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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מםעם הממשלה;

 חוק לתיקון פקודת מם הכנסה, תשכ״ב-1962

ר 3 1. בסעיף 3 לפקודת מס הכגסה1 >להלן - הפקודה), בסופו׳ יבוא: י ע  ״יקיז ס
 ״(ג) •0) אדם שקיבל סכומים מפדיון של מניות הניתנות לפדיון,
 שהוצאו על ידי הברה ללא תשלום, וכן אדם שקיבל מפדיון
 של מניות הניתנות לפדיון סכומים העולים על הסכום
 ששולם בעדם לחברה׳ יהיה חייב במס בשיעור של 35% על
 אותם סכומים גם אם הוא פטור ממס או ששיעור המס

 שהוא חייב בו נמוך מ־35%;
 (2) החברה המשלמת תנכה את המס בעת תשלום הסכומים
 כאמור בפסקה (1) ותשלמו לפקיד השומה תוך שבוע ימים

 מיום התשלום בצירוף דיךוחשבון!
 (3) הסכומים כאמור בפסקה (1) ששולמו על ידי החברה

 לא יינתנו כניכוי לפי הסעיפים 127,17 ו־128.״

א 2. אחרי סעיף 13 לפקודה יבוא: 1 3  היםפתסעיף

 ״דיבידנד מהכנסה 13א. שר האוצר רשאי באישור ועדת הכספים של הכנסת, להורות
" בצו, כי דין דיבידנד המשתלם על ידי חברה פלונית, או סוגים 3 י 5 1  ״
 מסויימים של חברות, מתוך הכנסה מועדפת שתפורט בצו, יהא כדין

 הכנסה מועדפת. לענין סעיף זה -
 (1) ״הכנסה מועדפת״ — הכנסה מריבית או מדיבידנד

 שעליה ניתנת הקלה או פטור ממס לפי כל חיקוק;
 (2) דיבידנד׳ המשתלם על ידי חברה בשבת מם מםויימת,
 יראוהו ככולל הכנסה מועדפת בשיעור שהוא כיחס שבין
 ההכנסה המועדפת לבין כלל הכנסתה של החברה בשנה שבה

 נוצרה ההכנסה שממנה מחולק הדיבידנד.״

 חיקיז °עיף» 3, בסעיף 16 לפקודה —
 (1) במקום הערת השוליים יבוא ״פטור על ריבית מסויימת״;

 (2) בפסקה(2) יימחק ״לתושב חוץ כאמור בפסקה(1)״.

 חיקין סעיף 36 4. בסעיף 36 (א) לפקודה, במקום ״30%״ יבוא ״25%״.

 היהפת סעיף 29!» 5. אחרי סעיף 129 לפקודה יבוא:

ת 129א. (א) מועצה לייצור ולשיווק תהא פטורה ממס הכנסה על אותו ן צ ע ו  ״פטור כ
יק חלק מהכנסתה החייבת שלא יעלה על 3% ממחזור עסקיה באותה שנה. י י ש ל  ,5'יציי י

 1 דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש׳ 6׳ עמי 120-
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\ ן  (ב) מועצה לייצור ולשיווק שחילקה או החזירה לחבריה/ במישרי
 או בעקיפין, רווחים שעליהם לא שילמה מם הכנסה עקב הוראות סעיף
 קטן(א), תהא חייבת לשלם את סכום מס ההכנסה, שלא שילמה כאמור,

 . תוך 30 יום מיום החלוקה או ההחזרה.
 (ג) בסעיף זה -

 (1) ״מועצה לייצור ולשיווק״ — מועצה לייצור או לשיווק
 תוצרת חקלאית שהוקמו על פי חוק או על פי החלטת הממשלה
 ואושרו על ידי שר האוצר לענין סעיף זה וכל עוד הן מתנהלות

 בהתאם לתנאי האישור;
 (2) ״מם הכנסה״ — למעט מס חברות.״

 6. בסעיף 131 לפקודה - תיקון סעיף 131
 (1) בסעיף קטן(ב), בסופו, יבוא ״אלא שבחברבני־אדם שהיא אגודה שיתו
 • פית המסונפת לברית פיקוח, רשאי לאשר את הדיךוחשבון ולהתאימו לצרכי

