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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

׳ 6), תשכ״ה—1964 מס סה(  חוק לתיקון פקודת מם הכנ

(להלן ־— הפקודה) —  תיהין סעיף 3 1. בםעיף 3 לפקודת מם הכנסה 1
 (1) במקום כותרת׳השוליים יבוא: ״ביטוח רווחים, מחילת חוב, מניות הטבה

 ותשלומי קופות גמל״:
 (2) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ד) (1) סכומים ששולמו בשנת מם פלונית על ידי קופת גמל כמשמעותה
 בסעיף 47 לעובד שפרש מעבודתו בטרם הגיע לגיל 35 ושמקורם ברווחי

 קופת הגמל, יובאו בחשבון לקביעת הכנסת העובד באותה שנה.
 (2) הוראת פסקה (1) לא תחול —

 (א) אם עבד עשר שנים רצופות אצל המעביד שהעסיקו לאחרונה,
 או ז*ם היה עשר שנים רצופות חבר בקופת הגמל שפמה שולמו לו

 הסכומים!
 (ב) על סכומים ששולמו מקופת גמל דק כדי להעבידם לקופת

 גמל אחרת!
 (ג) על סכומים ששולמו לעובד בשל פרישה מעבודה מחמת נכות,

 או מחלה, או לידה.
 (3) שיעור המם לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 25%.״

 י(3) אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ה) סכומים — למעט הפרשי הצמדה — ששולמו למעביד על ידי קופת
 גמל שאושרה לענין סעיף 17(5) ושמקורם בתשלומי המעביד לאותה קופה,

 יובאו בחשבון לקביעת הכנסתו.״

 י״?" 2. במקום סעיף 5 לפקודה יבוא:
 ״סקום ההכ־סה 5. בלי לגרוע מהוראות כל דין בדבר מקום ההכנסה יראו כהכנסה

 מופקת בישראל;
 (1) רווח או השתכרות שהפיק אדם מעסק שהשליטה בו או
 ניהולו מופעלים בישראל, או ממשלודיד שבדרך כלל הוא

 עוסק בו בישראל ן
 (2) הכנסת עבודה כשהעבודה נעשתה בישראל בין על ידי

! ת  תושב ישראל ובין על ידי תושב ח
 (3) הכנסת עבודה כשהעבודה נעשתה בחו״ל על ידי תושב
 ישראל תוך שנתיים מיום צאתו מישראל כשהמעביד הוא
 תושב ישראל, או אף תוך תקופה ארוכה מזו שהמעביד הוא
 מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית
ת היסוד—המגבית המאוחדת  לא״י, הקרן הקיימת לישראל, ק
 לישראל וכל גוף אחר ששד האוצר קבע אותו כגוף ציבורי

 לענין זה.״
 1 דיני טרינת.ישרא?, נוטה הדיע 6, תשכ׳׳א, עמי 120 ; ת׳טכ״ב, עטי 60 ; חשכ״ב, עט׳ 129; תעכ״נ, עמי

 73 ; תעב׳׳ד, עמ׳ 86 ; ם״ת 426, תשכ״ד, עם׳ 114.
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 3. בסעיף 9 לפקודה ̂~ תיקי! פעי!*

 (1) במקום פסקה (5) יבוא:
 ״(5) ־ הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור ושל נכה שאיבד 100% מכושר
 עבודתו כתוצאה מפצעי מלחמה, ובלבד שלגבי נכה יוקטן הניכוי לפי סעיף 36
 בסכום ההכנסה הפטורה כאמור; בפסקה זו, ״פצעי מלחמה״ — מחלה, החמרת
 מחלה או חבלה שאירעו לנישום בתקופת שירותו עקב שירות צבאי כמשמעותו

 בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח משולב] 2י;
 (2) במקום פסקה (7) יבוא:

 ״(7) כל סכום הון שנתקבל כמענק עקב פרישה או מוות או כפיצויים כוללים
 .על מוות או על חבלה, אלא שאם יראה הנציב שסכום המענק.עולה על המקובל
 במקרים דומים, יחיה פטור ממם דק אותו חלק מסכום המענק שייקבע הנציב'
 בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה, ובמקרה של פרי
 שה — בנסיבות הפרישה ז ובלבד שסכום המענק הפטור לאי יעלה על 1,500

 לירות לכל שנת עבודה,-״
 (3) אחרי פסקה (14) יבוא:

 ״(15) ריבית המשתלמת לפי סעיף 160 (א) על מס ששולם ביתר,״

 תיקח סעי1* 20

 הח5פת סעיפים
 24 עד 26

 והוספת סעיו?
 26א

 4. בסעיף 20 לפקודה, במקום ״400 לירות״ יבוא ״600 לירות״.

