
היבוא, בענין הסמכויות פקודת לתיקון חוק
תש"ל1970.* ,(3 (מס' (הגנה) והמכס היצוא

סעיפים הוספת
קטנים

(1ד) עד (1א)

 (להלן 11939 , (הגנה) והמכס היצוא היבוא, בענין הסמכויות לפקודת 3 .בסעיף 1
יבוא: (1) קטן סעיף אחרי , הפקודה)

מבחנים לפי הכל מסוייג, או כללי להיות יכול זה סעיף לפי צו "(1א)
השאר בין השר ורשאי , הענין בנסיבות והתעשיה המסחר לשר שייראו
או לייבאן המבקש או סחורות המייבא אדם כי כאמור, בצו לקבוע,
פקדון המדינה אוצר לזכות יפקיד המכס, רשות מפיקוח לפדותן המבקש
שייקבעו ובדרכים בתנאים לתקופה, במועד, בשיעור, בסכום, במקום,
הופקד אם אלא המכס רשות מפיקוח סחורה של פדייתה ולאסור בצו,

פקדון. עליה

לקבוע רשאי האוצר, שר עם בהתייעצות והתעשיה, המסחר שר (1ב)
, (1א) קטן בסעיף כאמור פקדון, שהפקיד למי ישלם המדינה אוצר כי בצו

בצו. שייקבעו ובתנאים בשיעור הפקדון על ריבית

האדם של חובותיו את בצו לקבוע רשאי והתעשיה המסחר שר מג)
ריבית תשלום חובת לרבות , (1א) קטן בסעיף כאמור פקדון, הופקד שבידיו
אוצר לרשות במועד הפקדון איהעברת בשל לשר שייראה בשיעור

. המדינה

הוראות יחולו פקדון הפקדת בדבר (1א) קטן סעיף לפי צו על (1ד)
היה כאילו תש"ט21949, , תעריף) (שינוי ובלו מכס מסי לחוק 2 סעיף

". האמור בסעיף כמשמעותו מס המטיל צו

(3)3 סעיף זהתיקון "ובכלל יבוא שבסוגריים עונשין" "הוראות המלים אחרי לפקודה, (3)3 בסעיף , 2
. המיובאת" הסחורה מערך שנים פי או לירות עד10,000 קנס

מעבר ,הוראות מכן לאחר או בינואר1970) 11) תש"ל בשבט ד' ביום לפקודה 3 סעיף לפי שניתן צו . 3

, זה בחוק כמתוקן סעיף אותו לפי ניתן כאילו נתינתו מיום תקפו

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

ספיר יוסף
והתעשיה המסחר שר

תשיל/ /865 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1970 בפברואר 3) תש"ל בשבט כ"ז ביום בכנסת נתקבל *
.32 עמ'

.17 עמ' תשי"ז, ס"ח ;129 עמ' תשי"ב, ס"ח ;137 עמ' 1 תוס' ,1939 ע"ר 1
154. עמ' תש"ט/ ס"ח 2