 המם גם פקיד ברית הפיקוח שנרשם כדין אצל רשם האגודות השיתופיות״;
 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בצו את נוסח האישור וההתאמה
 כאמור בסעיף קטן(ב).״

. אחרי סעיף 131 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 131א  ד

 ״דוחו׳׳ת נוהפים 131א. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות דוחו״ת נוספים שעל חבר בני־
 אדם לצרף לדו״ח שעל פי סעיף 131, לרבות דו״ח על היקף חבקורת

 שנעשתה על ידי רואה החשבון ומימצאיה.״

 8. אחרי סעיף 224 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 224א
^ 224א. הבד בני־אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים 220-215, יראו באשם ת מ ו , ר ח א  ״
 בעבירה גם בל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל׳ שותף,
 מנהל חשבונות או פקיד אחראי, נאמן או בא כוח של אותו חבר׳ אם לא

 הוכיח אחת משתי אלה:
 (1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

 (2) שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת
 העבירה.״

 ונו

 ומיפושים

 9, במקום סעיף 227 לפקודה יבוא: החלפת סעיף 227

 ״,ןק,^ 227. שר המשטרה רשאי להסמיך פקיד שומה לערוך חקירות או חיפושים
 לשם מניעת עבירות על פקודה זו או לשם גילוין׳ ופקיד שומה שהוסמך

 כאמור יהא רשאי -
 (1) להשתמש בכל הסמכויות הניתנות לקצין משטרה בדרגת.
 מפקח ומעלה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצידורה הפלילית
, וסעיפים 3 ו־4 לפקודה האמורה יחולו על הודעה  (עדות)2

 שרשם כאמור;

 2 הוקי א״י, כרך אי׳ פרק ל׳׳ד, עמי 439.
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 (2) להשתמש בסמכויות שוטר על פי סעיף 17(1) (א)
, למעט ' (מא0ר וחיפושים)3 ' ^ י ^ ד ״ ^ י צ ^ ו מ י ^ ד ו ק מ  ל

 תפיסת כל רכוש שאיננו"מסמכים.״^

 10. בסעיף 236 לפקודה׳ סעיפים קטנים נכ) ו־>ג< יסומנו כםעיפים קטנים (ג) ו־(ד<
 ולפניהם יבוא:

- ו  ״(ב) לא ייצג דואה־חשבון כמשמעותו בחוק רואי־חשבון, תשט״
 1955*׳ חבר בל־אדם׳ אלא אם ערך׳ אי&ר ותיאם את הדו״ח של חבר
 בבי־אדס לפי סעיף 131 (ב)" ו־(ג) וערך את הדוחוי׳ת הנוספים כנדרש
 בסעיף 131א - פרט אם נעשו הפעולות האמורות על ידי רואה־חשבון

 אחר.״

 11. בסעיף 23 לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה׳ תשי״ח-51958, במקום הדישה יבוא ״בשנות
 המם 1958 עד 1961״. י• י'1:

 12, (א) הוצאות הון שהוציא אדם בשבות המס 1962׳ 1963׳ 1964, לחקירות מדעיות לשם
 פיתוחו או קידומו של מפעלו, יותרו לניכוי בשנת המס בה הוצאו, כתבאי שהקירות אלה
 נעשו לפי המלצת המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, במוסד שאושר על ידי שד האוצר

 לענין זה.
 (ב) לא יותר לניכוי לפי סעיף קטן גא) כל סכום של הוצאה שהושקעה 3בכם שיש

 עליו ניכוי פחת לפי סעיף 21 לפקודה.

 13, (א) יחיד ששילם בשנת המס 1962 סכומים כתרומה למגבית מיוחדת של קרן היסודי—
 המגבית המאוחדת לישראל, ושל קרן הקיימת לישראל, שהוכרה על ידי; #ר האוצר, יזוכה

 מטס ב־׳30% מהסכומים האמורים שלא זוכו ממם בעד אותה תרומה לפי סעיף 45.
 >כ) חברה ששילמה בתקו&ה שבין ה־1 באפריל 1962 לבין ה־31 במרס 1963׳ סכומים
 בתרומה למגבית מיוחדת של קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל ושל קרן הקיימת
ל ידי שר האוצר׳ תהא רשאית לנכות מהכנסתה החייבת את מחצית  לישראל, שהוכרה ע
 הסכומים שלא נוכו לפי סעיף 48 (א) לפקודה׳ ובלבד שהסכומים האמורים עולים על התרומה

 ששילמה אותה חברה בשנת המם 1961 לקרבות האמורות.

