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חוק לתיקון פקודת המכס )מס׳  ,(5תשל״ב * !971
הוספת סעיף 30א

.1

אחרי סעיף  30לפקודת המכס )להלן — הפקודה( ׳׳ג:ו;8
1

״חוב״ מתן הצהרה

30א) .א( שר האוצר רשאי לקבוע ב ת ק נ ו ת חובה על אדט ל׳־יתן הצהרה
לענין דיני המכס  -בעל פה ,בכתב ,או בכל דרך אחרת  -על טובין
שהוא נושא עמו או שהם במטען הלוואי שלו; בתקנות כאמור מותר
לקבוע כי מעשה מסויים יראוהו כהצהרה.
)ב( קביעה לפי סעיף קטן)א( יכולה להיות כללית או לסוגים
של נכנסים לישראל או יוצאים ממנה או לסוגים של טובין או של מקומות.
)ג(

סעיף  9לא יחול על הצהרה לפי סעיף זה.

)ד( העובר על הוראות תקנה שהותקנה על פי סעיף זה ,דינו —
מאסר ששה חדשים או קנס  1,500לירות.״
הוספת סעיפים
231א231-ג

,2

אחרי סעיף  231לפקודה יבוא:

׳׳קנס מינרלי

231א).א( נוכח המנהל ,כי אדם עבר עבירה על הוראות פקודה זו או
תקנה שהותקנה על פיה ,והמכס על הטובין שהם נושא העבירה אינו
עולה על  500לירות ,רשאי הוא להטיל על האדם קנס מינהלי בשיעור
של כפל המכס החל על אותם טובין.
)ב( החליט המנהל לקנוס אדם כאמור ,תימסר לו החלטה מנומקת
בטופס שייקבע :החלטה שנשלחה בדואר רשום עם אישור מסירה יראוה
כאילו נמסרה בתאריך המצויין באישור המסירה.
)ג( נמסרה לאדם החלטה כאמור בסעיף קטן)ב( ,ישלם את הקנס
תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו ,אלא אם ערער עליה כאמור בסעיף
קטן)ד(.
)ד( נמסרה לאדם החלטה כאמור בסעיף קטן)ב( ,רשאי הוא,
תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו ההחלטה ,לערער עליה לפני בית
משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא גר ,מנהל את עסקיו או עבר את
העבירה :החלטת המנהל יראו בערעור ככתב אישום.
)ה( לא הוגש ערעור במועד שנקבע בסעיף קטן)ד( ולא שולם
הקנס ,ייגבה הקנס כדרך שגובים מכס.
)ו( שולם קנס לפי סעיף זה ,יחולו הוראות סעיף ) 231ב( ו־)ג(
כאילו שולם כופר ,ולא יראו בכך הרשעה לשום דבר וענין.

• נתקבל בכנסת ביום יי־ א בכסלו תשל״ב ) 29בנובמבר  ;(1971הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה  ,960תשל-א,
עמי .306
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמי  ;39ם״ח תשב״א ,עמי  ;28תשכ״ב ,עמי  ;82תשג״ה ,עמי  ;118תשכ״ח,
עמי .157
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תקנות

ס ד ר

י י
ד

231ב .שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי דין בערעור לפי
סעיף 231א ולקבוע בהן את האגרות^שישולמו.

ז

ואגרות
קנס מיניילי ל
ט י ב י י

ש י י ג א י

ע נ י

ז

231ג) .א( יובאו טובין באריזה בדואר ונתקיימו בהם ,לדעת המנהל,
התנאים שבסעיפים ) 39ב( או  ,(9) 204רשאי המנהל לקבל מהנמען ,בהם־ ,

בדואר

1

1

כמתו ,בנוסף למכס החל על הטובין — כפל המכס ,אך לא יותר מ־1,000
לירות ,במקום לחלטם.
)ב( כפל המכס כאמור בסעיף קטן)א( ייגבה כדרך שגובים מכס.
)ג( שילם אדם כפל מכס כאמור בסעיף זה ,יחולו הוראות סעיף
) 231ג( כאילו שולם כופר ולא יראו בכך הרשעה לשום דבר ועמן.״

יגאל אלון
סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות
ממלא מקום ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר האוצר

ש נ יא ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה

חוק מילווה ק צ ר מועד)תיקון מס׳  ,(10תשל״ב1971-י

.1

בסעיף  1לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,! 1960במקום ״ 800מיליון לירות״ יבוא
״ 1250מיליון לירות״.

