
התשנ"ח1998* (תיקון), בחירות ביום תשלומים מיסוי חוק

שם תיקון
החוק

בשם העיקרי), החוק  (להלן 1 התשנ"ו1996 בחירות, ביום תשלומים מיסוי בחוק .1
בחירות". "בתקופת יבוא בחירות" "ביום במקום החוק,

ו סעיף תיקון העיקרי לחוק ו בסעיף . 2

יבוא: הבחירות" "יום ההגדרה במקום (ו)

מאלה: אחת כל  הבחירות' "תקופת

בחירות נערכות שבו היום לאחר יום המסתיימת ימים 30 של תקופה (ו)
 2(להלן התשנ'ב1992 המפלגות, לחוק 17 בסעיף כמשמעותן מוקדמות,

המפלגות); חוק

נערכות שבו היום לאחר ימים 3 המסתיימת ימים 30 של תקופה (2)
הממשלה ולראש לכנסת הבחירות לחוק ו בסעיף כהגדרתן הבחירות,

;3 התשכ'ט1969 משולב], [נוסח

נערכות שבו היום לאחר ימים 3 המסתיימת ימים 30 של תקופה (3)
המקומיות הרשויות לחוק 4 סעיף לפי מקומית רשות של למועצה בחירות
(בחירות)), המקומיות הרשויות חוק  (להלן 4 התשכ"ה1965 (בחירות),
ראש (בחירת המקומיות הרשויות לחוק 3 סעיף לפי מקומית רשות ולראש
הבחירה חוק  (להלן 5 התשל"ה1975 וכהונתם), וסגניו הרשות

הישירה);

נערכות שבו היום שלאחר ביום המסתיימת ימים 30 של תקופה (4)

היום שאינו מקומית, רשות לראש או מקומית רשות של למועצה בחירות
בחירת לחוק 3 ובסעיף (בחירות) המקומיות הרשויות לחוק 4 בסעיף האמור

הרשות."; ראש

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1998 ביולי 29) התשנ"ח באב ר ביום בכנסת נתקבל .
.429 עמ' ,(1998 ביולי 6) התשנ"ח בתמוז י"ב מיום 2729

236. עמ' התשנ"ו, ס"ח 1
190. עמ' התשנ"ב, ס"ח 2
103 עמ' התשכ"ט, ס"ח 3
248. עמ' התשכ"ה, ס"ח 4
211. עמ' התשל"ה, ס"ח 5



הבחירות; בתקופת יבוא הבחירות" "ביום במקום "מקבל" בהגדרה (2)

יבוא: בסופה "משלם", בהגדרה (5)

(מימון המקומיות הרשויות בחוק כהגדרתן רשימה או סיעה אם, סיעת (4)
;6 התשנ"ג1993 בחירות),

;". הישירה הבחירה בחוק כמשמעותו מקומית רשות לראש מועמד (5)

'בתקופת יבוא הבחירות' "ביום במקום מקום, בכל "תשלום" בהגדרה (4)
הבחירות".

1 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף .3

בחירות"; "בתקופת יבוא בחירות' 'ביום במקום השוליים, בכותרת (ו)

 (א) קטן בסעיף (2)

תימחק;  כתמורה או "כשכר במילים החל הסיפה (ו), בפסקה (א)

יבוא: 0) פסקה אחרי (ב)

התשלו מוסף, ערך מס חוק לפי עסקה בשל כתמורה או כשכר (וא)

במהלך מוכר שהוא נכס תמורת למקבל שניתן תשלום לגבי למעט , 7 1975
עסקיו"; במהלך נותן שהוא שירות תמורת או עסקיו

6 סעיף יבוא:תיקון ואחריו (א)' יסומן העיקרי לחוק 6 בסעיף האמור .4

רשות לראש בחירות ועל מקומית רשות של למועצה בחירות על יחול זה חוק '(ב)
".(1998 בספטמבר התשנ"ח(1 באלול י' יום לאחר שייערכו מקומית

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

נאמן יעקב
האוצר שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

.146 עמ' התשנ"ג, ס"ח *
.52 עמ' התשל"ו, ס"ח 7