 44 סעיף 46 וסעיף קטן נב) בסעיף 48 לפקודה — בטלים.

 15. (א) תחולתם של הסעיפים 1 עד 6 היא לגבי שנת המם 1961 ואילך.
 (ב< הסעיפים 7 ו״10 יחולו לגבי כל דו״ח המוגש לאחר תחילתו של חוק זה.

1 
 תיקון סעיף 236

 הוראה מיוחדת

 תוראית מיוחמת
 לשנות המס 1962׳

 1963 וי4&19

 זויאות מיוחדות
 $שנת המס 1962

 תולה
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. «  3 חזקי איי, כרך א׳, פרק ל״ב, עמי 1
 * ם״ה תשט׳״ו׳ עגן׳ 25.
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 ז;כ״ל\, ת9ג$

 1. סעיפים 2 ו־3 לפקודה מפרטים את סוגי ההכנסה שעליהם מוטל מס הכנסה. הכנסה
 המתקבלת כתוצאה מפדיון מניות" הניתנות'לפדיון איננה נמנית עם סוגי הכנסה אלה.

 היות. ולאוזךונה. מתרבים..המקרים!שחג1־ה מקצה מניות־ הניתנות להמון. במקום הלוקוס
 רווחים, שמקבלם חייב עליהם בתשלום מס, מוגיע לקבוע במפורש, כי אך^המפדה מניות:
 בסכוס העולה על הסכום ששולם לחברה בעד המניות, יהיה חייב עליו במם של 35%.
 המס ינוכה במקור על ידי החברה הפודה והסכומים לא יוכרו לחברה כהוצאה או כניכוי
אף jot. הםוזך^םטמ־. ממה״ או ששיעור המם השולי ד ת מ־%# ז מ \ א ל ס מ  _-־1*£3£$* שיעור: ה

 שהוא חי*ב בו הוא פחות מ־35%(סעיף 1).

 ¿ לפי סעיף 13 לפקודה, ניתנים הקלות ופטורים ממם על. ריבית ודיבידנד מניירות
 ערך מםויימים רק לאדם שהוא בעלם; נמצא שאדם המקבל ריבית או דיבידנד לא במישרין-
 אל5ו באמצעות חברה שהיא בעלת ניירות הערך,'איננו נחנה מאותן הקלות. מוצע להעניק-

 את ההטלות גם לאדם כזה נםעיף 2).

 3. הןדף 16. לפקודה אומר:
 ״שר האוצר דשאי להורות, בצו שיפורסם ברשומות —

 (1) כי ריבית ד&שתלמת על איגרות וזוב שהוצאו לתושב-הוץ שאינו מנהל עפק
 או משלת־יד בארץ/ ׳ההא פטורי•,• ״

, כי"הבנסה_מריבית״ה^למת^^ישור״המ?קקג ע>,מ^?:עגץ׳,ע> ייי,1ממ3~ j » 
r בנקאי כמסנ(עותו בחוק בנק ישראל/ תשי־״ד—1954׳ לתושב'ז*וץ"ב^מוד 'בפסקה 

 על פקדונות במטבע־חיץ המוחזקים במוסד בנקאי כאמור׳ תהא פטורה מהנר/.׳

 מוצע למחוק בפסקה (2) את המלים ״תושב־חוץ כאמור בפסקה reo על -ידי כך
 אפשר יהיה לפטור ׳ממס הכנסתם של תושבי הארץ מרחבית על פקדונותיהפ־במטבע־חוץ

ן למסדר-זח י  שמקורב) בפיצויים מגרמניה. כיום נהוג שלא לחייב הכנסה כזאת במס׳ אולם אי
/ 3 ^ ף י ^ ס ) ^ ג ח ; ף ן ו  ח

 4. בסעיף 36 לפקודה ניתן ניכוי מיוחןג.ללח^. תושב. ישראל,שאיבד. לפוזות״ 30% .«כושר,
ו כתוצאה .מפגיעה במלהמה״אובעבודה.. ת ד מ  ע

