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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה.•

 תיקון פקודת
 מס הכנסה

 ׳1 הצעת חוק מם הכנסה(תיקוני חקיקה), התשס׳<ד-2004

 בפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה) -

 (ו) בסעיף ו, בהגדרה ״פקיד שומה״, במקום ״לרבות עוזר פקיד שומה״ יבוא ׳׳וכן סגן
 פקיד שומה, עוזר פקיר שומה־ ואחרי ״מינוים של פקיד שומה״ יבוא ״של סגן פקיד

 שומה״;

.1 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 השומה עצמו או לסגנו, אך לא למי שהוא עוזר פקיד
 שומה.

 מוצע לתקן את ההגדרה ״פקיד שומה״ שבסעיף 1
 לפקודה כך שתכלול גמ סגן פקיד שומה, ובכך לייחד את
 הסמכויות שהוספו בחוק התכנית הכלכלית, לפקיד

 השומה או לסגנו.

 סעיף ו לפסקה( ו) המוצעת

 בסעיף 32 לחוק התכנית להבראת כלכלת
 ישראל(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
 הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו־2004), התשם־ג-2003
 (להלן - חוק התכנית הכלכלית), געשו תיקונים בפקודת
 מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובין השאר הוספו בה
 סמכויות לפקיד השומה, מתוך כוונה לייחדן לפקיד

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״ח התשם״ד, ענד 08ו.
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 (2) בסעיף ו מג), בסופו יבוא ?ונלבד שאם הוא זכאי לזיכוי כאמור וכי לזיכוי לפי

 הוראות סעיף קטן(ב), הברירה בידו לבחור באחד מהם״;

 (3) בסעיף 9ווא(ג1), המילים ״או ששילם כופר בשל עבירות לפי סעיפים אלה,״ -

 יימחקו;

 (4) בצז'עי^5ו2א, בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), בבל מקום, במקום ״או קנס של 5,000

 שקלים חדשים״ יבוא ״או קנס באמור בסעיף ו6(אץ3) לחוק העונשין, ופי אהד וחצי

 מםבום המם שנתחייב בו״.

 2. בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
 והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו־2004), התשס״ג-03ס12(בחוק זה - חוק התכנית

 הכלכלית) -

 (1) בסעיף 44(א<, בהגדרה ״הכנסה״, בסופה יבוא ״לרבות הכנסה כאמור שהופקה
 או שנצמחה באזור בהגדרתו בסעיף 3א לפקודה האמורה״;

 (2) בסעיף 80, אחרי פסקה (ו) יבוא:

 ״(זא) ההכנסה, החיוב במס או הפקור ממנו, לפי הענין, לפי הוראות סעיפים
 3(ה/ (הו), (ה3), או 9(7א) לפקודת מם הכנסה;״;

 3. תחילתם של סעיפים 119א(ג1) ו־5ו2א לפקודה, בנוסחם בסעיף 1(3) ו־(4) לחוק זה,
 ושל סעיפים 44(א) ו*80 לחוק התכנית הכלכלית כנוםחם בסעיף 2 לחוק זה, ביום א׳ בםיון

 התשס״ג(ו ביוני 2003).

ר י הסב ר ב  ד

 תיקון חוק
 התכנית להבראת

 כלכלת ישראל

 תחילה

 ולמחוק את גובה הקנס בשל עבירות כאמור, כך
 שיתעדכן בהתאם להוראות סעיף 01(JXK) לחוק
 העונשין, התשל״ז-1977, וכן להחזיר על כנו את הקנס
 הנוםןז בשל עבירה באמור כפי שהיה לפני תיקון הסעיף

 בחוק התכנית הכלכלית.

 סעיף 2 סעיף 45 לחוק התכנית הכלכלית, שענינו
 היטל על העסקת עובד זר ושיעורו, קובע
 היטל של 8% •על מעסיק של עובד זר בעבור סך כל

 ההכנסה ששילם לעובד הזר בשנת המק.
 בשל פרשנות אפשרית שלפיה ההיטל אינו חל על
 הכנסה שמקורה באזור כהגדרתו בפקודה, מוצע לתקן
 את ההגדרה ״הכנסה״ שבסעיף 44 לחוק התכנית
 הכלכלית ולקבוע במפורש כי הכוונה היא גם להכנסה

 של עובד זר שהופקה או שנצמחה באזור.

 סעיף 3 מוצע לתקן את סעיף 80 לחוק התכנית
 הכלכלית, המצוי בפרק העוסק בהפחתת
 . שכר בשירות הציבורי, ולקבוע כי הפחתת שבר שאינה
 מובאת בחשבון לענין הפקדות בקופות גמל, לא תובא
 בחשבון גם לענין תבות המם בשל הפקדות כאמור לפי
 סעיף 3(ה), (ה1) או(ה3) לפקודה, וכן לא תובא בחשבון
 בענין חישוב המשכורת אשר בשלה משולם מענק עקב

 פרישה הפטור ממס לפי סעיף 9(דא) לפקודה.

 סעיף 4 מוצע לקבוע את מועד תחילתם של
 התיקונים המוצעים בסעיפים מג) ו־(4) ו־2
 לחוק זה, ביום 1 ביוני 2003, יום תחילתו של חוק התכנית

 הכלכלית.
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 לפסקה (2) המוצעת
 סעיף 11 לפקודה קובע הטבות מס לתושבי
 היישובים המפורטים בסעיף האמור. מוצע לתקן את
 סעיף קטן(ג) של אותו סעיף ולקבוע מגבלה ולפיה תייל
 הזכאי לתוספת עקב שירות במערך הלוחם המזכה
 בהטבות מם, שהוא גם תושב יישוב שהתושבות בו מזכה
 בהטבות מם לפי הוראות סעיף 11 לפקודה, יהיה זכאי
 להטבת מם אחת בלבד כחייל או בתושב היישוב, לפי
 בחירתו. יצוין כי מגבלה כאמור היתה קיימת בעבר
 בתקנות לפי סעיף 11 לפקודה כנוסחו ערב חוק התכנית

 הכלכלית.
 לפסקה (ג) המוצעת

 מוצע לתקן את סעיף 119א לפקודה, שענינו גביית
 מס בנסיבות מיוחדות, ולבטל את החלופה שבסעיף
 קטן (ג0 של הסעיף האמור, המאפשרת לגבות ממנהל
 בחבר בני אדם שהוא בעל שליטה באותו הבר, שהורשע
 בשל אי העברת מס שנוכה לפי סעיפים 219 או 224א
 לפקודה, את סכום המס שנוכה. ולא הועבר לפקיד
 השומה, גם אם שילם כופר בשל אותה עבירה. זאת,
 הואיל והעבירות כאמור הוכרו בתקנות העבירות
 המינהליות (קנם מינהלי - וזיקוקי מסים), התשמ״ז-

 1987, כעבירות מינהליות שלא משולם בשלהן כופר.

 לפסקה (4) המוצעת
 מוצע לתקן את סעיף 215א לפקודה, הקובע עבירות
 של אי הודעה על התחלת תעסוקה או על שינוי בה,

 ס״ח התשס״ג, עמי 386; התשס״ד, ענד 147.
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