טבק*

פקודה המתקנת ומאחדת את החוק בנידון הסדרת גידול הטבק,
עיבודו ,מכירתו והטלת המס עליו,
] 1במאי[1925 ,
השם הקצר

. 1פקודה זו תקרא פקודת הטבק.

פירוש

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

מס'  2לש' 1929

"סוחר" פירושו כל הקונה טבק בלתי מעובד לצרכי מסחר ,וכל האוצר
טבק בלתי מעובד שלא בבית השייך למגדלי הטבק הבלתי

מעובד או השכור על ידם :
"מנהל" פירושו מנהל מחלקת המכס ,האקסייז והמסחר ,או ראש מחלקה

אחרת שיתמנה ע"י הנציב העליון לפקח על גבית מסי האקסייז
בפלשתינה )א"י(;

"רשות האקסויז" פירושה הפקיד שיתמנה ע"י הנציב העליון לפקח על
ביצועה של פקודה זו ,לרבות פקיד המשמש בכוח הרשאתו!
"בית חרושת" פירושו כל מקום שהופכין בו טבק בלתי מעובד לטבק

מעובד:
מס'  46לש' 1929

"מגדל" פירושו כל שקבל רשיון לטעת טבק :

"רוכל" פירושו כל מוכר טבק המחזר עם סחורתו ממקום למקום:

 "טבק מעובדי' כולל טבק פרום ,טומבק פרוט ,חישה פרומה ,סיגריות,

מס'  32לש' 1933

סיגרים ,טבק הרחה ,טבק לעיסה ,וטבק שנעשה בו פרוצס המכשיר

אותו להנאה וכן זרעי טבק
"אמצעי הובלה" פירושו כל בהמה ,מרכבה ,ספינה ,אוירון או שאר
מכשירי הובלה שמובילין בהם טבק ,אם ביבשה ואם בים או באויר;

"פקיד האקסייז" פירושו פקיד המשמש לפי פקודותיה של רשות האקסייז;
"חנות" פירושה כל מקום שמוכרין בו טבק מעובד ,או מעמידים אותו
למכירה או שומרים אותו בו לצורך מכירה!
"חנוני" פירושו כל אדם המוכר טבק מעובד או מציעו למכירה או

שומרו לשם מכירה;
"טבק" כולל נטיעות ועלי טבק ,לרבות טומבק וחישה וטומבק מעובד
וטבק שאינו מעובד

מס'  32לש' 1933

"ספינה" כוללת כל אניה או סירה או שאר מיני אמצעי הובלה בים.

מסים

.3

)(1אין

/
/

משלמיו מעשר על טבק.

מס האקסייז
מס'  21לש' 1926
מס'  32לש' 1933

) (2מס אקסייז בשעור של שלוש מאות וחמשים מיל לק"ג ישולם
בצורה הקבועה בעד טבק/שעובד ונמכר בפלשתינה )א"י( לרבות טבק שהובא
מחו"ל ועובד ונמכר בארץ:

בתנאי שחישה שעובד ונמכרה בפלשתינה )א"י( ללא תערובת בכל
מין טבק אחר ,משלמין בעדה מס אקסויז בשעור של מאה וחמשים מיל לכל ק"ג.

)(5)(4) (3

גידול הטבק
 (1) .4כל הרוצה לטעת טבק .חייב לבקש בטופס הקבוע ,רשיון מאת
פקיד האקסייז אשר באזור שבו ינטע הטבק ולפרט בבקשתו את גודל החלקה
שתנטע

טבק.

בקשת רשיון לגדל טבק
וכו'

מס'  7לש' 1931
מס'  32לש' 1933

) (2יכול המנהל ליתן רשיון לכל נוטע לגדל טבק בשדה נסיון
או במשתלת נסיון בהתחשב עם כל הוראה שנקבעה .

2א
) (3לא יגדל אדם טבק בחלקה ששטחה פחות משני דונמים קבועים.

) (4לא יטע אדם את מין הטבק המכונה חישה אלא באזור או
באזורים שיוגדרו מזמן לזמן בצו * מאת הנציב העליון.

) (5כל טבק שנטעוהו בניגוד להוראות סעיף זה דינו כדין טבק
מוברח בגדר סעיף  ,38וכל שנטע טבק כזה בניגוד לפקודה זו יאשם בעברה
ויהא צפוי למאסר שלושה חדשים או לקנס בסכום המשים פונט.
) (6יכול הנציב העליון בצו לפטור מהוראות פקודה זו ,כלן או
מקצתן ,כל חישה שנטעוה באזור ,או בחלק מאזור שהוגדר בצו עפ"י הוראות
סעיף קטן ) (4כאזור שמותר לטעת בו חישה.
על המגדל לעקור
גבעולים ולהשמידם

 .5לא יאוחר מן היום הראשון בנובמבר של כל שנה חייב המגדל לעקור
ולהשמיד ,בצורה שיורה פקיד האקסייז ,את כל גבעולי הטבק בקרקע שנטע
בה

הוגלת טבק ונו'
מס'

1929 '65 2

מס'

1929 '65

טבק.

) (1יכול המגדל להוביל בלא רשיון ,מן שעת זריחת החמה ועד
.6
שקיעתה ,כל טבק שהוא עצמו מגדלו או שמגדלין אותו למענו ממקום גידולי
למקום הנמצא בתחומי קרקעות הכפר שבו גדל הטבק.
) (2בהתחשב עם הוראות סעיף קטן ) (1אסור למגדל להוביל כל
טבק משום מקום בכל עת אלא אם כן קבל רשיון הובלה בטופס הקבוע.

