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מס חוק  תיקון
(טובין קניה
 ושירותים)

18 מס' -

ושירותים), התשי"ב-281952 - 26. (טובין מס קניה בחוק

או"; הסיטוני "ממחירם יבוא "- "ומוצריהם אחרי 3(א), בסעיף (1)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי 4ב, בסעיף (2)

הסיטוני מחירם כי האוצר רשאי לקבוע קטן (א), שר בסעיף האמור אף על "(א1)
הוא רשאי ואולם 4 או 4א, בסעיפים ומוצריו ביבוא יהיה המחיר כאמור טבק של
שר קבע סעיפים; באותם הקבוע מהמועד השונה המחיר לקביעת מועד לקבוע

הדיווח." ומועדי הסיטוני המחיר הדיווח על דרכי את יקבע כאמור, האוצר

מס חוק  תיקון
מוסף  ערך
31 מס' - 

מוסף, התשל"ו-291975 - 27. מס ערך בחוק

- 38(ג) בסעיף (1)

ובה, ,(1) כפסקה תסומן החשבונית;" הוצאת "מיום המילים עד הרישה (א)
מאת הוא אישור לניכוי כאמור נוסף תנאי כי רשאי לקבוע יבוא "השר בסופה
בהתאם לישראל ויריחו עזה ומשטחי מהאזור הטובין הכנסת בדבר המנהל

129א"; סעיף לפי להוראות

"כאמור" אחרי ובה, ,(2) כפסקה החל במילים "מס שנוכה" תסומן הסיפה (ב)
;"(1) "בפסקה יבוא

יבוא: 129 סעיף אחרי (2)

"פיקוח על הכנסת
והוצאתם טובין

ומשטחי מהאזור
ויריחו עזה

שר129א. רשאי זה חוק  לפי ההוראות ביצוע פיקוח על לצורך
מקומות על להורות הביטחון, שר עם בהתייעצות האוצר,
ויריחו עזה של טובין לאזור ולשטחי הכנסה תותר שבהם
או הכנסה תותר שבהם והשעות הימים ועל מהם והוצאתם
המנהל, מאת אישור להורות כי יידרש וכן כאמור, הוצאה
בהתאם הוצאו או הוכנסו שהטובין כך על שיקבע, בדרך
כללית שתהיה יכול סעיף זה הוראה לפי כאמור; להוראות

טובין." של לסוגים או

 תיקון חוק הבלו
6 מס' - הדלק  על

.28- התשי"ח-301958 על דלק, הבלו בחוק

22 יבוא:  סעיף אחרי (1)

"פיקוח על הכנסת
והוצאתו דלק

ומשטחי מהאזור
ויריחו עזה

שר22א. רשאי זה חוק  לפי ההוראות ביצוע פיקוח על לצורך
מקומות על להורות הביטחון, שר עם בהתייעצות האוצר,
ויריחו עזה ולשטחי לאזור  דלק של  הכנסה תותר שבהם
או הכנסה תותר שבהם והשעות הימים ועל מהם והוצאתו
המנהל, מאת אישור להורות כי יידרש וכן כאמור, הוצאה
בהתאם הוצא או  הוכנס  שהדלק כך על  שיקבע,  בדרך
כללית שתהיה יכול סעיף זה הוראה לפי כאמור; להוראות
עזה ו"שטחי "האזור" לענין סעיף זה, דלק; של לסוגים או
מוסף, התשל"ו-1975."; מס ערך כהגדרתם בחוק ויריחו" -

יבוא: קטן (ב2) סעיף 25א, אחרי בסעיף (2)

עזה לשטחי או לאזור דלק הכניס אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה "(ב3)
עליו הוא להטיל רשאי 22א, סעיף להוראות לפי בניגוד מהם, או הוציאו ויריחו

דלק." אותו על החל הבלו בשיעור כספי עיצום
__________

.123 עמ' התשס"ה, 28 ס"ח התשי"ב, עמ' 344;

.814 עמ' התשס"ה, עמ' 52; התשל"ו, ס"ח  29

.580 עמ' התשס"ו, 30 ס"ח התשי"ח, עמ' 160;


