
(תיקון), עירוני רכוש מס פקודת
.1945 לש' 7 מס'

.1940 העירוני, הרכוש מס פקודת את לתקן הבאה פקודה
 לאמור: (א"י), הפלשתינאית המועצה של בעצתה (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

שם קצר.
מס' 42 לש' 1940.

כאחת נקראת ותהיה ,1945 (תיקון), העירוני הרכוש מס פקודת תיקרא זו פקודה .1

העיקרית". "הפקודה להלן הקרוייה ,1940 העירוני, הרכוש מס פקודת עם

של 5 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

בתנאי המצוי "(2)5 "סעיף הביטוי במחיקת יתוקן העיקרית הפקודה של 5 סעיף .2
."(3) או (2) "סעיףקטן בביטוי והחלפתו סעיף, מאותו (4) לסעיףקטן

תיקון סעיף  6 של
העיקרית. הפקודה

מודעה לו נמסרה שבו "היום המלים במחיקת יתוקן העיקרית הפקודה של 6 סעיף .3

שנקבעו הימים או ,,היום במלים והחלפתו סעיף, כאותו (2) בסעיףקטן המצויות לשלם",
לתשלומו".

של 6א סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

בסעיף ממנו (1) סעיףקטן בהחלפת בזה מתוקן העיקרית הפקודה של א 6 סעיף .4
 הבא: הקטן

"(1) כל בעל נכסבית הנמצא באיזור כלשהוא שעליו עשוי המס להיות מוטל בתוקף
מרשותו מעבירו או נכסבית אותו המחליף או המוכר ,3 סעיף לפי שניתנו צווים או צו
הטלת תאריך שלאחר ביותר הקרוב באפריל האחד ביום שהיא דרך באיזו אחר באופן
המס על אותו איזור כנ"ל או לאחר תאריך זה, או לאחר היום האחד באפריל, 1942, 
או באפריל האחד יום באותו הנעשה אדם וכל  יותר המאוחר התאריך לפי הכול
בטופס  מיד ימסור ירושה, בדרך איזור אותו בתחומי נכסבית כל בעל לאחריו
נכסבית". אותו מצוי שבו האיזור את המנהל המחוז לפקיד כך על הודעה  לכך שייקבע

הפקודה של 8 סעיף
הופקע העיקרית

אחר. בסעיף והוחלף

 הבא: בסעיף ומוחלף בזה מופקע העיקרית הפקודה של 8 סעיף .5

"מחילות. המס על למחול דעתו, שיקול לפי רשאי, המחוז מושל (1).8
כלשהיא שנה לגבי  ממנו כלשהוא חלק על ובין כולו על בין
הסכום על עולה אינו הנקי השנתי ששוויו כלשהוא, לנכסבית ביחס

דלות. מטעמי  לדעתו  כזאת מהילה מוצדקת אם שייקבע,



במשך כלשהוא עירוני באיזור כלשהיא קרקע סייעה (2)
או כשדהמשחק לשימוש הגדול הלקה במשך או השוטפת השנה
צומצמה או נאסרה או אליו, גישה לרבים שיש קטור כמקום
הבנייה עליה לפי פקודה כלשהיא, שיש לה תוקף באותו זמן, ביחס
מושל רשאי לפיה, שתוכנה כלשהיא לתכנית או ערים בניין לתכנית
מקצתו, על ובק כולו על בין קרקע, אותה על המס על למהול המתח

דעתו. שיקול לפי לניאות שיחשוב כפי
(3) מושל המחוז רשאי, לפי שיקול דעתו, למחול על המס  בין
 המס החזרת את להרשות או המגיע,  מקצתו על ובין כולו על
כלשהיא, שנה על נכסבית בגין ששולם,  מקצתו ובין כולו בין
אם במשך חלק כלשהוא ממנה נעשה נכסהבית, לדעתו, פסול לשימוש
חלק המהווה כלשהוא בניין ניזוק או שנהרס מפני למגורים או

ממנו:
תהיה לא זה סעיףקטן לפי מס החזרת או מחילה לשום כי בתנאי
נכסבית, אותו עמד או עומד שעליה הקרקע, את לפטור הנפקות
בה אשר התקופה על 5 סעיף של (4) סעיףקטן לפי המס מתשלום

למגורים." או לשימוש פסול נכסהבית נעשה
 יתוקן העיקרית הפקודה של 19 סעיף .6

הושלם שעה אותה הנוהגת השומא ברשימת הוכלל שלא "כשבית המלים בהחלפת (א)
במלים סעיף מאותו (2) סעיףקטן של (א) פסקה של הראשונה שבשורה בניינו"

"כשבנייתו של בית שלא הוכלל ברשימת השומה הנוהגת אותה שעה הושלמה" :
(ב) במחיקת המלים "אם התקינו הוספה לכל בניין המהווה חלק מאותו נכס", המצויות
כל של "כשבנייתה במלים והחלפתן סעיף, מאותו (2) סעיףקטן של (ד) בפסקה

הושלמה". נכס מאותו הלק המהווה בניין לכל הוספה

תיקון סעיף 19 של
העיקרית. הפקודה

ביום שולם לא ,1944 באפריל, האחד יום לפני לשלמו שיש כלשהוא מס אם .7
מן אחוזים לעשרים השווה סכום עליו ייוסף תאריך, אותו לפני או ,1945 ביוני, האחד
מס של וגבייתו באיסופו הנוגעות העיקרית הפקודה והוראות מס, אותו בסכום המאה

סכום: אותו של וגבייתו איסופו על תחולנה
סכום כל שיגבו  שתינתן מספקת סיבה כל בגלל  להורות רשאי מחוז שמושל בתנאי
את להעלות ונמשכת, הולכת שהעבירה במקרה הוא, ויכול המלא, הקנס מן פחות שהוא
הוראה שניתנה הסכום שכלל באופן אך לזמן, מזמן לגבותו כנ"ל הוראה שניתנה הסכום

מס. באותו המאה מן אחתים עשרים על יעלה לא לגבותו כנ"ל

איתשלום על קנס
פיגורימס
מסויימים.

.1945 באפריל, האחד ביום תוקף קיבלה כאילו זו פקודה רואים תחילת תוקף.8.

29 במארס, 1945
גורט


