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 פטור
 ט י הב מנן

הארכת תקופת ההיטל), תשי״ז״1957 *  חוק יהב המגן(תיקון ו

 1. בחוק זה תהא לבל מונח המשמעות שיש לו בחוק יהב המגן, תשט״ז—1956 נ (להלן —
 החוק העיקרי).

: וזייקוגיפ לחוק ׳  פרק א

 2. אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

,  ״הוראות 11א. על אף האמור בסעיף 11 לחוק לעידוד השקעות הון, תש״י-21950

" חייב אדם בתשלום יהב מגן על הכנסה שמקורה בהשקעה מאושרת כמש י ^ י ^ 
 מעותה באותו חוק, נוסף למט שהוא חייב בו לפי אותו סעיף.״

 3. אחרי סעיף 28 לחוק העיקרי יבואו סעיפים אלה:

ב 28א. על יהב המגן לפי פרק זה יחולו הוראות סעיפים 31 ו־32 לפקודה, י י ׳ י י  ״י

פ בשינויים המחדיבים לפי הענין, כאילו היה יהב המגן מס שעליו חלות ? ת ^ ר ב ח 1 ג י ״  ע

 הוראות אותם הסעיפים, ובלבד שיהב מגן שנוכה כאמור בסעיף 32
 לפקודה לא יקוזז כנגד מס הכנסה.

 28ב. (א) יהב המגן לפי פרק זה לא ישולם על ריבית שלגביה נתנו
 הנחה או פטור לפי חוק אגרות חוב של חברת החשמל לא״י בע״מ (ערבות
, או לפי חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות  ופטור ממס), תשט״ו-31955

 והנחות ממס הכנסה), תשט״ז—41956.
, דינו - לעני ן  (ב) יהב מגן שלא שולם עקב הוראות סעיף קטן(א)
 סעיף 6 לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז-1956 - כדין מס שלא שולם עקב הוראות סעיף 5 לחוק האמור.״

ם הפטור מתשלום אגרת רשיון בעד  4. בסעיף 31 (א) לחוק העיקרי, אחרי המלים ״אד
 מכשיר כאמור״ יווםף ״למעט מי שפטור על פי תקנה 10 (א)(ג1)(1V) לתקנות האמורות״.

 5. בסעיף 34 (א) לחוק העיקרי, במקום ״המיוצרים בתקופה הקובעת״ יבוא ״שהוצאו
 בתקופה הקובעת מחצריו של החרשתן לשם תצרוכת״.

 6. בסעיף 35 (א) לחוק העיקרי —
 (1) במקום ״25%״ יבוא ״12.5%״ ובמקום ״15%״ יבוא ״7.5%״!

 (2) אחרי ״םירופים״ יווסף ״משקה פירות״!
 (3) במקום ״מיץ תפוזים, מיץ אשכוליות״ יבוא ״מיץ תפוזים טבעי, מיץ

 אשכוליות טבעי״.

 7. בסעיף 39 לחוק העיקרי —
 (1) בסעיף קטן(ב), לאהד ״חתה הספקה אחד״ יווםף ״או לגבי צרכנים אשר

 מחיר יחידת החשמל המשתלם מל ידיהם גבוה מהמחיר הרגיל״.

 הגדרות

 הוספת
 םעיףי 11א

 הוספת
 סעיפים

 28א 1־28ב

 תיקו!
 סעיף 31

 תיקון
 םעיף! 34

 תיקו!
 סעיף 35

 תיקון
 םעיף! 39

 * נתקב5 בכנמת ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ז (25 במרס 1957) ; הצעת החוק ודברי הסבר נת
 פרסמו בה״ח 288, תשי״ו, עמי 124.

 1 ס״ח 202, תשט״ז, עמי 56.

 2 סייח 41, תש״י, עמי 129 ; ס״ח 186, תשט״ו, עטי 108.

 3 ם״ח 186, תשט״ו, עמי 116.

 4 ם״ח 201, תשט״ז, עמי 52.
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 (2) במקום סעיף קטן(ג) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(ג) יהב מגן לפי סעיף זה לא יחול על צריכת חשמל:

 (1) לכל מטרה במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות, במקומות
 הספקה של הצבא, בבתי מכס ובנמלים, במוסדות חינוך ותרבות
 כפי שנקבע בתקנות, בבתי תפילה, בישיבות, בבתי חולים, בבתי
 מחסה, בתחנות כלי רכב, בבתי תעשיה ומלאכה ובבתי מלון שלגביהם

 אישר המנהל כי קיומם חשוב לעידוד התיירות;

 (2) להארה לצרכי בטחון לפי הוראות שלטונות הבטחון ולהארת
 רחובות ולולים;

 (3) לחימום מדגרות ואומנות;

 (4) לכוח בשביל תעשיה זעירה, השקאה, שאיבה להספקת מים
 ובשביל בתי אירוח.״

 (3) לאחר סעיף קטן(ו) יווספו סעיפים קטנים אלה:
 ״(ז) היתה צריכת חשמל הפטורה מיהב מגן לפי סעיף קטן(ג)
 נמדדת יחד, על ידי מונה אחד, עם צריכת חשמל שאינה פטורה כאמור,
 יקבע המנהל לפי מיטב שפיטתו את כמות החשמל שנצרכה למטרות
 הפטורות; הרואה עצמו נפגע בקביעת המנהל כאמור רשאי לערוד עליה

 לפני ועדת ערר כאילו היתד, קביעה לפי סעיף 16.

 (ח) צרכן המועסק על ידי מספק חשמל, ונהנה עקב כך מאספקת
 חשמל ללא תשלום או במחיר מוזל, יראוהו לצורך קביעת יהב המגן לפי
 סעיף זה, כאילו שילם בעד החשמל שצרך את המחיר שמשלם צרכן אחר

 שאיננו נהנה מההנחה האמורה.״

 הגדרות

 הארכת
 תס1 פת

 ההיטלים
 הקודמים

 תקופת היטל
 נוטפת

 על חשמל

 יה־ב מגז
 על רדיו
 בתקופה
 הנוספת

: הארכת תקופת היטלי יהה המגן י  פרק ב

 8. בפרק זה -

 ״התקופה הנוספת״ -- שנת הכספים המסתיימת ביום י׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).

 9. יהב המגן שהוטל לפי הסעיפים 30 , 32 עד 38 ו״40 לחוק העיקרי יוטל גם בתקופה
 הנוספת וכל הוראות הסעיפים האמורים יחולו כאילו בכל מקום באותם הסעיפים בו מדובר

 על התקופה הקובעת היה נאמר ״בתקופה הקובעת ובתקופה הנוספת״.

 10. יהב המגן על צריכת חשמל לפי סעיף 39 לחוק העיקרי יוטל גם על חשבונות של
 צריכת חשמל לפי קריאת מונים בתקופה המתחילה ביום ב׳ בסיון תשי״ז (1 ביוני 1957)
 והמסתיימת ביום י״ב בסיון תשי״ח (31 במאי 1958) והוראות סעיף 39 לחוק העיקרי יחולו

 על ההיטל לפי סעיף זה.

