
תש"ך1960* (תיקון), תעריף) (שינוי ובלו מכס מסי חוק

1 סעיף החוקתיקון  1(להלן תש"ט1949 תעריף), (שינוי ובלו מכס מסי לחוק 1(ב) בסעיף .1
לשנות". "להטיל/ יבוא "לשנות" במקום העיקרי)/

1א סעיף תיקון העיקרי לחוק 1א בסעיף , 2

: זה" "חוק יבוא זה" "סעיף במקום , (ב) קטן בסעיף (1)
בטל.  (ג) קטן סעיף (2)

סעיפים הוספת
1ב/1ג

אלה: סעיפים יווספו העיקרי לחוק 1א סעיף אחרי . 3

הוראות "תחולת
חוק של
קניה מס

והוראות ,2 תשי"ב1952 קניה' מס לחוק 1 בסעיף זה" "חוק הגדרת 1ב.
המחוייבים בשינויים יחולו, חוק, לאותו ו32(ב) 22 עד 16, 12 הסעיפים
קניה. מס היה כאילו 1א, סעיף לפי מלאי על שהוטל מס על הענין, לפי

לחלט בהתאםסמכות לחילוט ניתנת זה חוק לפי עבירה בה שנעברה סחורה 1ג.
". 1 סעיף לפי הצו ניתן פיו שעל החיקוק להוראות

2 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף . 4

אלה: קטנים סעיפים יבואו ו(ב) (א) הקטנים הסעיפים במקום (1)
מוטל או מס מוגדל ממנה שכתוצאה זה, חוק לפי בצו הוראה "(א)
מיום חדשיים בתום יפקע תקפה ממנו, פטורה שהיתה סחורה על מס
הוראה אותה בוטלה לא או אושרה לא אם ברשומות, הצו של פרסומו

כנסי שבין שהזמן ובלבד החדשיים, תום לפני הכנסת של החלטה ידי על
במנין. יבוא לא הכנסת

לא אם בתקפה, תעמוד 1 סעיף לפי בצו אחרת הוראה כל (ב)

". (א) קטן בסעיף המפורשת התקופה תוך הכנסת של החלטה ידי על בוטלה

יבוא "1945 הפירושים, לפקודת (א) 19 "סעיף במקום (ד), קטן בסעיף (2)
."3 הפרשנות לפקודת (1) 16 "סעיף

2א מעיף זה:הוספת סעיף יווסף 2 סעיף אחרי . 5

ותקנות תקנות"ביצוע להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר 2א.
וחשבונות ודינים הצהרות הגשת בדבר תקנות לרבות לביצועו, הנוגע בכל

". המס של גבייתו אופן ובדבר

העיקרי.תחילה החוק של תחילתו מיום 1 סעיף של תחילתו , 6

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

אשכול לוי
האוצר שר

תשיי"ט בה"ח402, נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1960 בפברואר 23) תש"ך בשבט כ"ה ביום בכנסת נתקבל *
.432 עמ'

.159 עמ' , תשט"ו ,188 ס"ח : עמ'264 תשי"ט, ,108 ס''ח ;154 עמ' תש"ט, ,19 ס"ח 1
.50 עמ' תשי"ח, ,243 ס"ח ;113 עמ' תשי"ד, ,153 מ"ח ;344 עמ' תשי"ב, ,110 ס"ח 2

2. עמ' תשי"ד/ /1 ישראל מדיגת דיני 3


