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הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות( )מס׳ ) (2תיקון( ,תשל״ה. 1975--
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לדגי בקלה קפואים( )מס׳ ,(2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
תשל״ה—1975

1800
1805

צו מס הבולים על מסמכים )הוספת פטור בתוספת ב׳ לחוק( ,תשל״ה—1975

.

.
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הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון( ,תשל״ה— — 1974תיקון טעות

.

,

1806

תיקון טעויות דפוס

פקודת מס הכנסה
הוראות בדבר ניהול פ נ ק ס י חשבונות ש ל ה כ נ ס ה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  130לפקודת מם הכנסה י ,אני מורד .לאמור:
בהוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות( )מס׳  ,(2תשל״ג—1973
.1
ההוראות העיקריות( ,בפרק אי ,בסעיף — 1

2

)להלן —

)(1

בהגדרת ״מזומן״ ,במקום ״שהתאריך״ יבוא ״שקיבל הנישום ושהתאריך׳!

)(2

אחרי הגדרת ״מזומן״ יבוא:
״״סרט קופה רושמת״ — סרט של קופה רושמת תקנית שאישר מנהל המכס
והבלו לפי פרט  84.52.2000לתעריף המכס ,וכל קופה רושמת אחרת שרכש
הגישום עד יום פרסומן של הוראות אלה.״

.2

בפרק ב׳ להוראות העיקריות —
) (1בסיסה של פסקה ) (2לסעיף )5א( ,פסקה ) (1לסעיף  8ופסקה ) (1לסעיף 9
יבוא ״ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות״;
)(2

״ ס פ י פדיון יומי

אחרי סעיף  6יבוא:
6א.

תיעוד פנים שהוא ספר פדיון יומי יהיה ספר כרוך ויכלול —
)(1

שם הנישום!

) (2תאריך ז
) (3סכום כל תקבול בנפרד שנתקבל תמורת מכר או
שירות וכן סכום כל תקבול שנתקבל בעד חוב בשל מכר או
שירות! ניתן שירות מחוץ למקום עסקו הקבוע של הנישום
או נשלחו מעסקו טובין שמכר ,יירשם ליד סכום התקבול
שם הלקוח והמען בו ניתן השירות או אשר אליו נשלחו
הטובין!
) (4סיכום בדיו של כל התקבולים אשר ייעשה בסוף אותי
^
יום או למחרתו בבוקר.״
בפרק ג׳ להוראות העיקריות ,בסעיף ) 12ב( ,אחרי ״וכל תשלום במזומן״ יבוא
.3
״או בשיק״.
.4

בתוספת א׳ להוראות העיקריות —
)(1

בסעיף )2א( ,בדישה ,במקום ״2,000,000״ יבוא ״3,500,000״ !

) (2בסעיף )2ב( ,ברישה ,במקום ״750,000״ יבוא בכל מקום ״1,250,000״!
ובמקום ״2,000,000״ יבוא ״3,500,000״ !
1

2

דיני מזיינת ישדאל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ם״ח תשק״׳ה ,עמי .42
ק״ת תשל״ג ,עמ׳  ;626תשל״ד ,עמי  ;969תשל״ה ,עמי .509

קובץ ה ת ק נ ו ת

 ,3341י״ב בסיון תשל״ה22.5.1975 ,

) (3בסעיף )2ג( ,בדישה ,במקום ״250,000״ יבוא בכל מקום ״400,000״ ובמקום
״750,000״ יבוא ״1,250,000״.
.5

בתוספת בי ,להוראות העיקריות —

תיקון ת ו ס פ ת ב׳

) (1בסעיף  ,1בהגדרת ״סיטונאי״ ,אחרי ״לקמעונאי״ יבוא — ״או לבעל עסק
אחר אשר הטובין משמשים אצלו כמלאי״!
)(2

בסעיף )2א( —
)א( בדישה ,במקום ״1,000,000״ יבוא ״2,000,000״ !
)ב( בפסקה )) (2א( ,במקום ״היא  75לירות או יותר״ יבוא ״היתד.
בתחילת שנת המם  150לירות או יותר ,או שנקנו לראשונה במשך אותה
שנת המס ועלות היחידה שלהם היא  150לירות או יותר״!
)ג(

^

בפסקה )2ב( ,בדישה ,במקום ״75״ יבוא ״150״ !

