
, חשבונות) ניהול (אכיפת ציבוריים גופים עסקאות חוק
* תשל"ו1976

הגדרות זה בחוק .1
מוסף, ערך מס בחוק כמשמעותם  עסקה" של "מחיר "עסקה", "שירות", "נכס" "מכר",

;1 1975 תשל"ו

: הכנסה2 מס בפקודת כמשמעותו  ישראלי' "תושב

: מאלה אחד  ציבורי" "גוף
: המדינה (1)

: מקומית רשות (2)

תשל"ה הממשלתיות, החברות בחוק כמשמעותה ממשלתית חברה (3)
: 31975

: בחוק שהוקם תאגיד (4)

: מאלה אחד  מורשה" "פקיד
: שמינה לו הכפוף עובד או השומה פקיד (1)

והבלו המכס מנהל  בלבד תשל"ו1975, מוסף, ערך מס חוק לענין (2)
שמינה. לו הכפוף עובד או

על אישור
 פנקסים ניהול
לעסקאות תנאי
ציבורי גוף עם

שירות למתן או נכס למכירת בעסקה ישראל תושב עם ציבורי גוף יתקשר לא (א) .2

אישור עסקה באותה הציבורי הגוף את שמייצג למי שהומצא לאחר אלא הציבורי לגוף
פנקסי את מנהל תושב שאותו המעיד ממנו, העתק או מרואהחשבון, או מורשה, מפקיד
תשל"ו מוסף, ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות

מלנהלם. פטור שהוא או ,1975
האוצר שר שקבע סכום על עולה אינו שמחירה עסקה על יחול לא זה סעיף (ב)

הכנסת. של הכספים ועדת באישור

משמעתית תהאאחריות ,2 בסעיף האמור לקיום הציבורי, הגוף את בעסקה שמייצג מי של אחריותו .3

העסקה. מתוקף לגרוע כדי במחדלו ואין בלבד, משמעתית

ותקנות לרבותביצוע לביצועו, תקנות להתקין רשאי והוא זה, חוק ביצוע על ממונה האוצר שר . 4

של העתק עשיית ובדבר 2 סעיף לפי שניתן אישור בתקפו יישאר שבו הזמן משד בדבר
כאמור. אישור

.תחילה בנובמבר1976) 1) תשל"ז בחשוון ח' ביום זה חוק של תחילתו . 5

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

רבינוביץ יהושע
האוצר שר

תשל"ו, ,1257 בה"ח סורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1976 באוגוסט 3) תשל"ו באב ז' ביום בכנסת נתקבל *
.364 עמ'

.52 עמ' תשל"ו, ס"ח 1
עמ'.120 ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2

עמ'.132 תשל"ה, ס"ח 3

13.8.1976 תשל"ו, באב י''ז ,826 החוקים ספר