 11. אדם שהחזיק ביום מן הימים שבתקופה הנוספת במכשיר המשמש תחנת קליטה אל־
 חוטית לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קליטה), 51943, ישלם, לגבי אותה התקופה,
 את יהב המגן המוטל בסעיף 31 לחוק העיקרי והוראות אותו סעיף יחולו על ההיטל לפי

 סעיף זה.

 5 עייר 1943, תום' 2 מש׳ 1261, עמי 300.
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 12. אדם שהחזיק ביום מן הימים שבתקופה הנוספת במכונית פרטית כאמור בסעיף 41
 לחוק העיקרי ישלם, לגבי אותה תקופה, יהב מגן בשיעורים המפורטים באותו מעיף, והו־

 ראות אותו סעיף יחולו על ההיטל לפי סעיף זה.

 13. הוראות הפרק הרביעי לחוק העיקרי, למעט סעיף 52 שבו, יחולו על יהב המגן המוטל
 לפי חוק זה.

 11. (א) תחילתם של סעיפים 2, 3, 4׳ 5 ו־7(1) ו־(3) ביום תחילת תקפו של החוק
 העיקרי.

 (ב) תחילתו של סעיף 6 ביום כי׳ ד באב תשט״ז(1 באוגוסט 1956).

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז-1957 *
 1. בחוק זה -

 ״תביעה״ - זכות תביעה בחוץ לארץ מכוח תחיקה הבאה לפצות קרבנות הרדיפות של
 הנאצים או של גרוריהם, או את חליפיהם של קרבנות אלה, הן בהחזרת נכסים, זכויות
 וטובות הנאה מכל מוג שהוא, והן בכסף או בשווה כפף, לרבות ערעור על הכרעה

 בתביעה כאמור:
 ״טיפול בתביעה״ — כל פעולה בשכר או בתמורה אחרת׳ המנויה להלן:

 (1) מתן עצה משפטית בדבר תביעה-,

 (2) עריכת כתב התביעה שיוגש בחוץ לארץ לבית משפט או לרשות מוסמכת
 שנקבעה לכך, וכן עריכתו של מסמך הדרוש להגשת כתב התביעה או לאימות

 התביעה בחו״ל או לכל הליך מהליכי התביעה בחוץ לארץ:

 (3) קבלת יפויי־כוח או הוראות אחרות בין בכתב ובין בעל־פה, בין למטפל
 עצמו ובין לאחר, להגיש כתב תביעה בחוץ לארץ או לייצג בהליכיה בחוץ לארץ?

 (4) כל פעולה אחרת של קשר או של תיווך בין התובע לבין בא־כוחו בחוץ
 לארץ;

 ״טיפול בתביעה בחוץ לארץ״ — לרבות ייצוג התובע לפני בית משפט או רשות הנוגעת
 בדבר!

 ״שכר טרחה״ - לרבות הוצאות הליכי התביעה בחוץ לארץ שיריב התובע נתחייב בתש־
 לומן הן בדין והן מרצונו;

 ״עורך דין״ - מי שרשאי לעסוק כעורך דין מכוח רשיון על פי פקודת עורכי הדין׳ 11938.

 * נתקבל בכנסת ביומ כ״נ באדר ב׳ תשיי׳ן(26 במרפ 1957); הצעת החוק ודברי הסבר נתפר פעו בה״ח 290׳
 תשייץ, עטי 138•

 1 עייר 1938, תום׳ 1 מם׳ 843, עמ׳ 75•
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 מי רשאי
 לטפל בתביעה

 חובת הראיה

 איפור פרסומת

 איפור שיתוף
 מתווכים

 שותפות
 לטיפול בתביעות

 שמירת סוד

 הטרד מיוחד
 לעורכי דין

 מטפל בלי
 הרשאה אינו

 זכאי לשכר

 לא יטפל אדט בישראל בתביעות אלא אם הוא אחד מאלה:

 (1) עורך דין;
 (2) אדם הרשאי, לפי דיני אחת המדינות שהעניקה זכויות תביעה, לייצג תובעים

 בקשר לתביעותיהם בבתי המשפט שלה או ברשויותיה האחרות;
 (3) יחיד שהיה כשיר לייצג תובעים באחת המדינות שהעניקה זכויות תביעה

 אילו היה תושב או אזרח של אותה מדינה;
 (4) מי שכיהן כדין כפרקליט, בכ״ז בטבת תרצ״ח (31 בדצמבר 1937) או בכל
 זמן שלאחר מכן, בשטח שבמשך תקופה כל שהיא אחרי אותו מועד היה נתון

^ למעשה למרותה של גרמניה; •  ׳
ו יכול שיהא ; היתר לפי פםקה ז ן כ ם היתר ל י ט ^ מ ה _ ך ש , ו -.,-־--^ל^*,(5)_מ^ שנתן ל

ל או למיג מיסויים של תביעות, לתקופה מםויימת או ללא ^ כ ^ ד ב ^ י ת ו מ ^ * ^ ^ " 
 הגבלת זמן, בתנאיה שייראו לשר המשפטים להטילם.

 3. (א) הטוען שהוא רשאי לטפל בתביעות - עליו הראיה.
 (ב) עשה אדם לפחות חמש טעמים במשך שנה אחת פעולה שהיא טיפול בתביעה
 כשהיא נעשית בשכר או בתמורה אחרת׳ רואים אותו כאילו טיפל בתביעות אף אם הפעולות

 נעשו שלא בשכר או בתמורה אחרת.

 4. לא יעשה אדם פרסומת, שלא בדרך העתונות׳ לטיפולו בתביעות: אולם רשאי הוא -
 (1) לקבוע במבואות משרדו שלט המפרט את שמו, את מקצועו ואת כשירותו
 לטיפול בתביעות ואם העתיק משרדו - לקבוע במבואות משרדו הקודם שלט
 המפרט מען משרדו החדש ולהודיע בכתב על השינוי למי שנזקק בעבר לשירותו

 בטיפול בתביעות;
 (2) במקרה של ייסוד שותפות לשם טיפול בתביעות, או של חיסול שותפות
 כאמור — להודיע בכתב למי שנזקק בעבר לשירותו בטיפול בתביעות על ייסוד

 השותפות או על חיסולה.

 5. מי שרשאי לטם£ בתביעות לא ישלם לאחר עמלה או תמורה אחרת בעד השגת טיפול
 בתביעה בשבילו.

 6. (א) מי שרשאי לטפל בתביעות לא יתקשר בשותפות לשמ טיפול בתביעות עם מי
 שאינו רשאי לטפל בהן.

 (ב) על אף האמור בפקודת עורכי הדין, 1938, או בהוראות לפיה, רשאי עורך דין
 להתקשר בשותפות לשם טיפול בתביעות בלבד עם כל מי שרשאי לטפל בהן אף אם איננו

 עורך דין.

 7. מי שרשאי לטפל בתביעות, ישמור בסוד כל ידיעה שנמסרה לו על ידי התובע או
 מטעמו לעני ן הטיפול או עקב הטיפול, ולא ימסרנו; אלא על פי הוראת התובע או בהס

 כמתו או באותם המקרים שבהם היה חייב למסרה אילו היה עורך דין.

 8. הסעיפים 6,5,4 (א) ו־7 אינם חלים על עורכי דין; אך הוראה זו אינה פוטרת עורך
 דין מכל חובה המוטלת עליו על פי פקודת עורכי הדין, 1938.

