי למעשה לא יצו1ה לפועל פעולת העברה מסויימת, רשאי הוא שלא
 להתחשב באותה מדנסאקציה או באותה פעולת העבדה, ואז יעריכו

 לפי זה את האנשים הנוגעים בדבר. •

 (3) בסעיף זה —

 (א) ״פעולת העברה׳׳ כוללת כל נאמנות, מתנה, הסכמה, הסכם או
 סידור ?

 (ב) רואי! חברה כחברה המסורה לפיקוחם של לא יותר מחמשה
י  י בני אדם — ־ - ״ •

 (!) m בל המשה בני אדם, או פחות מזה, משמשים יהד
 או יכולים לשמש יחד בפיקוח על עסקי החברה או
 זכאים לרכוש את הפיקוח הנ״ל בין במישרין ובין בעקיפין,
 וביחוה אך בלי לפגוע בכללותן של המלים דלעיל, אם כל
 חמשה בני אדם, או פחות מזה, מחזיקים ביחד או זכאים
 לרכיש את רוב הון המניות או •את סמכות ההצבעה של

 החברה ז או

 (!!) m כל המשה בני אדם, או פחות מזה, מחזיקים או זכאים
 לרכוש. או את רובו של הון המניות המוצא של החברה

 ההוראה שבפקודה העיקרית
 8שר תתוקן.

 סעיף עשרים ושנים.
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 או אותו חלק של ההון שהיה מזכה אותם לקבל את: רוב
 סכום ההכנסה שחולקה, אילו היתה ההכנסה מתחלקת

: ־  למעשה בין החברים: •י־ ; :

 בתנאי שאין לראות חברה כחברה המסורה לפיקוחם
 של לא יותר מחמשה בני אדם אם —

 (א) המניות בחברה המצטרפות ללא פחות פד80% של
 הון המניות הן בידיה או בפיקוחה של חברה שאץ

 הוראות הסעיף הזה חלות עליה > או

 (ב) חילקה החברה במשד שנת ההער3ה,בתור דימדגדה
 סכום של לא פחות מ־75% של ההכנסה החייבת

 במס; או

 (ג) החברה היא חברה שהצבור מעונין בה במידה
 ניכרת.-

 (4) שום דבר האמור בסעיף .זה לא ימנע הגשת ערעור ,בהתאם
 לסעיף 53 על הערבה של פקיד ההערכה על יסוד החלטה שקבל בשמשו

 בשיקול הדעת המסור לו לפי סעיף זה״•

 סעיף זה יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף דלקמן:— י

 ״23. המם על ההכנסה החייבת במס של כל אדם זולתי הברה
 יוטל לפי הדרגות דלקמן:—

 ההוראה שבפיקודה ה$י9ריה
 **שר התוקן.

הראשונים — המשים מיל.  על כל פינט מ־400.פונט:
 על כל פונט כר400 פונט הבאים — שבעים וחמשה

<  מ
 על כל פונט מ״400 הפונט שלאחריהם — מאה ועשרים.:••
 .... וחמשה מיל. .

 על כל פונט מ~400 הפונט שלאחריהם — י מאתים מיל.
 על כל פונט מ־500 הפונט שלאחריהם — שלש מאות מיל,

 על כל פונט נד500 הפונט שלאחריהם — ארבע מאות
 מיל. —

 על כל פונט מן הסכום הנותר — חמש מאות
 מיל״.

/ , ל  החלף את המלים ״מאה מיל״ במלים ״מאה וחמשים מי

 הוסף לאחר המלים ״בשעור שהחברה שלמה או חייבת לשלם״ את
 המלים ״כפי שהופחת עפ״י כל שחרור שניתן עפ״י סעיף 62 או סעיף 63

 של הפקודה הזאת״.

 החלף את המלים ״עפ״י הסעיפים 16 ד17 להשבת משפחה או ביטוח
 חיים״ הבאות בתנאי לסעיף-קטן זה, במלים ״עפ״י הסעיפים 15, 16, ד17׳/

 סעיף עשרים
 ושלושה.

 סעיף עשרים
 וארבעה.

 סעיף עשרים
 וחמשה,

 סעיף קטן (1).

 סעיף עשרים
 ושמונה.

 סעיף קטן (1).
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 החלף את הסעיף הקטן הזה בסעיף קטן דלקמן:—

 ״35.־-(!) כשאדם משלט ריבית על משכנתא לאדם שאינו תושב
 פלשתינה (א״י), הרי, בשלמו את הריבית ינכה ממנה מם בשעור של
 10% מכל ררנט של אותה ריבית, ומיד יגיש לפקיד ההערכה חשבון
 הסכום שניכה ויודיע לו את שמו וכתובתו של האדם שהריבית מגיעה
 לו וכל סכים נזה יהא חוב המגיע מאת האדם הנזכר לראשונה לממשלת
, שצריך לשלמו תוך חודש ימים מן היום אשר בו ( י נה(א״  פלשתי

 נעשה אותו ניכוי, וגובין אותו כדרך שגובין חוב כזה״.

 החלף סעיף קטן זה בסעיף קטן דלקמן:—
 ,,(2) כל אימת שאיזה אדם החייב במס לא קבל את ההודעה
 המוזכרת בסעיף קטן (1) של סעיף זה לפני דר20 בספטמבר, בכל
 שנה, יהא זה •מחובתו של כל אדם כזה למסור מודעה לפקיד ההערכה
י היות הראשון באוקטובר, באותה שנה, ולהודיע בה כי הוא חייב  לפנ
 בתשלום מם וכל אדם שאינו מוסר מודעה כזאת או המתרשל במסירתה

 יאשם בעברה על פקודה זו״.

 החלף את המלים ״הרך זמן שיוגבל במודעה״ במלים ״תוד זמן הוגן״.

סף את המלים ״או סעיף 5(1)(ג)״ לאחר המלים ״סעיף 5(1)(ב)׳/ הו ' 

 במקום המלים ״מקום ששני אנשים״ עד ״פקודת השותפויות, מס׳ 19
 לש׳ 1930״ הכנס את המלימ דלקמן••:-־

 ״מקום שאיזה עסק, מסחר, מקצוע, או מקצוע חפשי, המתנהל
 ע״י שני א3שים יחדיו או יותר משנים נרשם כשותפות בפלשתינה

 (א״י)׳•/

: ״תור שנת ״  הוסף את המלים דלקמן לאחר המלים ״המנהל דשאי
 ההערכה או תוך שנתים לאחר תום שנת ההערכה״.

 בשורה השלישית תבוטלנה המלים ״המבקש כי יטפלו בו באמצעות
 סוכן כזה״.

 הרולד מקמיכאל
 נציב עליון.

 הוזור»זז שגפקץרה דז^מודמז
.  »שר תתוסו

 סעיף שלשים
 וחמשה.

 סעיף קטן (1).

 סעיף שלושים,
 וששה, מעיף קטן

.(2) 

 סעיף שלושים
 ושמונה.

 סעיף ארבעים ואחד,
 סעיף קטן (1).

 סעיף ארבעים
 וחמשה.

 סעיף ארבעים
 ותשעה.

 סעיף המשים ואחד.

 30 בבודיו, 1942.