) (3בסעיף )2ב( —
)א( בדישה ,במקום ״400,000״ יבוא בכל מקום ״650,000״ ובמקום
״1,000,000״ יבוא ״2,000,000״ !
)ב( בפסקה ) (6במקום ״50״ יבוא ״100״.
.6

בתוספת ג׳ להוראות העיקריות
)(1

—

תיקיו תוספת ׳
ג

בסעיף )2א( —
)א( בדישה ,במקום ״750,000״ יבוא ״1,250,000״ <
)ב( בפסקה ) ,(5במקום ״200״ יבוא ״300״ !

) (2בסעיף )2ב( —
)א( בדישה ,במקום ״400,000״ יבוא בכל מקום ״650,000״! ובמקום
״750,000״ יבוא בכל מקום ״1,250,000״ ובמקום ״150,000״ יבוא ״250,000״.
)ב(
.7
^

בפסקה ) ,(4במקום ״200״ יבוא ״300״.

בתוספת ד׳ להוראות העיקריות
)(1

—

תיקון ת ו ס פ ת ד׳

בסעיף )2א( —
)א( ברישה ,במקום ״750,000״ יבוא ״1.250,000״ !
)ב( בפסקה ) ,(2במקום ״200״ יבוא ״400״.

) (2בסעיף )2ב( ,במקום ״150,000״ יבוא בכל מקום ״250,000״ ובמקום
״750,000״ יבוא בכל מקום ״1,250,000״.
)(3

בסעיף )2ג( ,במקום ״150,000״ יבוא בכל מקום ״250,000״.

בתוספת ה׳ להוראות העיקריות ,בסעיף  ,1בהגדרת ״בעל מקצוע חפשי״ ,אחרי
.8
״הנדסאי״ יבוא ״חוקר פרטי״.

ת י ק ו ן ת ו ס פ ת ה׳

בהגדרת ״בית ספר״ ,בסופה ,יבוא

תיקו! ת ו ס פ ת ח׳

בתוספת ח׳ להוראות העיקריות ,בסעיף
.9
״לרבות גן ילדים״.
קובץ ה ת ק נ ו ת
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,1
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תיקון ת ו ס פ ת ל׳

תיקון ת ו פ פ ת י״א

 .10בתוספת י׳ להוראות העיקריות ,בסעיף  ,2סעיפים קטנים )א( ר)ב( ,במקום
״2,000,000״ יבוא בכל מקום ״3,500,000״ ובמקום ״100,000״ יבוא בכל מקום ״."170,000
.11

בתוספת יי־׳א להוראות העיקריות - -
)(1

בסעיף — 2
)א( בדישה של סעיף קטן )א( ,במקום ״1,000,000״ יבוא ״1,500,000״
ובסופו יבוא:
״לרבות:
)(1

ספר קופה!

)(2

ספר כניסת טובין?

!
ת
ו
נ
מ
ז
ה
) (3ספר
) (4שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו ברשימת פדיון יו
או בסרט קופה רושמת %

)ב(

)(5

רשימת פדיון יומי או סרט קופה רושמת!

)(6

חשבוניות לגבי שירות בסכום של  300לירות או יותר!

)(7

רשימת כלאי לסוף שנת המס.״

^

במקום הדישה לסעיף קטן )ב( יבוא:
״נותן שירות שמחזור עסקו עולה על  500,000לירות אך אינו עולה
על  1,500,000לירות או שמחזור עסקו פחות מ־ 500,000לירות אך
בעסקו  5מועסקים או יותר חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול
לפחות —״!

)ג(
)(2

בסעיף קטן)ב( בפסקה ) ,(5במקום ״200״ יבוא ״300״.

