
תש"ט1949 הבולים, מס פקודת לתיקון חוק

הבולים. מס פקודת תיקון

: כך תתוקן הבולים מס פקודת
 2 בסעיף (א)

שהוטבע בול פירושו ""בול" המלים במקום "בול" של בהגדרה (1)
שהוטבע בול פירושו ""בול" : אלה מלים יבואו דבק". ובול בחותמת
כבול*. לשמש בצו קבעו האוצר ששר אחר סימן וכל דבק בול בחותמת,

מסמכים על "וגם : אלה מלים יווספו בולים" ל"נושא ההגדרה בסוף (2)
כבול". לשמש קבעו האוצר ששר בסימן שסומנו וחומר

יבואו מוטבע" "בבול המלים לאחר הראשון, המגביל בתנאי ,5 בסעיף (ב)
כבול". לשמש בצו קבעו האוצר ששר אחר בסימן "או : אלה מלים

: זה סעיף ייווסף 4 סעיף לאחר (ג)
בבולים. אגרות תשלום "4א.

פקודה כל של ביצוע על הממונה שר של בהסכמתו  רשאי האוצר שר
25 על עולה ואינה לפיהם המשתלמת שאגרה בצו להורות  חוק או
או המסמכים גבי על הטבעתו או בולהכנסה הדבקת עלידי תשולם לירות

האגרה". משתלמת אתם שבקשר התעודות



 74 בסעיף (ד)
תבוא לשעשועים" ל"זכותכניסה ההגדרה במקום ,(1) משנה בסעיף (1)
נערך שבו למקום כניסה זכות פירושה לשעשוע" כניסה ,זכות ,,, : זו הגדרה

המבקרים". מקהל כאחד שעשוע,
: זו הגדרה תיווסף (1) משנה סעיף בסוף (2)

שעשועים וכן תערוכות פירושם מוקטן" במס החייבים ""שעשועים
קהל בפני גופם מופיעים השחקנים, או המציגים האמנים, שבהם

קפה. בבית הנערכים כאלה שעשועים למעט המבקרים,
מספקים שבו מקום וכל מלון כולל קפה" "בית זו הגדרה לצורך

משקה". או מאכל בתמורה

יבואו כהלכה" בולים "הנושא המלים במקום (ב) 3 משנה בסעיף (3)
כהלכה". בולים נושא "ואינו המלים

: זה משנה סעיף יבוא (5) משנה סעיף במקום (4)
להו רשאי והתרבות' החינוך שר המלצת פי על האוצר, שר (א) (5)"
לשעשועים כניסה שכרטיסי ברשומות, שיפורסם בצו רות
לאספורט או למוסיקה לאמנות, מוסד עלידי בקביעות הנערכים

ממם. פטורים יהיו בצו, ושפורשו

ממס לפטור רשאי הסעד, שר המלצת פי על האוצר, שר (ב)
או מוסדצדקה, ידי על הנערכים לשעשועים כניסה כרטיסי
במס החייבים כשעשועים ייחשבו אלה ששעשועים להורות

מוקטן.
את להפחית ברשומות, שיפורסם בצו רשאי, האוצר שר (ג)
הנערכים שעשועים לגבי לתוספת, 38 בפרט הקבוע המס
מס בפקודת כמשמעותם מסויימים, עירוניים אזורים בתחומי

"1. 1940 העירוני, הרכוש

בסוסו יווסף  מניות הקצאת על מכתב  התוספת של 23 בפרט (ה)
: זה קטע

26 בסעיף כמשמעותה  עליה שהשליטה בחברה, מניות הן המניות "אם
 היותר לכל בניאדם חמשה בידי נתונה  ,21947 הכנסה, מס לפקודת
ארבעה המס יהא קרקע, של והחזקתה רכישתה הם העיקריים שעסקיה
של משוויו או המוקצות, המניות תמורת של משוויה או מסכומה למאה
הוא החברה קרקעות לכל ביחס ששיעורו החברה מקרקעות חלק אותו
החברה של המוצא המניות הון מלוא ובין המוקצות המניות שבין כיחס
הוראות אולם ; יותר הגדול הסכום לפי הכל המוקצות, המניות כולל
ההתאגדות תזכיר על שחתמו לאנשים מניות הקצאת על יחולו לא זה קטע

