רשומות

קרבך התקנות
כ׳׳ז בט:,ת התשנ׳׳א
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עמוד
תקנות מס ערך מוסף)ניהול פנקסי חשבונות()תיקון( ,התשנ״א1991-

404

תקנות מס הכנסה)פטור מהגשת דין וחשבון()תיקון( ,התשנ״א~1991

406

תקנות מס שבח מקרקעין)מס רכישה()תיקון( ,התשנ״א1991-

407

תקנות שירותי הכבאות)ציוד כיבוי בבתי מגורים()תיקון( ,התשנ׳׳א1991-

407

תקנות התכנון והבניה)בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות()תיקון מס׳  ,(2התשנ״א1991-

408

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סוכנויות לנסיעות ,לנופש ותיירות פנים ומשרדים
לתיור()הוראת שעה( ,התשנ״א1991-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון מס׳  ,(10התשנ״א1991-

409

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למוצרי נפט(
)תיקון(,התשנ״א1991-

410

409

תקנות מס עדך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( )תיקון( ,התשנ״א-ו99ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  140 ,66 ,51 ,49 ,48 ,47 ,1ו־ 145לחוק מם ערך מוסף,
התשל׳׳ו) 1975-להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

ביטול תקנה 3

תקנה  3לתקנות מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( ,התשל״ו) 1976-להלן  -התקנות
.1
העיקריות(  -בטלה.
2

ביטול תקנה 5

.2

תקנה  5לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 6

.3

תקנה  6לתקנות העיקריות  -בטלה.

תיקון תקנה 7

.4

במקום תקנה  7לתקנות העיקריות יבוא:

״הוספת סעיף 9א

.7

אחרי סעיף  9להוראות יבוא לענין מס ערך מוסף:

״חשבונית מס

9א.

)א(

תיעוד פנים שהוא חשבונית מס יכלול -
) (1שם העוסק המורשה ,מענו ,הכותרת
״חשבונית מס״ ,המלים ״עוסק מורשה״ ,ומספר
הרישום במשרד מס ערך מוסף  -הכל בדפוס:
) (2המלה ״מקור״ בדפוס על מקור חשבונית
המם בלבד:
) (3הפרטים שבפסקאות) (2עד) (7לסעיף )9א(
להוראות:
) (4מחיר ליחידה ללא מם ערך מוסף ,אולם אם
הוא כולל מס ערך מוסף  -תוך ציון עובדה זו:
)(5

סכום חשבונית המס ללא מס ערך מוסף:

) (6סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים
״מס ערך מוסף״! אם כללה חשבונית המם גם
עסקאות ששיעור המם עליהן הוא אפם או
הפטורות ממם  -יצויין בנפרד כל סוג של
עסקאות:
)(7

סכום חשבונית המס כולל מס ערך מוסף.

)ב( שובר קבלה שהוצא לגבי עסקה כמפורט בסעיף
 29לחוק ,ייחשב כחשבוניית מס אם כלולים בו הכותרת
״חשבונית .מס״ וכל יתר הפרטים שבתקנת משנה )א(.
)ג(

) (1תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא
עוסק שסעיף  4לתוספת י״א להוראות חל עליו,
ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו
עולה על  85שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף:
לענין זה ,״תלוש מכירה של קופה רושמת״ -
כמשמעותו בסעיף  (1)2לנספח א׳ שבסעיף 36
להוראות.

י ם״ח התשל״ו ,עמי .52
ק״ת התשל״ג ,עמי .626
2

404

קובץ התקנות  ,5321כ״ז בטבת התשנ״א13.1.1991 ,

) (2הסכם שנקבע בפסקה ) (1יתואם ב־1
בינואר עןל כל שנה לעליית המדד שפורסם ביום
ה־ 15בדצמבר שקדם לו ,ויעוגל לשקל החדש
הקרוב :לענין זה ,״מדד״  -כמשמעותו בסעיף
) 126א( לחוק.״
.5

במקום תקנה  8לתקנות העיקריות יבוא:

״הוספת סיג־ף 15א

.8

תיקון תקנה 8

אחרי סעיף  15להוראות יבוא לענין מם ערך מוסף:

״חשבון מע״מ
על עסקאות
ועל תשומות

15א) .א( עוסק ,למעט עוסק שחלות עליו הוראות סעיף
 (3)31לחוק ,ינהל חשבון מם ערך מוסף על עסקאות וחשבון
מס ערך מוסף על תשומות ,הכל כמפורט להלן ,לפי הענין.
)ב( בחשבון מס ערך מוסף על עסקאות יירשם סכום
המס על העסקאות בהתאם לכל חשבונית עסקה או חשבונית
מס או הודעת חיוב או הודעת זיכוי או בהתאם לריכוז
התיעוד האמור ,הכל לפי הענין.
)ג(

