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1 סעיף 1תיקון התשמ"ה1985 ממסים), והנחות (פטורים באילת חפשי סחר אזור לחוק 1 בסעיף .1
: יבוא "הפקודה" הגדרת אחרי העיקרי), החוק  (להלן

. " ; עזה וחבל שומרון ביהודה, החל מוסף בלו מס לרבות  מוסף" ערך "מס "

סעיףל5 תיקון העיקרי לחוק 5 בסעיף .2

המפורטים טובין על תחול לא זו "הוראה : יבוא בסופו (ב), קטן בסעיף (1)
; " התשכ"א21961 התעבורה, בתקנות כמשמעותה מונית למעט בתוספת,

באזור "לצריכה יבוא אילת" אזור תושב עוסק "בידי אחרי (ג), קטן בסעיף (2)
בוי'. לשימוש או אילת

6 סעיף תיקון העיקרי לחוק 6 בסעיף .3

; (ב)" 5 "בסעיף יבוא (ג)" 5 "בסעיף במקום ,(2) בפסקה (1)

: יבוא בסופו (2)

הניתנים שירותים סוגי לגבי אפס בשיעור מוסף ערך מס לקבוע (4)"
עסקו לצורר אילת, אזור תושב לעוסק אילת אזור תושב שאינו עוסק בידי

; אילת באזור

לגבי אפס, בשיעור מוסף ערך מס או מוסף, ערך ממס פטור לקבוע (5)
ממנו." או אילת לאזור שהיא דרך בכל נסיעה

16 סעיף יימחקו.תיקון  ההטבות" ניתנו "שלגביהם המלים העיקרי, לחוק (ב) 16 בסעיף .4

הזולגות
19 סעיף

: יבוא העיקרי לחוק 19 סעיף במקום . 5

"תחילה
והוראות

מעבר

בנובמבר 1) התשמ"ו בחשון י"ז ביום זה חוק של תחילתו (א) . 19

, התחילה) יום  (להלן (1985

יום לפני עליה שהוסכם 5 בסעיף כאמור טובין מכירת (ב)
בשיעור מוסף ערך במס חייבת או מוסף, ערך ממס פטורה תהיה התחילה
התחילה ביום שנמסר הטובין של חלק כל לגבי רק הענין, לפי אפס,

אחריו. או

התקנות או מע"מ חוק פי שעל ,5 בסעיף כאמור טובין מכירת (ג)
ערך ממס פטורה תהיה התשלום, בעת מוסף ערך מס עליה חל שלפיו
סכום לגבי רק הענין, לפי אפס, בשיעור מוסף ערך במס חייבת או מוסף,

אחריו. או התחילה ביום התמורה חשבון על ששולם

יום לפני עליה שהוסכם 5 בסעיף כאמור מקרקעין מכירת (ד)
חשבה על ששולם סכום לגבי רק מוסף ערד ממס פטורה תהיה התחילה

אחריו. או התחילה ביום התמורה

,1753 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1985 באוקטובר 30) התשמ"ו בחשון ט"ו ביום בכנסת נתקבל *
.2 עמ' התשמ"ו,
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,(4) 6 סעיף לפי בתקנות או 5 בסעיף כאמור שירותים (ה)
ובחלקם התחילה יום לפני בחלקם שניתנו או התחילה יום לפני שניתנו
במס חייבים או מוסף, ערך ממס פטורים יהיו אחריו, או התחילה ביום
ששולם מהתמורה חלק אותו לגבי רק הענין, לפי אפס, בשיעור מוסף עוץ*
ביום שניתן השירות של חלק אותו לגבי או אחריו או התחילה ביום

הענין." לפי הכל אחריו, או התחילה

יבוא קיבול" "בכלי המתחילה המיסה במקום הטבק3, לפקודת 36(ג) בסעיף .6

שנקבע". כפי יסומנו או ייחבקו הקיבול "כלי

פקודת תיקון
הטבק

העיקרי. החוק של תחילתו ביום זה חוק של תחילתו .7
תחייה

פרס שמעון
הממשלה ראש

הרצוג חיים
המדינה נשיא

.100 עמ' ,5 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 3

מודעי יצחק