יגאל אלון
סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות
ממלא מקום ראש הממשלה

תיקון סעיף 1

פנחס ספיר
שד האוצר

שביאור זלמן שזר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום י״א בכסלו תשל־ב ) 29בנובמבר  ;(1971הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית  ,968תשל״ב,
עמי .86
 1סייח תש״ך ,עמי  ;48תשכ״א ,עמי  ;128תשכ״ב ,עמי  ,75עמי  ;88תשכ״ג ,עמי  ,48עמי  ;118תשכ״ד ,עמ׳ ,31
עמי  ;67תשכ״ז ,עמי  ;201תשכ״ט ,עמי .85
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חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס׳  ,(3תשל״ב* 1971-
החלפת סעיף 18

.1

במקום מעיף  18לחוק ההגבלים העםקייס ,תשי״ט1959-

״חוגת רימופ
ובקשת החלטה

,1

יבוא:

) .18א( הל צד להסדר כובל חייב לרשמו במרשם ולהגיש למועצה
בקשה למתן החלטה עליו)להלן  -בקשת החלטה( ,תוך חמישה עשר יום
מיוט שבעשה צד להסדר :חובה זו תעמוד בתקפה אף לאחר שחלפו
חמישה עשר הימים האמורים ומד שנתמלאה החובה :ובלבד שאם אחד
הצדדים מילא חובה זו ,שאר הצדדים פטורים ממנה.
)ב( המשך החובה לרשום הסדר גובל ולהגיש בקשת החלטה
מעבר לתקופה שנקבעה לכך ,כאמור בסעיף קטן)א( ,אין בו ,כשלעצמו,
כדי לפטור אדם מאחריות פלילית אם לא מילא את החובה תוך התקופה
האמורה.
) 0הורשע אדמ על אי־מילוי החובה ,או אף ג שא את העונש
שהוטל עליו ,אין בכך בכדי לפטרו ממילוי החובה.״

הוראת מעבר

 .2הסדר כובל שלא נרשם ולא הוגשה בקשה למתן החלטה עליו לפני יום פרסומו של
חוק זה ,תהיה החובה לרשמו ולהגיש את הבקשה כאמור תוך שלושים ימים מיום פרסומו.
יגאל אלון
סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות
ממלא מקום ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

ש נ י א ו ר ז ל מ ן שזו׳
נשיא המדינה
״ נתקבל בכנסת ביופ י״ב בכסלו תשל״ג ) 30בנובמבר  ;(1971הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת  ,930תשל״א,
עמ׳ .168
 1ס״ח תשיימ ,עמ׳  ;152טיח תשכ״א ,עמי  ;34סייח תשכ״ג ,עמ׳ .141

חוק המילוות המשותפים לרשויות המקומיות )ביטול( ,תשל״ב1971-
בי ל
ט1

,1

חוק המילוות המשותפים לרשויות המקומיות ,תשט״ז - ! 1956-בטל.
יגאל אלון
סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות
ממלא מקום ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנים

ש נ י א ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום י״א בכסלו תשליב) 29בנובמבר  ;(1971הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,966תעליב,
עמי .71
 1סייח תשט״ז ,עמי .99
ספר החוקים  ,641כ״א בכסלו תשק״יב9.12.1971 ,
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המחיר  12אגורות

הודפס עי׳י המדפים הממשלתי ,ירושלים

