רשומות

קובץ התקנות
כ״* :בסיון התש״ן

5273

תקנות מס הכנסה)ניכוי הוצאות מסויימות()תיקון( ,התש״ן1990-
תו!ן*ות מס שבת מקרק.3ץ)מס רכישה()תיקון מס׳ ) (4תיקון מס׳  ,(2התש׳'ן1990-
תקנות המים)היטל איזון()תיקון מס׳  ,(2התש״ן1990-
תקנות המים)תשלום מיוחד()תיקון( ,התש״ן1990-
תקנות המיס)הענקות()תיקון( ,התש״ן1990-
תקנות רשות שדות התעופה )אגרות במסופי המעבר היבשתיים( )תיקון מס׳ (3
)תיקון מס׳  ,(3התש״ן1990-
צ־ יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השניה לחוק( )מס׳
התש״ן1990-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השניה לחוק( )מס׳
.
התש״ן. . 1990-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון מס׳  ,(76התש״ן1990-
כללי בריאות העם)טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה()תיקון( ,התש״ן. . . . . 1990-
הודעת רואי חשבון)אגרות()מס׳  ,(2התש״ן1990-
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה)אגרות רשיון()מס׳  ,(2התש״ן1990-
הודעת המדגמים)מס׳  ,(2התש״ן1990-
הודעת סימני המסחר)מס׳  ,(2התש״ן1990-
הודעת ההוצאה לפועל)אגרות ,שכר והוצאות()מס׳  ,(2התש׳׳ן1990-
כללי הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )תיאום ההכנסה וחישוב ההטבות בשנת
המס  ,(1990התש״ן1990-
היתר הפיקוח על המטבע)תיקון מס׳  ,(4התש״ן1990-
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תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( )תיקון( ,התש״ן90-

9ן

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31ו־ 243לפקודת מס הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 4

האמור בתקנה  4לתקנות מם הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( ,התשל״ב , 1972-יסומן
.1
)א( ואחריו יבוא:
2

׳׳)ב( האמור בתקנת משנה )א( לא יחול על הוצאות שהוצאו לצורך הפקת הכנסה
בחוץ לארץ ,אם ההכנסה שולמה מאת מעביד שאינו תושב ישראל.״
ז׳ בסיון התש״ן ) 31במאי (1990
יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר האוצר

1חמ !68־(3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .1211
ק״ת התשל׳׳ב ,עמי  :1»7התשמ״ז .עמי .965

תקנות מס שבח מקרקעין )מס רכישה( )תיקון מס׳ ) (4תיקון מסי ,(2
התש׳׳ן990-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו־ 115לחוק מס שבח מקרקעין ,התשכ״ג ,'1^.63-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

בתקנה )3א() (2לתקנות מם שבח מקרקעין)מם רכישה()תיקון מס׳  ,(4התשמ״ד/1984-
.1
במקום הגדרת ״המדד״ יבוא:
״״המדד״  -מדד מחירי דירות בבעלות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה״.
ז׳ בםיון התש״ן ) 31במאי (1990
יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר האוצר

<חמ {!-212

סייח התשכ״ג ,עמי .405
י -ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  :1958חתש״ן ,עמי .171
1

תקנות המים )היטל איזון( )תיקון מס׳  ,(2התש׳׳ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  118לחוק המים ,התשי״ט 1959-י ,ולאחר התייעצות במועצת המים
ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת תקנות
 4עד 6

בתקנות המים )היטל איזון( ,התשמ״ז , 1987-במקום תקנות  4עד  6יבוא:
2

.1

״שיעור היטל
הא

־ ו ׳
יו

ע

מים לחקלאות

 .4מפיק או ספק מים לחקלאות ישלם היטל איזון על כל כמות המים המופקת
או המסופקת כדלהלן:
1

מקורות :על מים שעלותם אינה עולה על  0.265שקלים חדשים מ״ק שיעור
ההיטל יהיה  0.04שקלים חדשים מ״ק.
י סייח התשי״ט ,עמ׳ * ח .
י -ק״ת התשמ״ז ,עמי  :11(19התש״ן ,עמי .«14
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כל ספק אחר :על מים שעלותם אינה עולה על  0.265שקלים חדשים מ״ק
שיעור ההיטל יהיה  0.051שקלים חדשים מ״ק.
אם שיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על  0.265שקלים חדשים׳מ׳׳ק ישולם
היטל חלקי בלבד ,בשיעור כזה ,שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 0.265
שקלים חדשים מ״ק.
שיעור היטל
ידסילווללאות
במקריו! מיוחדים

) .5א( מפיק או ספק של מים לחקלאות בתחום המועצה האזורית בית שאן,
החייב בהיטל כאמור בתקנה  ,4ישלם במקום שיעורי ההיטל האמורים רק
 0.008שקלים חדשים מ״ק.
)ב( מפיק או ספק של מים לחקלאות החייב בהיטל כאמור בתקנה 4
והוכיח לשביעות רצונו של נציב המים כי אין כל אפשרות להשתמש במים
שהוא מפיק או מספק לשימוש חליפי ,ישלם במקום שיעורי ההיטל האמורים
בתקנה  4רק  0.008שקלים חדשים/מ״ק.
)ג( ) (1על מים המיועדים לשימוש בבריכות דגים יוטל היטל איזון
בשיעור של  0.008שקלים חדשים/מ״ק על כמויות המים שלהלן
בלבד ,לפי אזורים:
כמות המים במ״ק לדונם
שעליה יוטל היטל

