
שעה) (הוראת חוץ ונכסי מיובאים שירותים על היטל חוק
התשמ"ז1987* תוקף), והארכת 3 מס' (תיקון

2 סעיף 1תיקון התשמ"ה1984 שעה), (הוראת חוץ ונכסי מיובאים שירותים על היטל לחוק 2 בסעיף .1
 העיקרי) החוק  (להלן

תימחק;  (2) פסקה (ב), קטן בסעיף (1)

 (ד) קטן בסעיף (2)

חוץ"; נכס "או יבוא "השירות" אחרי כרישה, (א)

תימחק.  "ואולם" במלה המתחילה הסיפה (ב)

3 סעיף בטל.תיקון  (ב) קטן סעיף העיקרי, לחוק 3 בסעיף . 2

5 סעיף בטל.תיקון  (ג) קטן סעיף העיקרי, לחוק 5 בסעיף . 3

6 סעיף יימחקו.תיקון  ו(4) (3) פסקאות העיקרי, לחוק 6(א) בסעיף . 4

6א סעיף בטל.תיקון  העיקרי לחוק 6א סעיף . 5

8 סעיף בטלים.תיקון  ו(ג) (ב) קטנים סעיפים העיקרי, לחוק 8 בסעיף . 6

10 סעיף תיקון העיקרי לחוק 10 בסעיף . 7

 (א) קטן בסעיף (1)

יבוא: (7) פסקה כמקום (א)

כאמור שירות למעט 2(ב)(1), בסעיף כאמור קרקע שירות מכירת (7)"
פטור בעל של ילדו או זוגו לבן או פטור לבעל חוץ, לתושב ,(1) בפסקה

חוץ, במטבע הנסיעות לסוכן כדין שולמה שתמורתו "הזכאי"),  זו (בפסקה
נסיעתו?" במהלך אותו ומשמש לזכאי מיועד כאמור שהשירות ובלבד

באישור בצו, האוצר שר שקבע אחר ערך נייר "וכן יבוא בסופה ,(15) בפסקה (ב)
הכנסת"; של הכספים ועדת

בטל.  (ב) קטן סעיף (2)

14 סעיף דין".תיקון בכל האמור אף "על יבוא "הוראות" המלה לפני כרישה, העיקרי, לחוק 14 בסעיף . 8

התשמ''ז, בה"ח1815, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1987)1 31) התשמ"ז בניסן א' ביום בכנסת נתקבל *
.153 עמ'

.49 עמ' התשמ"ו, ;48 ועמ' 2 עמ' התשמ"ה, ס"ח 1



"י"ג יבוא "(1987 במרס 31) התשמ"ז בניסן "א' במקום העיקרי, לחוק 18(א) בסעיף .9
."(1988 במרס 31) התשמ"ח בניסן

18 סעיף תיקון

.(1987 במרס 8) התשמ"ז באדר ז' ביום ו(2)(ב) (1)1 סעיפים של תחילתם (א) . 10

.(1985 בנובמבר 13) התשמ"ו בחשון כ' ביום 1(2)(א) סעיף של תחילתו (ב)

תחילה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

נסים משה
האוצר שר