2

) (3על המגדל להראות לרשות האקסייז את כל הטבק שהוא מגדלו,
לצורך יישום ובקורת ,וכן עליו להראות לה מדות ומשקלות נכונים לשקילת הטבק.

) (4שוקלין את הטבק במעמד פקיד האקסייז עם האפשרות הראשונה
לאחר קצירתו ,ומשקלו של הטבק לאחר שקילה זו ירשם בפנקס הקבוע.

*עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.

) (5פקיד האקסייז ימסור למגדל תעודה בטופס הקבוע מיד לאחר
שרשם את הטבק שלו.

 (1) .7לאחר קבלת התעודה הזכורה בסעיף הקודם ,יהא המגדל בן
הוריז להעביר לבית חרושת או לבית סחורה של מכס או למכור לסוחר או לחרושתן
את כל הטבק או חלק הימנו ,ובלבד שיקיים את התנאים המפורשים בסעיפים

המגדל נן חורין
למכור את הטבק'
השמדת הטבק ,וכוי

 9ו.10

) (2אם אבד או הושמד הטבק שנטען ,כלו או מקצתו ,לפני שנרשם
או אם מסבה מן הסבות נעקר או הופקר ,חייב המגדל ליתן מיד מודעה לרשות
האקסייז ,והיא תעשה את הדרוש לצורך הבדיקה והבירור הדרושים.

מס'  2לש' 1929

) (3טבק שהושמד כלו או מקצתו לאחר רישומו ובעודו ברשותו
של המגדל ,ע"י שרפה או שטפון או תאונה אחרת שאי אפשר היה לתמנע הימנה,
חייב המגדל להודיע מיד את דבר המקרה לרשות האקסייז ,וזו רשאית למחוק
את הטבק שהושמד ולתקן את תעודת המגדל ,לאחר שתקבל הוכחות המניחות
את הדעת על השמדתו.

.8

) (1יכולה רשות האקסייז בכל עת ,וחייבת היא בכל שנה לפני בדיקת היבול הישן לפני
רישומו של היבול

קציר יבול הטבק החדש ,לבדוק את כמות הטבק מן היבול הקודם שברשותו של החדש
המגדל ,ולהשוות אותה כמות עם הרשימות שבפנקס.

) (2נמצא פחת בכמות הטבק שנבדקה בדרך זו ,יהא המגדל צפר
לשלם בעד הפחת את כפל מס האקסייז בשעור שיקבע בסעיף :3
בתנאי שיכול המנהל למחול במקרים כאלה על מם האקסייז
מקצתו אם אין הפחת עולה יותר מכדי עשירית הכמות או אם סבור הוא כי
הפחת נגרם ע"י התיבשות או שאר גורמים טבעיים.
כלו או

)(3

בעד אותו עודף,
בידו ליתן באור
באור המניח את

נמצא עודף בכמות הטבק שנבדקה כך ,יהא המגדל צפוי
כפל מס האקסייז בשעור שנקבע בסעיף  ,3אלא אם כן יש
מספיק על כך ,וכל עודף בכמות הטבק יוחרם ,חוץ אם ניתן
דעתו של המנהל.

) (4שום דבר האמור בסעיף
לבוא במשפט פלילי עפ"י החוק הפלילי.

לשלם מס'  7לש' 1921

קטן )(3

לא יפגע באחריותו של המגדל

אין מעתיקין טבק
ממקום למקום בלא

רשיון

 (1) . 9פרט לאמור בסעיף  (2) 4ובסעיף  ,(1) 6הרי כל הרוצה
להוביל טבק חייב לקבל תחלה רשיון הובלה בטופס הקבוע,

'

) (2רשות האקסייז לא תתן רשיון כזה אלא אם כן ביררה תחלה
מהי כמות הטבק שצריך להעתיקה והיא תרשום את הכמות בתעודה שברשותו
של המגדל.

) (3הטבק שהועתק צריך להראותו לפקיד האקסייז במקום בואו
של הטבק וצריך לבדקו ולשקלו.

) (4אם נמצא פחת ,חייב בעל הרשיון לשלם את כפל מס האקסייז
על הפחת:
בתנאי שיכול המנהל למחול במקרים כאלה על מס האקסייז ,כלו או
מקצתו ,אם סבור הוא כי הפחת נגרם ע"י התיבשות או ע"י גורמים טבעיים אחרים.

) (5רשיון ההובלה יימסר לפקיד האקסייז במקום בוא הטבק.
אסור למכור פחות
מעשרים קילוגרט
טבק בלתי מעובד

 1 . 10אין המגדל רשאי למכור טבק אלא לסוחר ולחרשתן בעל רשיון:
אסור למכור בבת אחת פחות מעשרים ק"ג טבק בלתי מעובד ,והטבק שנמכר
צריך לשקלו במעמדו של פקיד האקסייז ,והלה צריך לרשום בתעודתו של המגדל
את הכמות שנמכרה ולחתום בפנקסי הסוחר או החרשתן את הרשימה של כמות
הטבק שהועברה:
בתנאי שאם היתה הכמות הכוללת של המגדל פחותה מעשרים ק"ג ,רשאי
המנהל ליתן לו רשיון מיוחד למכירת אותו היבול.
סוחרי ט3ק

חייב הסוחר לקבל

רשיון וכו'

 (1). 11לא יסחר אדם בטבק אלא אם כן קבל מאת המנהל רשיון בטופס
הקבוע ונתן ערובה בצורה שתקבע :כחו של הרשיון יפקע ביום הראשון בינואר
שבלל שנה ויהא ניתן לחידוש :מס הרשיון יהא לפי השעור שנקבע בתוספת
לפקודה.
) (2המקום שישמש להחסנת טבק טעון אשור מאת המנהל ,וצריך
לתארו ברשיון :בלא רשות מאת המנהל אסור לעשות כל שנוי במקום ואסור
להחסין בו כל סחורה אחרת ,פרט לטבק.