האזור

עמק בית שאן ,עמק הירדן ,עמק חרוד
עמק החולה
שפלת החוף ,עמק זבולון ,עמק יזרעאל

2000
1800
1500

) (2הוכח כי.כמות המים שבה משתמשים בפועל לבריכות דגים
באזורים האמורים בפסקה ) ,(1היתה קטנה מן הנקוב לצידם ,יוטל
ההיטל על הכמות שבה משתמשים בפועל:
) (3בכל אזור מן האזורים האמורים בפסקה ) ,(1שבו מליחות
המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים עולה על  500מ״ג כלורידים
לליטר ,יוטל ההיטל על  1,000מ״ק לדונם בלבד.
)ד( מפיק או ספק של מים לחקלאות מאפיק הירקון ,החייב בהיטל כאמור
בתקנה  ,4ישלם במקום שיעורי ההיטל האמורים רק  0.023שקלים
חדשים מ״ק.
)ה( מפיק או ספק של מים לחקלאות בישובי גבול הצפון ,המוגדרים
כישובי עימות לענין מתן הנחות ממם הכנסה ,על פי הוראות הקיימות לענין זה,
למעט ישובים עירוניים ,החייב בהיטל כאמור בתקנה  ,4ישלם במקום שיעורי
ההיטל האמורים רק  0.025שקלים חדשים׳מ״ק.
)ו( מפיק או ספק של מים לחקלאות החייב בהיטל איזון והוא חבר בקרן
חידוש ,ישלם היטל בשיעור כזה ,שעלות המים יחד עם ההיטל ועם התשלום
לקרן חידוש לא יעלה על  0.265שקלים חדשים מ״ק ,ולגבי מים המופקים
.ממעינות בבית שאן  -לא יעלה על  0.235שקלים חדשים/מ״ק.
שיעור היטל

י! '

 1 11 ,ל מ י ם

לייצור תעשייתי

 .6מפיק או ספק של מים לייצור תעשייתי ישלם היטל איזון על כל כמות המים
המופקת או מסופקת לתעשיה כדלהלן:
י

1

קובץ התקנות  ,5273כ״א בםיון התש״ן14.6.199» ,

י
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מקורות :על מים שעלותם אינה עולה על  0.265שקלים חדשים/מ״ק ,שיעור
ההיטל יהיה  0.043שקלים חדשים/מ״ק.
כל ספק אחר :על מים שעלותם אינה עולה על  0.265שקלים חדשים/מ״ק
שיעור ההיטל יהיה  0.062שקלים חדשים/מ״ק.
אם שיעור ההיטל יחד עם העלות עולים על  0.265שקלים חדשים/מ״ק ,ישולם
היטל חלקי בלבד ,בשיעור כזה שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 0.265
שקלים חדשים׳׳מ״ק.״
ח׳ בםיון התש״ן ) 1ביוני (1990
<חמ (3-27

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר החקלאות

תקנות המים )תשלום מיוחד( )תיקון( ,התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 124ב ו־ 159לחוק המים ,התשי״ט ,'1959-ולאחר התייעצות
במועצת המים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
תיקיו תקנה 8א

בתקנה 8א לתקנות המים )תשלום מיוחד( ,התשל״ט , 1978-במקום ״0.6%״ יבוא
.1
״0.5%״.
2

ח׳ בסיון התש״ן ) 1ביוני (1990
יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר החקלאות

<חמ «13-80

י סייח התש״׳ט ,עמי  :166התשכ״א ,עמי .175
ק״ת התשל״ט ,עמי  :305התשמ״ט ,עמי .808
2

תקנות המים )הענקות( )תיקון( ,התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  121לחוק המים ,התשי״ט ,'1959-ולאחר התייעצות במועצת
המים ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת תקינות
 4ו־5

בתקנות המים )הענקות( ,התש״ם) 1980-להלן  -התקנות העיקריות( ,במקום תקנות 4
.1
ו־ 5יבוא:
2

״הענקות על מים
לחקלאות ועל מים
לייצור תעשייתי

 .4מפיק או ספק של מים לחקלאות או לייצור תעשייתי אשר עלות המים שלו
עולה על  0.265שקלים חדשים  /מ״ק יהיה זכאי להענקה בשיעור ההפרש שבין
עלות המים לבין  0.265שקלים חדשים/מ״ק )להלן ,לפי הענין  -גבול ההענקה
לחקלאות או גבול הענקה לייצור תעשייתי(.

שיעור ההענקה
על מים לצרכי
בית ,מסחר,
מלאכה ,שירותים
ושירותים ציבוריים

 .5מפיק או ספק של מים לצרכי בית ,מםחר,מלאכה ,שירותים ושירותים
ציבוריים ,אשר עלות המים שלו ,בין עלות ההפקה ובין עלות ההספקה ,לפי
הענין ,היא  0.500שקלים חדשים/מ״ק או יותר ,יהיה זכאי להענקה בשיעור
ההפרש שבין  0.500שקלים חדשים/מ״ק )להלן  -גבול ההענקה לצרכי בית(.״

סייח התשי״ט ,עמי  :166התשכ״א ,עמי .175
ק״ת התש״ם ,עמי  :1698התשמ״ז ,עמי  :1102התשמ״ט ,עמי .801
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.2

בתקנה  7לתקנות העיקריות ,במקום ״0.6%״ יבוא ״0.5%״.