) (1בחשבון מם ערך מוסף על תשומות יירשם
סכום המס על תשומות בהתאם לכל חשבונית מס
שנתקבלה או הודעת חיוב או רשימון יבוא ,או
בהתאם לריכוז תיעוד כאמור ,הכל לפי הענין:
) (2חשבון מס ערך מוסף על תשומות ינוהל
בנפרד לתשומות קבועות ולתשומות אחרות:
לעניו זה -
״תשומות קבועות״
לחוק:

ציוד כהגדרתו בסעיף 1

״תשומות אחרות״  -שירותים וכן נכסים שאינם
תשומות קבועות.
)ד( חשבון מם ערך מוסף על עסקאות וחשבון מס
ערך מוסף על תשומות יהיו אחד מאלה:
) (1חשבון במסגרת מערכת חשבונות על פי
שיטת החשבונאות הכפולה:
) (2אם העוסק אינו חייב בניהול פנקסים לפי
שיטת החשבונאות הכפולה  -ריכוז תיעוד כאמור
בסעיפים קטנים )ב( ו־)ג( ,לפי הענין ,ובלבד
שריכוז תיעוד זה יישמר כחלק ממערכת החש
בונות של העוסק.״״
.6

בתקנה  9לתקנות העיקריות ,המלים ״הודעת חיוב במס והודעת זיכוי במס״  -יימחקו.

תיקון תקנה 9

.7

הקנה  12לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 12

.8

בתקנה  13לתקנות העיקריות ,תקנת משנה )ב(  -תימחק.

תיקון תקנה 13

קובץ התקנית  ,5321כ׳׳ז בטבת התשנ״א13.1.1991 ,

405

הוספת תקנה 13א

אחרי תקנה  13לתקנות העיקריות יבוא:

.9

״תיקון תוספת
"
י

ב

 13א.
מוסף:

בסעיף  2לתוספת י״ב להוראות ,אחרי סעיף קטן)י( יבוא לענין מם ערך

״)יא( ) (1משווק תוצרת חקלאית שמנהל המכס ומע״מ אישר אותו
לענין תקנה זו ,רשאי ,בהסכמתו של עוסק המוכר לו תוצרת
חקלאית ,להוציא במקום העוסק חשבונית מס ב ש ל התוצרת
החקלאית שמכר לו:
) (2המשווק ימסור לעוסק העתק מחשבונית המס שהוצאה
כאמור:
) (3משווק שהוציא חשבונית מס לפי סעיף קטן זה יחולו עליו כל
הוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו ,הנוגעות להוצאת
חשבונית ,כאילו היה המוכר:
) (4משווק ינהל רישום של חשבוניות המס שהוצאו על פי סעיף
קטן זה לגבי כל עוסק שבמקומו הוצאו החשבוניות בנפרד.״
ביטול תקנה 15

.10

תקנה  15לתקנות העיקריות  -בטלה.

תחילה

.11

תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בטבת התשנ״א ) 1בינואר .(1991

ט״ז בטבת התשנ״א ) 2בינואר (1991
<חמ (3-26

יצחק מודעי
ש ר האוצר

תקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( )תיקון( ,התשנ״א-ו199
בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תוספת א׳

.1

בתוספת א׳ לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( ,התשמ״ח) 1988-להלן -
2

התקנות העיקריות( ,בסופה יבוא:

תיקון תוספת ב׳

.2

שנת המם

הסכום בשקלים חדשים

״1990

"200,000

בתוספת ב׳ לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
שנת המס

הסכום בשקלים חדשים

״1990

"50,000

י״ד בטבת התשנ״א ) 31בדצמבר (1990
)חמ (3-720

יצחק מודעי
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התשמ״ח ,עמי  ;580התש׳׳ן ,עמ׳ .259

406

קובץ התקנות  ,5321כ״ז בטבת התשנ״א13.1.1991 ,

תקנות מס שכח מקרקעין )מס רכישה( )תיקון( ,התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו־ 115לחוק מס שבח מקרקעין ,התשכ״ג  ,'1963ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  13לתקנות מס שבח מקרקעין)מס רכישה( ,התשל״ה1974-־ ,במקום תקנת משנה
.1
)ד( יונוא:

תיקון תקנה 13

״)ד( תוקפה של תקנה זו הוא עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב ) 31בדצמבר .(1991׳׳
י״ד נוטבת התשנ״א ) 31בדצמבר (1990
)חמ >3-232

יצחק מודעי
ש ר האוצר

י ס״וז התשכ״ג ,עמ׳ .405
י ק״ת התשל״ה ,עמ׳  :140התש״ן ,עמ׳ .443

תקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי בבתי מגורים( )תיקון( ,התשנ״א991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק שירותי הכבאות ,התשי״ט־ ,'1959ולאחר התייעצות עם
ש ר החקלאות ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי בבתי מגורים( ,התשל״ב) 1972-להלן -
.1
התק!.ות העיקריות( -
2

