
רשומות

הצעות חוק
ה ל ש מ מ ה

8 ביוני 2009  434 ט"ז בסיוון התשס"ט 

עמוד

הצעת חוק מס הכנסה )תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2009( )הוראת שעה(, 
התשס"ט-2009                                                                                                                                     342

הצעת חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים( )תיקון(, התשס"ט-2009             343



342

מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק מס הכנסה )תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת 
המס 2009( )הוראת שעה(, התשס"ט-2009

תרומה לקרן לאומית 
או למוסד ציבורי 
בשנת המס 2009 

- הוראת שעה

על אף הוראות סעיף 46)א( לפקודת מס הכנסה 1, לעניין תרומה שתרם אדם לקרן לאומית 1 
או למוסד ציבורי, כאמור באותו סעיף, בשנת המס 2009, יראו את הסעיף האמור כאילו 
במקום הקטע החל במילים "סכום העולה" עד המילים "שקלים חדשים לקרן" נאמר 
"סכום העולה על 300 שקלים חדשים לקרן", ובמקום הקטע החל במילים "או על" עד 

המילים "שקלים חדשים" נאמר "או על 7,500,000 שקלים חדשים" 

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה )להלן - הפקודה(, קובע 
זיכוי ממס בשיעור של 35% מסכום התרומה שתרם יחיד 
 )2(9 לקרן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 
לפקודה שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים 
של הכנסת, וזיכוי ממס בשיעור של מס החברות הקבוע 
שתרם  כאמור  תרומה  מסכום   - לפקודה  126)א(  בסעיף 
עולה  המינימלי  התרומה  שסכום  ובלבד  אדם,  בני  חבר 
2008(  עוד  400 שקלים חדשים )מעודכן לשנת המס  על 
 קובע הסעיף כי תקרת הסכום לזיכוי לא תעלה על הסכום 

30% מההכנסה החייבת של הנישום  הנמוך מבין אלה: 
באותה שנה או 4,208,000 שקלים חדשים )מעודכן לשנת 

המס 2008(  

כדי להקל על פעילותם של מוסדות ציבור ולעודד מתן 
תרומות, מוצע, כהוראת שעה לשנת המס 2009, להקטין 
את סכום התרומה המינימלי המזכה את הנישום בזיכוי 
ממס - לסכום העולה על 300 שקלים חדשים, ולקבוע את 
התקרה לזיכוי לסכום הנמוך מבין אלה: 30% מההכנסה 
החייבת של הנישום בשנת המס 2009 או 7,500,000 שקלים 

חדשים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ט, עמ' 128   1
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הצעת חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים( 
)תיקון(, התשס"ט-2009

בחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008 2, 1 תיקון סעיף 22
בסעיף 22, במקום "שנה מיום פרסומו" יבוא "18 חודשים מיום פרסומו"  

מטרתו העיקרית של חוק הרשויות המקומיות  סעיף 1 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-  

2008 )להלן - החוק(, היא להקנות לרשות המקומית את 
הסמכות לאכוף חיקוקים בתחום איכות חייהם וסביבתם 
של תושביה  סעיף 3 לחוק קובע כי לראש הרשות המקומית 
סמכות להסמיך פקחים לצורך אכיפת חיקוקי הסביבה, 

בתחום שיפוטו 

נוכח מורכבותו של הליך הכשרת הפקחים ובחינת 
כי   22 בסעיף  נקבע  בחוק,  הקבועים  בתנאים  עמידתם 

תחילתו של החוק שנה מיום פרסומו  

עם זאת הליך הכשרת הפקחים טרם הסתיים ולפיכך 
לא יהיה בידי הרשויות המקומיות לפעול כנדרש להסמכת 
כדי  לתוקף   החוק  של  כניסתו  במועד  כאמור,  הפקחים 
וכדי  הפקחים,  הסמכת  הליך  את  להשלים  ניתן  שיהיה 
למנוע פגיעה ביכולת האכיפה של הרשויות המקומיות 
את  לדחות  מוצע  הסביבה,  הגנת  על  השמירה  בנושאי 

תחילת תוקפו של החוק בשישה חודשים 

ס"ח התשס"ח, עמ' 534 ועמ' 785   1
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