
(תיקון). העירוני הרכוש מס פקודת
.1944 לש' 10 מס'

פקודה הבאה לתקן את פקודת מם הרכוש העירוני, 1940.
 לאמור: (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

עם כאחד אותה וקוראין '1944 (תקון), העירוני הרכוש מס פקודת תקרא זו פקודה .1

העקרית". "הפקודה להלן הנקראת ,1940 העירוני, הרכוש מס פקודת
השם הקצר.

מס' 42 לש' 1940.
בסעיף והחלפתו הימנו (2) סעיףקטן ביטול ע"י יתוקן העקרית מהפקודה 3 סעיף .2

 דלקמן: הקטן
חלק כל כי להכריז או עיר, אזור תחומי לשנות צו, עפ"י רשאי, העליץ הנציב (2),,
ששונה האזור על תחולנה זו פקודה והוראות נפרד, עיר אזור יהא עיר אזור מכל
כנ"ל או על אותו חלק מאזור עיר כנ"ל, כאילו תואר בצו שניתן עפ"י סעיף

קטן (1)."

תיקון סעיף 3
מהפקודה העקריית.

7 סעיף לאחר מיד א, 7 כסעיף דלקמן, הסעיף הוספת עיי תתוקן העקרית הפקודה .3

■ ■ הימנה:
הוספת סעיף חדש.

כסעיף 7 א' כפקודה
העקרית.

אי בעד ,קנס
תשלום מס.

או מהתאריך חדשים ששה בתוך המס שולם לא אם א. 7
מהתאריכים שנקבעו לכך, יש להוסיף עליו סכום השוה לעשרים



שהסכום ובלבד כנ"ל. לגבותו שציוה הסכום את לזמן מזמן להגדיל
המס מסכום אחוז עשרים על יעלה לא כנ"ל לגבותו שציוה הכולל

בתשלומו." שחייבים
הוספת סעיף חדש,

א, 21 כסעיף
בפקודה העקרית.

21 סעיף לאחר א, 21 כסעיף דלקמן, הסעיף הוספת ע"י תתוקן העקרית הפקודה .4

 הימנה:
וקט/נים "העתקות

מאושרים.
קטע או העתקה מתאים זמן בכל לדרוש אדם כל רשאי א.(1) 21
המתנהלת או שנעשתה אחרת רשומה מכל או רשימתשומא מכל
אותה בעד לשלם ויש המחוז, פקיד ע"י שיאושרו זו, פקודה לצרכי
שייקבעו תשלומים אותם מאושר קטע אותו בעד או מאושרת העתקה

במועצה. העלית הנציב ע"י בתקנות
כחוק המחוז פקיד עליהם שהעיד כזה קטע או כזו העתקה כל (2)
רשימתשומא מאותה נכון קטע או נכונה העתקה הם כי בחתימתו
כשוי המשפטים בכל לעדות כשרים יהיו אחרת, רשומה מאותה או
תוקף עם אותה רשימתשומא או אותה רשומה אחרת, וכל מיסמך
רשומה או רשימתשומא מכל קטע או העתקה הוא כי מגופו שנראה
אותה הוא כאילו אותו רואין יהיו כנ"ל, עליהם שהעידו אחרת

ההיפר". יוכח כן אם אלא קטע, אותו או העתקה
חדש סעיף הוספת

כסעיף 27 א,
העקרית. בפקודה

27 סעיף לאחר א, 27 כסעיף דלקמן, הסעיף הוספת ע"י תתוקן העקרית הפקודה .5
 הימנה:

"רשומת מס או
תשלום מם לא יפגעו
הממשלה. בזכויות

קרקע, או בית נכס כל על עירוני רכוש במס שחייבים מקום א. 27
אחרת רשומה או רשימתשומא בכל אדם של שמו רישום הרי
נכס אותו של הידוע כבעל זו, פקודה לצרכי המתנהלת או שנעשתה
לגביית בנוגע זו פקודה והוראות לשלמו, שיש המס מסכום אחוז
המס תחולנה על גביית אותו סכום, בתנאי כי רשאי מושל המחוז,
מן פחות סכום כל לגבות לצוות מספקת, סבה לו שניתנה לאחר
הוא רשאי המס באיתשלום שמתמידים ובמקרה המלא, הקנס
אדכ אותו ע"י כזה מס כל של תשלומו או קרקע, אותה או בית
בזכויותיה סוגעים הם כאילו אותם רואים יהיו לא אחר, אדם כל או
איש כל של לזכויותיו כעדות או (א"י) פלשתינה ממשלת של
בית נכס לאותו בקשר (א"י) פלשתינה ממשלת כלפי הנ"ל מהאנשים
כעדות תשלום או רישום אותו להביא מותר אולם קרקע, לאותה או
מבלי אדם, כל כלפי קרקע באותה או בית נכס באותו חזקה של
נכס לאותו בקשר (א"י) פלשתינה ממשלת של זכויות בכל לפגוע

קרקע". לאותה או בית

16 במרץ' 1944.
מקמיכל הרולד


