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־ יי  מוק לתיקון פקודת מס הכנסה, תשכ׳׳ג—1962 י

 חוק -לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), תשכ״^-ג196 ;



 מתפרסמות בזה הצעות חוק ממעס הממשלה

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, תשב׳יג-

ם 1. אחרי סעיף 235 לפקודת מם הכנסה1, יבוא: י & י ע ° ת ה ס י  ה

 235א - 235ה י ז
 ״פרשנית 235א. לענין הסעיפים 235 ב — 235 ה -

 ״ידיעה חסויה״ - ידיעה שהגיעה לעורך דין מאה לקוחו אגב התייעצות
 מקצועית, ונמסרה לו מתוך יחסי האמון שבין לקוח לעורך דינו'
 ובתהום יחסים אלה, וכן מעשה של עורך דין תוך כדי מתן עצה

 משפטית או בעקבותיה;

 ״מסמך חסוי״ - מסמך שיש בו ידיעה חסויה;

 ״בית משפט״ - בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא משרדו על
 עורך־הדין הטוען טענת חסיון.

 ממבית *"*י* 235ב. על אף האמור בכל דין חייב עורך דין. אם נדרש לכך על ידי פקיד
ן שומה׳ למסור לו כל ידיעה שיש לו וכל מסמך שברשותו, וכן חייב הוא י ר י י י ע מ ח י ע י ד ' 
 לאפשר לפקיד שומה לבדוק ולתפוס כל מסמך שברשותו׳ אך אין עורך

 דין חייב לעשות בן אם הוא טוען שהידיעה או המסמך הם חסויים..
 טעבמ הסית 235ג. (א) טוען עורך דין כי המסמך המבוקש על ידי פקיד השומה הוא
 חסוי׳ יקח פקיד השדמה את המסמך ובלי לעיין בו יכניסנו למעטפה,
 ירשום עליה את שם הלקוח שאליו מתייחס המסמך, יחתום עליה וימסור
 אותה לידי בית המשפט; היתה טענת חסיון לגבי מספר מסמכים המת

 ייחסים לאותו לקוח יכניס כולם למעטפה אחת.

 >ב) לא יאוחר משבעה ימים שלאחר התאריך שבו נתפס מסמך
 כאמור בסעיף קטן(א), רשאי הלקוח או עורך הדין בשמו, לפנות אל
 בית המשפט בבקשה להחליט ולהודיע אם המסמך הוא חסוי; היה המבקש
 עורך הדין יציג לפני בית המשפט הסכמה בכתב של הלקוח להביא את
 הענין להכרעת בית המשפט׳ זולת אם נבצר ממנו• מסיבה סבירה׳ להשיג

 הסכמתו.

 החלטת 235ד. (א) בית המשפט שקיבל בקשה כאמור בסעיף 235גגכ), יבדוק את
ט המסמך וישמע את עודך הדין ואת פקיד השומה בדלתיים סגורות לא פ ש מ ״ ה י  ב

 יאוחר משבעה ימים שלאחר התאריך שבו נתקבלה הבקשה; החליט
 שהמסמך חסוי׳ יחזירו לעירך הדין שממנו בתפס, החליט שאיננו חסוי

 יחזירו לפקיד השימה שממנו קיבל את המעטפה,

 (ב) החליט בית המשפט שהמסמך הוא חסוי אלא שיש בו ידיעה
 שאינה חסויה, יורה למסור את הידיעה שאינה חסויה לפקיד השומה.

 (ג) לא קיבל בית המשפט בקשה כאמור בסעיף 235גגב), יראה
 את המסמך כבלתי חסוי ויורה להחזיר את המעטפה לפקיד השומה שממנו

 נתקבלה.

 1 דיני מדינה ישראל, נוסח וזדש, 6׳ תשכ׳׳א, עמי 120.
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ם 235ה. ידיעה או מסמך שהלקוח חייב על פי דין למסור אותם לפקיד י כ מ מ מ  ידיעות י

מ השומה לפי דרישתו, או שיש• בהם עצה או מעשה של עורך דין לענין י י י ס " ה י  ״
 ביצוע עבירה פלילית - אינם חסויים.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 90 לחוק לשכת עודכי-הדץ׳ תשכ״א-21961׳ אומר:
 ״פרד מקצועי 9. דברים ומממכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר עניני לשירות המקצועי
 שניתן על ידי עורך הדין ללקוח׳ לא יגלה אותם עורך הדין בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש/

 מלבד אם ויתר הלקוח מל חםינוחמ.״

 לפי לשון הסעיף יכול עורך הדין להימנע ממסירת מסמך או ידיעה, שבאו לרשותו
 על ידי לקוחו, אף אם מכוח פקודת מס הכנסה׳ 1941, יש חובה למסור אותו לידי פקיד

 השומה על פי דרישתו.

 המחוקק לא נתכוון להעניק לעורכי הדין סמכות כה רחבה, ותכליתה של הצעת חוק
 זו לקבוע כי חובת מסירת מסמך או ידיעה לפקיד השומה תחול גם על עורך הדץ שברשותו
 הן נמצאות זולת אם יש לגביהם טענת חסיון. חלק פקיד השומה על טענת החסיון יכריע

 בית המשפט המחוזי.
 עם זאת נאמר במפורש, שידיעה או מסמך שמםירתם לפקיד השומה היא חובה מכוח
 הדין, וכן ידיעה או מסמך המכילים עצת עורך דין לענין ביצוע עבירה פלילית — לא יהיו

 חסויים.

 |_2 סייח 347׳ תשכ״א, עמי 178.

 חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה(כספים), תשכ״ג-1962

׳ יעמדו בתקפן עד יום י׳ בניסן תשכ״ו (31 במרס 1966). קיום תוקף . תקנות ההגנה(כספים), 1941 ג  ן

 2. תחילתו של חוק זה ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1963), תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תקנות ההגנה נכספים), 1941, הן הבסיס החוקי לפיקוח על מטבע־חק. מאז התקנתן
 בתקופת המנדט הוארך תקפן מזמן לזמן והוכנסו בהן שינויים בדי להתאימן למצבים החדשים
 שנוצרו. תקפן עומד לפוג ביום ו׳ בניסן תשכ״ג(31 במרס 1963) ומוצע בזה להאריכו לשלוש

 ׳ישנים נוספות.

 ! ע״ר 1941׳ תום׳ 2 מס׳ 1138, עמ׳ 1380.
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