
פקודת מס הרכוש החקלאי (תיקון).
1944 לש' 11 מס'

.1942 החקלאי, הרכוש מס את לתקן הבאה פקודה
 לאמור: (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י לפלשתינה העליון הנציב

הקצר. השם
מס' 5 לש' 1942.

עם כאחד אותה וקוראיו ,1944 (תקון), החקלאי הרכוש מס פקודת תקרא זו פקודה .1

העקרית". "הפקודה להלן הנקראת ,1942 החקלאי, הרכוש מס
תקון סעיף 2 מן
העקרית. הפקודה

 יתוקן: העקרית מהפקודה 2 סעיף .2
 המחוז": "פקיד המונח הגדרת לאחר דלקמן ההגדרה הוספת ע"י (א)
בתוכה."! דגים לגידול המשמשת בריכה כל פירושה דגים" ""בריכת

(ב) ע"י מחיקת הגדרתו של המונח "קרקע", המופיעה בו, והחלפתה בהגדרה דלקמן: 
לקרקע" המחובר וכל בריכותדגים תעשיה, בניני שאינם בנינים כוללת "קרקע" "

בבטוי והחלפתו בו המופיעה "נקבע" המונח שבהגדרת "41 "סעיף הבטוי מחיקת ע"י (ג)
."42 "סעיף



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

הוספת סעיף חדש
כסעיף 5א.

של"בריכות דגים. בניצולה '1944 באפריל, 1 יום לפני שהתחילו מקום א.(1) 5
שניתן בצו המתואר אזור בכל הנמצאת קרקע בכל דגים בריכת כל
אותר, של בעליה חייב זו, מפקודה 3 סעיף עפ"י העליון הנציב ע"י
בריכתדגים למסור, תוך שלושה חדשים מן היום הראשון באפריל,
הקרקע, נמצאת שבו האזור את המנהל המחוז, לפקיד הודעה ,1944
הדבר של אמיתותו את הרשמי השמאי ומשבירר שייקבע, בטופס
לפי לנכון ימצא אשר ככל הקרקע, סוג את ישנה דעתו, הנחת כדי

,1944 באפריל, הראשון היום מן החל דעתו, שיקול
מאותו החל בריכתדגים אותה בעד ישולם החקלאי הרכוש ומם

תאריך.
בניצולה מכן, לאחר או ,1944 באפריל, 1 ביום שהתחילו מקום (2)
ע"י שניתן בצו המתואר באזור הנמצאת בקרקע דגים בריכת של
בריכת כל שחדלה מקום או זו, מפקודה 3 סעיף עפ"י העליון הנציב
דגים כזו להיות באותה קרקע, חייב בעל אותה בריכתדגים, תול
לפי הכל חדלון, אותו או התחלה אותה מתאריך חדשים שלושה
שבו האזור את המנהל המחוז, לפקיד כך על הודעה למסור הענין,
את הרשמי השמאי ומשבירר שייקבע, בטופס הקרקע, נמצאת
ככל הקרקע, סוג את ישנה דעתו, הנחת כדי הדבר של אמיתותו
באפריל הראשון היום מן החל דעתו, שיקול לפי לנכון ימצא אשר .

הודעה." אותה שלאחר
30 סעיף לאחר א, 30 כסעיף דלקמן, הסעיף הוספת ע"י תתוקן העקרית הפקודה. .4

 הימנה:
הוספת סעיף חדש
העקרית. בפקודה

א. 30 כסעיף
אי בעד "קנס

תשלום מס.
חדשים ששה בתוך החקלאי הרכוש מס שולם לא אם א. .30
סכום עליו להוסיף יש לשלמו, יש שבהם מהתאריכים או מהתאריך
זו פקודה והוראות לשלמו, שיש המס מסכום אחוז לעשרים השוה
סכום, אותו גביית על תחולנה החקלאי הרכוש מס לגביית בנוגע
לצוות מספקת, סבה לו שניתנה לאחר המחוז, מושל רשאי כי בתנאי
באי שמתמידים ובמקרה המלא, הקנס מן פחות סכום כל לגבות
לגבותו שציוה הסכום את לזמן מזמן להגדיל הוא רשאי המס, תשלום
עשרים על יעלה לא כנ"ל לגבותו שציוה הכולל שהסכום ובלבד כנ"ל,

בתשלומו''. שחייבים המס מסכום אחוז
סעיף או 5 "סעיף והמספרים המלים מחיקת ע"י יתוקן העקרית מהפקודה 36 סעיף .5

: דלקמן ובמספרים במלים והחלפתם הימנו, (3) בסעיףקטן המופיעים ,"31

.''31 או א 5 ,5 "סעיף

::0 סעיף תיקון
העקרית. מהפקודה

39 סעיף לאחר א, 39 כסעיף דלקמן, הסעיף הוספת ע"י תתוקן העקרית הפקודה .6
 הימנה:

חרש סעיף הוספת
בפקודה העקרית,

א. 39 כסעיף
וקטעים "העתקות

מאושרים.
קטע או העתקה מתאים זמן בכל לדרוש אדם כל רשאי א.(1) 39
לצרכי המתנהלים או הנעשים אחרת רשומה או פנקס רשימה, מכל
העתקה אותה בעד לשלם ויש המחוז, פקיד ע"י שיאושרו זו, פקודה

שייקבעו. תשלומים אותם מאושר קטע אותו בעד או מאושרת
כחוק המחוז פקיד עליהם שהעיד כזה קטע או כזו העתקה כל (2)
אותו רשימה, מאותה נכון קטע או נכונה העתקה הם כי בחתימתו
המשפטים בכל לעדות כשרים יהיו אחרת, רשומה אותה או פנקס
אחרת, רשומה אותה או פנקס אותו רשימה, אותה עם כשויתוקף
רשימה. מכל קטע או העתקה הוא כי מגופו שנראה מיסמך וכל
כאילו אותם רואין יהיו כנ"ל, עליהם שהעידו אחרת רשומה או פנקס

ההיפר." יוכח כן אם אלא קטע, אותו או העתקה אותה היו



תיקון התוספת
העקרית 5פק1דה

שבקשר הפרטים וכל ו16 15 .14 הסוגים מחיקת ע''י תתוקן העקרית לפקודה התוספת .7

לכך, המופיעים בה, והחלפתם בסוגים דלקמן ובפרטים דלקמן השייכים להם:

התאור
שעור המס

מיל
י'14 מדרגה שלחץ ואדמת ז' מדרגה זריעה 4 לכל דונםאדמת

הימנו. חלק או
ח'15 מדרגה זריעה דוגםאדמת לכל 2

הימנו. חלק או
לעיבוד16 ראויה ובלתי דלה ואדמה נטועים אפס.יערות
דונםבריכותדגים17 לכל 560

הימנו." הלק או
8.1944.תחילת התוקף. באפריל, 1 ביום תוקף תקבל זו פקודה

16 במרץ, 1944.
הרולד מקמיכאל


