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חוק הנפט)תיקון( ,תשי״ז־־* 1957
תיקי!

במקום סעיף  46לחוק הנפט ,תשי״ר ,! 1952-יבואו סעיפים אלה:

,1

חוק הנפט
״יבוא ופטור
ממסי יבוא

פטור
מטם קניה
החורת ביי

פטור לקבל׳
ע ב י י י ה נ פ ט

פטור
ע ?

ה ע ב י ה

י*יא

.46

בעל זבות נפט רשאי לייבא לישראל ,בעצמו או באמצעות סוכן,
.

,

ללא תשלוט מכס ומם יבוא אחר ,את כל המכונות׳ הציוד ,המיתקנים,
הדלק׳ הבתים ,מערכת ההובלה וכיוצא כאלה  -למעט טובי תצרוכת -
הדרושים לו למטרות נטט )להלן ~ חמרימ(.
16א .מכירת המדים לבעל זכות נפט תהיה פטורה ממס קניה.
 .346בעל זכות נפט שרכש מלט׳ דלק או צמיגים בלתי משומשים
יוחזר לו הבלו ששולם על ייצורם ,אם הוכיח כי השתמש בהט למטרות
נפט ,וכי המחיר ששילפ בעדפ כלל בלו.
46ג) .א( הוראות הסעיפים  46עד 46נ יחולו ,בשינויים המחוייבים
על פי הענין׳ על חמרים שיובאו או נרכשו על ידי קבלן עבודות נפט
ואותו קבלן קיבל על חמריט אלה אישור מאת שד האוצר לצורך סעיף זה.
)ב( מנחל המכס והבלו דשאי לדרוש מקבלן עבודות נפט ערובה
כי החמרים ישמשו למטרות נפט בלבד.
)ג( ״קבלן עבודות גפט״ ~ מי שבא עליו אישור שר הא! צר
שהוא מבצע ,לפי הזמנת בעל זכות נפט ,פעולות שהן מטרות נפט.
46ד .הוראות הסעיפים  46עד 46ג יחולו ,בשינויים המהוייבים לפי
העגין ,לגבי המרים שהועברו מבעל זכות נפט או מקבלן עבודות נפט
לבעל זכות נפט או קבלן עבודות נפט אחרים הזכאים לפטור או להחזרת
בלו כאמור לגבי אותמ המרים.
46ה .בכפוף לםעיפימ  60ו~ 61יחיו בעל זכות נפט וקבלן עבודות נפט
זכאים לייצא מישראל כל חומר שהביאו.

םייו .לפטור 46ו) .א( בעל זכות נפט או קבלן עבודות נפט ,שהשתמשו שלא
^ ׳ ^ ' למטרות נפט בסחורות שייבואן ,ייצורן ,מכירתן או העברתן פטורים
לפי חוק זה ממכס ,מס קניה או מס יבוא אחר ,או שהבלו ששולם עליהן
הוחזר להם כאמור בסעיף  ,346או שהעבירו סחורות כאמור למי שאינו
בעל זכות נפט או קבלן עבודות נפט הזכאים לפטור או להחזרת בלו
לגבי אותן סחורות ,יהיו חייבים בתשלום מכס ,מס יבוא אחר ,בלו או
מס קניה  -הכל לפי הענין  -בשיעור שבו היה חייב יבואן ,יצרן או
מעביר אילו היו אותן סחורות מיובאות ,מיוצרות או מועברות אותה
שעה במצבן אותה שעה .לא שילמו כאמור׳ לפני השימוש או ההעברה -
יהיו חייבים בתשלום פי שלושה מסכום המכס׳ המס או הבלו האמורים.
)ב( הודאות סעיף זה איבן גורעות מאחריותם הפלילית של בעל
זכות נפט או קבלן עבודות נפט לטי כל דין אחר.
הגדרה

.746

״זכות נפט״  -בסעיפים  46עד 46ו  -לרבות היתר מוקדם.״

* נתקבל׳ במנות ביומ ו' ג׳פבמ תשי״ז ) 8בינואר  ! (1057הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח
 ,284תש י ״ז׳ עמי .100
ס״ח  ,100תעי׳׳ב ,עמי .:.!22
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) .2א( מי שבתקופה שבין כ״ז באדר ב׳ תשי״ד ) 1באפריל  (1954לבין תחילתו של
חוק זה )להלן  -התקופה האמורה( רכש מלט או צמיגים והיה זכאי להחזרת הבלו ששילם
עליהם אילו היו הסעיפים 46ב ו־46ג לחוק הנפט ,תשי״ב--־ ,1952בתוקף אותה שעה׳ יחזיר
לו מנהל המכס והבלו את הבלו שהוטל על ייצורם.
)ב( לענין סעיף זה ,אין נפקא מינה אם רכש את המלט או הצמיגים במישרין מן
היצרן ואט לאו.
)ג( מי שבתקופה האמורה רכש המרים שמכירתם היתה פטורה ממס קניה אילו
היו הסעיפים 46א ו־16ג לחוק הנפט ,תשי״ב ,1952-בתוקף אותה שעה ,יחזיר לו מנהל
המכס והבלו את מס הקניה שהוטל על החמרים ,אם הוכיח כי המחיר כלל מם קניה העולה
על עשרה אחוזים מהמחיר הסיטוני׳ כמשמעותו בחוק מס קניה׳ תשי״ב.2 1952-
)ד( מי שבתקופה האמורה ייבא חמרים שיבואם היה פטור ממכס או מס קניה אילו
היו הסעיפים  46ו־16ג לחוק הנפט ,תשי״ב ,1952--בתוקף אותה שעה ,יחזיר לו מנהל המכס
והבלו את המכס או מס הקניה שהוטל על יבואם.
)ה( הוראות הסעיפים הקטנים )א( עד )ד( לא יחולו אם הזכאי לפיהם להחזרת מם
השתמש בסחורות שלא למטרות נפט או העביר אותן למי שאינו בעל זכות נפט או קבלן
עבודות נפט הזכאים לפטור או להחזרת בלו לגבי אותן סחורות.
)ו( על הזכאים להחזרת מס למי סעיף זה שאחרי תהילת חוק זה ישתמשו שלא
למטרות נפט בסחורות שלגביהן הוחזר להם מם כאמור ,יחולו הוראות סעיף  46ו לחוק הנפט,
תשי״ב , 1952 -בשינויים המחריבים על פי הענין.
דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

