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פקודת המכס ,תשט"ז*1955

במקום סעיף  86לפקודת המכס) 1להלן  הפקודה( יבוא סעיף זה:
,,המכם על טובין
 86טובין חבי מכס המוחסנים במחסן רשוי ,הטכס עליהם ישולם תוך שנה
מוחסנים ישולם
אחת מיום שהוחסנו לראשונה' אם לא הרשה המנהל להחסינם תקופה ארוכה
תוך שנה
יותר; לא שולם המכס תוך הזמן האמור ,מותר למכור את הטובין ויש לעשות
בדמי המכר כפי שנקבע; היו הטובין עלולים ,לדעת המנהל ,להתקלקל 
רשאי המנהל למכרם גם לפגי תום התקופה האמורה".
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ב.סעיף  139לפקודה ,במקום סעיף קטן ) (3יבוא סעיף קטן זה:
") (3שר האוצר רשאי לפטור מהמכס החל לפי סעיף זה ,מכולו או ממקצתו ,ובתנאים
שקבע ,מכונית נוסעים שנציג דיפלומטי או נציגות דיפלומטית של מדינה אחרת
העבירה אותה לזולתם ,במידה שאותה מדינה גומלת פטור כזה למדינת ישראל".
 .3במקום סעיף  156לפקודה יבוא סעיף זה:
"הישבון מיוחד
 (1). 156תייר שיבא מכונית נוסעים או אופנוע ויצאם תוך שנה מיום היבוא
על רכב שיובא
יותר לו הישבון של  90%מסכום המכס ששולם עליהם ; יצאם לאחר תום
על ידי תייר
שנה אך לא יאוחר משנתיים ,יותר לו הישבון של  80%מסכום המכס ששולם
עליהם.
) (2על אף האמור בסעיף קטן ) (1לא יותר הישבון לפי סעיף זה ,אלא
אם מסר התייר בשעת היבוא הצהרה בטופס שנקבע לצורך זה'
)" (3תייר" ,לענין סעיף זהאדם שנכנס לישראל על פי אשרה ורשיון
לישיבת מעבר ,לישיבת ביקור או לישיבת ארעי כמשמעותם בחוק הכניסה
לישראל ,תשי"ב"2 "1952

.על אף האמור בסעיף  1לחוק זה ,טובין חבי מכס שהיו מוחסנים במחסן רשוי ערב תחילתו
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של חוק זה ,הטכס עליהם ישולם תוך שלושה חדשים מאותו יום או תוך שנח מהיום שהוחסנו
לראשונה ,הכל לפי התאריך המאוחר ,אך לא יאוחר מתום שלוש שנים מהיום שהוחסנו לראשונה,
אלא אם הרשה המנהל להחסינם תקופה ארוכה יותר; לא שולם המכס כאמור ,מותר למכור את
הטובין ויש לעשות בדמי המכר כפי שנקבע.
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