ח׳ בסיון התש״ן ) 1ביוני (1990
<חמ (3-28

תיקון תקנה 7

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר החקלאות.

תקנות רשות שדות התעופה )אגדות במסופי המעבד היבשתיים()תיקון מס׳ (3
)תיקון מסי  ,(3התש״ן1990-
נ:תוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז ,'1977-וסעיף )2ד()(1
לחוק רשות שדות התעופה)הוראת שעה( ,התש״ם , 1980-ובאישור הממשלה וועדת הכלכלה של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
2

בתקנה  4לתקנות רשות שדות התעופה)אגרות במסופי המעבר היבשתיים()תיקון מם׳ ,(3
.1
התשפ.״ט , 1989-במקום ״ותקפה לתשעה חדשים מיום תחילתה״ יבוא ״ותקפה לשנים עשר
חדשינ! מיום תחילתה״.

תיקון תקנה 4

3

ד׳ בסיון התש״ן ) 28במאי (1990
משה

1חמ (3-128

י

קצב

.שר התחבורה

סייח התשל״ז ,עמי  ;182התשל״ח ,עמי  145התשמ״ד ,עמי .88
סייח התש״מ ,עמי  ,104עמי  !125התשמ״ב ,עמי .1335
< ק״ת התשמ״ט ,עמי  :1187התש״ן ,עמי .324
1

2

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה()שינוי התוספת השניה
לחוק( )מס׳  ,(5התש"ן990-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשפ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
.1

בתוספת השניה לחוק ,אחרי פסקה ) (535יבוא:
2

תיקון התוספת
השניה

״) (536ממרח שוקולד לרבות ממרח המכיל קקאו המסווג בפרט מכס 18.06.900/5
בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומם קניה על טובין ,התש״ן. 1989-
5

.2

תחילתו של צו זה ביום ה׳ בתמוז התש״ן ) 28ביוני .(1990

תחילה

ה׳ בכיון התש״ן ) 29במאי (1990
)חמ (3-1676

משה נ ס י ם
שר התעשיה והמסחר

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר האוצר

י סייח התשמ״ו ,עמי  :2התשמ״ט ,עמי .28
 .ק״ת התש״ן ,עמי .504י ק״ת  -שיעורי מק״ח  ,749התש״ן ,עמי .33
קובץ התקנות  ,5273כ״א בסיוןהתש״ן14.6.1990 ,
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צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()שינוי התוספת השניה
לחוק( )מס׳  ,(6התש״ן990-ז
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת
השניה

.1

בתוספת השניה לחוק ,אחרי פסקה ) (536יבוא:
2

״) (537קמח חיטה המסווג בפרט מכס  11.01כתוספת הראשונה לצו תעריף המכס
והפטורים ומס קניה על טובין ,התש״ן. 1989-״
|:

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתמוז התש״ן ) 1ביולי .(1990

ה׳ בסיון התש״ן ) 29במאי (1990
)חמ (3-1976

משה נ ס י ם
שר התעשיה והמסחר

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר האוצר

ם״ח התשמ״ו ,עמ׳  ¡2התשמ״ט ,עמי .28
ק״ת התש״ן ,עמי .717
ק״ת־שיעורי מק״ח  ,749התש״ן ,עמ׳ .33

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(76התש״ן1990-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט , 1989-חלק אחד־עשר  -בטל.
2

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתמוז התש״ן ) 1ביולי .(1990

י״א בסיון התש״ן ) 4ביוני (1990
)חמ (3-1978

משה נ ס י ם
שר התעשיה והמסחר י
1
2

יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר האוצר

ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ט ,עמי  :421התש״ן ,עמי  263ועמי .486

כללי בריאות העם)טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה()תיקון( ,התש"ן1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 65א לפקודת בריאות העם ,'1940 ,אני מתקין כללים אלה:
בסעיף  1לכללי בריאות העם )טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה( ,התשמ״א1981-
.1
)להלן  -הכללים העיקריים( -
1
2

718

2

עייר  ,1940תוס׳  ,1עמי  :191ס״ח התשל״ג ,עמי .232
ק״ת התשמ״א ,עמי .1357
קובץ התקנות  ,5273כ״א בסיון התש״ן14.6.1990 ,

) (1אחרי הגדרת ״מי שופכין״ יבוא:
״ממונה לאיכות הסביבה״  -מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין כללים
אלה״;
) (2בהגדרת ״קולחים״ ,בפסקה) ,(1אחרי ״המנהל״ יבוא ״בהתייעצות עם הממונה
לאיכות הסביבה״ ,ובפסקה ) ,(2אחרי ״בכתב״ יבוא ״לאחר התייעצות עם הממונה
לאיכות הסביבה״.
בסעיף 3גב> לכללים העיקריים ,אחרי ״המהנדס״ יבוא ״לאחר שהתייעץ עם הממונה
.2
לאיכות הסביבה״.

