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פקודה הבאה לתקן ולאחד את החוק המייפה את כוחן של הרשויות המקומיות להרים מס עסקים.
: לאמור היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

.1945 עסקים), (מס המקומיות הרשויות פקודת תיקרא זו פקודה שם קצר.1.
פקודת של מובנה בגדר עירונית, מועצה פירושו מקומית'' "רשות הביטוי זו, בפקודה .2

.1941 המקומיות, המועצות פקודת של מובנה בגדר מקומית, מועצה או ,1934 העיריות,
פירוש.

מס' 1 לש' 1934
מס' 36 לש' 1941.

 העוסקים בניאדם מכל  חוקיעזר לפי  להרים מקומית לרשות מותר יהיה (1).3
 נודע שיהיה מס בחוקיהעזר, הנקובים עסק, או מלאכה בכל שיפוטה איזור בתחומי
(א) במקרה חוקיעזר שהותקנו בידי מועצה עירונית  בשם "מס עסקים עירוני", וכן
מקומי", עסקים ,,מס בשם  מקומית מועצה בידי שהותקנו חוקיעזר במקרה (ב)

מקום כל על לשנה, פונט שישים על יעלה ולא אופן באותו נקוב שיהיה שיעור אותו כדי
איזור. אותו בתחומי עסק אותו או מלאכה באותה עוסקים שבו

 יכולים זה, בסעיף הוענקו אשר הכוחות לפי שיותקנו חוקיעזר, כל (2)
להטיל  (1) בסעיףקטן הנזכר לשנה פונט שישים של למכסימום כפיפות מתוך (א)
או סוגים על או בחוקיהעזר, הנקובים שונים, עסקים או מלאכות על שונים סכומימס
הוראותיי בכללות לפגוע ובלי כך, הנקובים עסקים, או מלאכות של שונים תיאורים
הקודמות של סעיףקטן זה, יכולים הם להטיל כל אותם סכומימס שונים בסולם מודרג.
עסק, או מלאכה באותם עוסקים שבו מקום כל על המשתלם שכרהדירה, לפי בין
אופן בכל או כאלה, עסק או מלאכה כל של לקוחותיהם מספר או גדלם לפי ובין

בחוקיהעזר) להיקבע עשוי שיהיה אחר,

כוחה של רשות
5הרים מקומית

מס עסקים.



או בחוקהעזר, להינקב עשוי שיהיה תאריך, באותו במלואו ישולם שהמס לקבוע (ב)
כך. להינקב עשויים שיהיו תאריכים' ובאותם שיעורים באותם

מחילה על מס או
מתן הנחה ממנו

עוני. מחטת

כלשהוא. מס על למחול  המחוז מושל של באישורו  רשאית מקומית רשות .4
עניו מחמת ממנו, הנחה לתת או הזאת, הפקודה לפי מקומית רשות אותה אותו שהטילה

מס. אותו בתשלום החייב כלשהוא אדם של
טס. גביית

מס' 1 לש' 1934.
עירייה מועצת אותן שהטילה ארגוניות, גביית בדבר ,1934 העיריות, פקודת הוראות .5
רשות אותו שתטיל כלשהוא, מס גביית על המתאימים בשינויים תחולנה ההיא, הפקודה לפי
כלשהוא, מס גביית על ההן ההוראות של הטלתן ולצורך הזאת, הפקודה לפי מקומית
ההוראות לפי  העירייה ראש של כוחותיו את רואים יהיו מקומית, מועצה כך אותו שתטיל

המקומית. המועצה לנשיא מסורים הם כאילו  הנ"ל
הפקעה.

מס' 5 לש' 1944.
בזה. מופקעת ,1944 עסקים), (מס המקומיות הרשויות פקודת .6

3 בספטמבר, 1945.
שאו ו. ו. ג'.