) (3על הסוחר לנהל פנקס מחסן בטופס הקבוע אשר בו ירשום את
כל

כמויות הטבק שהוכנסו למחסן או שהוצאו ממנו.

 (1) .12מחסנו של כל סוחר יהא נעול בשני מנעולים :מפתח המנעול
האחד יהא בידי הסוחר ומפתח המנעול השני יהא בידי רשות האקסייז ,וזו
תהא לה בכל עת זכות הכניסה למחסן כדי לבדוק את הטבק שבו ולבקר את

הפקוח על המחסן ע"י
רישום האקסייז

כמויותיו.

) (2אין להכניס למחסן כל כמות ולא להוציאה ממנו אלא במעמד
רשות האקסייז.
 (1) .13כל אימת שסוחר מוכר או מעביר טבק לעבוד או לאקספורט,
חייבת רשות האקסייז ליתן לקונה או לחרשתן תעודה בטופס הקבוע.

תעודת טבק שנמכר

או הוערך' השמדת
טבק ,וכו'

) (2לא ישמיד סוחר טבק אלא בפיקוחה של רשות האקסייז.
) (3הושמד הטבק בעודו במחסנו של הסוחר ,כלו או מקצתו ,אם
בשרפה ,שטפון או בעקב כל תאונה שאי אפשר היה להימנע הימנה ,חייב הסוחר
להודיע מיד את דבר המקרה לרשות האקסייז ,וזו רשאית למחוק את הטבק
שהושמד מן הספה לאחר שתקבל הוכחות מניחות את הדעת על השמדתו ,ועליה
לרשום בספר המחסן את הרשימה הדרושה.

 (1) .14פקיד האקסייז רשאי לבקר ,כל שעה שהוא רואה צורך
את מחסנו של כל סוחר ולבדוק את הכמות שמצא במחסן ולהשוותה לכמות
הרשומה בספרים.

בכך ,על פקיד האקסייז לבקר

)(2

נמצא פחת בכמות הטבק ,חייב הסוחר לשלם מיד את כפל מס

האקסייז על הפחת:
בתנאי שיכול המנהל לפי הכרעת דעתו למחול על אותו מס ,כלו או מקצתו,

אם סבור הוא כי הפחת נגרם ע''י ייבוש או שאר גורמים טבעיים.
)(3

נמצא עודף בכמות הטבק ,חייב הסוחר לשלם מיד כפל מס

האקסייז על אותו עודף אלא אם כן יש בידו ליתן ביחס לאותו עודף באור
המניח את הדעת.

את המחסנים

פיקוח על טבק המובא מחו"ל
אימפורט במקומות
קבועים

.15

)(1

אין מכניסין טבק לארץ אלא בחופים הקבועים ובמקומות

הכניסה הקבועים.

) (2לא יביא אדט טבק דרך גבולות היבשה אלא אם כן קבל מן
המנהל רשיון לאימפורט.
אסור להוביל טבק
בספינות ידועות

 .16פרט לאמור לקמן אסור להביא טבק לתוך מימי החוף ולא לאורך
החוף בספינות שמשקלן הרשום הוא פחות מששים טון.

הטבק המובא מחו"ל
צריך להיות נתון בכלי
קבול קבועים

 (1) .17בהתחשב עם הוראות סעיף קטן ) (3חייבים להביא טבק מעובד
בכלי קבול שמשקלם אינו פחות מעשרים ק"ג כ"א ,ואלה יהיו רשומים כהלכה
במניפסט של האניה:
בתנאי שיכול המנהל ליתן רשיון בטופס הקבוע המרשה להכניס משלוחי
טבק בצורה אחרת.

מס'  46לש' 1929

) (2לפני שיוציאו את כלי הקבול ממחסני המכס צריך להקיף כלי
קבול הכולל טבק מעובד בבנדרול המציין כי מס המכס שעליו שולם ,חוץ אם
נתנה רשות האקסייז הרשאה מיוחדת לפטור משלוח מסויים מתנאי זה.
)(3

טבק מעובד שהובא ע"י הדואר יהא מובא עפ"י התנאים

שייקבעו לכך.
העתקה ממחסן המכס

 .18טבק בלתי מעובד שהובא מחו"ל אסור להעתיקו ממחסן המכס
שבמקום הכניסה או שבחוף הכניסה אלא כדי להוציאו שוב ,אם ישר לחו"ל ואם
במעבר )בטרנזיט( דרך פלשתינה )א"י( ,או כדי להובילו לבית חרושת בעל
רשיון או למחסנו של סוחר בעל רשיון.

בתי חרושת לטבק
אין לעבד טבק אלא
עפ"י רשיון ובבית
חרושת בעל רשיון

 (1). 19לא יעבד אדם טבק אלא אם כן קבל רשיון בטופס הקבוע ונתן
ערובה בצורה שתקבע ע"י המנהל כי יקיים את כל התחייבויותיו כדין :המקום
שישמש בית חרושת טעון אשור מאת המנהל.
) (2מועד הרשיון יתם ביום הראשון בינואר שבכל שנה  ואפשר

) (3טופס רשיון מיוחד יינתן לבתי חרושת שאינם משמשים אלא
לעבוד הטומבק.
) (4מם הרשיון יהא לפי שער המסים שנקבע בתוספת לפקודה זו.

