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חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )תיקון( ,תש״ך* 1960-
הוספת סעיף $2

,1

בחוק למניעת הסתננות)עבירות ושיטוט( ,תשי״ד ,!195-1-אחרי מעיף  2יבוא סעיף זה:
״יציאה שלא כדין

2א .היוצא ,ביודעין ושלא כדין ,מישראל ללבנון ,לסוריה ,למצרים,
לעבר־הירדן ,לסעודיה ,לעיראק ,לתימן או לכל חלק מארץ ישראל
שמחוץ לישראל ,דינו  -מאסר ארבע שנים או קנס חמשת אלפים לירות.׳*

דוד ב ן־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

דוד בן־גוריון
שר הבטחון

יצחק בן־צבי
נשיא המדינה

י> נתקבל בכנסת ביום י״א באב תש״ן•) 4באוגוסט  ;(1960הצ»ת החוק ודברי הסגר נתפרסמו בה״ח  ,426השיך ,עמי .113
 1ם״ח  ,161תשי״ד ,עמי .160

חוק הרשויות המקומיות)תוספת למס הכנסה()הוראות שונות(,
תש״ך* 1960-
הגדרות

בחוק זה תהא לכל מונח המשמעות שניתנה לו בחוק הרשויות המקומיות )תוספת
.1
למס הכנסה( ,תשי״ב) 1952-להלן  -החוק העיקרי(.

אישור לחיוב
וגבית

תוספת מס וכן תוספת מם רווחי חברות )לשתיהן ייקרא להלן  -התוספת( שנישומים
.2
חוייבו בה או שנגבתה מהם ,ללא החלמת רשות מקומית או ללא פרסום ההחלטה ,או שחוייבו
בה נישומים שלא השתייכו לרשות מקומית או שנגבתה מהם  -יראו את החיוב או הגביה
כאילו נעשו כדין.

* י ! ו ר להטלת
מו1פת מס

תוספת שרשות מקומית החליטה להטיל לפי החוק העיקרי ,יראוה כאילו הוטלה כדין,
.3
בין אם ההחלטה נתקבלה ופורסמה במועדה ובין אם לא.

1

ד ו ד ב ן  -ג ר ר י ון
ראש הממשלה

לוי אשכול
שר האוצר

יצחק בן־צבי
נשיא המדינה

־ נתקבל בכנסת בייט ט״ו באב תש״ך ) 8באוגוסט  ;(1960הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ה  ,411תש״ך ,עמי .27
 1ם״ח  ,110תשי״ב ,עמי .342
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חוק מקדמה למסי רכוש ולארגונה לפיצוי מקי מלחמה ,תש״ך* 1980-
בחוק זה —
.1
״החוקים״ — פקודת מס רכוש עירוני, 1940 ,
חוק מס רכוש עירוני )הוראות שונות( ,תש״ט, 1949-
פקודת מס רכוש חקלאי 1942 ,׳
חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה )תשלום פיצויים( ,תשי״א— 1951ן
״היטל״ — מס רכוש עירוני ,מס רכוש חקלאי וארנונה לפיצוי נזקי מלחמה המוטלים על
פי־ החוקים:
״מנהל״ ,״נכסים״ ו ״ ב נ י ך  -כמשמעותם בחוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה )תשלום
פיצויים( ,תשי״א;1951-
״קרקע״ — כמשמעותו בפקודת מס רכוש עירוני ,1940 ,או בפקודת מס רכוש חקלאי;1942 ,
״בנין תעשייתי״ — כמשמעותו בפקודת מס רכוש חקלאי.1942 ,

הגדרות

1

2

3

4

 .2מי שחייב בהיטל יהא חייב בתשלום מקדמת היטל )להלן  -המקדמה( כסכום ההיטל
החל עליו לפי החוקים — על בנינים ,בנינים תעשייתיים וקרקע שהיו לו בשנת הכספים
 1900ועל נכסים אחרים שהיו ל ו בשנת הכספים .1959
בחישוב המקדמה ייחשב סכום של חצי לירה או יותר כלידה שלמה וסכום שהוא
.3
פחות מחצי לירה יימחק.
.4

המקדמה תשולם במועדים שייקבעו בתקנות.