בסעיף — 3
)א( בפסקה ) (3בדישה ,אחרי ״מטענים או נוסעים״ יבוא ״וכן מארגן
הובלת מטענים לשם ביצועה בידי אחרים״!
)ב(

בפסקה ) ,(4פסקת משגה )ד( תסומן )ה( ולפניה יבוא:
״)ד( ,פירוט התיקונים שנעשו ופירוט החלפים שנצרכו ,אלא אם
צויינו פרטים אלה בחשבונית שהוצאה ללקוח.״

ת י ק ו ן ת ו ס פ ת י״ב

.12

בתוספת י״ב להוראות העיקריות ,בסעיף — 2
)(1

בסעיף קטן)א( ,בדישה ,במקום ״750,000״ יבוא ״1,000,000״ !

) (2בסעיף קטן )ב( ,בדישה ,במקום ״250,000״ יבוא "350,000״ ובמקום
״750,000״ יבוא ״1,000,000״.

1802

קובץ ד  ,ת ק מ ת  ,3341י״ב בסיון תשל״דז22.5.1975 ,

^

.13

אחרי תוספת י״ב להוראות העיקריות יבוא:

ה ו ס פ ת ת ו ם פ ת י״ג

״תופפת י״ג
ניהול פנקסי חשבונות על־ידי עוסקים אחרים

.1

בתוספת זו —

״עוסק אחר״ — נישום המנהל עסק לרבות משלודיד ולא חלה עליו
תוספת אחרת מן התוספות להוראות אלה!
״תיק תיעוד חוץ״ — תיק שבו יישמר תיעוד החוץ לפי סדר קבלתו.
חובת ניהול
מערכת חשבונות

) .2א( עוסק אחר שמחזור עסקו עולה על  250,000לירות או שמחזור
עסקו אינו עולה על  250,000לירות אך בעסקו  3מועסקים או יותר,
חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:
) (1סרט קופה רושמת או ספר פדיון יומי!
) (2ספר תקבולים ותשלומים!
) (3תיק תיעוד חוץ!
)(4
)(5

רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
רשימת המלאי לסוף שנת המס.

)ב( עוסק אחר שמחזור עסקו אינו עולה על  250,000לירות
ובעסקו מועסק אחד או  2מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות
שתכלול לפחות:
) (1סרט קופה רושמת או ספר פדיון יומי 5
) (2ספר תקבולים ותשלומים!
) (3תיק תיעוד חוץ.
רישום הסיכום
היומי

 .3על אף האמור בסעיף ) 12ב( לפרק ג׳ להוראות אלה ,ירשום עוסק
אחר בטור התקבולים של ספר התקבולים והתשלומים את הסיכום היומי
של ספר פדיון יומי או של סרט קופה רושמת.״

)א( ההוראות הכלולות בתוספת י״ג יחולו לגבי סוגי הנישומים המשתייכים
^ פ יים המפורטים בנספח להלן.

הוראות מעבר

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,יחולו הוראות תוספת י״ג גם לגבי סוגי
נישומים שאינם כלולים בנספח ,אם אינם חייבים יותר בניהול חשבונות על פי אחת
מהתוספות א׳ עד י״ב להוראות העיקריות בשל תיקונן על פי הוראות אלה.
נספח
.1

תעשיית טקסטיל כולל:

בתי מלאכה העוסקים בעיבוד חומר גלמי לתעשיית חוטים ,ומטוויות חוטים
מכל הסוגים; בתי מלאכה העוסקים באריגה ,צביעה ,סריגת בדים ,ייצור
חבלים וחוטי קשירה ,ייצור בדי יוטה ושקי בד ,צמר גפן רפואי ,שעווניות,
שטיחים וכיוצא באלה.
קובץ ה ת ק נ ו ת  ,3341י״ב בסיון תשל״ה22.5.1975 ,
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.2

תעשיית הלבשה ומוצרי טקסטיל כולל:

בתי מלאכה העוסקים בתפירת מלבושים עליונים ותחתונים! ובגמירה מוצרי
טקסטיל כגון — ,מפית! וילונות מוכנים! שמיכות! ייצור כובעים ודברי
הלבשה אחרים.
.3

