
(גביה)* מסים

פקודה הבאה להסדיר את ענין גבית המסים

[1929 כיו!!/ 14]

הקצר 1 .פקודה זו תקרא פקודת המסים (גביה).השם

עניןפירוש אם מלבד דלקמן הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2
 אחר פירוש יחייב הכתוב

"סרבן" פירושו מי שלא שלם ביום הפרעון את המס המגיע ממנו:

"פקיד המחוז" פירושו הפקיד הממונה על נפה :

מטלטלים! מין כל כוללת "סחורה"

מוכתר! בתפקידי לשמש מחוז מושל שמינהו מי כולל "מוכתר"

העותומני המס (ורקו), וקרקע בית על העותומני המס את כולל "מס"
מעשרמס' 25 לש' 1929 העירוני, הרכוש מס עושר, בדל מס (מוסקפאת), בנינים על

הלואות בעד המגיעים הסכומים כל חיים, בעלי מס מעשר, פדיון או
הלואה ארגוניה, שכר, כל (א''י), פלשתינה ממשלת שהלותה זרעים

וכל תשלום אחר שגבייתם הוכרזה או תוכרז ע"י הנציב העליוןמס' 34 לש' 1932
במועצה כגבייה הכפופה לחוק הדן בגביית מסים:

בתפקידי לשמש מחוז מושל שמינהו מי וכל מוכתר כולל מסים" "גובה
גובה מסים:



שבט. של ואזור עיר כולל "כפר"

המס, את המטיל החוק בהוראות שפורשו בתאריכים נפרע יהא מס .3
הקבועים. בתאריכים ייפרע כאלה הוראות שאין ומקום

תאריך פרעון המס

שהוא מס איזה עם בקשר כסף סכום כחוק אדט על הוטל (1) .4
חייב שהיה היום למן יום עשר חמשה בתוך הסכום את אדם אותו שלם ולא
לפרעו חייב שהוא הסכום את לשלם בכתב דרישה אליו שנשלחה ולאחר לפרעו
מאת לדרוש יצטוה ובו מסים לגובה הרשאה כתב פקידמחוז יתן פרעו, ושלא
החייב לשלם מיד את הסכום המגיע ממנו ולגבותו, אם לא ישלמנו, על ידי

להלן. המותנה באפן החייב של המטלטלים נכסי של ומכירתם תפיסתם

הניחוה אם כהלכה שנמסרה כדרישה דינה יהא כזאת דרישה כל (2)

או המס ממנו שנדרש האיש של הרגיל עסקיו במקום או הרגיל מגוריו במקום
השכונה. של או הכפר של המוכתר אצל

אי בשל לפועל הוצאת
תשלומים

הסכום את מיד לשלם במס החייב מהאיש לדרוש המס גובה על (1) .5
המם גובה יכנס בכך, התרשל או לשלם האיש סרב ואם ההרשאה, בכתב הנקוב
שימצאם שלו המטלטלים אותם כל את ויתפוס החייב של ולקרקעותיו לביתו
מספיקים, ובהתחשב עם הוראות פקודה זו ישארו המטלטלים תפוסים למשך שני

הסרבן. של אחריותו ועל חשבונו על ימים

המגיע המס סכומי את ימים שני בתוך משלם הסרבן אין אם (2)
לצו בהתאם פומבית במכירה המטלטלים ימכרו התפיסה, הוצאות עם ביחד ממנו

המחוזי: הפקיד מטעם

אותם. למכור מותר פסידים דברים התפוסים המטלטלים היו שאם בתנאי
מיד במכירה פומבית עפ"י צו. מטעם הפקיד המחוזי.

הוצאות ולתשלום המגיע הסכום לתשלום ישמשו המכירה דמי (3)

לבעלים. יושב עודף וכל לפועל ההוצאה

את ויצוה ירשה בו נוסף הרשאה כתב ליתן המחוז מושל יכול (4)

הוצאת לצורך סרבן של לרשותו או לביתו להכנס יכולת נטול הוא אם המס, גובה
במעמד החייב של רשותו או ביתו לתוך היום בשעות להתפרץ לפועל, ההרשאה כתב
של רשותו או ביתו נמצאים שבהם השכונה או הכפר מן נכבדים ושני המוכתר

הוצאת כתב ההרשמה
לפועל

מס' 7 לש' 1930



ההרשאה כתב את לפועל ולהוציא לתוכם ולהכנס שוטר, במעמד או החייב,
זו. בפקודה כמותנה הראשון

הוצאת כתב הרשאה
אחר במחוז לפועל

כתב ניתן שבו במחוז הסרבן משל מטלטלים די נמצאו לא אם .6
לעקלם, שאפשר מטלטלים אחר במחוז לסרבן לו יש כי שמתברר אלא ההרשאה
המחוז מושל יטביע אליו ערוך ההרשאה שכתב המס גובה בקשת עפ"י הרי
ההרשאה בכתב חותם אותו ומשהוטבע ההרשאה כתב על חותמו את האחר
מלכתחילה ההרשאה כתב ניתן כאילו מחוז באותו לפועל להוציאו אפשר יהא

י מחוז. באותו

דמי משכורת, עיקול
חובות או שכירות

7. יכול מושל המחוז, מבלי לפגוע בזכות לתפוס ולמכור את נכסי
 הסרבן, של המטלטלים

(א) לעקל כל דמי שכירות וחובות המגיעים לסרבן:

בממשלת פקיד הוא אם הסרבן של משכרו או ממשכרתו רבע לעקל (ב)
ממישהו. משכרת מקבל או (א"י) פלשתינה

מכירת נכסי מקרקעים
מטלטלים יי כשאין

בקרקעותיו או בביתו הסרבן משל מטלטלים די במצאו אם/לא (1) .8 ■

אותם למכור שאפשר מקרקעים, נכסי לסרבן לו שיש חקירה לאחר נתברר ואם
לשם תשלום הסכום המגיע ממנו, בין שרשומים המקרקעים על שמו ובין שאינם
די לסרבן לו אין אמנם כי המחוז למושל הוכח אם הרי שמו, על רשומים
או המקרקעים נכסי אותם למכירת הרשאה כתב להוציא הוא יכול מטלטלים
בית צו עפ"י נמכרו כאילו ממש אפן באותו המקרקעים מנכסי מספיק חלק

המשפט המוסמך לשם תשלום חובשבפסקדין.

וכל הסרבן מן המגיע הסכום לתשלום ישמשו המכירה דמי (2)

ושאר המכירה הוצאות וניכוי המגיע הסכום ניכוי לאחר שישאר עודף
לסרבן. ישולם בכך, הכרוכות הפעולות

לצורך לבחור הוא יכול מקרקעים נכסי כמה לסרבן לו יש אם (3)

שירצה: מהם איזה מכירה

הסכום כיסוי כדי המחוז, מושל לדעת בו, יהא הנכס של ששויו בתנאי
המגיע מן הסרבן :

ו



ובתנאי שאם דמי המכירה של הנכס שנבחר כאמור לא היה בהם כדי
מכירה. לשם נכס עוד לבחור המחוז מושל יכול המגיע הסכום תשלום

9 .(1) הוצע נכס מקרקעים למכירה ואי אפשר למכרו במכירה פומבית,
שמאי ע"י שיוערך בשוי לממשלה האחוזה ספרי במשרד אותו מעבירין

הקרקעות. עניני מנהל מטעם שימונה קרקעות

מתאריך שנים שלש בתוך זה נכס לגאול לסרבן הזכות (2)

שהוצאו ההוצאות כל ואת ממנו המגיע הסכום את שישלם לאחר העברתו
עמו. בקשר

את להחכיר לממשלה הזכות הללו השנים שלש מועד במשך (3)

את הממשלה החכירה ואם שנים, משלוש יותר וללא שהוא, זמן לכל הנכס
בהתחשב הראשון, לבעליו הנכס את שנית מעבירין הסרבן, וגאלו בזה כאמור הנכס

החכירה. תנאי עם

בהם ינהגו כאמור, שהוחכר הנכס מן שיתקבלו החכירה דמי (4)

שנקבע. באפן

מקרקעים נכסי העברת
הצליחו כשלא לממשלה

למכרו

עליו העידו אבל הסרבן משל מטלטלים די נמצאו לא אם (1) .10
המס את לשלם משגת ידו כי השכונה מן או הכפר מן נכבדים שני או המוכתר
את לגבות יכלו לא כי ומשהוכח המס גובה בקשת עפ"י הרי ממנו, המגיע
הסכום המגיע וכי ידו של הסרבן משגת לשלמו, יכול שופט שלום להזמין את
אשר ככל בשיעורים, או ומיד תיכף אם המגיע, הסכום לתשלום צו ולתת הסרבן
שופט יכול משיעוריו, שיעור או המגיע הסכום שולם לא ואם לנכון, ימצא
ימים לחדש הסוהר לבית הסרבן את למסור נוספת, פעולה כל מבלי השלום,

מועד. אותו תום לפני הסכום שולט אם חוץ

את פוטר הוא כאילו דינו יהא לא זה סעיף עפ"י מאסר שום (2)

ניתן אליו שביחס משיעוריו שיעור או סכום כל לשלם האחריות מן הסרבן
המאסר. צו

לבית הסרבן מסירת
הסוהר

11 .אסור לתפוס או למכור בתוקף כל כתב הרשאה שניתן עפ"י פקודה
הפרוצידורה של העותומני החוק הוראות פי שעל חפצים או מטלטלין כל זו

בהם. חלה תפיסה אין האזרחית

תפיסה שאין מטלטלים
בהם חלה



על כשעבוד יוטל המס
של המקרקעים בכסי

הסרבן

ראשון שעבוד המגיע המס יהא הקודמים, הסעיפים הוראות על נוסף .12
נכס אותו עם בקשר העברה פעולת ושום לסרבן השייך מקרקעים נכס כל על
כי הוברר כן אם אלא המחוז, מושל הסכמת בלא הממשלה בפנקסי ירשם לא

המגיע. המס שולם

תקנות
מס' 30 לש' 1934

 תקנות* להתקין העליון הנציב יכול .13

נכסים של והמכירה השמירה העיקול, של הפרוצידורה בדבר (א)
שנתפרסמו עפ''י פקודה זו:

(ב) בדבר טופסי הדרישות, התעודות וכתבי ההרשאה :

(ג) בדבר המסים והתשלומים בעד כל פעולה שעפ"י פקודה זו:

זו. פקודה הוראות ביצוע לשם כלל, בדרך (ד)

* עיין "מראי מקומות" בטוח הכרך