תיקון סעיף 3

.3

בסעיף )6ב( לכללים העיקריים ,אחרי ״נציב המים״ יבוא ״ועם הממונה לאיכות הסביבה״.

תיקון סעיף 6

.4

בסעיף  7לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 7

) (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״המהנדס״ יבוא ״המנהל הכללי של המשרד לאיכות
הסביבה״;
) (2אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)אא( אישור שיטת בדיקת שדה יהיה בהתייעצות עם הממונה לאיכות
הסביבה.״
) (3בסעיף קטן)ג( ,במקום ״ושל המנהל״ יבוא ״של המנהל ושל הממונה לאיכות
הסביבה״.
י״א בםיון התש״ן ) 4ביוני (1990
יצחק שמיר
ראש הממשלה ,שר הבריאות
ושר החקלאות

<חמ (3-1457

הודעת רואי חשבון )אגרות( )מס׳  ,(2התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )47ג( לתקנות רואי חשבון ,התשט״ז~1955י ,אני מודיע לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )47א( לתקנות מיום ח׳ בתמוז התש״ן
.1
) 1ביולי  (1990כדלקמן:

העלאת אגרות

״)א( ואלה האגרות שיש לשלם:
)(1

בחינות-

)א( בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים חלק א׳,
ביניים חלק ב׳ ובחינה סופית חלק א׳ ,וכן בקשה לגשת
לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות השלמה או
שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר

כשקלים חדשים

121

)ב( בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית חלק ב׳
וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת
1

ין״ת התשט״ז ,עמי  -,34התשמ״ז ,עמי  -,1239התש״ן ,עמי .170

קובץ התקנות  ,5273כ״א בסיון התש״ן14.6.1990 ,

19

בשקלים חדשים

לבחינות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנית
במועד אחר

224

)ג( בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת ביניים או
בבחינה סופית חלק א׳ או חלק ב׳
על בקשה לפטור משבעה נושאים או יותר לא תעלה
האגרה על פי שבעה מן האגרה האמורה.
)ד(
)(2

ערר על בחינה

37

224

התמחות -
37

)א( בקשה להירשם כמתמחה
אולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל רואה
חשבון אחר ,מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט את
הרגל או הסתלק מן המקצוע ,או מסיבות שלדעת היושב ראש
אינן מאפשרות לאותו מתמחה להמשיך בהתמחותו אצל רואה
החשבון הקודם ,אין לשלם אגרה נוספת עם הגשת הבקשה
כאמור בדבר התמחות אצל רואה החשבון האחר.
)ב( בקשה לשחרור מחובת התמחות

37

)(3

בקשה לרשיון רואה חשבון

301

)(4

אגרה שנתית -
)א( לרואה חשבון שהוא בעל רשיון עד שנתיים

301

)ב( לרואה חשבון שהוא בעל רשיון משנתיים עד  5שנים

603

)ג(

לרואה חשבון שהוא בעל רשיון מעל  5שנים

903

)ד( לרואה חשבון שכיר  -מחצית האגרה השנתית המוטלת על רואה חשבון בעל ותק
זהה!
)ה( לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר  -חמישית האגרה השנתית המוטלת על רואה
חשבון בעל ותק זהה;
)ו(

רואה חשבון ,שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה תוך חודש אלול ,שאינו רוצה
לשמש רואה חשבון בשנה המתחילה בחודש תשרי שלאחריו ,יהא פטור מתשלום
אגרה שנתית החל מחודש תשרי האמור ועד אשר יצהיר בהצהרה שתימסר
למועצה שהוא רוצה להמשיך לשמש רואה חשבון.״

י׳ בסיון התש״ן ) 3ביוני (1990
3-665

m

(

חיים קלוגמן

המנהל הכללי של משרד המשפטים
יושב ראש מועצת רואי חשבון

קובץ התקנות  ,5273כ״א בסיון התש״ן14.6.1990 ,

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגדות רשיון()מסי  ,(2התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רשיון(
)מס׳  ,12התשל״ג) '1973-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )2א( לתקנות מיום ח׳ בתמוז התש״ן
.1
) 1ביולי  (1990כך:

הגדלת סכומים

״)א( בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד־פעמית כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

301
753
753

רשיון חוקר פרטי לפי סעיף  3לחוק
רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף  9לחוק
רשיון לתאגיד לפי סעיף  13לחוק או לסניף של תאגיד כאמור
רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
לפי סעיף )18א( לחוק
רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר

753
37״

י

י׳ בסיון התש״ן ) 3ביוני (1990
חיים קלוגמן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

1חמ >3-:172

י ק״ת זתשל״ג ,עמי  :1540התשמ״ז ,עמי  :1240התשמ״ט ,עמי  :977התש״ן ,עמי .147

הודעת המדגמים )מס׳  ,(2התש״ן1990-
בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן )ה( של התוספת הראשונה לתקנות המדגמים' )להלן -
התוספת הראשונה( ,אני מודיע לאמור:
עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח סעיף קטן)א( בתוספת הראשונה מיום ח׳
.1
בתמוז התש״ן ) 1ביולי  (1990כך:

הגדלת סכומים

בשקלים חדשים

״)א( ) .1א( עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג
אחד לפי סעיף  30לפקודת הפטנטים והמדגמים
)להלן  -הפקודה(
2

)ב( עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים ,בסוג
אחד לפי תקנה 5

45
90

 .2עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם ,או
להארכת מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה לפי תקנות
 (2)31ו־->2)33לכל חודש או חלק ממנו

12

 .3עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר ,לתיקון הפנקס ,לתיקון טופס
הבקשה ,לרישום שם בעל חדש ,לשינוי שם בעל ,לשינוי מען ולשינוי
מען למסירת הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים  43ו־44
לפקודה ותקנות  41עד 46

12

חוקי א״י ,כרך ג׳ )א( ,עמי  :1910ק״ת התשמ״ז ,עמ׳  :1273התש׳׳ן ,עמי .158
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי  :1053סייח התשכ״א ,עמי .16
קובץ התקנות  ,5273כ״א בםיון התש״ן14.6.1990 ,

721

בשקלים חדשים

) .4א( עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים
151

 36ו־)42ב( לפקודה
)ב( עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של מדגם לפי תקנה )42ג(
.5

151

בעד הארכת תקופת ההגנה -
)א( על פי סעיף  (2)33לפקודה
)ב( על פי סעיף  (3)33לפקודה

90
181

.6

בעד אישור כל מסמך ,תעודה ,תעודה לצרכי בירור משפטי או נסח
מתוך הפנקס ,לפי סעיפים  32ו־ 40לפקודה ותקנה 55

9

.7

בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר ,לפי סעיף (2)35
לפקודה ,לכל עמוד

1

) .8א( עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה  ,(3)64בעד כל עניו

45

)ב( עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48

30

.9

אגרת פרסום ־ דמי הפרסום שהודעה עליהם מתפרסמת מעת לעת ברשומות.

י׳ בםיון התש״ן ) 3ביוני (1990
מיכאל אופיר
רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר

<חמ (3-375

הודעת סימני המסחר )מס׳  ,(2התש״ן990-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן )ה( של התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר'1940 ,
)להלן  -התוספת הראשונה( ,אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן)א( של התוספת הראשונה החל
.1
ביום ח׳ בתמוז התש׳ין ) 1ביולי  (1990כך:
בשקלים חדשים

׳׳)א(  .1עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי
סעיף  7לפקודה

301

) .2א( עם הגשת הודעת התנגדות ,בקשה לתיקון פנקס או
בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים )24א(,
 38או  41לפקודה

151

)ב( עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף )24ו( לפקודה
) .3א( עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי
סעיף  32לפקודה ,אגרת חידוש
)ב( אגרת פיגור לפי תקנה (2)52

עייר  ,1940תום׳  ,2עמ׳  :192ק״ת התשמ״ז ,עמ׳  :1272התש״ן ,עמי .166

722

76
603
15

בשקלים חדשים

)ג(

אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה (1)53

.4

עם הגשת בקשה לשינוי ברישום ,העברת בעלות ,רישום
רשות או ביטולה לפי סעיפים )36א()49 ,37 ,א( 51 ,או 52
לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא
נקבעה אגרה אחרת

30

.5

בעד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78

151

.6

בעד אישור כל רישום)תעודה או נסח( לפי סעיף )6ב( לפקודה

9

.7

בעד צילום כל מסמך ,לכל עמוד

1

.8

עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה )22ג(

151

.9

אגרת פרסום  -דמי הפרסום שהודעה עליהם מתפרסמת מעת לעת״.

י׳ בסיון התש׳׳ו «
) ח מ

227

1 , 2 9

ב י ו נ י

0

9

9

מיכאל אופיר
רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר

0

13

הודעת ההוצאה לפועל )אגרות ,שכר והוצאות( )מס׳  ,(2התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ה( לתקנות ההוצאה לפועל )אגרות ,שכר והוצאות(,
התשכ׳יח) '1968-להלן  -התקנות העיקריות( ,אני מודיע לאמור:
עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי  1990לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר ,1989
.1
ולענין חלק ב׳ לתוספת ,עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי  ,1990לעומת המדד שפורסם
בחודש דצמבר  ,1989יהיה נוסח התוספת לתקנות העיקריות החל ביום ח׳ בתמוז התש״ן) 1ביולי
 (1990כדלקמן:

שינוי האגרות

״תוספת
בשקלים חדשים

)א( האגרה בעד -
) (1בקשה לביצוע של פםק־דין או של חיוב שדינו כפסק
דין שהסכום בהם קצוב ,למעט בקשה לביצוע שטר
)!;(
)(3
)(4

בקשה לביצוע פםקידין להחזרת מטלטלין
בקשה לביצוע פסקידין לפינוי מקרקעין ,לסילוק יד או
להחזרת חזקה
בקשה לביצוע פסק־דין למזונות

)>:׳( בקשה לביצוע פסק דין בענין שאינו מפורט בפריטים
) (1עד) (4לעיל
) (6בקשה לביצוע שטר

 1%מהשווי בעת
הגשת הבקשה ולא
פחות מ־28
28
56
 1%מהשווי בעת
התשלום
56
 1.25%מהשווי בעת
הגשת הבקשה ולא
פחות מ־21