 9. המטפל בתביעות מבלי להיות רשאי לטפל בהן על פי חוק זה, אינו זכאי לתשלום
 שכר טרחה והוצאות בקשר לטיפול כאמור, על אף האמור בכל הסכמ, והמשלם שכר טרחה

 או הוצאות כאמור, רשאי לתבוע את החזרתם.
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 10״ (א) בסעיף זה -
צבה״ - לרבות תשלום חתר כל שהוא 5  ״קי

 ^;תב^עת^יצבה״ - תביעה לקיצבה וכן תביעה לתשלום חד־פעמי הנובע מאותה
 עילה כמו תביעה לקיצבה_א,ף_״א£3 שתי התביעות מוגשות להוד.

 (ב), על אף האמור בכל הסכם -
 (1) לא יעלה שכד הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה, הן בישראל והן בחוץ
ו של הנכם שפסקו *יעל  לארץ, על 15%_מהס,כום^נפסק לזבות_התדגע, או משווי

וייט של כיל השעבודים הרובצים על הנכס;  החזרתו לאחר ניכוי שו
 (2) לא יעלה שכר הטרחה הכולל בעד טיפול כאמור', בתביעת קיצבהייעל 15%

 מסך כל הקצבאות לתקופה של חמש שנים, לפי שיעורן במועד הפס?! *י י
 (3) "יחולו הוראות פסקה (2), בשינויים המהוייבים לפי הענין, על תביעות שבהן
 הברירה בידי תובע לבחור בין קיצבה לבין תשלום חד־פעמי והוא בחר בקיצבה.
 . י שר המשפטים רשאי, התקנות, לקבוע סוגים מסויימים של תביעות שבהם לא

 יעלה שכר הטרחה, על אף האמור בכל ההכט, על אחה שיקבע ושהוא נמוך מהקבוע
ן (ב). ז מ ״ ף י ע מ  ב

 י. (ד)) נקבע בדיני המדינה שבה •מוגשת התביעה, שכר הטרחה בעד הטיפול בתביעה
 בדין או על פיו, _יכזל שכר הםרחה״ד^ולל בעד הטיפול, הן בישראל והן בחוץ לארץ,
 לעלות על הקבוע בסעיפים קטנים (0^5ז*זגל5ד שלא(.יעלה על ה^בו^_^ותי דין. או
 על פיו; הטוען כי מכוח סעיף קטן זה הוא זכאי לשכר טרחה העולה על הקבוע

 שכר טרהה

1^ 

- 4 * 

1 

 בסעיפים קטנים (ב) ומגא עליו הראיה.

 11. על אף האמור בכל הסכם לא יידרש אדם לשלם, בקשר לטיפול בתביעה על ידי
 אחר, כל סכום שהוא על חשבון הוצאות כוללות או הוצאות שונות או על חשבון הוצאות
 נסיעה לחוץ לארץ או השהיה שם, נוסף לשכר הטרחה כאמור בסעיף 10, אלא במידה ששכר

 הטרחה והוצאות אלה ביחד לא יעלו על הקבוע באותו סעיף.

 12. המשלם בעד טיפול בתביעה שכר טרחה או הוצאות בסכום העולה על הקבוע בסעיפים
 « / 10 ו״! ג (להלן — שכר טרחה מכסימלי) רשאי^תבךע^את החזרת העודף.

 ׳13. (א) נתן תובע ייפוי כוח או הודאות אחרות לטיפול בתביעה למורשה בחוץ־לארץ,
 בתיווכו של מי ׳שטיפל בתביעה בישראל, יהיה מי שטיפל בתביעה בישראל כאמור אחראי
 לגבי התובע ששכר הטרחה הכולל, שלו ושל המורשה בחוץ לארץ, לא יעלה על שכר

 הטרחה המכסימלי על אף האמור בכל הסכם.
 (ב) ניכה המורשה בחוץ לארץ מסכומים שגבה לזכות התובע סכום העולה על שכר
 הטרחה המכסימלי או גבה בחוץ לארץ סכום כאמור בדרך אחרת - חייב מי שטיפל בישראל

 בתביעה כאמור בהחזרת העודף לידי התובע.
 (ג) סעיף זה אינו גורע מאחריותו של המורשה בחוץ לארץ.

 14, בבירור תביעה על החזרת תשלום שנעשה תמורת טיפול בתביעה, כולו או מקצתו,
 רשאי בית המשפט, על אף האמור בכל דין, לקבל כראייה בקשר לתשלום עדות בעל פה

 וכן להסתפק בעדות יחיד.
 15. (א) המטפל בתביעות וא.ינו__ רשאי לטפל בהן לפי חוק זה, או העובר על הוראות
 הסעיפים 4, 5 או 6(א) -־"דינו, ^י״ד"""- קנס 5000 לירות, ובתאגיד — קנס 10000 לירות!
 ואם כבר נתחייב פעם על עבירה לפי סעיף זה, דינו - ביחיד-קנס 10000 לירות, ובתאגיד

 20000 לירות.

 איסור תוספת
 לשכר הטרחה

 תוספת על
 .שכר טרחה

 _ ניתנת להחזרה

 אחריות כמעשי
 המורשה

 ראיות
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 אחריות של
 חברי הנהלה
 ושל מנהלים

 שכר נוטריון

 תעודת
 שר המשפטים

 ראיה

 סמכות
 בית המשפט

 הוראות מעבר

 (ב) אדם שהורשע בעבירה על הוראות הסעיפים 4, 5 או 6(א) וכן מי שאינו עורך
 דין והוא רשאי לטפל בתביעות שהורשע בקשר לטיפול כאמור בעבירה על סעיף 387
, 21936, רשאי בית המשפט נוסף לכל עונש אחר שיטיל, או במקומו,  לפקודת החוק הפלילי

 לפסול את הנידון לטיפול בתביעות, הן לצמיתות והן לתקופה שיקבע.
ל פרסום הרשעה לפי סעיף זה בכל דרך שימצא לנכון.  (ג) בית המשפט רשאי להורות ע

 16. נעברה עבירה לפי סעיף 15 על ידי חבר בני אדם, רואים כאחראי לעבירה גם כל
 חבר מינהלה, מנהל, שותף או פקיד אזזראי של אותו חבר בני אדם, ואפשר להביאו לדין
 ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו,
 או שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי להבטיח שהוראות חוק זה יקויימו על ידי החבר.

 (17. )שום דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא למנוע מעורך דין, שהוא גם נוטריון למסמכים
 *וצאי חוץ ומטפל בתביעה, לגבות שכר טרחה בעד פעולה נוטריונית שעשה עקב הטיפול,

 בהתאם לשיעורים הקבועים לכך על פי חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ, תש״י—1950 *ר־

 18. מותר להוכיח על ידי תעודה חתומה בידי שר המשפטים כי חוק פלוני במדינה פלונית
 היא תחיקה הבאה לפצות קרבנות הרדיפות של הנאצים או של גרוריהם, או את חליפיהם

 של קרבנות אלה.