)(1

תיקון תקנה 1

לפני הגדרת ״בית מגורים״ יבוא•.
״׳׳אלמנט עמיד אש״  -כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר
תנאיו ואגרות( ,התש״ל; 1970-״
3

) (2בהגדרת ״בית מגורים״ ,בסופה יבוא ״או בית כאמור הנתון לסיכון אש ,אף אם
אינו בן ארבע קומות״:
)(3

אחרי הגדרת ״בית מגורים״ יבוא:
״״מבנה הנתון לסיכון אש״  -אחד מאלה:
) (1בית מגורים שקירותיו ,תקרותיו או חלק מהם בנוי מעץ ,ממוצרי
עץ או מאלמנטים אחרים שאינם אלמנטים עמידי אש:
) (2בית מגורים המצוי בתוך יער או חורשה או שנמצא במרחק שאינו
עולה ע ל  25מטרים מיער או מחורשה״:

)(4

במקום הגדרת ״ציוד כיבוי״ יבוא:
״״ציוד כיבוי״  -ציוד ,חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות לרבות
אמצעים לגילוי דליקות ולאזעקה מפניהן ,הכל כמפורט בתוספת״.

.2

האמור בתקנה  2לתקנות העיקריות יסומן )א( ואחריו יבוא:

תיקון תקנה . 2

״)ב( ציוד כיבוי המותקן כאמור בתקנת משנה )א( יהיה בהתאם לתקן הישראלי
ובאין תקן כזה  -בהתאם לדרישות מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף  22לחוק.״
ס״ח התשי״ט ,עמי  ;199התשל״ו ,עמי .174
ק״ת התשל״ב ,עמי .766
ק״ת התש׳׳ל ,עמ׳  ;1841התש״ם ,עמ׳ .1354
קובץ התקנות  ,5321כ״ז בטבת התשנ׳׳א13.1.1991 ,

407

תיקון התוספת

.3

בתוספת לתקנות העיקריות -
)(1

אחרי הכותרת ״תוספת )תקנות  1ו־(2״ יבוא:
״חלק א :בתי מגורים ג נ י ארבע קומות לפחות״;

)(2

אחרי סעיף  5בחלק א לתוספת יבוא:
״חלק ב :בתי מגורים עד שלוש קומות הנתונים לסיכון אש.
) (1ב ר ז כ י ב ו י
בקרבת הכניסה לבית יותקן ב ר ז כיבוי בקוטר של ״.1
)(2

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

ליד ברז הכיבוי יותקן זרנוק כיבוי בקוטר ״ 1באורך  20מטרים ומזנק כיבוי
בקוטר של ״.1
)(3

גלגלון כיבוי

בכניסה לבית יותקן גלגלון כיבוי ועליו צינור לחץ בקוטר ״ 3/4ובאורך 25-15
מטרים ,שבקצהו מזנק כיבוי צמוד.
) (4מ ט ף כ י ב ו י
בתוך הבית יהיה מטף כיבוי נייד.
)(5

מערכת כיבוי או גילוי אוטומטי

בתוך הבית יותקנו מתזים לכיבוי אוטומטי או גלאי עשן ,לפי קביעת רשות
הכבאות״.
י״ז בכסלו התשנ״א ) 4בדצמבר (1990
)חמ (3-1571

אריה דרעי
ש ר הפנים

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( )תיקון מס׳ ,(2
התשנ״א991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה , 1965-ולאחר התייעצות עם
המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון התוספת
השלישית

בסעיף  1.31.0בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה)בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות(,
.1
התש״ל , 1970-אחרי ״מורדות הכרמל״ יבוא ״מגדלי העמק!״.
2

ז׳ בטבת התשנ״א ) 24בדצמבר (1990
)חמ (3-347

אריה דרעי
שר הפנים

סייח התשכ״ה ,עמי .307
ק״ת התש״ל ,עמי  :1841התשנ׳׳א ,עמ׳ .139
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קובץ התקנות  ,5321כ״ז בטבתהתשנ״א13.1.1991 ,

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סוכנויות לנסיעות ,לנופש ותיירות פנים
ומשרדים לתיור( )הוראת שעה( ,התשנ״א1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־'15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח, 1957-
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,לסעיף  1להלן לפי סעיף )1ב( לחוק־יםוד :משק המדינה  ,אני
מצויה לאמור:
1

2

על אף האמור בסעיף 30א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סוכנויות לנסיעות ,לנופש
.1
ו ת י י ־ ו ת פנים ומשרדים לתיור( ,התשכ׳יז) 1967-להלן  -הצו העיקרי( ,יישארו האגרות שלפי
סעיף  30לצו העיקרי ,בשנת  1991בשיעורן בשנת .1990

