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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הגנת ה ע ר ב ן ) ת י ק ו ן מם׳  3ד( ,התשם״ד-ב200
.1

בחוק הגנת הצרכן ,התשמ״א-ו98ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 7זד ,אחרי ״של
י

תיקון סעיף 17ד

נכס או של שירות״ יבוא ״המוצע לצרכן״.
דברי
כללי
בחוק הגנת הצרכן)תיקון מס׳ וו( ,התשם״ב2002-
)להלן  -תיקון מם׳ וו( ,המתקן את חוק הגנת הצרכן,
התשמ״א-ו98ו )להלן  -החוק( ,הוספו ,בין השאר,
סעיפים דוא עד דוז לחוק ,שענינם החובה להציג ,לנקוב
ולפרסם מחיר בולל של נכס או של שירות ,ובמטבע
ישראלי בלבד.
החוק המוצע בא לתקן במה טעויות טכניות שנפלו
בסעיפים האמורים ,ולהבהיר אי הבנות שנוצרו עקב

הסבר
סעיף דוד לחוק ,שענינו פרסום ונקיבה של
םעיןם 1
מחירי נכסים ושירותים ,מטיל חובה על
עוסק לפרסם ולנקוב מחיר כולל של נכס או של שירות,
ובמטבע ישראלי בלבד .מוצע לתקן את הסעיף האמור
ולהוסיף אחרי המילים ״של נכס או של שירות״ את
המילים ״המוצע לצרכן״ ,וזאת כדי למנוע אי הבנות
בדבר תחולת הסעיף על מערכת יחסים בין עוסק לצרכן
בלבד.
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.3

בסעיף  7ח לחוק העיקרי -
) (1בסעיף קטן)א( ,פסקה ) - (2תימחק:
)(2

בסעיף קטן)ב( ,אחרי ״ובלבד שמחירו״ יבוא ״הכולל״.

בסעיף )23ג( לחוק.העיקרי ,פסקה ) (8המתחילה במילים ״הפר הוראות לפי סעיפים״

ופסקה ) ,(9יסומנו ״)7א<:״ ו־״)7ב(״ ,בהתאמה.
תיקון התיספת

.4

בתוספת לחוק העיקרי ,בחלק אי ,בכותרת ,במקום ״)סעיף קטן)אץ{(2״ יביא .״־סעיף קטן

)א^(".

דברי
סעיף דוז)א( לחוק קובע פטור מוחלט
סעיף 2
מחובת עוסק להציג ,לנקוב ולפרסם מחיר
כולל של גבם או של שירות ובמטבע ישראלי בלבד,
במקרים המפורטים בפסקאות )ו( עד ) (3של הסעיף
האמור.

פסקה ) (2ש ל אותו סעיף מחילה את הפטור האמור
על ״תשלומים ,אגרות ,היטלים או מסים המשתלמים
בעד שירות של הולכת נוסעים או הובלת מטענים
מישראל או אליה ,שסדרי תשלומם נקבעו לפי חוק
אחר״
סעיף 7וז)ב( לחוק קובע כי לגבי נכס או שירות
המפורט בחלק ב׳ של התוספת לחוק ,לא תחול חובת
העוסק להציג ,לנקוב ולפרסם את מחירו של נכס או של
שירות במטבע ישראלי בלבד ,ובלבד שמחירו במטבע
ישראלי ייקבע לפי שער החליפין הקבוע בה .פסקאות)ו(
ו־) (3בחלק ב׳ של התוספת לחוק ,מחילות את הוראת
הפטור האמורה לגבי שירותים כמפורט באותן פסקאות,
ובין השאר שירות של הולכת נוסעים או הובלת מטענים
מישראל או אליה ,לרבות תשלומים ,אגרות ,היטלים או
מסים המשתלמים בעד שירות כאמור.
מוצע למחוק את פסקה ) (2של סעיף 17ז)א( לחוק,
המציגה מצג מוטעה שלפיו על תשלומים ,אגרות,
היטלים או מסים המשתלמים בעד שירות כמפורט
באותה פסקה ,קיים פטור מוחלט מהצגה ,נקיבה ופרסום
מחיר בולל ובשקלים בלבד.
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הסבר
מצג זה עומד בניגוד לרציונל שעמד בבסיס הוראה
הפטור ,המבקש לפטור תשלומים ,אגרות ,היטלים או
מסים כאמור ,מחובת הצגה ,נקיבה או פרסום במטבע
ישראלי בלבד ,ולהתנות את מחירם במטבע ישראלי בכך
שייקבע לפי שער החליפין במפורט בחלק ב־ לתוספת
לחוק ,אך לא לפטור אותם מחובת העגה ,נקיבה אי
פרסום כחלק מהמחיר הכולל )לפסקה  1ה מרצע ת(.
בהתאם ,מוצע לתקן את סעיף 7ומבי! לחוק
ולהבהיר כי הפטור הקבוע בו יחול רק לענין הצגה,
פרסום ונקיבה של המחיר במטבע ישראלי ,אך אינו פוט-־
מהחובה להציג ,לפרסם ולנקוב מהיר כילל )לפסקה 2
המוצעת(.
בתיקון וו הוספו לסעיף גו לחוק ,שענינו
סעיף 3
עבירות ועונשים ,שתי פסקאות נוספות,
אשר סומנו בפסקאות ) (8ו־) ,(9בלי ששונה סימונה ש ל
פסקה) (8של אותו סעיף ,אשר הייתה קיימת בבר במוע״
התיקון .לפיכך מוצע לסמן את הפסקאות שהוספו נאמה
בפסקאות )7א( ו־)7ב(.
סעיף  7ו ז ) א ^ לחוק קובע כי ההוראות
סעיף 4
לענין חובת הצגה ,פרסיס ונקיבה של
מחירי נכסים ושירותים ,לא יחולו על נכס או על שירות
המפורט בחלק א׳ של התוספת ובתנאים הקבועים בה.
עקב טעות דפוס ,הסעיף הקטן המפנה לחלק א׳ של
התוספת הוא סעיף קטן (10x2ולא סעיףקטן)אץ3אשי• (,
הוא למעשה הסעיף המתאים.
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