ק׳׳ת התשכ״ח ,עמ׳  ;2132התשמ״ה ,עמי  :979התשמ״ח ,עמ׳  :1011התש׳׳ן ,עמ׳ .182
קובץ התקנות  ,5273כ״א בסיון התש״ן14.6.1990 ,

723

נשקלים חדשים

) (7בקשה בדרך המרצה ,לרבות הגשת התנגדות לביצוע שטר
) (8בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף  70לחוק
) (9בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע פסק־דין למזונות
) (10בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב
) (11העתק מכל מסמך שנעשה על ידי לשכת הוצאה לפועל
) (12אישור העתק כמתאים למקור
) (13הזמנת תיק גנוז ,כולל העיון בו
) (14שאילתה

פטור
פטור
פטור
פטור
 1לכל עמוד
 1לכל עמוד
פטור
 2לכל שאילתה

)ב( השכר לביצוע עיקול בעד -
)א( המצאת צו עיקול לבנק ,לרשם המקרקעין ,למשרד הרישוי
או למוסד אחר
)ב( פעולה שבוצעה כהלכה של -
עיקול מטלטליו המצריך כניסה לחצרים
חיפוש
מסירת נכס או קטין
מסירת הודעת פינוי
)ג( פעולה שבוצעה כוזלכה של -
הוצאת מיטלטלין מעוקלים
פינוי בפועל של מקרקעין
הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול
תפיסת מכונית
ניהול מכירה פומבית

32
32
32
32
32
32
48
37
38

)ד( פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים במבצע לא בוצעה
)ה( תשלום שכרו של פקיד עזר המתלווה לפקיד
המוציא לפועל
)ו(

פטור

תשלום שכרו של מנהל מכירה פומבית )שאינו
פקיד של בית המשפט(

)ג( האגרה בעד -
)א( הערכת מיטלטלין שאינם במחסן ההוצאה לפועל
)ב( מכירת מקרקעין או מטלטלין

14
 75%מהשכר כאמור
בפריטים )ב( עד )ד(,
לפי הענין
 1%מהמחיר שהושג
באותה מכירה
42
 0.5%מהמחיר שהושג
באותה מכירה״

ה׳ בםיון התש״ן ) 29במאי (1990
)חמ (3-88
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כללי הסדרים במשק המדינה)תיקוני חקיקה()תיאום ההכנסה וחישוב ההטבות
בשנת המס  ,(1990התש׳׳ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( ,התש״ן'1990-
)להלן  -חוק ההסדרים( ,ולפי סעיף  10לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מם׳  ,(82התש״ן, 1990-
אני קובע לאמור:
2

.1

בכללים אלה -

״התיקון״  -הוראת סעיף  15לחוק ההסדרים;
״חלק ראשון של שנת המס״  -התקופה שמתחילת שנת המס  ,1990לרבות תקופת שומה מיוחדת,
עד יום ז׳ בתמוז התש״ן ) 30ביוני ;(1990
״חלק ;זני של שנת המם״  -התקופה שמיום ח׳ בתמוז התש״ן) 1ביולי  (1990עד תום שנת המס,
לרבות תקופת שומה מיוחדת!
״עובד׳  -יחיד שיש לו הכנסת עבודה.
לענין סעיף )3י( לפקודת מס הכנסה )להלן  -הפקודה( ,מחצית הפרש הריבית של חבר בני
.2
אדם בשנת המס  1990תיוחס לחלק הראשון של שנת המס והיתרה לחלק השני של שנת המם.

הפרש ריבית
לפי סעיף )3י(

) .3א( הפטור בפסקאות משנה )א() ,ב( ו־)ג( בסעיף  (20)9לפקודה לפני התיקון ,יחול לגבי
הנחות ,הפרשי ריביות ,ארוחות ומתנות ,לפי הענין ,שקיבל עובד בכל שנת המם .1990

תקרת הפטור
לפי סעיף (20)9

3

)ב( סכומי הפטור לעניןםעיף  (20)9לפקודה ,לשנת המס  ,1990יהיו כדלקמן:
י) (1לענין פסקת )א(  210 -שקלים חדשים:
) (2לענין פסקת )ב(  422 -שקלים חדשים!
) (3לענין פסקת )ג(  52 -שקלים חדשים.
ההטבה במס לפי סעיף  10לפקודה תינתן בשנת המס  ,1990גם על מחצית ההכנסה
.4
השנתית בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית העולה על התקרה שבסעיף )10ג( לפקודה.
הזיכוי שיינתן בשנת המס  1990לפי הוראת סעיף  44לפקודה יהיה מחצית הזיכוי הניתן
.5
מכוח הסעיף לפני התיקון לשנת מס מלאה ,אולם לענין הוצאות להחזקת קרוב במוסד מיוחד
כאמור בסעיף האמור ,יינתן סכום הזיכוי המלא בשל הוצאות כאמור העולות על  12.5%מההכנסה
החייבת.

הטבה לפי
סעיף 10
תקרת הזיכוי
לפי סעיף 44

הזיכוי שיינתן בשנת המס  1990לפי הוראת סעיף 45ב לפקודה לפני התיקון ,יהיה מחצית
.6
סכום הזיכוי שניתן לפי הסעיף האמור לשנת מם מלאה.

