
* 1957 (תיקון),תשי"ז הנפט חוק
תיקו!

הנפט אלה:חוק סעיפים יבואו , 1 תשי"ב1952 הנפט, לחוק 46 סעיף במקום .1
ופטור "יבוא
יבוא סוכן,ממסי באמצעות או בעצמו לישראל, לייבא רשאי נפט זכות בעל .46

המיתקנים, הציוד, המכונות, כל את אחר, יבוא ומס מכס תשלום ללא
 תצרוכת טובי למעט  באלה וכיוצא ההובלה מערכת הבתים, הדלק,

חמרים),  (להלן נפט למטרות לו הדרושים
פטור

קניה קניה.מטס ממס פטורה תהיה נפט זכות לבעל חמרים מכירת 46א.

בלו משומשיםהחזרת בלתי צמיגים או דלק מלט, שרכש נפט זכות בעל 46ב.
למטרות בהם השתמש כי הוכיח אם ייצורם, על ששולם הבלו לו יוחזר

בלו. כלל בעדם ששילם המחיר וכי נפט'
לקבלן פטור
נפט עבודות

המחוייבים בשינויים יחולו, 46ב עד 46 הסעיפים הוראות (א) 46ג.
נפט עבודות קבלן ידי על נרכשו או שיובאו חמרים על הענין, פי על
זה. סעיף לצורך האוצר שר מאת אישור אלה חמרים על קיבל קבלן ואותו
ערובה נפט עבודות מקבלן לדרוש רשאי והבלו המכס מנהל (ב)

בלבד. נפט למטרות ישמשו החמרים כי

האוצר שר אישור עליו שבא מי  נפט" עבודות "קבלן (ג)
נפט. מטרות שהן פעולות נפט, זכות בעל הזמנת לפי מבצע, שהוא

פטור
העברה על

לפי המחוייבים בשינויים יחולו, 46ג עד 46 הסעיפים הוראות 46ד.
נפט עבודות מקבלן או נפט זכות מבעל שהועברו חמרים לגבי , הענין

להחזרת או לפטור הזכאים אחרים נפט עבודות קכלן או נפט זכות לבעל
חמרים. אותם לגבי כאמור בלו

נפטיצוא עבודות וקבלן נפט זכות בעל יהיו ו61 60 לסעיפים בכפוף 46ה.
שהביאו. חומר כל מישראל לייצא זכאים

לפטור סייג
בלו מטכס,
קניה ומס

שלא שהשתמשו נפט, עבודות קבלן או נפט זכות בעל (א) 46ו.
פטורים העברתן או מכירתן ייצורן, שייבואן, כסחורות נפט למטרות
עליהן ששולם שהבלו או אחר, יבוא מס או קניה מס ממכס, זה חוק לפי
שאינו למי כאמור סחורות שהעבירו או 46ב, בסעיף כאמור להם הוחזר
בלו להחזרת או לפטור הזכאים נפט עבודות קבלן או נפט זכות בעל
או בלו אחר, יבוא מס מכס, בתשלום חייבים יהיו סחורות, אותן לגבי
או יצרן יבואן, חייב היה שבו בשיעור  הענין לפי הכל  קניה מס
אותה מועברות או מיוצרות מיובאות, סחורות אותן היו אילו מעביר
 ההעברה או השימוש לפני כאמור, שילמו לא שעה. אותה במצבן שעה
האמורים. הבלו או המס המכס, מסכום שלושה פי בתשלום חייבים יהיו

בעל של הפלילית מאחריותם גורעות אינן זה סעיף הוראות (ב)
אחר. דין כל לפי נפט עבודות קבלן או נפט זכות

מוקדם."הגדרה היתר לרבות  46ו עד בסעיפים46  נפט" "זכות 46ז.

בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1957 בינואר 8) תשי"ז בשטבט ו' ביום כנסת נתקבל *
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של תחילתו לבין באפריל1954) 1) תשי"ד ב' באדר כ"ז שבין שבתקופה מי (א) , 2

ששילם הבלו להחזרת זכאי והיה צמיגים או מלט רכש האמורה) התקופה  (להלן זה חוק
יחזיר שעה, אותה בתוקף תשי"ב1952, הנפט' לחוק ו46ג הסעיפים46ב היו אילו עליהם

ייצורם. על שהוטל הבלו את והבלו המכס מנהל לו

מן במישרין הצמיגים או המלט את רכש אם מינה נפקא אין זה. סעיף לענין (ב)
לאה ואם היצרן

אילו קניה ממס פטורה היתה שמכירתם חמרים רכש האמורה שבתקופה מי (ג)
מנהל לו יחזיר שעה' אותה בתוקף תשי"ב1952' הנפט' לחוק ו46ג הסעיפים46א היו
העולה קניה מס כלל המחיר כי הוכיח אם החמרים, על שהוטל הקניה מס את והבלו המכס

תשי"ב21952. קניה' מס בחוק כמשמעותו הסיטוני' מהמחיר אחוזים עשרה על
אילו קניה מס או ממכס פטור היה שיבואם חמרים ייבא האמורה שבתקופה מי (ד)
המכס מנהל לו יחזיר שעה' אותה ,בתוקף תשי"ב1952 הנפט' לחוק ו46ג הסעיפים46 היו

יבואם. על שהוטל הקניה מס או המכס את והבלו
מס להחזרת לפיהם הזכאי אם יחולו לא (ד) עד (א) הקטנים הסעיפים הוראות (ה)
קבלן או נפט זכות בעל שאינו למי אותן העביר או נפט למטרות שלא בסחורות השתמש

סחורות. אותן לגבי בלו להחזרת או לפטור הזכאים נפט עבודות
שלא ישתמשו זה חוק תחילת שאחרי זה סעיף לפי מס להחזרת הזכאים על (ו)
הנפט, לחוק 46ו סעיף הוראות יחולו כאמור' מס להם הוחזר שלגביהן בסחורות נפט למטרות

הענין, פי על המחריבים בשינויים תשי"ב1952,

מעבר הוראות

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

בנטוב מרדכי
הפיתוח שר


