
תש"ט1949* תעריף), (שינוי ובלו מכס מסי חוק

ובלו. מכס מסי שינוי .1

 ברשומות שיפורסם בצו רשאי, האוצר שר

אותה לתקן או ,1 1937 והפטורים, המכס תעריף לפקודת התוספת על להוסיף (א)
ו אחר באופן תוספת

באחת הקבועים הבלו ממסי מס כל לבטל או להפחית להגדיל, לשנות' (ב)

: הכאות הפקודות

ומכירה)2; (ייצור המשכרים המשקאות פקודת (1)
:3 גפרורים על האקסייז מס פקודת (2)
; הממותלים4 הספירטים פקודת (3)

;5 המלח פקודת (4)

;6 הטבק פקודת (5)

י% 1938 קלפים, על האקסייז מס פקודת (6)

צווים. של וביטול אישור .2

שהיתה סחורה על מס מוטל או מס, מוגדל ממנו שכתוצאה 1 סעיף לפי צו כל (א)

אושר אם אלא ברשומות, פרסומו מיום חדשיים כתום יפקע תקפו ממנו, פטורה
; הכנסת של החלטה ידי על כן לפני

של החלטה ידי על בוטל אם אלא בתקפו, יעמוד 1 סעיף לפי אחר צו כל (ב)
; ברשומות פרסומו מיום חדשיים תוך הכנסת

; ברשומות תפורסם זה סעיף לפי הכנסת של החלטה כל (ג)

הפירושים, לפקודת (א) 19 סעיף מהוראות גורעות אינן זה סעיף הוראות (ד)
8 1945

מסויימים. סעיפים של איתחולתם .3

השלטון סדרי לפקודת 9 סעיף לפי תקנותשעתחירום יתקין לא האוצר שר

.78 עמ' ,(21.7.49) תש"ט בתמוז כ"ד מיום 18 חוק בהצעות נתפרסמה החוק הצעת *
.183 עמ' ,1 תוס' ,1.9.37 מיום 714 מס' ע"ר 1

.774 עמ' ע"א, פרק , ב' א''י,כרך חוקי 1
עמ'878. פ"ט, פרק ב', כרר א"י, חוקי 3
עט'897. צ"ב, פרק , ב' א''י,כרך חוקי 4

.1284 עמ' ק''ל, טרק , ב' כרר א''י, חוקי 5
.1392 עט' קט''א, טרק ב', כרר א''י, חוגי 6

.18 עמ' ,1 תוס' .24.3.88 מיום 770 מס' ע"ר 7
.86 עמ' ,1 תוס' ,2.4.45 מיום 1400 מס' ע"ר 8



האוצר ששר דבר בכל יחול, לא פקודה לאותה 6 וסעיף ,1 ,ח1943 תש והמשפט,
זה. חוק לפי לעשותו רשאי

אוגוסט1949) 10) תש"ט באב ט"ו ביום נכנסת נתקנל

בןגוריון ד.
הממשלה ראש

קפלן א.
האוצר שר

שפרינצק יוסף


