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הרביעי בפרק

מיוחד תשלום : ג' "מימן
תשלום הטלת

מיוחד
עשה אשר ספק או מפיק על מיוחד תשלום להטיל רשאי המים נציב 124א.

מאלה: אחד

המותרת הכמות על העולה בכמות מים סיפק או הפיק (1)
התקנות או שקיבל הרשיון לתנאי בהתאם להספקה או להפקה

זה; חוק לפי שהותקנו
המותרת הכמות על העולה בכמות מים לצרכן סיפק (2)
התקנות או שקיבל הרשיון לתנאי בהתאם צרכן לאותו לספק

זה; חוק לפי שהותקנו
הצרכנים ברשימת נכלל לא ששמו לאדם מים סיפק (3)
שם הוחלף אם מלבד כזאת, רשימה היתה אם שברשיון,
או בקרקע ההחזקה או הבעלות מהעברת כתוצאה הצרכן

ההספקה. מיועדת להם בנכסים
התשלום החקלאותשיעורי שר ידי על בתקנות ייקבעו המיוחד התשלום שיעורי (א) 124ב.

הכנסת. של הכספים ועדת ובאישור המים מועצת עם התייעצות לאחר

או שהופקה המים כמות לפי יודרגו המיוחד התשלום שיעורי (ב)
או להפקה המותרת לכמות זו כמות של יחסה ולפי למותר, מעל סופקה
וכן זה, חוק לפי שהותקנו התקנות או הרשיון לתנאי בהתאם להספקה

לו. מיועדים שהמים השימוש עם בהתחשב
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התשלום פרטגביית (גביה)2, המסים שפקודת מס היה כאילו ייגבה המיוחד התשלום *1124
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התשלום העברת

הצרכן על
המים נציב באישור רשאי מיוחד' תשלום עליו שהוטל ספק (א) 124ד.
המים כמות את שצרך מהצרכן מקצתו' או כולו התשלום, סכום את לגבות

התשלום. הוטל בגללה אשר
לאחר אלא כאמור, התשלום גביית המים נציב יאשר לא גב)

טענותיו. לפניו להביא הזדמנות לצרכן שבתן
סימןערר לפי המים נציב של החלטתו ידי על נפגע עצמו הרואה (א) 124ה.

לו שנמסרה מיום יום ששים תוך הדין בית לפני עליה לערור רשאי זה'
ההחלטה. על הודעה

להחלטה' בהתאם המיוחד התשלום גביית את מעכב אינו הערר (ב)

לעכבה. הדין בית הורה אם אלא
מאישום פטור
וביטול פלילי

רשיון

סעיף לפי יואשם לא זה' סימן לפי מיוחד תשלום עליו שהוטל מי 124ו.
בשל הוטל שבגללו המעשה בשל לו' שניתן ההפקה רשיון יבוטל ולא 156

התשלום. כך
התשלום העברת

האיזון לקרן
האיזון". לקרן יועברו מיוחד תשלום מהטלת שנתקבלו סכומים 124ז.
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המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

דיין משה
החקלאות שר


