
(תיקון) והפיטורין המכס תעריף פקודת
מס' 4 לשנת תש"ט1948
לאמור מה מחוקקת הזמנית המדינה מועצת

.1937 והפיטורין, המכס תעריף לפקודת התוספת פירושה "התוספת" פירושים1.

2. מס המכס על הסחורות המפורטות בפרטים הבאים הניתנים בחלק א' של
יוכפל: התוספת

102100 ,9893 ,89 ,88

טכס טסי הכפ5ח
מסויימים

של אי בחלק הניתנים הבאים בפרטים המפורטות הסחורות על המכס מס .3
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לחבילה מיל .100



י' בחשון תש"ט 12.11.1948עתון רשמי מס' 32, תוספת א'42

הגדלת מס' מכס
נוספים

בשיעור נוסף מכם מס מוטל התוספת של בי לחלק שבהתאם מקום כל (א) .4

שמונה אחוזים למאה. "אד ולורם" על הסחורות המפורטות בפרטים הבאים
עשרים כדי נוסף מכס מם אותו יוגדל התוספת' של א' בחלק הניתנים

ולורם". "אד למאה אחוז
בשיעור נוסף מכס מס מוטל התוספת של בי לחלק שבהתאם מקום כל (ב)
בפרטים המפורטות הסחורות על ולורם" "אד למאה אחוז עשר חמשה
הבאים הניתנים בחלק א' של התוספת, יוגדל אותו מם מכם נוסף כדי

ולורם". "אד למאה אחוז שלושים
,145143 ,141135 ,124105 ,103 39 ,9290 70א80, ,57 (1)

.196 193193ב', ,191188 ,179169 ,163161

,336 ,334 מהפרטים חוץ בכלל, ועד 752 עד מ292 הפרטים כל (2)

.653 ,455 ,421 ,419 ,417 (ב), 392 ,377 ,349348 (א), 337

798 פרט הבא:הוספת הפרט יוסף התוספת של אי בחלק .5
והמרים דשנים של ייצורם לשם שיובאו ומכונות מתקנים ציוד,  799"

המלח". בים המצויים התמרים יסוד על הימיים

1948).תוקף הפקודה בנובמבר 16) תש"ט בחשון י"ד מיום הוא זו פקודה של תקפה .6

תש"ט1948*.שם (תיקון), והפיטורין המכס תעריף "פקודת בשם תיקרא זו פקודה .7

.(1948 בנובמבר 11) תש"ט בחשון ט'

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

רוזנבליט פליכס
המשפטים שר

קפלן אליעזר
האוצר שר

הסבר דברי
חלק א' של התוספת לפקודת תעריף המכס והפיטורין משנת 1937 מפרט,
תוספת אותה של ב' חלק שונות; סחורות על המכס תעריף את רצופים, במספרים

אי. חלק לפי במכס החייבות שונות סחורות על נוסף מכם מם קובע

סחורות על המכס מס את מגדילים הנוכחית הפקודה של 42 הסעיפים
אולם ,(1948 במאי 15) תש"ח באייר ר ביום קיימים שהיו השיעורים לעומת שונות
ביוני 27) תש"ח בסיון כ' מאז הקיימים אלה לעומת השיעורים את מגדילים אינם

תש"ח1948. מכס), (מסי תקנותשעתחרום בתוקף (1948

המיועד התעשייתי הציוד את ממכם משחרר החדשה הפקודה של 5 סעיף
המלח. ים של הגלמיים החמרים לעיבוד