.20
)א(

) (1פרט למקרים שבהם ניתנת רשות מפקיד האקסייז



הגישה לבית החרושת

והתקנת מקום לפקיד
האקסייז

אסור לשום אדם ,פרט לבעלי בית החרושת בעל הרשיון ,ולפקידיו

ופקידי האקסייז ,להכנס לבית החרושת או לגשת אליו:
)ב( אסור להביא לבית החרושת ולשמור בו שום סחורה זולת טבק ,ואסור
לנהל בו כל עסק אחר זולת עיבוד טבק.
) (2בעל בית החרושת חייב להתקין חדרי משרד מספיקים בתוך
בית החרושת בעד רשות האקסייז.

 .21אסור להביא משלוח טבק לבית החרושת אלא אפ כן מצרפין
את המסמכים המתאימים של רשות האקסייז.
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לו טבק שהובא לבית
החרושת צריך לצרף
לו מסמכים

) (1כמות הטבק הבלתי מעובד שמותר להחזיק בבית חרושת בכל

כמות הטבק שבבית
החרושת

אינה

צריבה

עת שהיא אינה צריכה להיות יתרה על מלאי של שלושה חדשים שיחושב עפ"י
השעור הממוצע של הכמויות שעובדו בבית החרושת במשך שלושת החדשים
מס'  46לש' 1929
הקודמים.

להיות יתרה על מלאי
של שלשה חדשים

מס'  7לש' 1931

)(2

כל טבק המצוי ברשותו של החרשתן והעודף על מלאי של

שלושה חדשים צריך להחזיקו באפן נבדל במחסן שיתאשר ע"י המנהל :מחסן זה
יהא נעול בשני מנעולים; מפתח המנעול האחד יהא בידי החרשתן ומפתח המנעול
האחר יהא בידי רשות האקסייז ,ולרשות האקסייז צריכה להיות בכל עת אפשרות
הגישה למחסן כדי לבדוק את אשר בו ולברר את כמויותיו.

 (1) .23כל אימת שהמנהל ימצא צורך בכך ,ישקלו במעמד רשות
האקסייז ,את כמות הטבק ,המעובד והבלתי מעובד ,שבבית החרושת או שבמסן
החרשתן ,ויערכו חשבון הימנו.
) (2נמצאה הכמות עולה על הכמות שהיתה צריכה להמצא בו,
לפי יתרת החשבון ,רושמין את העודף בפנקסי החרושתן ,והלה יהא נדרש לשלם

צריך לערוך את חשבון
המלאי שבמחסן

מס'  32לש' 1933

מיד את כפל מס האקסייז על אותו עודף אלא אם כן יש בידו ליתן באור מספיק
על כך.
)(3

נמצאה הכמות פחותה מן הכמות שהיתה צריכה להמצא בה,

רואין את הפחת כטבק שהועתק בתרמית בלא תשלום אקסייז ,ויש לדרוש מן
החרושתן ,נוסף לכל עונש שאפשר לשית עליו ,לשלם כפל מס האקסייז על
אותו פחת' אלא שלמנהל תהא הרשות ,עפ"י הכרעת דעתו ,למחול על כל סכום
אם סבור הוא כי אותו פחת ,כלו או מקצתו ,נגרם ע"י התיבשות או ע"י שאר
גורמים טבעיים.

) (4נתגלה הפחת בשעת החשבון בבית חרושת שבו אין מעבדים
את החישה באופן נבדל משאר מיני טבק ,הרי שום טענה מצד החרושתן כי
חלק מן הפחת הוא חישה לא תפגע באחריותו לשלם כפל מס האקסייז על כל
אותו הפחת בשעור של שלוש מאות וחמשים מיל הק"ג.
טבק מעובד ימסר
בתנאים שיפורשו

 (1) .24אסור להעתיק שום טבק מעובד מבית החרושת שלא בהתאם
להוראות שבסעיפים הקטנים דלקמן של סעיף זה ,אלא אם כן הועתק הטבק
כדי להוציאו מיד לחו"ל.
) (2את הטבק צריך ליתן בתוך כלי קבול מן המין הקבוע.

מס'  2לש' 1929

) (3על כל כלי קבול צריך להדביק תוית שיודפס עליה שמו של
החרושתן; כמו כן צריך להדביק עליו מסביב בנדרול שיינתן ע"י רשות האקסייז
ואשר יפרט את כמות הטבק שבכלי הקבול.
) (4אין מוציאין מבית החרושת בבת אחת פחות מחמשה קילוגרם

טבק מעובד.

) (5החרושתן ירשום בספר בטופס הקבוע את הפרטים שהמנהל
ידרוש :כל פנקס כזה יהא שמור בבית החרושת וצריך להיות פתוח בכל
עת לרשות האקסייז :אסור לחרושתן לבטל או לטשטש חלק מן הפנקס או
לעשות כל שנוי ברשימה אלא לצורך תקון טעות ולאחר שיקבל אשור מאת
רשות האקסייז.

) (6אסור להשמיד טבק בבית החרושת אלא בפיקוחה של רשות

האקסייז.

