
* התשמ"ד1984 (תיקון), לארץ לחוץ נסיעה על היטל חוק

1 סעיף החוקתיקון  (להלן התשמ"ג11983 לארץ, לחוץ נסיעה על היטל לחוק 1 בסעיף .1
."14,500" יבוא "2, 100" במקום העיקרי),

2 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף .2

; "ב17" יבוא "ב16" במקום (א), קטן בסעיף (1)

ישראל". בנק "שפרסם יבוא בסופה החליפין", "שער בהגדרת (ג), קטן בסעיף (2)

3 סעיף תיקון העיקרי לחוק 3 בסעיף .3

; הכנסת" של הכספים ועדת "באישור יבוא בסופו (ב), קטן בסעיף (1)

באישור האוצר שר שקבע אחר בשיעור "או יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף (2)
הכנסת". של הכספים ועדת

4 סעיף תיקון העיקרי לחוק (א) 4 בסעיף .4

הטיס בכלי תפקיד "הממלא יבוא בתפקיד" "הנוסע במקום ,(1) בפסקה (1)
; פרטי" הסעה בכלי כאמור צוות איש למעט נוסע, הוא שבו

א/2 מסוג ארעי לישיבת רשיון פי על "או יבוא בסופה ,(2) בפסקה (2)
; (תלמיד)"

ובסופה קונסולרי" או דיפלומטי "נציג יבוא "דיפלומט" במקום ,(3) בפסקה (3)
; וילדיהם" זוגם בני וכן חוץ, אזרחי הם אם "והכל יבוא

: יבוא בסופו (4)

ארעי לישיבת ורשיון אשרה פי על בישראל הנמצא כמורה איש (5)"
; א/3 מסוג

; שנתיים לו מלאו שטרם מי (6)

; שנים 18 לו מלאו שטרם חוץ, תושב ילד (7)

או חוץ תושב שהוא רשום שבדרכונו ילד  חוץ" תושב "ילד זה, לענין
אחד כשלפחות המשותף, בדרכונם או מהוריו אחד של בדרכונו הרשום ילד

חוץ." תושב הוא ההורים

הוספת
4א סעיף

: יבוא העיקרי לחוק 4 סעיף אחרי . 5

היטל יוחזר"החזר אותו, שילם שבשלה הנסיעה את וביטל היטל אדם שילם 4א.
תום לאחר ההיטל סכום הוחזר ; ששילמו מי בקשת לפי ההיטל סכום
שלאחר מהיום לשנה 156% של ריבית לו תצורף תשלומו, מיום ימים 30

ההחזר." המחאת הוצאת יום ועד הימים שלושים

5 סעיף יבואתיקון לכך" הסמיכו והבלו המכס אגף שמנהל "מי במקום העיקרי, לחוק 5 בסעיף .6

הסמיך". שהוא מי או ומע"מ המכס "מנהל

, 1659 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת , (1984 במרס 21) התשמ"ד ב' באדר י"ז ביום בכנסת נתקבל *
.180 עמ' התשמ"ד,

.60 עמ' התשמ"ג, ס"ח 1



: יבוא העיקרי לחוק 6 סעיף אחרי הוספת7.

:"עונשין שנה מאסר  דינו מאלה, אחת שעשה אדם 6א.

; (ב) 3 סעיף הוראת על עבר (1)

להתחמק, לסייע או להתחמק, בכוונה כוזבת ידיעה מסר (2)
לו." מגיע שאינו החזר לקבל בכוונה או ההיטל, מתשלום

6א סעיף

: יבוא הראשונה התוססת בסוף התשל"ג21972, שיעורים), (שינוי הריבית בחוק .8

". התשמ"ג1983 לארץ, לחוץ נסיעה על היטל לחוק 4א סעיף (15)"

חוק תיקון
(שינוי הריבית

שיעורים)

קבלתו יום שלאחר הרביעי ביום שהתקיימה נסיעה לגבי זה חוק של תחולתו .9

התקיימה טרם לו שקדם היום ועד האמור, היום לפני היטל ששילם מי ; לאחריו או בכנסת
סכום למחצית השווה בסכום נוסף בתשלום חייב יהא ההיטל, שולם שבשלה הנסיעה

הנוסף. התשלום ביום שבתוקף ההיטל

והוראת תחולה
מעבר

סבידור מנחם
הכנסת ראש יושב

המדינה נשיא מקום ממלא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

כהןאורגד יגאל
האוצר שר