חובת מקדמה

עיגול סכומים

מועד התשלוט

) .5א( מתשלום המקדמה יהיו פטורים —
) (1מי שסכום ההיטל החל עליו כאמור בסעיף  2אינו עולה ע ל  15לירות;
) (2מי שהיה ,או יהיה בשנת הכספים 1960׳ זכאי לפטור או להנחה ממם
הכנסה לפי תקנה  2לתקנות מס הכנסה יפטור והנחות ממס על הכנסות בשטחי
התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח( ,תשי״ז —; 1956
)ב( שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי בתקנות לפטור מחובת
המקדמה ,כולה או מקצתה ,סוגי בני אדם אלה:
) (1שעיקר פרנסתם מחקלאות ואותה פרנסה לקתה מחמת פגעי טבע או מחמת
תנאים מיוחדים שנוצרו באחד מענפי החקלאות;
) (2שעיקר פרנסתם מהשכרת נכסי דלא ניידי שחוק הגנת הדייר ,ת ש י ״ ד -
 ,° 1954או חוק הגנת הדייר ,תשט״ו— , 1955חלים עליהם;
) (3בעלי מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט—
; 1959
והכל לפי תנאים שיקבע בתקנות ובלבד שלא יפטור אלא מן המקדמה החלה על הענף או
הנכם המשמשים עילה לפטור.

פטור

5

ד

8

י נתקבל בכנסת ביום מיו באב תש״ך) 8באוגוסט  ;(1960הצעת החוק ודברי הסגר נתפרסמו בה״ח 431׳ תש״ך׳ עמי .1-18
 1עייר 1940׳ תום׳  1מסי 1065׳ שמ׳ .218
 2טייח 19׳ תשיט׳ עמי .152
 3עייר 1942׳ תוס׳  :1מם׳ 1182׳ עמי .9
 4ם״ח 68׳ תשי״א׳ עמי .44
 5ק״ת 643׳ תשי״ז ,עמי .156
 6סייח 151׳ תשי״ד׳ ממי ,92
ד סית 188׳ תשט״ו׳ עמי .151
 8ס־ח 293׳ תשי״ט׳ עמי .234
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החזרת המקדמה

)א( המקדמה תוחזר למי ששילמה ,במשך  5שנים רצופות החל משנת הכספים ,1961
,6
על ידי זיכוי חשבון ההיטל שלו ב׳־ 20%לשנה ובצירוף הריבית כאמור בסעיף  ;7אולם,
במידה שהחזרת המקדמה ,כולה או מקצתה ,בדרך האמורה אינה אפשרית ,תוחזר במזומנים
בתקופה ובשיעורים כאמור.
)ב( הגרעון השנתי בהכנסות קרן הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה הנובע מהזיכויים
שניתנו לפי סעיף קטן)א( ,יכוסה כל שנה על ירי אוצר המדינה.
על סכום המקדמה שטרם הוחזר תשולם ריבית של  5%לשנה וההכנסה מאותה ריבית
.7
תהיה פטורה מכל מס על הכנפה ,חוץ מן המם בשיעור של  25%שיש לנכותו ע ל פי סעיף
) 31א( לפקודת מ 8ה מ ם ה  1947 ,׳ ה$ין למסור דין וחשבון על אוהו! הכנסה לפי הפקודה
האמורה.

ריבית

9

המנהל

ת ל
ח ו

ת

ביצוע ותקנות

.8

הנהלת עניני המקדמה תהיה בידי המנהל.

הוראות החוקים ,ל מ ע ט סעיפים  29 ,20 ,3ו־31א לחוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה
.9
)תשלום פיצויים( ,תשי״א— ,1951יחולו- ,שינויים המחוייבים לפי־ הענין׳ ע ל המקדמה׳
ובלבד שלאחר שהודיעו לאדם ע ל סכום המקדמה שהוא חייב בו ,אין להשתמש עוד ב ס מ 
כויות הניתנות בחוקים על מנת להגדילו.
 .10שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי להתקין תקנות לכל דבר הנוגע
לביצועו.
דוד ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

לוי אשכול
שר האוצר

יצחק ב ן־ צ ב י
נשיא המדינה

 9עייף  ,1947תום׳  1מסי 1568׳ ? פ ׳ .77
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