תקרת זיכוי
לענין סעיף 45ב

לענין סעיף )66א() (3לפקודה ,תהיה אשה זכאית בשנת המס  1990למחצית נקודות הזיכוי
.7
שהיתה זכאית להן אלמלא הוראת התיקון ,בתוספת מחצית נקודות הזיכוי שהיא זכאית להן על פי
התיקון.

נקודות זיכוי
לאשה

הזיכוי שיינתן ליחיד בשנת המס  1990לפי סעיף 121א לפקודה יהיה מחצית ש־עור הזיכוי
.8
שהיה זכאי לו לפי הסעיף האמור לגבי הכנסתו החייבת בשנת המם  ,1990אילו היה הסעיף האמור
בתוקף בכל שנת המס .1990

זיכוי לפי
סעיף 121א

ס״ח התש׳׳ן ,עמי .129
ם״ח התש״ן ,עמי .137
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש .,6עמי .120
קובץ התקנות  ,5273כ״א בסיון התש״ן14.6.1990 ,
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יחוס הכנסה
מיוחדת

) .9א( לענין שיעור המס על הרווח הריאלי לפי סעיף )91א( לפקודה ולעניו סעיף 128
לפקודה ,מחצית ההכנסה המיוחדת של חבר בני אדם בשנת המס  1990תיוחס לחלק הראשון של
שנת המס והיתרה לחלק השני של שנת המס.
)ב( דיבידנד שניתן לנכותו לפי סעיף  0)128לפקודה ייוחס לחלק הראשון של שנת המס
ולחלק השני של שנת המס בחלקים שווים.

יחוס הכנסת
חבר־בני־אדם

) .10א( לענין סעיף )127א( לפקודה ,תיוחס מחצית ההכנסה החייבת של חבר־בני־אדם
בשנת המס  1990לחלק הראשון של שנת המם והיתרה תיוחס לחלק השני של שנת המס.
)ב( מם חברות או דיבידנד שניתן לנכותם לפי סעיף )127ב( לפקודה ייוחסו לחלק
הראשון של שנת המס ולחלק השני של שנת המס בחלקים שווים..

יחוס הכנסה של
קרן נאמנות

 .11מחצית ההכנסה של קרן מסויגת ושל קרן בלתי מסויגת בשנת המס  ,1990לענין סעיפים
 36ו־ 37לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשכ״א , 1961-תיוחס לחלק הראשון של שנת המס
והיתרה תיוחס לחלק השני של שנת המס.

שנת מס מיוחדת

 .12על אף האמור בסעיפים  10 ,9 ,2ו־ ,11לגבי נישום שאושרה לו תקופת שומה מיוחדת
לשנת המס  ,1990ייוחס לחלק הראשון של שנת המס הסכום ליחוס הקבוע בסעיפים האמורים
כשהוא מוכפל במספר החודשים בחלק הראשון של השנה ומחולק ב־ ,12ואילו לחלק השני של
השנה תיוחס יתרת הסכום.ליחום על פי אותם סעיפים.

הטבת מם חייכת

) .13א( לגבי עובד שהופטר כדין ממס על הכנסה בחלק הראשון של שנת המס בסכום העולה
על סכום הפטור שהעובד זכאי לו בכל שנת המם  1990יראו את ההפרש כהכנסה חייבת ששולמה
לעובד ביום י׳ באלול התש׳ין ) 31באוגוסט .(1990

4

)ב( סכום זיכוי ממס שקיבל יחיד כדין בחלק הראשון של שנת המם העולה על סכום
הזיכוי שהוא זכאי לו בכל שנת המם  1990יראוהו כמס שיש לשלמו בחודש אוגוסט .1990
י״ב בםיון התש״ן ) 5ביוני (1990
משה ג ב י ש
נציב מס הכנסה

)חמ (3-2230
ם״ח התשכ״א ,עמי .84

היתר הפיקוח על המטבע )תיקון מסי  ,(4התש״ן990-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח ,'1978-אני קובע לאמור:
.1