הקפאת שיעורי
אגרה

)א( על אף האמור בסעיפים  7ו־ 17לצו העיקרי לא תוגש ,לא תתקבל ולא תידון בקשה
.2
ל ר ע י ו ן לסוכנות נסיעות ולא ינתן רשיון לסוכנות נסיעות מיום כ״ב בטבת התשנ״א ) 8בינואר
 (1991עד יום ז׳ בטבת התשנ״ג ) 31בדצמבר .(1992

סייג למתן
רשיון סוכנות
נסיעות

3

')ב( הוכח למנהל כי במתן רשיון מסוים יהיה משום תרומה מיוחדת בתחום שירות
נסיעות ,רשאי הוא לקבל בקשה לרשיון סוכנות נסיעות ,ובהתייעצות עם המועצה  -לתת את
הרשיון המבוקש על אף האמור בסעיף קטן )א(.
תוקפו של סעיף  1עד יום כ״ד בטבת התשני׳ב ) 31בדצמבר .(1991

.3

תוקף

י ״ ג בטבת התשנ״א ) 30בדצמבר (1990
ג ד ע ו ן פת
ש ר התיירות

)חמ (3-332
סייח התשי׳׳ח ,עמ׳  :24התש׳ץ ,עמ׳ .170
סייח התשל״יה ,עמ׳ .206
ק׳ת התשכ״ז ,עמ׳  :2636התש״ן ,עמ׳ .35

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(10התשנ״א1991-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט1989-׳  ,בחלק עשירי ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן,
יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים אי ו־ב׳ להלן:

תיקון התוספת

2

המצרך

המשקל בגרמים

טור א׳
המחיר בש׳׳ח במכירה -
לצרכן
לקמעונא
כולל מע׳׳מ
כולל מעי מ

טור ב׳
המחיר בש״ח במכירה -
באזור אילת -
לצרכן
לקמעונאי

750

1.07

1.20

0.91

1.00

750
500

1.14
1.08

1.25
1.20 ,

0.97
0.90

1.08
1.04

לחמניה

75

0.33

0.40

0.28

0.34

לחם כהה )אחיד(
פרוס וארוז

750

1.16

1.30

0.98

1.08

לחנו־ לבן פרוס וארוז

500

1.03

1.20

0.87

0.99״

״לדם כהה )אחיד(
לחב! לבן
חלה או מאפה שמרים

1
2

0״ח התשמ״ו ,עמ׳ .2
ק״ת התשמ״ט ,עמ׳  421התש״ן ,עמי  135ועמי  :972התשנ״א ,עמי .242

קוב•! התקנות  ,5321כ״ז בטבת התשנ״א13.1.1991 ,
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תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום י׳יז בטבת התשנ״א ) 3בינואר .(1991

ט״ז בטבת התשנ״א ) 2בינואר (1991
משה נסים
<חמ (3-1978
שר התעשיה והמסחר

יצחק מודעי
שד האוצר

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למוצרי נפט( )תיקון( ,התשנ"א-ז99ז
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו ,'1985-ובהתאם לסעיף )15א() (1לחוק איזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות
ממסים( ,התשמ״ה^ , 1985אנו מצווים לאמור:
2

תיקון סעיף 3

בסעיף  3לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למוצרי נפט( ,התש׳ץ) 1990-להלן  -הצו( -
נ

) (1בפסקה ) ,(1במקום ״המחיר הממוצע של מוצרי נפט על פי שלושה ימי פרסום
 "Platts European Market Scaroיבוא ״המחיר הממוצע של מוצרי נפט ע ל פי
שלושה ימי פרסום רצופים שהאחרון שבהם קדם בשני ימי עבודה ליום העדכון
;"Platts Market Scm'2
)(2
תיקון סעיף 4

.2

תחילה

.3

בפסקה ) ,(5אחרי ״תעריפי״ יבוא ״הובלה״ ,ואחרי ״וניפוק,״ יבוא ״עמלות״.

בסעיף  4לצו ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( חל מועד העדכון של מוצרי נפט ביום שאין בו פרסום ,יידחה העדכון ליום
הפרסום שלאחר מכן״.
תחילתו של צו זה ביום י״ח באב התש״ן ) 9באוגוסט .(1990

ט״ו בכסלו התשנ״א ) 2בדצמבר (1990
)חמ (3-2152

יובל נאמן
שר האנרגיה והתשתית

יצחק מודעי
שר האוצר

סייח התשמ״ו ,עמי .2
ם״ח התשמ״ה ,עמי .204
י ק״ת התש״ן ,עמי .988
1

2

410
המחיר  1.24שקל חדש

קובץ התקנות  ,5321כ״ז בטבת התשנ״א13.1.1991 ,
0334-2883

סודר בסדר־צילומ והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