) (7אסור להוציא מבית החרושת שום כלי קבול של טבק פרום
בצורה מפוררת או כלי קבול של טבק מעובד שלא נארז בצורת מס'  7לש' 1931
סיגריות ,סיגרים ,טבק הרחה ,טבק לעיסה וטומבק ,אלא אם כן כולל אותו כלי
קבול ניר סיגריות בשעור של חמשה עשר נירות סיגריות לכל עשרה גרם טבק.
מס'  2לש' 1929

.25

) (1מספיקין בנדרולים לחרושתן בשלמו את סכום מס האקסייז

הרשום עליהם.

מספיקין בנדרולים
נגד תשלום

) (2החזירו לבית החרושת כלי קבול של טבק מוקפים בנדרולים,
יכולה רשות האקסייז להרשות את החזרת מס האקסייז הרשום על הבנדרולים
בניכוי עשרה אחתים למאה.
 .26נמצא באיזה חנות כלי קבול של טבק מעובד שיש בו פחת בשעור
של יותר מחמשה אחוזים למאה ,מחזירין אותו לבית החרושת שממנו בא ושם
ממלאין אותו שוב ומדביקים לו שוב בנדרול על חשבון החרושתן.

כלי קבול שנמצא בהם
פחת מחזירין אותם
לבית החרושת

 .27בהכנת הטבק המשמש להנאה ,אסור לו לחרושתן להשתמש בשום
יסוד זולת מים ,אלא אם כן קבל רשות לכך מאת המנהל ,ובלא אותה רשות אסור
לו גם להחזיק ברשותו כל חומר או דבר שישמש או שאפשר להשתמש בו
במקום טבק או לניפוח משקלו של הטבק.

אסור לחרושתן להשתמש
ביסודות אחרים

 .28אסור להעתיק מבית חרושת טבק בלתי מעובד אלא לבית חרושת
אחר או למחסן מכס ,ולעולם חייב החרושתן לקבל תחלה רשיון הובלה מרשות

אסור להעתיק טבק

בלתי מעורב אלא עפ"י
רשיון

האקסייז.

מס'  2לש' 1929

 (1) .29בהתחשב עם התנאים שייקבעו יכול המנהל ליתן רשיון לעבד
טבק במחסני ערובה לצורך אקספורט בלבד.

מתן רשיון לבתי חרושת
שישמשו במחסני ערובה

) (2טבק בלתי מעובד שהובא מחו''ל ,מותר להכניסו לבתי חרושת
של ערובה מסוג זה בלא תשלום מכס.

אקספורט.
 (1) .30לא יוציא אדם טבק לחר'ל אלא אם כן קבל מאת המנהל רשיון
אקספורט בטופס הקבוע.

רשיוז לאקספורט
והפרוצידורה של
האקספורס

) (2בהתחשב עם הוראות הסעיף קטן דלקמן ,הוי בלא רשות בכתב
מאת המנהל ,אסור להוציא טבק לחו"ל בספינה שמשקלה הרשום הוא פחות
מששים טון או בכלי קבול שמשקלו פחות מעשרים קילוגרם.

) (3לפני שמעתיקין את הטבק מבית החרושת חייב האקספורטר ליתן
את הערובה שהמנהל ידרוש ,כי הוצא יוציא את הטבק לחו"ל :עליו להראות את
הטבק לפקיד מכס בחוף האקספורט או במקום האקספורט ,ביחד עם הרשיון,
ופקיד המכס יחתום חתימת קיום על גבי הרשיון :רשאי המנהל לדרוש מאת
האקספורטר שיראה במשך תקופה שתקבע ,תעודד .כי הטבק הגיע או הורד
למחוז חפצו ,ואם לא הראה האקספורטר תעודה כזאת יהא חייב לשלם כפל
מס האקסייז בעד הטבק שהוצא לחו"ל.

) (4מותר להוציא טבק מעובד לחו"ל ע"י הדואר בהתחשב עם
התנאים שייקבעו.

מכירת טבק מעובד.
רשיון של חנוני

 (1) .31לא ימכור אדם טבק מעובד ולא יחזיקו למכירה אלא עפ"י רשיון
בטופס הקבוע.
)(2

רשיון ירשה את בעליו למכור טבק מעובד או להחזיקו למכירה

במקום המפורש בו.

) (3צריך לקבל רשיון בעד כל מקום מיוחד שבו מוכרים טבק או
מחזיקים טבק למכירה.

מס'  2לש' 1929

)(4

מותר לסרב ליתן רשיון בלא ליתן כל טעם לכך.

)(5

משלמין מס בעד כל רשיון בשעור הקבוע בתוספת לפקודה זו.

) (6רשיון אינו ברהעברה אלא באישורו של המנהל ומציגין אותו
במקום בולט במקום המפורש בו.

) (7כל רשיון יתם מועדו בראשון בינואר שבכל שנה ,ויחא
בר חידוש.

 (1) .32לא יחזיק אדם ברשותו ולא ימכור ולא יעמיד למכירה
מעובד אלא בכלי קבול המוקף בנדרול ,כפי שנקבע.

טבק החנוני חייב להחזיק
את הטבק שלו בגלי
קבול מוקפים בנדרולים
מס'  2לש' 1929

) (2לא יפתח אדם ולא יקרע כלי קבול המחזיק טבק בלתי מעובד
והמוקף בנדרול ,על מנת למכור מתוכו טבק ,סיגריות ,או טבק הרחה בצורה
מפורדת.

.33

רוכלות בטבק מעובד
טעונה רשיון

) (1לא יהא אדם רוכל בטבק בלתי מעובד.

) (2לא ירכול אדם בטבק מעובד אלא עפ"י רשיון בטופס הקבוע,

) (3משלמין מס בעד רשיון רוכל לפי שער המסים שנקבע בתוספת
לפקודה זו.