 מאחר שבחוקים שובים נקבע, כי אחוז הנכות המינימלי המזכה בגימלה הוא 25%-
 ־(חוק הנכים תגמולים, ושיקום (תיקון)׳ תשכ״א—1961ן חוק בכי המלחמה בבאצים (תיקון

 מם׳ 2), תשכ״א-1961) - מוצע לתקן גם את הפקודה ברוח זו ולקבוע כי הביכוי המיוחד-
ו גםעיף.4)., ת ד מ ע ; ו ש  הניחן״במ^!^׳ ^

 5. סעיף 129 לפקודה מעניק פטור ממס חברות על חלק מםויים מהכנסתן של אגודות
ןן^י^. פטוו: זה. 5ץ1ן,,כדי,לא&שר. לאגודות ח?זיהל$יות לצבור, קרבות• ו  שי

 מטרת התיקון המוצע היא׳ להעניק פטור דומה גם למועצות לייצור ולשיווק תוצרת
על פי החלטת הממשלה ואושרו׳ לצורך מתן הפטור׳ על . ו  חקלאית שהוקמו על פי חוק א

 ידי שר האוצר (סעיף 14).

ל  6. םעיף,131.(ב) לפקודה קובע,.כי דו״ח המוגש.על ידי חבר,בני־אדם יהא מאושר ע
 •ידי רואה־חשבון ומתואם על ידיו לצרכי המס. הוראה זו מכבידה על אגודות שיתופיות-
ד של ברית פיקוח ולא דואזןדהשבון. ,מוצע לקבוע בי אישור י ק פ : y a m אשד את דוחו״תיהן 

 הדומו״ת של אגודות.שיתופיות והתחמם,לצרכי. המס,גיןמןןה על, ידי פקיד של. ^רית סיקות<;
 (סעיף 6 (1)).
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 7. סמכותו של שר האוצר לקבוע את התוכן והנוסח של אישור הדו״ח וההתאמה נובעת
 מהוראות סעיף 243 לפקודה׳ שהוא הסעיף הכללי המעניק סמכות לשר להתקין תקנות.

 מוצע לקבוע לענין זה הוראה מיוחדת ומפורשת (סעיף 6 (2)).
 כן מוצע לאפשר לשר האוצר לחייב חבר בני־אדם להמציא דוחו׳ית נוספים כפי
 שימצא השר לנכון׳ לרבות דו״ח על היקף הבקורת שנעשתה על ידי רואה־החשבון ועל

 מימצאיה (סעיף 7).

 8. סעיף 224 לפקודה אומר:
 ״מי שסייע לאחר לערוך דו״ח׳ הודעה או מסמך אחר לצורך פקודה זו׳ גשהוא יודע שאוהו דו״ת׳
 הודעה או מסמך כולל ידיעה לא נבונה׳ או אדם שהתייצב בנציגו של נישום ומסר ידיעה לצורך
 פקודה זו כשהוא יודע שאינה נכונה׳ יראוהו׳ לענין הסעיפים 215—217 ו־220 כאילו עשה את

 הדברים האמורים.״

 בחוקי מסים אחרים קיים סעיף מיוחד בדבר עבירות הנעשות על ידי חבר בני־אדם,
 בו נקבע שאם חבר בני־אדם עבר עבירה רואים כאשם באותה עבירה גם כל אדם אשר
 בעת ביצועה היה מנהל פעיל׳ שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי של אותו חבר כל עוד
 לא הוכיח אותו אדם אחד משני אלה: שהעבירה נעברה שלא בידיעתו, או שהוא נקט ככל

 האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה,
 מוצע להוסיף סעיף 224א במגמה להתאים את הפקודה לחוקי מסים אחרים כאמור

 לעיל (סעיף 8).

 9. סעיף 227 לפקודה מרשה את שר המשטרה להסמיך פקיד שומה לערוך הקירות בקשר
 לעבירות על פקודת מס הכנסה, אולם לשם עריכת חיפוש זקוק כיום פקיד שומה לעזרת

 המשטרה.
 מוצע לקבוע, כי שר המשטרה יהא רשאי להסמיך פקיד שומה גם לערוך.חיפושים;
 לפקיד שיוסמך על ידי שר המשטרה תהיה סמכות של שוטר׳ פרט לסמכות לאסור ולתפוס

 רכוש שאינו מסמכים (סעיף 9).

