
התשנ"ד1994* (תיקון), סחר היטלי חוק

יבוא העיקרי), החוק  (להלן התשנ''א1991 סחר, היטלי לחוק 33 סעיף אחרי . 33א1 סעיף הוספת

מחקר "היטל
בשנים1994

1995 עד

9 בשנת תן שני בצו שפורט בענף עוסק ,33 בסעיף האמור אף על (1) 33א
הבאים בשיעורים 1995 ו 1994 בשנים מחקר היטל ישלם לפניה, או

שולם שלפיהם השיעורים מן שלישים שני  1994 בשנת (א)
,1992 בשנת ההיטל

ההיטל שולם שלפיהם השיעורים מן 50%  1995 בשנת (ב)
1992 בשנת

וההלבשה הטקסטיל לענפי קרן על יחולו לא זה סעיף הוראות (2)
'' 37 סעיף לפי שהוקמה

2232 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1994 בפברואר התשנד(7 בשבט כ'ו ביום בכנסת נתקבל *
142 עמ התשניד

38 עמ' התשנ"א ס"ח 1



41א סעיף יבוא.הוספת העיקרי לחוק 41 סעיף אחרי .2

מעולות "סיום
הקרנות

היטל גביית לענין לפעול רשאית תהיה 37 סעיף לפי שהוקמה קרן (א) ו4א.
בדצמבר 31) התשנ"ז בטבת כ''א יום עד הקרן למטרות כספים והוצאת מחקר
במועד פעולותיה סיום על להחליט הקרן הנהלת או השר רשאים אולם ;(1996

יותר. מוקדם

מלהיות הקרן תחדל (א) קטן בסעיף כאמור קרן פעולות סיום ביום (ב)

הנהלתה. חברי של המינויים תוקף ויפקע תאגיד

מחקה בהיטלי שנגבו כספים יתרת קרן פעולות סיום במועד נותרה (ג)

אלה: הוראות יחולו אחה מקור מכל הקרן שקיבלה או

קידום שמטרותיה עמותה כדין נרשמה הסיום מועד לפני אם (ו)
תהליכי ושיפור ענף באותו המקצועית וההכשרה השיווק המחקר,
שילמו ולחוד, ביחד בענף, ושעוסקים בו, המוצר איכות או הייצור

 בה כחברים ונתקבלו 1992 בשנת מחקר מהיטל מ50% למעלה
האמורה; לעמותה היתרה תועבר

בין היתרה תחולק .(1) בפסקה האמורים התנאים התקיימו לא (2)
'. לקרן לתשלומיהם יחסי באופן ענף באותו העוסקים

זהתחולה בחוק כנוסחם 41א ו 33א סעיפים הוראות העיקרי, לחוק בסעיף65(ג)(1) האמור אף על .3

חובה), (תשלומי חירום שעת תקנות לפי שניתנו בצווים שנקבע בענף עוסק על יחולו
 בהם שהוקמו קרנות ועל להלן, המפורטים ,2 התשי"ח1958

אחרים), צורפות ומוצרי התכשיטים בענפי מחקר (היטל חירום שעת צו (ו)
;3 התשמ"ג1983

;4 התשל"ט1979 המלט), תעשיית לקרן מחקר (היטל חירום שעת צו (2)

והפורמאיקה), הסיבית הלבידים, הרהיטים, בענפי מחקר (היטל חירום שעת צו (3)
התשמא51981.

מן וייצ עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

חריש מיכה
והמסחר התעשיה שר

.142 עמ' התשי"ח, ק"ת 2
1585. עמ' התשמ'ג, ק"ת 3

עני.70 התשל"ט, מק'ח, שיעורי  ק"ת 4
עמ'.587 התשמ"א, מק'ח, שיעורי  קת 5