תעשיית עור ומוצריו כולל:

בתי מלאכה העוסקים בבורסקאות ובתי מלאכה המייצרים מוצרי עור
ותהליפיהם כגון :נעליים! ארנקים! מזוודות.
.4

ייצור ומסחר קמעונאי בעץ ומוצריו כולל:

בתי מלאכה העוסקים בייצור ארגזים! כלי עבודה! כלי בית מעץ וכן נגדיות
לרהיטים מעץ ,נגדיות לחלקי בנין ,וחנויות לממכר רהיטים.
.5

מסחר שירותי אוכל והארחה כולל:

מסעדות! םטקיית! בתי קפה! מזנונים! קונדטודיות! בארים ומועדוני לילה!
בתי מלון! פנסיונים! בתי מרגוע.
.6

מסחר בטקסטיל הלבשה והנעלה כולל :

מסחר קמעוני בבגדי גברים ,נשים ,ילדים ותינוקות; חנויות למגבות; כלי
מיטה! חנויות לבדים! שטיחים ואריגים לריפוד ווילונות! חנויות לגלנטריה!
חנויות לצמר וצרכי סריגה! חנויות לפרוות! חנויות לכובעים! חנויות
לנעליים ומוצרי עור ופלסטיקה וכן חנויות לבגדים משומשים מכל הסוגים.
.7

קבלני משנה לבנין.

.8

שירותי משאיות וכלי הובלה כולל :

הובלת נוסעים ומטענים במשאיות ובמוניות.
.9

ענפי ייצור ומסחר אחרים כולל:

ייצור ומסחר קמעוני בצרכי בנין! במוצרי מתכת! מוצרי חשמל! צעצועי
תכשיטים! מכשירי כתיבה וספרים! דברי ספורט! כלי נגינה! תקלי נ
וצרכי עישון.״
ד,ש

מ

 .15להוראות אלה ייקרא ״הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות( )מס׳ (2
)תיקון( ,תשל״ה—1975״.
ג׳ בסיון תשל״ה ) 13במאי (1975
)וומ (723101
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משה

נוידרפר
״~

נציב מס הכנסה

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,3341י״ב בסיון תשל״ה22.5.1975 ,

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח 957-ו
צו בדבר ק ב י ע ת מ ח י ר מ ק ס י מ ל י לדגי ב ק ל ה ק פ ו א י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—/ 1957
אני מצווה לאמור:
.1

המחיר המקסימלי לדגי בקלה קפואים ,מנוקים וללא ראש יהיה במכירה כלהלן:

מחיר מקסימלי

המכירה ל ק מ ע ו נ א י
גנזהסן ה מ ו כ ר
ב ל י ר ו ת לק״ג

סוג הדג

)א( דגים ארוזים בקרטונים או באריזות אחרות
או הנמכרים בכל דרך אחרת כשמשקל הדג הוא —

)ב(

)ג(

)(1

מעל ל־ 1100גרם

10.20

)(2

מעל ל־ 800גרם עד  1099גדם

8.40

)(3

מעל ל־ 500גרם עד  799גרם

7.60

)(4

מעל ל־ 350גרם עד  499גרם

7.20

)(5

מעל ל־ 250גרם עד  349גרם

6.20

)(6

מעל ל־ 150גרם עד  249גרם

5.00

דגים ארוזים בשקיות נילון —
)(1

כשמשקל הדג באריזה הוא מעל ל־ 250גרם עד  344גדם

7.20

)(2

כשמשקל הדג באריזה הוא מעל ל־ 150גרם עד  249גדם

6.20

חצאי דגים או פרוסות דגים —
כשמשקל הדג כולו הוא מעל ל־ 200גרם עד  349גרם

7.40

תחילתו של צו זה ביום א׳ בסיון תשל״ה ) 11במאי .(1975

תחילה

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לדגי בקלה קפואים(,
^
תשל״ה— — 1974בטל.

ביטול

2

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מתירים מקסימליים לדגי בקלה
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