החברה. של

.218 עמ' ,1 תוס' 20.12.40 מיום 1065 מס' ע"ר 1
.77 עמ' ,1 תוס' ,29.3.47 מיום מס'1566 ע"ר 2



ממכירת לו לצפות שיש הסכום את יראו זה פרט לצורך קרקע של כשוויה
: מרצון" לקונה מרצון מוכר ידי על החפשי בשוק הקרקע

 ומניות סטוק  התוספת של 37 בפרט 0)

מס לפקודת (1)2 סעיף סי על שנוסף הקטע יימחק (א), בפסקה (1)
. 1949ו  תש"ט (תיקון)' הבולים

: זו פסקה תיווסף (ב) פסקה אחרי (2)

העברת על המס יהיה ו(ב), (א) בפסקות האמור אף על "(ג)
בחברה,  אחרת דרך בכל ואם מכירה בדרך אם  מניות
הכנסה, מס לפקודת 26 בסעיף כמשמעותה  עליה שהשליטה
ושעסקיה היותר, לכל בניאדם חמשה בידי נתונה  ,1947
למאה חמשה  קרקע של והחזקתה רכישתה הם העיקריים
של משוויו או המועברות המניות תמורת של משוויה או מסכומה
החברה קרקעות לכל ביחס ששיעורו החברה מקרקעות חלק אותו
המוצא המניות הון מלוא ובין המועברות המניות שבין, כיחס הוא

יותר. הגדול הסכום לפי הכל החברה, של
לו לצסות שיש הסכום את יראו זו פסקה לצורך קרקע של כשוויה
מרצון". לקונה מרצון מוכר ידי על החפשי בשוק הקרקע ממכירת

יבוא  לשעשועים כרטיסיכניסה  התוספת של 38 פרט במקום (ז)
: זה סרט

לשעשועים. כניסה כרטיסי .38"

המס סכום

לשעשועיםהכרטיסמחיר
החייבים

חמס סכים
לשעשועים

מוקטן נמס
אחרים

מילמיל
עולה מילעלאינו 7655
על אך76עולה עולהמיל, 1040מיל90עלאינו
על אך90עולה עולהמיל, 1060מיל100עלאינו
על אך100עולה עולהמיל, 1070מיל110עלאינו
על אך110עולה עולהמיל, 1070מיל120עלאינו
על אך120עולה עולהמיל, 1090מיל130עלאינו
על אך130עולה עולהמיל, 10100מיל140עלאינו
על אך140עולה עולהמיל, 20100מיל150עלאינו
על אך150עולה עולהמיל, 20120מיל160עלאינו
על אך160עולה עולהמיל, 20120מיל170עלאינו
על אך170עולה עולהמיל, 20140מיל180עלאינו
על אך180עולה עולהמיל, 20140מיל190עלאינו
על אך190עולה עולהמיל, 30160מיל200עלאינו
על אך200עולה עולהמיל, 30160מיל210עלאינו
על אך210עולה עולהמיל, 30180מיל220עלאינו

.108 עמ' ב', תוס' , (14.1.49) תש"ט בטבת י"ג מיום 42 מס' ע"ר *



חמס סכום

הכרטיסמת יר
לשעשועים
החייבים

חמס סכום
לשעשועים
אחרים

מוקטן נמס

מילמיל

אך220עלעולה עולהמיל, 30180מיל230עלאינו

אך230עלעולה עולהמיל, 30200מיל240עלאינו
אך240עלעולה עולהמיל, 75200מיל250עלאינו
אך250עלעולה עולהמיל, 75220מיל300עלאינו
אך300עלעולה עולהמיל, 100250מיל350עלאינו
אך350עלעולה עולהמיל, 100300מיל400עלאינו
אך400עלעולה עולהמיל, 150500מיל600עלאינו
אד600עלעולה עולהמיל, 150750מיל800עלאינו
ולמעלה800עלעולה ממחירמיל ממחיר20% 100%

הכרטיסהכרטיס

באוגוסט1949). תש"ט(25 באב לי ביום בכנסת נתקבל
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