) (4רוכל בעל רשיון חייב להראות את רשיונו לכל פקיד אקסייז
או לכל שוטר ,לכשיידרש בכך.

דין טבק שניזוק.
 (1) .34מצא פקיד מכס או אקסייז כי משלוח של טבק שהובא מחו"ל
ניזוק במדה כזאת ששוב אינו ראוי לעבוד או להנאה ,יודיע את המנהל על
ולא יתן רשות למקבל המשלוח להוציא את המשלוח מחצר בית המכס.

טבק שניז1ק אסור

להוציאו ממחסן
כך הסחורה של בית המכס
וכו'

) (2אם סבור פקיד האקסייז כי טבק שבמחסן או בבית חרושת
אינו ראוי לעבוד או להנאה ,יודיע את הדבר למנהל ולא יתן רשות לבעל
הטבק להוציאו מן המחסן או להשתמש בו לעיבוד ,הכל לפי העניו.

) (3כל אימת שבעל הטבק חולק על דעתו של הפקיד ,יצוה המנהל
להביא את הדבר לפני מועצה ,שתורכב באפן שיקבע ,על מנת שתערוך חקירה
במצב

הטבק.
)(4

יכול המנהל

הודיעה המועצה כי הטבק או חלק הימנו ראוי לעבוד או להנאה.



)א( במסבות הזכורות בסעיף קטן ) ,(1לפקוד על מקבל המשלוח להחזיר
את המשלוח לחוף או למקום שממנו בא ,ואם במשך חודש ימים

ו

או יותר ,ככל אשר יצוה המנהל ,לא החזיר מקבל המשלוח את
המשלוח ,יכול המנהל לצוות להשמידו ו

)ב( במסבות הזכורות בסעיף קטן ) ,(2לצוות להשמיד את הטבק,
ומשניתן צו כזה מבערין את הטבק במעמדה של רשות האקסייז.

ניר סיגריות.
הגבלות לגבי ניר
סיגריות

מס'  2לש' 1929

 (1) .35לא יהפוך אדם ניר דק או ניר אחר לניר סיגריות ולא ישתמש
בניר דק או בניר אחר לצורך עישון טבק.
) (2לא יביא אדם לפלשתינה )א"י( ניר סיגריות אלא אם כן קבל
תחלה מהמנהל רשיון לכך באפן הקבוע.

) (3כל שנמצא ברשותו ניר סיגריות ביום  31בינואר  ,1929אחד
ניר סיגריות שעשוהו בפלשתינה )א''י( ואחד ניר סיגריות שהובא מחו"ל ,לצרכי
מכירה ,חייב להודיע מיד לרשות האקסייז מהי כמות ניר הסיגריות שברשותו
ולממשלה תהא הברירה לקנות את הניר במחיר הקרן או לטבוע בו את חותמת
הממשלה.
מס'  46לש' 1929

) (4כל שאינו מוסר את ההודעה הדרושה עפ"י סעיף זה יאשם
בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום חמשים פונט וכל ניר סיגריות שברשותו יוחרם.

זכות הבדיקה או החיפוש.
בדיקה וחפוש ע''י
פקידי אקסייז
שוטרים

או

 .36כל פקיד אקסייז וכל שוטר רשאים בכל עת לעשות את הדברים
דלקמן בלא כתב הרשאה 
)א( להכנס לכל בית חרושת ,חנות או מחסן בעלי רשיון ולחפש

בהם ו

)ב( להכנס לכל בית או מקום,לרבות בית חרושת ,חנות או מחסן בעלי
רשיון ,כשיש לו יסוד לחשוד כי מהסינים שם ,מעבדים ,מוכרים
או מציגים או מחזיקים למכירה טבק ,ולחפש בהם :
)ג( לבדוק את המקום והמטעים של כל מגדל ולבחון את משקל הטבק
שבהם!

)ד( לבדוק את קופות הרוכלים ,הצרורות או הסחורה של כל רוכל בעל

רשיון או של אדם שיש חשד עליו שהוא רוכל בטבק ,ולחפש בהם :

)ה( לדרוש להראות כל מסמך הנוגע להכנת טבק ,קניתו ,הובלתו ,עבודו
או מכירתו!

)ו( לבדוק כל רשיון או רשות שניתנו עפ"י פקודה זו:
)ז( לבדוק כל אמצעי הובלה או מטען המובלים ע"י בהמה או אדם כשיש
חשד עליהם שהם מכילים טבק מוברח ולחפש בהם!

)ח( לחפש בגופו של כל אדם שיש חשד עליו שהוא נושא טבק מוברח:
בתנאי שאין להשתמש בזכות הכניסה והחיפוש עפ"י סעיף זה לגבי דירה אלא
אם כן נתקבל תחלה כתב הרשאה לצורך זה:

ובתנאי שאם האדם שיש לערוך בגופו חיפוש עפ"י סעיף זה הוא אשה ,לא
יערך החיפוש אלא ע"י אשה.

עברות ועונשין.