הוראות מעבי׳

מרדכי בנטו ב
שר הפיתוח

יצחק ב ן ־ צ ב י
נשיא המדינה
ם״ח  ,110תשי״ב ,עמ .344

חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי)סיכומי טענות( ,תשי״ז* 1957--
•1

יל1

בח

ז

ה

הגדרות

'־־

״משפט פלילי״  -משפט פלילי המתנהל בבית־משפט מחוזי ,בדיון דחוף או בשפיטה
על־פי כתב־אישום.
 ,2.על־אף האמור בכל דין אחר ,משנסתיימה פרשת הםניגוריה במשפט פלילי ,רשאי
ן
היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו לסכם תחילה את טענות הקטיגוריה ,ן ל ^
רשאי הנאשם או בא כוחו לסכם את טענות הסניגוריה.
ח ר

מ כ

טענות שלפני
ההרשעה

* נתקבל בכנםת ביום ו' בשבט תשי״ז ) 8בינואר  ; (1057הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח
 ,287תשי״( ,עמי .121
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!ענות שלאחר
ה י ש ע ה

טענות בערעור

 ,3על״אף האמור בכל דין אחר ,משהורשע נאשם כדינו נמש&ט פלילי׳ רשאי היועץ
המשפטי לממשלה או בא כוחו לטעון טענותיו לענין גזר הדין ,ולאחריו רשאים הנאשם
ונא כוחו לטעון טענותיהם לעניין גזר הדין.
 ,4נתבקש בית משפט לערעורים להטיל עונש או להגדיל עונש על מערער ווו על משיב,
תחול הוראת סעיף  3ל ע י ן גזר הדין כאילו מערער או משיב כאמור היה נאשם במשפט
פלילי.
פנחס רוזן
שר המשפטיט

דוד ב ן ־ ג ו ד י ו ן
ראש הממשלה
יצחק בן״צבי
נשיא המדינה

חוק הארכת מועדים ,תשי״ז-־* 1957
הכרזה

)א( שר הבטחון רשאי להכריז על שירות כעל שירות־חירוט לעני ן חוק זה.
J
)ב( בהכרזה לפי סעיף זה ייקבע מועד תהילתה ,והי?־! תעמוד בתקפה עד למועד
שיקבע שר הבטחון באותה הכרזה או בהכרזה נוספת.
)ג( הכרזה לפי סעיף זה יכולה להיות כללית או לשירות מסויים או לשירות ביחידה
מסרימת או לשירות במקום מטרים.
)ד( הכרזה לפי סעיף זה אינה טעונה פרסום ברשומות׳ ומותר להוכיחה כתעודה
של מי שנתמנה לכך על־ידי שר הבטחון.
לעשותה היה ביום האחרון של
רשאי הוא לעשות את הפעולה
מתן ההכרזה לעי מעיף  ,1הכל
יום כאמור ,לא תישמע טענה

הארכת מועדים
הקבועים
בחישוק

 ,2נקבע בחיקוק מועד לעשיית פעולה ,ומי שהיה צריך
אותו מועד או בשלושת הימיפ שקדמו לו בשידות״חידוט,
תוך שלושים יום לאחר שחרורו משירות־הח״רום או לאחר
כפי המאוחר יותר :ואם עשה אותה פעולה תוך שלושים
שהפעולה לא נעשתה במועדה.

הארכת מועדים
הקבועימ
במסמכים
פרטיים

 3נקבע בחוזה ,בהצעה או במכרז מועד לעשיית פעולה ,והמועד הל ביומ שבו אדם
פלוני היה בשירות״חירומ ,יראו אותו מועד ,לגבי אותו אדט ,כאילו הוארך עד ליום
השלושים שלאחר שחרורו משירות החירום או שלאחר מתן הכרזה לפי סעיף 1׳ הכל כפי
המאוחר יוהד.
־

שמירת די!

.4

חוק זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

תחילת

.5

תחילתו של חוק זה היא כיום י״ט בחשון תשי״ז ) 24באוקטובר .(1956
דוד ב ן״גו ר יון
ראש הממשלה
יצחק ב ן ־ צ ב
נשיא המדידה

דו ד בן־גוריו ן
שר הבטהון

1
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המחיר  60פרוטה

מפר החוקים  ,217ט״ו בשבט תשי״ז1.7.1.1057 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

