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המכס. פקודת את לתקן הבאה פקודה

לאמור: (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

השם הקצר.
מב. פרק

ו

עם כאחד אותה וקוראין ,1941 (תקון), המכס פקודת תקרא זו פקודה .1

העיקרית. הפקודה להלן הקרויה המכס פקודת

תקון סעיף 148 של
הפקודה העיקרית

ו

ו

כדלקמן: יתוקן העיקרית הפקודה של 148 סעיף .2

(א) ע"י מחיקת פסקא (ז) המופיעה בסעיףקטן (1) של אותו סעיף:
עליו", למחול ,,או המלים לאחר זה" סעיף ,,עפ"י המלים הוספת ע"י (ב)

סעיף. אותו של (2) בסעיףקטן המופיעות

החלפת הסעיפים
ו153 152 151,

העיקריר4 מהפקודה
בסעיף חדש.

יבוא ובמקומם יבוטלו העיקרית הפקודה של ו153 152 ,151 הסעיפים .3

דלקמן: הסעיף
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,,מכס על סחורה
חזרה שהובאה

לארץ

(א"י) בפלשתינה יוצרה או שנעשתה בין סחורה, כל .151

ובין שלא נעשתה או יוצרה בפלשתינה (א"י), שהיא מסוג
או ממין החייבים בכל מכס, ואשר, לאחר שהוצאה מפלשתינה
(א"י) חזרו והכניסוה לארץ לשם שמוש בתוך הארץ, והוכח
לחו''ל הסחורה הוצאת לפני כי המנהל של דעתו הנחת כדי
או מכס כל כדין שולם כבר מכן לאחר שהוא זמן בכל או
מס אקסייז שהיו מגיעים בעד הסחורה לפני הוצאתה לחו''ל,
המכס כי או מכס, דמי הוחזרו לא לחו"ל ההוצאה עם וכי

 הרי למנהל, שוב שולם שהוחזר
נעשה לא כי לעיל האמור באופן עוד הוכח אם (א)
הסחורה תשוחרר בחו"ל, עיבוד של תהליך שום בסחורה
בארץ, לשמוש לארץ אותה ומכניסין כשחוזרין ממכס
הענין, לפי הכל האקסייז, מס או המכס שער אם חוץ
מין מאותו או סוג מאותו סחורה בשביל לשלמו שיש
עולה בארץ לשימוש אותה ומכניסין שחוזרין בשעה
מס בתור סחורה אותה בעד ששולם המס שיעור על
הבאתה עם בעדה ששולם המכס שער על או אקסייז,
במקרה שכן הענין, לפי הכל לראשונה, כניסתה או
להפרש השוה בשעור מס הסחורה על מטילין כזה
לכן קודם ששולם המס את חישבו שלפיו השעור שבין
סחורה אותה מובאת שבו בתאריך הנוהג השעור לבין
לשמוש בארץ לאחר שחזרו והכניסו אותה מחו"ל:

לאחר בארץ לשמוש מובאת שהסחורה בשעה אם (ב)
החייבים למין או לסוג שייכת היא מחו"ל החזרתה
כי לעיל האמור באופן עוד והוכח ולורם, אד במכס
שיפור או חידוש תיקון, של תהליך בסחורה נעשה
על יוטל שונו, לא מהותה או שצורתה אלא בחו"ל,



הסחורה מכס לפי השעור שהיו מטילים עליה כאילו
כתוצאה הסחורה בשוי שבאה ההשבחה סכום היה
נחתמה ואם הסחורה של המלא שויה העיבוד מתהליך
תהליך ביצוע בעד סכום איזה לתשלום התחייבות
העיבוד, ישמש אותו סכום עדות לכאורה לסכום
המנהל של בסמכויותיו לפגוע בלי אך בשוי, ההשבחה
עפ"י חוקי המכס בענין בירור שויה של סחורה לצורך

עליה: ולורם אד מכס הערכת

הכל המכס, או האקסייז מס שער שאם בתנאי
בשעה מין או סוג מאותו סחורה על המוטל הענין, לפי
שחזרו לאחר בארץ שמוש לשם מובאת שהסחורה
האקסייז מס שער על עלה מחו"ל, אותה והכניסו
ששולם המכס שער על או סחורה אותה בעד ששולם
הענין, לפי הכל מחו''ל, לראשונה שהובאה בשעה בעדה
אקסייז במס חייבת הסחורה תהא כזה במקרה הרי
או במס מכס שיהא מחושב באופן המפורט בפסקא (א)
חייבת שהסחורה ולורם אד מכס על נוסף זה, מסעיף
הסחורה בשוי ההשבחה לסכום בהתאם זה סעיף עפ"י בו
כתוצאה מתהליך העבוד, ממש כאילו לא נעשה בסחורה

בחו"ל". שיפור או חידוש תיקון, של תהליך שוט

כסעיף שיסומן דלקמן החדש הסעיף הוספת ע"י תתוקן העיקרית הפקודה .4

פקודה: באותה 152

חרש סעיף הוספת
העיקרית לפקודה

.152 כסעיף שיסומן

עודף מכס "החזרת
שהסעיפים בסקרים

148 ו154 אינם
חלים.

154 סעיף או 148 סעיף הוראות שאין מקרה בכל .152

על יתר ששולם מיותר כסף כל המנהל יחזיר עליו, חלות
שבו היום מן שנתים במשך עת בכל מכס דמי בתור המדה
דעתו הנחת כדי הוכחות לו משתוגשנה היתר, התשלום נפרע

שולם". תשלוםיתר שאותו

של (3) סעיףקטן החלפת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה של 154 סעיף .5

דלקמן: בסעיףקטן סעיף אותו

עפ"י ששולם סכום כל של חזרה לסילוק משפטית תביעה להגיש אין (3)"
את הסחורה ברשימת סוכנו או הסחורה בעל רשם כן אם אלא זה סעיף
ידו על נחתמה רשימה ואותה התנגדות" הבעת מתוך "שולם המלים

התשלום". לפני סוכנו, ידי על או

תקון סעיף 154 של
העיקרית. הפקודה

6 במרץ, 1941.
מקמיכאל הרולד

עליון. נציב