.37

לצורך פקודה זו יחשב טבק כמוברח במקרים הבאים:



)א( טבק בלתי מעובה חוץ אם הוחסן בביתו של מגדל או סוחר בעל
רשיון או חרושתן עפ"י הוראות פקודה זו ,או אם הוא במעבר

ומצורף אליו רשיון הובלה קבוע:
)ב( טבק מעובד ,פרט לטבק שעובד בבית חרושת לפני הוצאתו ,שאינו
ארוז בכלי קבול ואינו מוקף בנדרולים בצורה הקבועה!
)ג( טבק מעובד ובלתי מעובד שהובאו לתוך מימי החוף או שהובלו לאורך

החוף בספינות שמשקלן הרשום הוא פחות מששים טון!
)ד( טבק מעובד או בלתי מעובד שהובאו שלא למקום כניסה או חוף
כניסה קבוע ,או שהובאו דרך גבולות היבשה שלא עפ"י רשיון
אימפורט.

הגירת טבק מוברח

.38

הפרוצידורה לגבי טבק
מוברח

מס'  5לש' 1927

)(1

טבק מוברח יוחרם.

) (2כל שנמצא ברשותו טבק מוברח יאשם בעברה ויהא צפוי
לקנס לא פחות מפונט אחד ולא יותר משלושה פונטים לכל ק"ג של טבק
כזה או חלק הימנו שנמצא ברשותו :על עברה שניה או עברה שלאחריה יהא
צפוי מלבד זאת גם למאסר ששה חדשים :זאת ועוד :כל פקיד מכס או שוטר
יהיו רשאים לתפוס ולעצור כלי ספינה שמשקלה הרשום אינו יותר ממאתים

וחמשים טון וכל אמצעי הובלה אחר ששמשו להכנסת אותו טבק ,להעתקתו
או להובלתו ,ועפ"י צו בית המשפט יהא מותר להחרימם:

בתנאי שבעל ספינה שמשקלה/הרשום הוא יותר ממאתים וחמשים טון
ואשר היתה צפויה להחרמה אילו היה משקלה הרשום פחות ממאתים וחמשים

טון ,יהא צפוי לקנס של אלף פונט ,ומותר לעצור את הספינה עד שישולם
הקנס או תנתן ערובה לתשלומו.
,

)(3

היתה מחלוקת במשפט פלילי בקשר עם טבק שתפשוהו כטבק

מוברח ,בשאלה אם החסנתו ,עבודו הובלתו ,הכנסתו או החזקתו של טבק היו
כחוק ,תהא הראיה על הנתבע.

.39

עברות

)(1

כל אדם אשר



)א( בזדון או מתוך רשלנות מוסר או גורם למסירת כל הודעה כוזבת
בכל הצהרה ,שטר מכר ,הודעה על מקור הסחורה ,חתימת קיום
או תזכורת מסירה בקשר עם ההכנסה ,ההעברה ,המכירה או
ההובלה של טבק בלתי מעובד ,או

)ב( עושה ,מחלק או מוכר כל פתקאות שנראה שהם בנדרולים קבועים,
או חיקויים של בנדרולים קבועים ,או משתמש בבנדרולים שכבר
השתמשו בהם או מחזיקם ברשותו,

מס'  5לש' 1927

.

)ג( מוכר טבק מעובד שלא בכלי קבול או שאינו מוקף בבנדרולים מן
הסוג הקבוע,
)ד( מעבד טבק בלא שיהא לו רשיון של בית חרושת,

)ה( אין לו רשיון לבית חרושת ונמצאו ברשותו מכונות לפרימת טבק
או מכשירים המשמשים או הראויים לשמש לעבוד טבק,

מס'  7לש' 1931

)ו( סוחר בטבק מבלי שיהא לו רשיון סוחר,

)ז( נמצא ברשותו ניר סיגריות

שנמכר או הובא

לפלשתינה

)א"י(

שלא כחוק,

)(

יאשם בעברו? ויהא צפוי למאסר שתי שנים או לקנס בסכום אלף פונט או
לשני העונשין כאחד.
).(2

אם העברה היא ממין העברות הנזכרות בסעיף קטן )) (1ה('

יחרים בית המשפט את המכונות

)(3

כל אדם

והמכשירים.



)א( שאינו מראה מסמך שהראיתו דרושה עפ"י פקודה זו ,אם בזדון ואם
מתוך רשלנות,
)ב( שהנהו סוחר בעל רשיון או חרושתן בעל רשיון ואינו מנהל את

הפנקסים הקבועים או אינו מגיש את הדוחו"ת הקבועים,

)ג( שהנהו מגדל או חרושתן ואינו מחזיר לפקיד האקסייז במועדו רשיון
הובלה שתם מועדו,
חוץ מן מס'  7לש' 1931

)ד( הנוטע טבק ולא קבל תחלה רשיון לכך או נוטע שטח
השטח המפורש ברשיון או נוטע שטח פחות משני דונמים קבועים,
יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר שלושה חדשים או לקנס בסכום חמשים
פונט או לשני העונשין כאחד.

) (4כל שאשם בהפרתן של אותן ההוראות של פקודה זו שלא נקבע
להפרתן עונש מפורש ,יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסכום  1000לי .והחרסת הטבק
ו

) (5גובין את קנס כפל מס האקסייז שנקבע בפקודה זו כדרך שגובין מס'  7לש' 1931
קנס פלילי.

.40

)(1

המנהל ואותם פקידים אחרים שיתמנו לכר מזמן לזמן ע"י

הנציב העליון רשאים לכפר כל עברה או מעשה שנעשו או שיש יסוד מספיק

הסמכות לכפר עברה

בכסף
מס'  2לש' 1929



לחשוד כי נעשו בניגוד לפקודה זו ,בכופרכסף שיקבע ע''י

המנהל

או ע"י

אותו פקיד.
מס'  2לש' 1934

) (2כל ספינה ,אמצעיהובלה ,טבק ,מכונות או מכשירים שנעשו
בהם העברה או המעשה שנתכפרו בדרך זו ,יכול המנהל או הפקיד המורשה
להחרימם.