 19. טיפול בתביעות על ידי הקרן הקיימת לישראל או מטעמה פטור מהגבלות חוק זה;
 אולם בטיפול על ידי הקרן הקיימת לישראל או מטעמה שטרם נסתיים ביום תחילתו של
 חוק זה יחולו הסעיפים 11,10 ו־13 כאילו בכל מקום בסעיף 10 היה מדובר ב״20% במקום 15%.

 20. על אף האמור בכל הסכם מוסמכים בתי המשפט בישראל לדון בכל תובענה הנוגעת
 בטיפול בתביעה שחלק ממנו לפחות היה בישראל.

 21. (א) רשאי אדם, אף אם אינו מוסמך לטפל בתביעות לפי סעיף 2, להמשיך ולגמור
 טיפול בתביעות שהוגשו על ידו או מטעמו לפגי יום י״ג בשבט תשי״ז (15 בינואר 1957)
 לבית המשפט או לרשות המוסמכת בחוץ לארץ ולקבל את שכר טרחתו בכפוף לאמור
, ועל גמר הטיפול כאמור יחולו כל ההגבלות המוטלות על טיפול בתביעה ( ג )  בסעיף קטן

 לפי חוק זה; הטוען כי תביעה הוגשה לפני המועד כאמור, עליו הראיה.

 (ב) תביעה שהמטפל בה ערב תחילת חוק זה אינו רשאי עוד להמשיך בטיפול בה
 (להלן.— המטפל_הקודם), יחולו בה הוראות מיוחדות אלה:

 (1) המטפל הקודם ימסור את המסמכים שברשותו והדרושים להמשך הטיפול
 למי שהתובע יורה עליו, ואם לא עשה כן, דינו כדין העובר עבירה לפי סעיף 15;
 (2) המטפל הקודם יהיה זכאי לקבל' שכר ראוי בעד הטיפול עד לתחילת חוק
 זה בשים לב לשכר הטרחה המכסימלי, אולם לא לפני המועד שהיה רשאי בו

 לקבל שכר טרחה אילו המשייך בטיפול;
 (3) שכר הטרחה המכסימלי של מורשהו החדש של התובע יוקטן בסכום השכר

 הראוי המגיע למטפל הקודם.
 (ג) מסר תובע הוראות לטפל בתביעתו, לפני״ יום י״ג בשבט תשי״ז (15 .בינואר
 _1957) ולא שולם במלואו שכר הטרחה המוסכם בעד הטיפול בתביעה עד לתחילתו של חוק
 זה, יבוא, לענין חישוב שכר הטרחה המכסימלי בעד הטיפול האמור ״20%״ ;^כל מ£ום
 שמדובר בסעיף 10 ב־״15%״, וסעיף 0010 לא יחול; הטוען שנמסרו הוראות י#דפול^5ני

 המועד האמור — עליו הראיה.

 עייר 1930, תום׳ 1 מם׳ 632, עמי 203•
 ם״ח 43׳ תשי׳י, עמי 141•
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, פול בתביעה שולט, כולו או מקצתו  (ד) במידה ששכר הטרחה המוסכם בעד טי
ן מחזירים אותו מכוח הוראות חוק זה בלבד? הוראה זו איגה  לפני תחילתו של חוק זה, אי

 גורעת מהוראות סעיף קטן (ב)(2).

ת 22. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות - » ק ת ״*ת י 3 

 (1) בדבר אגדות המשתלמות בעד היתרים על פי חוק זה ובעד בקשות למתן
 היתרים כאמור;

ף 4 (1) וצורתם; ן סעי י  (2) הקובעות את מידות השלטים לענ
ן מעיף 21 (3); י  (3) הקובעות שיעורים מכםימלייפ לשכר הראוי לענ

 (4) הקובעות הוראות משלימות הבאות להבטיח את רציפותו של הטיפול בתביעה
 בנסיבות המתוארות בסעיף 21 (ב), ובין השאר, הוראות בדבר הבטחת התשלום
ר עו די התובע או מורשהו החדש, דרכי הבירור של שי  של השכר הראוי על י
די המטפל י־כוה או הודאות אחדות שניתנו על י י פו י וקיום תקפם של י  השבר הראו

 הקודם או באמצעותו למורשה בחוץ לארץ:
 (5) בכל ענין אחר הנוגע לביצוע הוק זה.

ן ז ו ס ר ח נ ן פ ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר המשפטים

ק ב ן ־ צ ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

יר (תיקון מס׳ 3), תשי״ז-1957 *  חוק הגנת הדי
יר, תשיי׳ד—11954—  תיקו! סעיף! 23 1, בסעיף 23 לחוק הגנת הדי

 (1) במקום המלים ״בשלוש השנים הראשונות״ יבואו המלים ״בארבע השנים
נות״;  הראשו

 (2) בפסקה(2), לאחר המלה ״השניה״ יבוא פסיק, ובמקום המלים ״ושל 150%
 בשנה השלישית״ יבואו המלים ״של 150% בשנה השלישית ושל 180% בשנה

 הרביעית״.
 הוראות מעבר 2, (א) בית דין שפסק דמי שכירות למושכו, לפני תחילתו של חוק זה, רשאי, על פי

 בקשת בל צד, לשנות את הפסק, אם נראה לבית הדין שהיה פוסק דמי שכירות אחרים
 אילו היה חוק זה בר־תוקף בשעת מתן הפסק.

 (ב) הוסכם בין בעל בית לדייר׳ אחרי תחילתו של חוק הגנת הדייר, תשי״ד-1954׳
 ולפני תחילתו של חוק זה׳ על דמי שכירות של בית עסק מן הסוגים הנקובים בסעיף 17
 לאותו חוק, רשאי בית הדין, על פי בקשת כל צד, לשנות את דמי השכירות המוסכמים,
 אם נראה לבית הדין שהצדדים היו קובעים דמי שכירות אחרים, אילו היה חוק זה בר־

 תוקף בשעת עשיית ההסכם.
ן ז ו ס ר ח נ  ד ו ד ר. ן ״ ג ו ר י ו ן פ
 ראש הממשלה שר המשפטים

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביוש כי׳ד באדר ב׳ תשי״ן (27 במרם 1957); הצעת החוק ודברי הסגר נתפרסמו
 בה׳׳ח 301, תשי״ן, עמי 202•

 1 ם״ח 151, תשי״ד, עמי 92; ס״ח 201, תשט״ז, עמי 48.
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דת מס הכנסה, תשי״ז-1957 *  חוק לתיקון פקו

 סעיף 8

 1. בחוק זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה, 1947« (להלן - הגדרות
 הפקודה).

