
* עסקים),תשי"ח1957 (מס המקומיות הרשויות פקודת לתיקון חוק
 הפקודה)  1(להלן עסקים),1945 (מס המקומיות הרשויות לפקודת 3 בסעיף . 1

זה: קטן סעיף יבוא (1) קטן סעיף במקום (1)
העוסק אדם כל על להטיל עזר, בחוק רשאית, מקומית רשות (1)"
שניהולם בין העזר, בחוק המפורטים מן בעסק או במלאכה בתחומה
בעירית שייקרא מס אחר, במקום שהוא ובין המקומית הרשות בתחום
בשיעור מקומי'/ עסקים "מס מקומית ובמועצה עירוני" עסקים "מס
שבו מקום לכל לשנה לירות אלפיים על יעלה ושלא העזר בחוק שייקבע
או מלאכה של שמציאותם בלי האמורים, בעסק או במלאכה עוסק הוא
מחוצה ובין המקומית הרשות בתחום בין אחר, במקום אדם אותו של עסק
ייקבע והמס הנדון, במקום העסקים מס שיעור קביעת על תשפיע לה'
שנקבעו הדירוג מבחני לפי בלבד, מקום באותו והמלאכה העסק ממדי לפי

;".(2) קטן סעיף מכוח
זה: קטן סעיף יבוא הסעיף בסוף (2)

זה." סעיף לביצוע משלימות תקנות להתקין רשאי הפנים שר (3)"

3 סעיף תיקון

 לפקודה 3א .בסעיף 2

זו: רישה תבוא הדישה במקום (1)
שידון עסקים למס דין בית תקים עסקים מס המטילה מקומית "רשות

;"  אשר אדם בבקשות ויחליט
זה: קטן סעיף יבוא ואחריו קטן(1), סעיף יסומן סעיף באותו האמור (2)
ראיות זה סעיף לפי בבקשה הדיון במהלך הדין בית לפני הובאו (2)"
המס שיעור שנקבע שעה המקומית הרשות של ידיעתה בתחום היו שלא
המקומית הרשות בקשת לפי הדין, בית רשאי המס, תשלום בדבר שבהודעה
זאת." מצדיק האמור הראיות חומר אם המס, שיעור את להגדיל נציגה, או

3א סעיף תיקון
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3נ סעיף זה:תיקו; קטן סעיף יבוא (7) קטן סעיף כמקום לפקודה, 3ב בסעיף . 3
בית ראש ויושב להחלטתו, נימוקים יתן עסקים למס הדין בית (7)"

מבקש." ולכל המקומית לרשות בכתב עליה יודיע הדין

3בא סעיף זה:הוספת סעיף יבוא לפקודה 3ב. סעיף .אחרי 4

לבית ''ערעור
המחוזי המשפט

בית החלטת ידי על נפגע עצמו את הרואה דין בעל (1) 3בא.
שיפוטו שבתחום המחוזי המשפט בית לפני עליה לערער זכאי הדין,

המקומית. הרשות תחום נמצא
יישמע לא הדין בבית מבקש שהיה מי של ערעורו (2)
מחצית לפחות שילם הערעור הגשת לפני כי המערער הוכיח אם אלא
הדין, בית החלטת לפי שעה, אותה ממנו המגיע העסקים מס של השיעור
הכספי. בשנת המקביל בתאריך בו שנתחייב העסקים מס שיעור את או

יותר. הקטן הסכום לפי הכל נתחייב, אם הקודמת,
למערער שנמסרה מיום יום שלושים תוך יוגש הערעור (3)
ההודעה. מסירת לפני גם ערעור להגיש שמותר אלא ההחלטה, על ההודעה
יעביר הערעור, על עסקים למס הדין לבית משהודיעו (4)
הדין בית בו שהשתמש חומר כל המשפט לבית הדין בית ראש יושב

הערעור. לנושא בקשר
המרצה בדרך בקשה בצורת ויתברר יוגש הערעור (5)

האזרחית,21938. הפרוצידורה בתקנות כאמור
יחיד." שופט של יהיה בערעור הדן המשפט בית (6)

3ג סעיף תיקון
לפקודה

יבואו: ואחריו קטן(1) סעיף יסומן לפקודה 3ג בסעיף .האמור 5

תקופת עברה לא עוד כל בה, הוכרע כורם כאילו בקשה רואים (2)"
ניתן לא עוד כל  כאמור ערעור הוגש ואם 3בא, סעיף לפי הערעור

סופי. דין פסק בו
במס, ההפרש תשלום לענין דינו, כאמור בערעור סופי דין פסק (3)

עסקים." למס הדין בית של סופית החלטה כדין

4 סעיף זה:החלפת סעיף יבוא לפקודה 4 סעיף במקום

ויתור או עליו,"הנחה לוותר או המס סכום את להפחית רשאית מקומית רשות .4

שתאושר אחרת סיבה בגלל או בו, החייב של החמרי למצבו לב בשים
הפנים." שר ידי על

5 סעיף "משלוחתיקון המלים יבואו פיגורים" קנס הטלת "בדבר המלים אחרי לפקודה, 5 .בסעיף 7
מסמכים". ומסירת הודעות

תחילתותחילה שביום עסקים למס הדין בבית הליך כל על גם יחולו ו7 5, 4, 3 הסעיפים . 8

בית של החלטה על גם יחולו ו7 5, 4 והסעיפים הדין; בית בו החליט לא עדיין זה חוק של
זה, חוק של תחילתו לפני יום שלושים תוך שניתנה הדין

צבי ן ב יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

בריהודה ישראל
הפנים שר
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