ערעור

מס'  46לש' 1929

 (1) .41מגישין ערעור על פסק דין של שופט שלום או של בית
משפט מחוזי עפ"י תקנות הערעור הנוהגות במשפטים פליליים.
) (2אם ההחלטה שערערו עליה נוגעת למס או לקנס שיש לגבותו,
חייב המערער להשליש בבית המשפט את הסכום המגיע עפ"י ההחלטה:

בתנאי שאם הסכום המגיע בדרך זו עולה על חמש מאות פונטים ,רשאי
בית המשפט שבפניו יוגש הערעור להתיר הגשת ערעור עם השלשת סכום פחות
מן הסכום המגיע עפ"י ההחלטה.
שלילת הרשיון

פרס

 .42משנתחייב אדם שקבל רשיון לעבד טבק או לסחור בו ,או שקבל
רשיון של חנוני ,מותר לשלול ממנו את הרשיון אם בית המשפט יורה כך.

.43

יכול הנציב העליון לצוות לשלם את הפרס שיישר בעיניו ,בעד כל

טבק שהוחרם עפ"י פקודה זו ,לאיש או לאנשים שתפשו את הטבק או שמסרו
את הידיעות שהביאו לידי חיוב העברין בדין:
בתנאי שלעולם לא ישולם פרס של יותר ממאתים פונט לאדם אחד ,אלא

עפ"י הוראה ממזכיר ממלכה.

שונות.
חובה להחזיר רשיונות

הובלה

שנוי המסים

מס'  30לש' 1934

.44

כל רשיון הובלה יוחזר לפקיד האקסייז במועד הקבוע לכך ,כרשום

ברשיון.

 .45יכול הנציב העליון במועצה לשנות בצו את המסים הקבועים בתוספת
לפקודה זו.

.46

כל הנוטע טבק באדמת ממשלה חייב לשלם ,במקום מעשר החכירה,

אותט דמי חכירה שיקבע הנציב העליון בצו* ,ובלבד שלא יעלו על עשירית
יבול האדמה המשוער.

 (1) .47בזה מכריזים על ביטול הזכויות וההנחות של ה"רגיי קר
אינטרסה דה טבקס' דה ל'אמפיר עותומן" )הרג'י השיתופי של מיני הטבק

ביטול המונופולין

מס'  22לש' 1921

שבקיסרות העותומנית( אשר פורטו באמנה מיום  4באוגוסט  ,1913ועל ביטול
החוק העותומני הזמני והתקנות בענין ההוצאה לפעל של אותו חוק מיום 15
באפריל .1914
)(2

בזה מכריזיפ כי גידול הטבק בפלשתינה )א"י( היה מותר למיום

הכרזת הנציב העליון בענין זה מיום  4בינואר  ,1921והמסים החלים על טבק,
סיגרים ,סיגריות וטבק הרחה המובאים מחו"ל וכן מסי הרשיון שהוטלו עפ"י
החוק והתקנות הנזכרים בסעיף קטן ) (1וכל הסמכויות המסורות לרז'י קו
אינטרסה דה טבקס דד ,ל'אמפיר עותמך מוכרזים בזה כמבוטלים החל מיום
 1במרץ.1921 ,

 47א.
 .48יכול הנציב העליון להתקין תקנות ** לכל מטרה מן המטרות דלקמן

תקנות
מס'  30לש' 1934

)א( צבעם ,דוגמתם ,ושעוריהם של בנדרולים וצורת הדבקתם:
)ב( דרך הגשת הבקשה לרשיונות עפ"י פקודה

זו ,מתן

רשיונות,

טופסיהם ותנאיהם :
)ג( טופסי הודעות ,הצהרות ,רשיונות ,הודעות על מקור הסחורה ,חתימות
קיום ותזכירי מסירה שישמשו עפ"י פקודה זו!

)ד( הפנקסים שיתנהלו והדוחו"ת שיוגשו ע"י סוחרים וחרושתנים:
)ה(

מדת החפיסות וכלי

הקבול של

טבק שעובד בפלשתינה )א"י(,

צורתם ותאורם ,ומשקלי הטבק שבהם:
)ו( בדיקת יבולם של המגדלים ושקילתו!

♦ עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך ** עייז שם.

)ז( הפיקוח על מטעי נסיון ומשתלות נסיון והובלת שתילים מהם אל
המגדלים :
מס'  7לש' 1931

)ח(

הפיקוח על מחסניהם של סוחרים ,בתי חרושת וחנויות והסדרת תשלום

שכר שעות נוספות לפקידי האקסייז העובדים בבתי חרושת ע"י
אנשים בעלי רשיונות עיבוד:

)ט( הרכבה של כל מועצה שתתמנה עפ"י סעיף  34ודרכי עבודתה :
)י( לשם מתן תוקף לכל הוראה אחרת מהוראות פקודה זו:

התוספת

צו מיום 

)סעיפים

7.7.31

,19 ,11

,31

(33

מסי רשיון שנתיים
פ"פ )א"י(
לחנות

מס'  32לש' 1933

1.000

לסוחר

10.000

לבית חרושת לטבק

100 000

לבית חרושת לטבק הרחה■
לבית חרושת המשמש לעיבוד טומבק בלבד
....
לבית חרושת המשמש לעיבוד חישה בלבד
לרוכל 

50.000

במחוז אחד

בכל הארץ

50.000
50.000

0.500
1.000