ת על תעודת חוג:״, במקום ״חברה״ יבוא ״גוף תיקמ בי  2. בסעיף 2 לפקודה, בהגדרת ״רי
 מואגד״. סעיף 2

 3. לאחר סעיף 3 לפקודה יבוא סעיף זה: הוספת
 סעיף 3א

 ״סמכויות 3א. סמכויותיו של פקיד השומה יהיו נתונות גם לנציב.״
 הנציב

 4. בסעיף 4 (3) לפקודה, במקום ״לא יאוחר מ־24 חדשים״ יבוא ״לא יאוחר מ-29 חדשים״. תיקון
 מעיף 4

 5. בסעיף 8 לפקודה — תיקון

 (1) בפסקה (ה), בסופה, יווסף ״ובלבד שהפטור לא יחול על הכנסה מדיבי־
 דנדה או מריבית שנתקבלו מהברה המנהלת מסחר, מלאכה או עסק והנמצאת

 בשליטתה של הקופה או של הקרן״;

 (2) בפסקה (ו), אחרי ״חינוך או תרבות״ יבוא ״וכן הכנסתן של נאמנויות
 בעלות אופי ציבורי״, ובסופה יימחקו המלים ״והכנסתי של נאמנויות בעלות

 אופי ציבורי״;

 (3) בפסקה (מ), בסופה, יווסף ״ובלבד שהפטור לא יינתן לתלמיד כאמור
 שמלאו לו 30 שנה אלא אט הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עיקר

 התעסקותו היא לימוד באותו מוסד״;
 (4) בפסקה (נ), במקום ״18 שנה״ יבוא ״16 שנה״;

 (5) אחרי פסקה (0 תיווסף פסקה זו:

ד שמלאו לו 16 שנה אך טרם מלאו לו 18 שנה, לגבי  ״(ס) הכנסה של יחי
 השתכרויות או רווחיים מעבודה כאמור בסעיף 5 (1) (ב), במידה שהוצאה
 על־ידיו לתשלום שכר לימודים ולרכישת ספרים וציוד אחר הדרושים

 ללימודיו״.

 תיקון
 סעיף 8ב

 6. בסעיף 8ב לפקודה -

ף קטן (2), במקום סוף הסעיף הקטן המתחיל במלים ״אשר נוסף״  (1) בסעי
 יבואו מלים אלה:

 ״אשר הכנסתו החייבת במם לפי סעיף 5 (1) (ב) לא עלתה על סכום שנק־
 בע׳ יהא פטור ממם, כולו או מקצתו, על הכנסה נוספת אחרת שתהיה

 לו ושלא תעלה על סכום שנקבע״;

 (2) לאחר סעיף קטן(3) יווסף סעיף קטן זה:

 ״(4) שר האוצר רשאי לתת פטור או הנחה ממס על הכנסה של תושב
 ישראל שמקורה מחוץ לישראל והחייבת במס רק משום שנתקבלה

 בישראל.״

 « נתקבל בכנסת ביום כ״ה באדר ב׳ תשי«) (28 במרס 1937); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בהית 283
 תשי״ו, עמי 48•

 1 עייר 1947, תום׳ 1 מפי 1568, עמי 77•
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 7. בסעיף 11 לפקודה, לאחר םעיף קטן(3) יווסף סעיף קטן זה:

, לפי ף 5 (1) (ב) יותר לו  ״(4) יחיד שהיתה לו הכנסה החייבת במם לפי סעי
דות, י יציב של 5% מאותה הכנסה, אך לא יותר מ״400 לי , ניכו  בחירתו
 ואם בחר בניכוי כאמור, לא יותר לו לגבי אותה הכנסה כל ניכוי אחר לפי

 סעיף קטן(1).״

תו סוג מקור שבו נוצר ההפסד״ יבוא ״הבאה  8. בסעיף 13 (2) לפקודה, במקום ״מאו
ד או מקצוע שבו נוצר ההפסד״.  מאותם מסחר או מלאכה, עסק׳ משלח י

 9. במקוט סעיף 14 לפקודה יבוא סעיף זה:

 ״ניכוי
 לתושב ישראל

 14. (א) בחישוב הכנסתו החייבת במס של יחיד שהיה תושב ישראל
 בשנת המם יותר לו ניכוי בסכום של 1050 לידות.

 (ב) יחיד כאמור שמלאו לו בשנת המס 32 שנה ואין הוא זכאי
, ף 15 או בעד ילדים לפי סעיף 15ג, יותר לו  לניכוי בעד אשה לפי סעי
י , ניכו  בחישוב הכנסתו החייבת במם, נוסף על הניכוי לפי סעיף קטן(א)
י לפי כו י  של 250 לירות. סעיף קטן זה לא יחול על יחיד שהיה זכאי לנ

 סעיף 15 אלמלא הוראות סעיף 23 (2) (ב).״

 10, במקום סעיף 11א לפקודה יבוא סעיף זה:

 ״ניכוי 11א. בחישוב הכנסתו של יחיד תושב ישראל שמלאו לו בשנת המם 60

י של ף 14, ניכו י לפי סעי ה שנה - ובאשה 55 שנה - יותר, נוטף על הניכו נ ק י , ד ל ח י י  מ

 250 לירות.״

 11. בסעיף 11ב לפקודה, במקום סעיף קטן(1) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(1) בחישוב הכנסתו החייבת במס של יחיד תושב ישראל, שאיבד מכושר
 עבודתו 30% או יותר אך פחות מ~50% כתוצאה מפצעי מלחמה או מתאונת
 עבודה׳ יותר לו, נוסף על כל ניכוי אחר, ניכוי של 325 לירות, וליחיד כאמור

 שאיבד 50% או יותר מכושר עבודתו - ניכוי של 500 לירות.״

 תיקון
 פעיף 11

 תיקון
 םעיןז 13

 החלפת
 םעיף 14

 החלפת
 םעיף 14א

 תיקון
 פעיף 14ב

 12. במקום סעיף 15 לפקודה יבוא סעיף זה:

 15. בחישוב הכנסתו החייבת במם של יחיד תושב ישראל, שהוכיח להנחת
 דעתו של פקיד השומה, כי בשנת המס היתד, לו אשה שחיתה עמו או

 שכלכלתה היתד, עליו, יותר לו ניכוי של 500 לירות.״

 ״ניכוי
 בעד אשד,

 החלפת
 םעיף 15

 ״ניכוי בעד
 אשד, עובדת

 13. במקום סעיף 5וא לפקודה יבוא סעיף זה:

 15 א. (א) היתה הכנסתו החייבת במס של יחיד תושב ישראל כוללת
 הכנסה של אשתו והוכח׳ להנחת דעתו של פקיד השומה, כי אותה הכנסה
 של האשה הושגה מיגיעתה האישית במסחר או במלאכה, בעסק׳ במקצוע׳
 או במשלח יד, או משכר עבודה, יותר לו, בחישוב הכנסתו החייבת במס,

 ניכוי נוסף של 500 לירות.

 (ב) יחיד כאמור שלאשתו מלאו בשנת המס 55 שנה, יותר לו
 ניכוי נוסף של 250 לירות.