בסעיף  2להיתר הפיקוח על המטבע ,התשל״ח) 1978-להלן  -ההיתר הכללי( -
2

) (1בפסקה ) ,(2במקום ״ 2,000דולר״ יבוא ״ 3,000דולר״:
) (2בפסקה ) ,(3במקום ״ 1,000דולר״ יבוא ״ 2,000דולר״;
) (3במקום פסקה ) (13יבוא:
״))( 13א( פרעון הלוואה שקיבל מסוחר מוסמך כאמור בסעיף )5א();(5
)ב( פרעון הלוואה שקיבל מתושב חוץ כאמור בסעיף )5א() ,(6למלווה
או לתושב חוץ אחר שהחוב הומחה לו ושאינו תאגיד שלוב של תושב
י ם״ח התשל״ח ,עמי  ,108עמי  :205התשמ״ח .עמי .23
ק״ת התשל״ח ,עמי  :1006התש״ן ,עמי .587
J
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ישראל כמשמעותו בסעיף)5 .ב( או שלוחה של סוחר מוסמך ,ובלבד
שהלוואה ששימשה לתשלום בעד יבוא טובין ,כאמור בסעיף
)5א())(6ב() ,(4לא תפרע ,כולה או חלקה ,אלא לאחר שהומצא לסוחר
המוסמך רשימון יבוא הטובין:
)ג( פרעון אשראי ספקים שקיבל כאמור בסעיף ;19
)ד( האמור בפסקאות משנה )ב( ו־)ג( מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו
של הסוחר המוסמך כי שולם מס ההכנסה המגיע על הריבית ,ולגבי
הלוואה כאמור בפסקת משנה )ב( הוכח גם ,כי פרעונה נעשה במועדים
שדווח עליהם לסוחר המוסמך עם קבלתה :אולם אם נתקבלה ההלוואה
שלא באמצעות סוחר מוסמך ,יהא פרעונה מותנה בכך כי דווח על מועדי
הפרעון ,לא מאוחר ממועד הפרעון הראשון של הקרן או הריבית ,לפי
המוקדם.״
) (4בפסקה ))(14א() ,(1במקום ״ 150דולר״ יבוא ״ 200דולר״ ובמקום ״3,000
דולר״ יבוא ״ 5,000דולר״.
.2

בסעיף )5א( להיתר הכללי -

)(1

בפסקה ) ,(3במקום ״ 100דולר״ יבוא ״ 250דולר״:

)(2

בפסקה ) ,(6במקום פסקת משנה )ב( יבוא

תיקי! סעיף 5

״) ב( נעשה בהלוואה אחד מאלה:
) (1הפקדה בפקדון תושב על שם תושב ישראל אצל סוחר מוסמך ,לזמן
קצור .של שנה:
) (2המרה לשקלים באמצעות סוחר מוסמך:
)(3

שימוש ,באמצעות סוחר מוסמך ,שיש היתר לעשייתו:

) (4תשלום בעד יבוא טובין המותר בהתאם לאמור בסעיף )17ג( ,בדרך
של העברה ישירה בחוץ לארץ מהמלווה למי שמותר לשלם לו בעד יבוא
הטובין.״:
)(3
.3

בפסקה ) ,(11במקום ״ 100דולר״ יבוא ״ 500דולר״.

בסעיף  17להיתר הכללי -

)(1

בסעיף קטן )ב())(1א( ,במקום ״ 100אלף דולר״ יבוא ״ 200אלף דולר״:

)(2

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

תיקון סעיף 17

״)ג( תושב ישראל רשאי לשלם בעד יבוא טובין ,בהתאם להוראות ולתנאים
האמורים בסעיף קטן )ב( ,גם באמצעות תשלום מכספי הלוואה שנטל כדין
בחוץ לארץ מתושב חוץ.״
.4

בסעיף  24להיתר הכללי ,סעיף קטן )ד( יסומן )ה( ולפניו יבוא:

תיקון סעיף 24

״)ד( מותר לתושב חוץ לקנות מסוחר מוסמך מטבע חוץ כנגד מטבע ישראלי שקיבל
בתמורה למכירת רכב שבבעלותו בישראל ובניכוי סכום המסים וההטלים החלים
עקב מכירת הרכב בישראל כאמור ,ולהפקירו בפקדון לא תושב ,ובלבד שנתקיימו כל
אלה:
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) (1התשלומים בעת רכישת הרכב בידי תושב החוץ נעשו באמצעות סוחר
מוסמך ,במטבע חוץ ,שמקורו מחוץ לישראל ,או נעשו מכספי פקדון לא תושב,
או שהרכב הובא על ידו לישראל כדין:
) (2שולמו המסים וההיטלים החלים עקב מכירת הרכב בישראל:
) (3הוצגו בפני הסוחר המוסמך המסמכים שקבע המפקח.״
תיקון סעיף 27

.5

בסעיף )27א( להיתר הכללי,

במקום פסקה )(1

יבוא:

״) (1מותר לתושב שעזב לקנות מסוחר מוסמך עד  4,000דולר ,בכל שנה,
ולהפקידם בפקדון לא תושב ,לשם הוצאת נכסיו מישראל.״
תיקון סעיף 31

בסעיף )31א())(1א( להיתר הכללי ,במקום ״ 50דולר״ יבוא ״ 200דולר״ ובמקום ״2,000
.6
דולר״ יבוא ״ 3,000דולר״.

תיקון סעיף 36

.7

בסעיף )36ב>) (1להיתר הכללי ,במקום ״ 2000דולר״ יבוא ״ 3,000דולר״.

תיקון התוספת
הראשונה

.8

בתוספת הראשונה להיתר הכללי ,במקום ״)סעיף (41״ יבוא ״)סעיפים )5ב( ו־ (41״.

תיקון התוספת
השניה

.9

בתוספת השניה להיתר הכללי ,במקום ״)סעיפים  24 ,15ו־(27״ יבוא ״)סעיפים  15ו־(24״.

תחילה

 .10תחילתו של היתר זה ביום כ״ב בםיון התש״ן ) 15ביוני .(1990
י״ג בסיון התש״ן ) 6ביוני (1990
עודד ח צ ר ו נ י
המפקח על מטבע חוץ

וחמ (3-419
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המחיר  2.24שקלים חדשים

0334-28x3

סודר בסדר־צילום ,דפוס הממשלה ,ירושלים

