
חשבונות) ניהול (אכיפת ציבוריים גופים עסקאות חוק
* התשמ"ז1987 (תיקון),

1 סעיף להלןתיקון ) 1 התשל"ו1976 חשבונות), ניהול (אכיפת ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1 בסעיף .1
 העיקרי) החוק 

מוסף)"; ערך מס חוק  "(להלן יבוא בסופה וגו', "נכס" "מכר", בהגדרת (1)

הפקודה)":  "(להלן יבוא בסופה ישראל", "תושב בהגדרת (2)

יבוא: ציבורי" "גוף הגדרת במקום (3)

מאלה: אחד כל  ציבורי" ""גוף

המדינה? (1)

התשמ"ה21985: התקציב, יסודות לחוק 21 בסעיף כמשמעותו מתוקצב גוף (2)

לפקודה; (2)9 בסעיף כמשמעותו ציבורי מוסד (3)

התשמ"ג31983, חדש], [נוסח החברות בפקודת כמשמעותה ציבורית חברה (4)
בבורסה: נסחרות שמניותיה

בו: שליטה כעל הוא (4) עד (2) בפסקאות מהמפורטים שאחד חברבניאדם (5)

": לפקודה (9) 32 בסעיף כמשמעותו  שליטה" "בעל זה, לענין

יבוא: מורשה" "פקיד הגדרת במקום (4)

מאלה: אחד כל  מורשה" ""פקיד

שמינה? לו הכפוף עובד לרבות בפקודה, כמשמעותו שומה פקיד (1)

". שמינה לו הכפוף עובד לרבות ומע"מ, המכס מנהל (2)

2 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף .2

ציבורי": גוף עם לעסקה תנאי  ודיווח "פנקסים יבוא השוליים כותרת במקום (1)

מס'/ מיועץ או חשבון "מרואה יבוא חשבון" מרואה "או במקום (א), קטן בסעיף (2)
 תושב שאותו "המעיד יבוא תושב" שאותו "המעיד במלים מתחילה ה הסיפה ובמקום

מס וחוק הפקודה פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את מנהל (1)
מלנהלם: פטור שהוא או מוסף ערך

שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג (2)
מוסף": ערך מס חוק לפי מס עליהן

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (3)

שקלים 300 על עולה אינו שמחירה עסקה על יחולו לא זה סעיף הוראות "(ב)
ציבורי. גוף בה שהתקשר חדשים

הסכום את בצו לשנות הכנסת, של הכספים ועדת באישור רשאי, האוצר שר (ג)

". (ב) קטן בסעיף הנקוב

התשמ"ז, ,1825 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת !0987 במרס 31) התשמ"ז בניסן א' ביום בכנסת נתקבל *
.212 עכל

.280 עמ' התשל"ו, ס"ח י
.60 עמי התשמ"ה, ס"ח 2

761. עמ' ,37 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 3



יבוא: העיקרי לחוק 3 סעיף במקום .33 סעיף החלפת

מנהל "אחריות
ועובד

אשר אדם בעבירה יאשם ,2 סעיף הוראות על ציבורי גוף עבר (א) .3
מי וכל בו, אחראי פקיד או חשב פעיל, מנהל היה העבירה ביצוע בשעת
נעברה שהעבירה הוכיח כן אם אלא בעסקה, הציבורי הגוף את שייצג
הוראות קיום להבטחת הסבירים האמצעים כל ושנקט בידיעתו שלא

האמור. הסעיף

". קנס  דינו (א), קטן .בסעיף כאמור עבירה שעבר מי (ב)

זה. חוק של פרסומו מיום ימים ששים כתום 3 סעיף של תחילתו תחילה4.

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

נסים משה
האוצר שר