 10. סעיף 236 לפקודה קובע הגבלות מסויימות ביחס לייצוג נישומים בפני שלטונות מס
 הכנסה. אין בסעיף זה כל הגבלות ביחס לרואי־חשבון.

 מוצע לקבוע, כי רואה־חשבון יוכל לייצג חבר בני־אדם רק אם הוא ערך, אישר
 ותיאם את הדו״ח של אותו חבר בני־אדם וערך את הדוחוי׳ת הנוספים שחבר בני־אדם
 חייב להגיש על פי דרישת שר האוצר; אם נעשו על ידי רואה־חשבון הפעולות האמורות

 יוכל לייצג את אותו חבר בני־אדם גם רואה־חשבון אחר.

 מטרתה של הוראה זו היא להבטיח כי ייצוג חבר בני-אדם ייעשה על ידי רואה־חשבון
 הבקי בעניניה ושערך את הדוחו״ת המוגשים לפקיד השומה (סעיף 10).

 11. בסעיף 23 לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה׳ תשי״ח-1958, ניתן פטור ממס על תוספת
 שכר המשתלמת לעובדים מסויימים לשם רכישת ספרות מקצועית. הפטור איננו פטור קבוע,

 אלא ניתן לשבים מםויימות.
 מוצע להעניק פטור זה גם כשנות המס 1960 ו־1961(סעיף 11).

 12. סעיף 44 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט-1959, מאפשר לנכות מההכנסה הוצאות
 הון שהוצאו לחקירות מדעיות לשם פיתוחו או קידומו של מפעל. את ההוצאות יש לבכות

 בשיעורים שווים במשך 5 שנים.
 על מנת לעודד מחקרים לשם פיתוחם וקידומם של מפעלים, מוצע לאפשר לתקופה
 בסיונית של שלוש שבים, לבכות הוצאה כאמור, כהוצאה שוטפת, באותה שנה בה נעשתה
 ההוצאה. ניכוי כאמור יותר רק אם ההוצאה האמורה הוצאה לצורך חקירות שנעשו לפי
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 המלצת המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח והחקירות בערכו במוסד שארשר על ידי שר
 האוצר לצורך זה. לא יותרו לביכוי כאמור הוצאות שהושקעו בנכם שיש עליו ניכוי פחת

 (סעיף 12).

 13. סעיף 46 לפקודה אומר:
 ׳יחיד יזוכה ממם ב־30% מן הסכומים ששילם בתרומה למגבית מיוחדת של קרן.היסוד בע׳׳מ
 שהוכרה על ידי שר האוצר׳ במידה שלא זוכה ממס-בעד אותה תרומה לפי סעיף 45׳ ובלבד שלא

 ינתן זיכוי בעד אותו חלק מהסכומים ששילם באמור׳ העולה על 10% מהכנסתו החייבת.״

 סעיף 48 (ב) אומר:
 ״שילמה הברה סכומים בתרומה למגבית מיוחדת של קרן היסוד בע־מ׳ שהוכרה על ידי שר האוצר׳
 רשאית היא לנכות את הסכומים האמורים מהכנסתה החייבת, במידה שלא נוכו לפי סעיף קטן(א)׳
 ובלבד שסכום הניכוי לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 5% מהכנסתה החייבת וסכום הניכוי לפי סעיף
 קטן זה יהד עם הכוס הניכוי לפי סעיף קטן(א) לא יעלו על מחצית הסכומים ששילמה למגבית

 מיוהדת כאמור.״

 ; סעיפים אלה הוכבסו לפקודה בשבת 1955 לצורך מגבית מיוחדת שבערבה באותה שנה

 על ידי קרן היסוד. מאז לא בעשו על ידי קרן היסוד כל מגביות. עתה יש בדעת קרן היסוד
 והקרן הקיימת לערוך מגבית מיוחדת בשבת המם 1962? מאחר שההוראות הנ״ל מיוחדות
 לקרן היסוד, ומאחר שהמגביות הבן מגביות בודדות ונעשות לעתים רחוקות ולא באופן
 שוטף, מוצע לבטל את הסעיפים הקיימים ובמקומם לקבוע הודאה מיוחדת למגבית שעומדים

 לערוך עתה.
 מטרתה של ההוראה היא לעודד אבשים לתרום למגבית (סעיף 13 ו־14).
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