 החלפת
 סעיף 15א
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 (ג) יחיד כאמור שאשתו איבדה מכושר עבודתה 30% או יותר
 אך פחות מ־50%, כהוצאה מפצעי מלחמה או מתאונת עבודה, כמש־
 מעוחם בסעיף 14 ב (2), יותר לו ניכוי נוסף של 325 לירות, ואם איבדה

 מכושר עבודתה 50% או יותר יהיה הניכוי הנוסף 500 לירות.
 (ד) הניכוי לפי סעיף זה לא יעלה בשום מקרה על סכום הכנסת

 האשה מיגיעתה האישית כאמור בסעיף קטן(א).״

 14, במקום סעיף 15ב לפקודה יבוא מעיף זה! החלפת

'c"r' 15 ״ניכוי בעד 215ב. בחישוב הכנסתו החייבת במם של יחיד תושב ישראל, שאשתו 

ת היתה עוזרת לו בהשגת הכנסתו ממסחר או ממלאכה, מעסק, ממקצוע י , י ע ^  ל
ע בתוך 9 חדשים של שנת המם,  או ממשלח יד לפחות 24 שעות בכל שבו
 יותר לו ניכוי של 250 לירות נוסף על הניכוי לפי סעיף 15, ולא יותר

 לו ניכוי לפי סעיף 15א.״

 15, במקום סעיף 15ג לפקודה יבוא סעיף זה: ־״לםי׳
 סעיף 15ג

 ״גילוי 15ג. (א) (1) בחישוב הכנסתו החייבת במס של יחיד תושב ישראל,

 בעד ילדים שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בתוך שנת המס

 היו לו ילדים בחיים שכלכלתם היתה עליו ושלא מלאו להם
 20 שנה, יותר לו ניכוי של 250 לירות בעד הילד הראשון,
 300 לירות בעד הילד השני, 325 לירות בעד הילד השלישי

 ו־350 לירות בעד כל ילד נוסף.
 (2) יחיד הזכאי לניכוי לפי פסקה (1), אך אינו זכאי לניכוי
 לפי סעיף 15, יותר לו ניכוי נוסף של 500 לירות: פסקה זו לא
 תחול על יחיד שהיה זכאי לניכוי לפי סעיף 15 אלמלא הוראות

 סעיף 23 (2) (ב).
 (3) לא יותר ניכוי לפי סעיף קטן זה בעד ילד שהיתה לו
 בזכות עצמו, בשנת המם, הכנסה העולה על 450 לירות, למעט
 הכנסה ממענק לימודים או הענקה חינוכית אחרת כיוצא בה.
 (ב) בחישוב הכנסתו החייבת במס של יחיד תושב ישראל, שהוכיח,
 להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בתוך שנת המם היו לו ילדים שלא
 מלאו להם 20 שנה ושהיו בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון,

 תש״ט־-21949, יותר לו ניכוי של 60 לירות בעד כל ילד כאמור״.

 16, במקום סעיף 15 ד לפקודה יבוא סעיף זה: החלפת
י 1 5 ף י ע ) יחיד תושב ישראל שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה, ט א  ״ניכוי בעד 15ד. (

ת כי בתוך שנת המס היו לו הוצאות לקיומו של בן משפחה נטול יכולת ל ו כ ״ ב ל ו ט  נ

 לקיים את עצמו, יותר לו ניכוי בסכום השווה להוצאות שהוציא, אך לא
 יותר מ־250 לירות בעד בן משפחה אחד: סך כל הניכויים לפי סעיף זה לא
 יעלה על 500 לירות, ואם כל בני המשפחה שבעדם הוא תובע ניכוי הם רק

 הוריו והורי בן זוגו, על 1000 לירות.
 (ב) לא יותר ניכוי לפי סעיף זה בעד בן משפחה שהכנסתו באותה

 שנת המס עלתה על 600 לירות.
 (ג) לענין םע״ף זה ״בן־משפחה״ - אביו, אמו, סבו, מבתו, וכן
 אחיו או אחותו של היחיד או של בן־זוגו, ולגבי יחיד שאינו זכאי לני־

 כויים לפי הסעיפים 15 ו־15ג גם אח או אחות שמלאו להם 20 שנה.״
 2 ס״ח 25, תשייט, עטי 271•
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ף זה:  הוספת 17. לאחר סעיף 15ד לפקודה יווסף סעי

" ״גיטי 15ה. בחישוב הכנסתו החייבת במם של יחיד תושב ישראל, שלפחות 1 5 ף י ע  ס

ף 5 (1) (ח), יותר לו י 75% מהכנסתו החייבת במם היא הכנפה לפי סעי א

י

ל

ח י ^ 
 ניכוי של 5% מאותה הכנסה, אך לא יותר מ־י400 לירות.״

ף 15 ו לפקודה יבוא מעיף זה:  החלפת 18, במקוט סעי
 סעיה15ו , , ,

לד או בן  ״ניפוי בעד 15ו. (א) הוראות הסעיפים 15ג (א) ר־15ד יחולו גם לגבי י
כולת ת משפחה שמלאו לו 20 שנה m עקב ליקוי גופני או שכלי הוא נטול י * ק , " ב ק  ע

.  גופני או שכלי לקיים את עצמו

לד מפגר או משותק ן ולגבי י  (ב) לגבי אשה המשותקת לחלוטי
וגדל הגיבוי לפי סעיף 15 או מעיף 15ג(א) ל־״650 לירות.  י

(ב) המוחזקים במוסד מיוחד ף קטן ר בסעי ו מ לד או אשה מ  (ג) י
ן ההוצאות י נוסף בסכום השווה למחצית ההפרש שבי  יותר לגביהם ניכו
 הממשיות להחזקתפ כאמור לבין 650 לירות, אך לא יותר מ־200 לירות.״

 תיקי; 19. בסעיף 16 לפקודה -
 םעיח 16

 (1) פסקה (ה) - תימחק;
 (2) במקום הסיפה יבוא -

וכה ממס ב״25% מהסכומים ששילם כאמור, אולם - ז  ״י
 (1) לא יינתן זיכוי בעד אותו חלק מהסכומים המפורטים בפסקה
ית נ , (ד) ו־(ו) העולה על שמי  (א), למעט ביטוח חייט, ובפםקאות(ב)
ד י לפי הסעיפים 14 ע יכו  אחת מהכנסתו החייבת במס לפני כל נ

 15ד וסעיף 5נו או על 000 לירות, הכל לפי הסכום הקטן יותר:
 (2) לא יינתן זיכוי בעד אותו חלק מהסכומים ששולמו כאמור
י  העולה על חמישית אחת מהכנסתו החייבת במם לפני בל ניכו
 לפי הסעיפים 14 עד 15ד וסעיף 115 או על 1200 לירות, חבל לפי

 הסכומ הקטן יותר.״
 תיקו! 20, בסעיף 16ב לפקודה -

 בעית 16ב ,
ן בה י נ נה פרטית ושהציבור מעו (א) יימחקו המליט ״שאי  (1) בסעיף קטן

״;  באופן ממשי

ר״ יבוא ״חברה״. , במקום ״חברה כאמו (ר)  (2) בסעיף קטן

ף זה:  החלפת 21, במקום סעיף 16ג יבוא מעי

ו זכאי לשום זיכוי לפי סעיף 16 יזוכה נ  0עיף16ג ״זיכוי יציב 16ג. יחיד תושב ישראל שאי

וגדל ת - י דו  ll^l*™ ב־48 לירות, ואם היה זכאי לפי מעיף 16 לפחות מ״48 לי
ו עד 48 לירות.״ י יכו  ז

 תיקח 22', בסעיף 19א לפקודה, בהעיף קטן(2) -
תרו הניכויים או ו י ותרו הזיכויים ממס״ יבוא ״ י 1 (1) בפסקה(ב), במקום ״ 5 1 9 ף י ג ,  פ

 הזיכויים ממס״!
 (2) במקום פסקה (ה) תבוא פסקה זו:

לו ן חישוב המס לפי פסקה(ב) רואים כל יחידת משק כאי י  ״(ה) לענ
 שילמה בשנת המס סכומים למטרות המפורטות בסעיף 16׳ בסכום השווה
 לפחות ל־10% מהסכום היוצא מחילוק הכנסתו החייבת במס של הקיבוץ

י לפי הפסקאות (ב), (ג) ו־(ד0.״  למך כל יחידות המשק, לפני כל ניכו
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 23, בסעיף 23 לפקודה - תיקי!
 , סעיף 23

0 יבואו פסקאות אלה: ) ־  (1) בסעיף קטן(2), במקומ פסקאות (א)׳(ב) ו
 ״(א) הניכוי לפי סעיף 14 יותר גם לאיש וגם לאשה;

 (ב) הניכויים לפי סעיף 15׳ 15א(א) ו־15ב לא יותרו?
 (ג) הניכויים לפי סעיף 15א(ב) ו־(ג) יותרו רק לאשה;

 (ד) הניכוי לפי מעיף 15ג יותר רק לאיש, אך אם הוא זכאי לניכוי
 לפי סעיף 15ג(א) יותר לאשה ניכוי נוסף של 200 לירות;

 (ה) הניכוי לפי סעיף 15 ד יותר רק לאיש, או לאשה, לפי דרישתה,
 אם היא התומכת הממשית בקרובים;

 (ו) הזיכויים ממם לפי סעיף 16 או סעיף 16ג יינתנו גם לאיש וגם לאשה
 כאילו היו שני נישומים נפרדים.״

 (2) אחרי סעיף קטן(2) יבוא סעיף קטן זה:
 ״(2א) הוראות סעיף קטן(2) יחולו רק אם הכנסתה של האשה באה

 ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי ממקור ההכנסה של בעלה.״

 21. במקום סעיף 29 לפקודה יבוא סעיף זה: החלפת
 סעיף 29

 ״שיעורי 29. (א) הה המס על הכנסתו של יחיד החייבת במס;
 המם

 (1) על כל לירה מ־1,500 הלירות הראשונות 250 פרוטות
 (2) על כל לירה מ־1,500 הלירות הבאות 350 פרוטות
 (3) על כל לירה מ־1,500 הלירות הבאות 425 פרוטות
 (4) על כל לירה מ־1,500 הלירות הבאות 500 פרוטות
 (5) על כל לירה מ־1,500 הלירות הבאות 550 פרוטות
 (6) על כל לירה נוספת 600 פרוטות

 (ב) לגבי יחיד שאינו זכאי לניכוי בעד אשה לפי סעיף 15
 או בעד ילדים לפי סעיף 15ג יוגדלו שיעורי המם לפי סעיף קטן(א)(4)
 ב־25 פרוטות לכל לירה, ולפי סעיפים קטנים (א)(5) ו־(6) ב־50 פרוטות
 לכל לירה: סעיף קטן זה לא יחול על יחיד שהיה זכאי לניכוי כאמור

 אלמלא הוראות סעיף 23 (2) (ב).״

 25. בסעיף 29ב לפקודה, במקום ״225 פרוטה״ יבוא ״300 פרוטות״ ובמקום ״30 אחוז״ תיקון
 יבוא ״40 אחוז״. םעי!ז29כ

 26. בסעיף 29ג לפקודה, במקום ״על אף האמור בסעיף 29״ יבוא ״על אף האמור בסעיפים תיקון
 29 ו־30״, סעיף 29־

 27. בסעיף 30 לפקודה - תיקון
3 0 ף י ע  (1) בסעיף קטן(ב), במקום ״250 פרוטה״ יבוא ״280 פרוטות״; ט

 (2) בסעיף קטן(ג), פסקה(2) תימחק;
 (3) לאחר סעיף קטן(ג) יווסף סעיף קטן זה:

 ״(ד) המס המשתלם על ידי חברה לפי הסעיפים 5א(9) ו־29ג יהיה מחציתו
 על חשבון המם לפי סעיף קטן(א) ומחציתו על חשבון המס לפי סעיף

 קטן(ב).״
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א לפקודה יבוא סעיף זה:  החלפת 28. במקום סעיף »
 ״חובת 13א. (א) אלה חייבים להגיש דין וחשבון כאמור להלן בסעיף זה:

 מהירת , ,
 י נ ח (1) יחיד תושב ישראל שהכנסתו החייבת במם, לפני ה ״  ״

 כויים לפי הסעיפים 14 עד 15ו, עולה על סכום הניכוי לפי
 סעיף 14;

 (2) תושב חוץ שהיהה לו הכנסה החייבת במס:
 (3) חבר בני־אדם שהיתה לו הכנסה החייבת במס או שהיה

 לו הפסד כמשמעותו בסעיף 13;
 (4) כל אדם שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון

 ואפילו הוא פטור מחובת הגשת דין וחשבון.
 (ב) דין וחשבון לפי סעיף זה יימסר לפקיד השומה לא יאוחר
 מיום 30 ביוני של כל שנת מס, ויפרט את ההכנסה שהיתה למוסר הדין
 וחשבון בשנת המס שקדמה לאותה שנה, וכן כל הפרטים הדרושים לענין

 פקודה זו לגבי אותה הכנסה.
 (0 על אף האמור בסעיף קטן(ב) -

 (1) אדם שהדין וחשבון שלו מבוסם על מערכת חשבונות
 מלאה, לפי שיטת החשבונאות הכפולה, ומצורף לו מאזן
 וחשבון ריווח והפסד, ימסור את הדין וחשבון לפי אותו סעיף

 קטן, לא יאוחר מיום 31 באוגוסט בכל שנה:
 (2) אדם אשר פקיד השומה התיר לו לפי סעיף 7 שהכנסתו
 תחושב לפי תקופת שומה מיוחדת, חייב למסור את הדין
 וחשבון כאמור לא יאוחר מתום חמישה חדשים מהיום שבו

 נסתיימה אותה תקופת שומה מיוחדת.

 (ד) פקיד השומה רשאי, אם הוכח להנחת דעתו שקיימת סיבה
 מספקת לכך, לדחות את הגשת הדין וחשבון כאמור בסעיפים קטנים(ב)
 או(ג), הכל לפי הענין, למועד שיקבע, ובלבד שמי שקיבלדחיה כאמור -
 (1) יגיש במועד האמור בסעיף קטן(ב) או (ג), הכל לפי
ער על ההכנסה האמורה שייערך  הענין, דין וחשבון משו

 לפי מיטב אומדנו;
 (2) יהא חייב לכל תקופת הדחיה בריבית של 9% לשנה על
 הסכום שבו עודף המס שהוא חייב לשלם לאותה שנת מס על

 המס שהוא חייב לשלם על סמך הדין וחשבון המשוער.

 (ה) לא הגיש אדם דין וחשבון במועד שנקבע בסעיף קטן(ב)
 או (ג), או כמועד אחר שנקבע במקרה של דחיה לפי סעיף קטן(ד),
 רשאי פקיד השומה להטיל עליו בעד כל חודש של פיגור קנס של 3 אחוזים
 מסכום המם לשנת המט האחרונה שלגביה הוא נתחייב בתשלום מם לפי
ג במס בשנת מס קודמת, רשאי פקיד י י  סעיף 55; לא היה אוהו אדם ח

 השומה להטיל עליו במד כל חודש של פיגור קנס של 50 לירות.

