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תיקון עקיף:
פקודת המועצות המקומיות
הצעת חוק מס ערך מוסף)תיקון מם׳  ,(18התשב״ת 998-ו
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מהבדסמזת בזה העעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדה הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )מם׳ ) (69קביעת משכורתו של
מבקר העיריה( ,התשנ״ח998-ו*
תיקח העיף 03י

בפקודת העיריות' )להלן  -הפקודה( ,האמור בסעיף  106יסומן ״)א(״ ובו ,במקום

ז.

״בסעיף ד6ו״ יבוא ״בסעיף ד6ו)א(״ ,ואחריו יבוא:
״)ב(

משכורתו של מבקר העיריה ותשלומים אחרים שישולמו לד בתקופה ב־הונתו

או לאחריה ,או לשאיריו לאחר מותו ,ייקבעו בהחלטה של ועדת הפגים ואיכוח
הסביבה של הכנסת :החלטות לפי סעיף ק  pזה יפורסמו ברשומות.״
תיקון פקדז־ת
המועצות
המקומיות

בפקודת המועצות המקומיות /האמור בסעיף 35א יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:

.2

״;ב(

הוראות סעיף 68ו)ב( לפקודת העיריות יחולו בשינויים המחויבים ,לנבי מבקר

פנימי של מועצה מקזמית.״
דבוי

ה ס בד

לפי סעיף 9עי לפקודת העיריות שכרו של מבקר
העידיה נקבע ביום על ידי מועצת העיריה.

מביון שהנושא לא מעוגן בהסכם קיבוצי נוהגת בל
רשות מקומית לםי ראות עיניה.

יערת העבודה של מרכז השלטון המקומי החליטה
בי מענח־ד דלוה התפקיד )מסלול קידום( של המבקר
הדאשי בכל דשזת מקומית יהיה זהה למעמדם של גזבר
העירית ,המזכיר והמהנדס ובבל מקרה לא יהיה שונה
מלוה הדירוג של עובדי מבקר המדינה.

מצב דבריס זה פוגם באי־תלותו של המבקר
הפנימי ,ולפיכך מוצע לקבוע כי שכרו של מבקר העיריה
ושל מבקר מועצה מקומית ייקבע בידי ועדת הפגים
ואיכות הסביבה של הבנםת.
הבר הבגסת דזד מל

הצעת חוק מס׳ פ׳76-דז; הועברדז דועדה בידם כ״ב בטבת זזתשנ״דז)ן! בינואר .(1998
דיני מ־ינה ישראל ,נוסח הדש  ,8עמ׳ .197
דיני מדינת ישראל ,נוסזז חדש  .9עמי .256

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )מם׳ ) (70הקמת ועדה לקלימת עלזה(,
התשנ״ח*1998-

הוספה סעיף *9וה

בפקודת העיריות /אחרי סעיף 49זד יבוא:

ז.

״ועדה לקליטת

י **
73

7

49וה.

בעיריה שלפחות /׳־0ו מתושביה עלו לישראל אחרי יום ד׳ בשבט
כ

ה ת ש ץ ) 1בינואר ם ,(199תבחר המועצה ועדה לקליטת עליה שתטפל בבל
עניץ הנוגע לקליטתם של התושבים האמורים.־
דברי

הקמתן של העםדתזח העירוניות לקליטת העליה
והניסידן המוצלח בהפעלתן הוכיחו שקליטת העולים
במישור העידזמ השובה לא פהות מקליטתמ במישור
הארצי

הסבר
מן הראוי שבכל עיד ובכל מועעה מקומית שבה יש
אוכלוסיה גדולה של עולים ,תוקם לפי חוק ,ועדה
לקליטת עליה.

הצעה חוק מסי פ968/ד; הועברה לועדה ביום כ־ז באדר התשנ״ח ) 25במרס .(1998
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי  97ו.
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הצעות חוק ד2ל ,2ו׳ בתמוז החשב׳ח50.6.1998 ,

.2

בפקודת המועצות המקומיות ,אחרי סעיף בוא יבוא:

״תחילת הוראות

גוב.

תיקון פקודת
המועצות

הוראות סעיף 149ה לפקודת העיריות יחולו ,בשינויים המחויבים,

המקומיות

על מועצה מקומית.״
חבר הכנסת רומן ברונפמן

2

דיני מדינת ישראל ,נוסת חדש  ,9עמי .256

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מסעם ועדת הכספים של הכנסה:

העעת חוק מס ערך מוס^ )תיקון מס׳  8ו( )שיעוד מס אפם לתושב חוץ(,
התשנ״ח*1998-

תיקן סעיף 30

ו.

בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו975-ו' ,בסעיף )30א( ,בסופו יבוא:
״)(17

מתן זכות שימוש לתושב חוץ בשטחי תערוכה ,ושירותים נלווים הניתנים על

ידי נותץ זכות השימוש כאמור אגב ,התערוכה״.

דברי
חוק מס ערך מוסף ,התשל״ו6-ד9ו קובע בסעיף ,30
בין תיתר ,שורה של עסקאות של מכירת טובין ושירותים
לתיירים בישראל ,שהמס עליהם יהיה בשיעור אפס.
מוצע להחיל מס בשיעור אפס גם על שימוש בשטחי
תערובת בישראל לתושב חוץ ושירותים נלווים
לתערוכה.
מטרת ההצעה היא לא רק לעודד את השתתפות
החברות הזרות בתערוכות ובירידים בארץ ובכך לקדם
את קשרי המסחר והתיירות ,אלא גס להבטיח החזרי
מע״מ לגורמים ישראלים אשר משתתפים בתערוכות
ובירירימ במדינות אירופה .תתל מ־996ו הפסיקו

הסבר
שלטונות המס בגרמניה להחזיר מע״מ לחברות
ישראליות עבור רכישת שירותים עסקיים במדינה זו,
ומדינות נוספות עלולות ללכת בעקבות גרמניה ללא
התיקון המוצע .תיקון זה תובטח לאירופים על ידי נציגי
שלטונות המס שלנו.
לרעת המציע הפסד הכנסות המדינה כתוצאה
מהפעלת הצעת חוק זו מסתכם בכמה מאות אלפי
שקלים חדשים.
חבר הכנסת יורי שטרן

• הצעת חוק מס׳ פ5/ט9ו; הועברה לוועדה ביום י׳ באייר התשנ־ת ) 6במאי 998ו(.
י ס״ח התשל־ו ,עמי .52

הצעות חוק  ,2727ר בתמוז התשנ״ח30.6.1998 ,
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