 (0 אדם שהוטל עליו קנס לפי סעיף קטן(ה) ולאחר מכן התברר
 כי סכום וזקנם ששולם עולה על 25% מסכום המס שהוא חייב לאותה שנת

 מם, יוחזר לו העודף.

 ש תשלום קנס לפי סעיף קטן(ה) לא יגרע מאחריותו הפלילית
 של אדם לפי פקודה זי.
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 (ח) שר האוצר רשאי לקבוע בצו כי יחיד שתקנות לפי סעיף 8ב(2)
 חלות עליו יהיה פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף זה.״

 29. בסעיף 52א לפקודה יימחקו המלים ״וכן חברה״. תיקו! םעיף 52א

 30. האמור בסעיף 56 לפקודה יסומן כסעיף קטן(א) ובמקום התנאי המגביל יבואו סעיפים תיקון םעיןן 56
 קטנים אלה:

 ״(ב) צו לפי סעיף קטן(א) יינתן על ידי הנציב או על ידי מי שהוסמך
 לכך על ידיו.

 (ג) לא יינתן צו לפי סעיף קטן(א) המגדיל את השומה אלא לאחר
 שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו.

ן סעיף 60, י לענ - ו נ י  (ד) צו לפי סעיף קטן(א) המגדיל את השומה, ד
 כדין צו על פי סעיף 59 (5).

 (ה) צו לפי סעיף קטן(א) המקטין את השומה ושניתן לפני תום המועד
 להגשת ערעור על השומה, אך לפני שהוגש ערעור, לא תהיה לנישום
 עוד זכות לערער על אותה שומה, אלא רשאי הוא לערער על הצו כאמור

 בסעיף קטן(ד).
 (0 ניתן צו לפי סעיף קטן(א) לאחר שהוגש ערעור על השומה אך בטרם
 נסתיים התהליך המשפטי בערעור ידונו בו כאילו היה ערעור על הצו.״

 31. בסעיף 63 לפקודה, בסעיף קטן(7), יימחקו המלים ״או סעיף קטן(5)״.
 32. בסעיף 64 לפקודה, בסעיף קטן(1) (ב), יימחקו המלים מ־״ימםור פקיד השומה״ ועד

 ״הודעת תביעה״.
 33. סעיף 77 (2) לפקודה - בטל.

 34. אחרי סעיף 79ג לפקודה יווסף סעיף זה:
 ״הגבלי׳ 79ד. לא תוגש תביעה פלילית לפי פקודה זו כעבור 6 שנים משנת המם

 שבה נעברה העבירה׳ ובמקרה של עבירה על הוראות סעיף 79 — כעבור
 פליליות 10 שנים משנת המס שבה נעברה העבירה.״

 35. אחרי מעיף 80 לפקודה יווסף סעיף זה: הופשר. סעיף 80א

 ״חקירות 80א. שר המשטרה רשאי להסמיך פקיד שומה לערוך חקירות בקשר

ו לו כל הסמכויות  לעבירות על פקודה זו. פקיד שומה שהוסמך כאמור, יהי
 הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה על פי פקודת הפרוצידורה
׳ והוראות אותה פקודה יחולו על חקירה כאמור, בשי־  הפלילית (עדות) 3

 •גויים המחוייבים לפי הענין.״
 36. לאחר סעיף 82 לפקודה יווסף סעיף זה:

 ״שמכות לשנות 82א. שיעורי הניכויים והזיכויים הנקובים בפקודה זו רשאי שר האוצר

פ לשנותם בצו הטעון אישור הכנסת בדרך החלטה.״ י י י כ י נ

ט

י י ^ 

 37. כל מקום בפקודה שנאמר בו ״זיכוי״ או ״זיכוי ממס״ לפי הסעיפים 14 עד 15ו, קרי
 ״ניכוי״ לפי אותם סעיפים.

 38. בטלים — ביטולים
 (1) חוק הרשויות המקומיות (תוספת למס הכנסה), תשי״ב-1952 <;

 (2) מעיף 40 לחוק לתיקון פקודת מט הכנסה, תשט״ו—1955 3.

 תיקון סעיף 63

 תיקון םעיף64

 ביטול סעיף 77(2)

 הוספת טעיף! 79ד

 הוספת סעיף 82א

 תיאופ

 3 חוקי א״י׳ כרך אי, פרק ל״ד, עט׳ 493•
 4 פ״ח 110, תשי״ב, עמ׳ 342•
 5 סייח 178, תשט״ו, עמי 58•
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 הוראות 39, (א) בחישוב הכנסתו החייבת במס של יחיד תושר. ישראל׳ הזכאי לניכוי לפי סעיף

י 15 לפקודה, אך אינו זכאי לניכוי לפי סעיפים 14א׳ 14ב או 3!ג לפקודה, יותר לו׳ לשנת כ ע  ט

 המס 1957׳ ניכוי בסכום של 50 לירות׳ נוסף לכל ניכוי אחד לפי הפקודה! ובלבד שניכוי
 נוסף זה לא יותר אם הכנסתו הכוללת של אותו יחיד עלתה על 5400 לירות.

 (ב) חקירה בקשר לעבירה על הפקודה שנערכה לפני תהילתו של סעיף 80א לפקודה
 על ידי פקיד שומה שמונה לכך על ידי שר המשטרה יראוה כאילו נערכה על ידי קצין

 משטרה בדרגת מפקח בהתאם להוראות הסעיף האמור.

די 40. (א) הוראות המעיפיט 1׳ 3׳ 4׳ 28׳ 30׳ 32׳ 33׳ 34׳ 35 ר־39 יחולו מיום פרסומו של ל ו  ייח
 חוק זה ברשומות.

 (ב) הוראות הסעיפים 26 ו־־2(2) ו־(3) יחולו לגבי שנת המם 1955 ואילך.
 (0 הוראות הסעיפים 5 (1), 6 ו־29 יחולו לגבי שנת המס 1956 ואילך.

 (ד) יתר הוראות חוק זה יחולו לגבי שנת המס 1957 ואילך.

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ב צ ־ ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 חוק מקדמת בטחון׳ תשי״ז-1957 *

 מילויה 1, הממשלה מורשית בזה לקבל מבנק ישראל (להלן - הבנק) והבנק מורשה בזה לתת

ל לממשלה מילווה בסכום של 65 מיליון לירות (להלן - המילווה) לצורך סילוק המקדמות א ר ש  מב״ל י

 הארעיות שהממשלה קיבלה מהבנק למימון הוצאות בטחון בשנת הכספים 1956/57.

י 2, תנאי המילווה ומועדי פרעונו ייקבעו בהסכם בין שר האוצר לבין נגיד הבנק, באי־ ד ו ו ל י מ ׳ ' ד א נ  ה

 שורה של ועדת הכספים של הכנסת.

 תחילה 3. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ח באדר ב׳ תשי״ו (28 במרס 1957); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח
 298׳ תשי״ז׳ עמי 172•
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