 במקום סעיפים 24—26 לפקודה יבוא:
 24. (א) עסק או חלק ממנו, או נכס מנכסיו, שהועברו מאדם לאדם
 באחד בספטמבר 1941 או לאחד מכן, ונוכח הנציב והחליט, שהשליטה
 במועבר נשארה לאותו אדם שבידו היתה לפני המועד הקובע, יהיה סכום
 הפחת שמקבל ההעברה זכאי לנכותו לפי סעיפים 21—23 כסכום שהמעביר
 היה זכאי לנכותו אילולא העבירן ואס היתה ההעברה לפני אחד באפריל
 1946, ומקבל ההעברה ניכה פחת לפי סעיפים 21—23 בסכום העולה על
 חםכופ שהיה זכאי לנכותו לפי הוראות סעיף זה — לא יראו את העודף
 כאילו נוכה שלא כדין, אבל הוא יבוא בחשבון בשעת חישוב סך כל סכומי

 הפחת המותרים לפי סעיף 23.
 (ב) האמור.בסעיף קטן (א) יחול על העברה שני עסקים, או חלק
 מהם, או נכם מנכסיהם, מאת שני בני אדם או יותר לאדם אחר, כשם
 שהוא חל על העבדה כזו מאדם אחד לאחר, אם נוכח הנציב והחליט, שה
 שליטה במועבר נשארה בכללותה לאותם בני־אדם שבידי כל אחד מהם

 לחוד היתה בחלק מן המועבר לפני המועד הקובע.
 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו אם ההעברה חייבת במם רווחי הון

 לפי חלק ה/
 (ד) על החלטת הנציב לפי סעיף זה ניתן לערער לפי הסעיפים

.158—153 
 25. ״שליטה״ לענין סעיף 24 — שליטה ישירה או עקיפה או היכולת
 לשלוט או הזכות לרכוש שליטה כאמור, ובמיוחד — אך בלי לגרוע מן

 הכלל האמור —

.5 

 ״פחת בהעברת
 נכס שאי!

 עמה העברת
 ש5יטה

 ?51 יטה מהי

 ם״ח 296. תשי״ט, עסי 286.
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 (1) כשהשליטה היא מכוח מניות — החזקת מרבית ד׳מ ח&ר.
 ניות, או מרבית הון המניות שהוצא, או מרבית כוח ההצבעה;

 או הזכות להחזיק באלה או לרכשם, וכן הזכות..לקבלת. מחצ0_.
 הרווחים, או למנות מרבית המנהלים, או הזכות לרכוש זכות

 כאמור!
 (2) כשהשליטה היא ׳בדרך אחרת — הזכות למרבית ההון,
 למרבית הרווחים למרבית כוח ההצבעה או למנות מרבית

 המנהלים או הזכות לרכוש זכות כאמור.
 בעיל השיליםה 26. (א) כשבאים לקבוע אם השליטה לענין סעיף 24 היא בידי אדם
ו פלוני או היתד, בידיו, יראו את קרובו, כמשמעותו בסעיף 76 (ד), כאילו ה י  ט

 הוא אותו אדם עצמו.
 (ב) אס ביום מן הימים תוך 3 שנים לאחר ההעברה נמצאת השליטה

 במועבר שוב בידי המעביר, יראו כאילו נשארה בידיו מלכתחילה.
 הטיעד הקובע• 26א. ״המועד הקובע׳/ לענין סעיף 24 — מועד ההעברה של עסק או נכס
ו או מועד עשיית העסקה שההעברה האמורה היא חלק ממנה או מחוברת ה  מ

 אליה, או המועד שבו נעשתה הראשונה שבעסקאות שההעברה האמורה
 היא חלק מהן או מחוברת אליהן, הכל לפי הענין.״

 תיקו: סעיף 34 6. בסעיף 34 לפקודה, בסעיף קטן (א), במקום ״1050 לירות״ יבוא ״1700 לירות״ ן
 ובסעיף קטן(ב)׳ במקום ״250 לידות״ יבוא ״400 לירות״.

 תיקה סעי!־ 35 7. בסעיף 35 לפקודה, במקום ״250 לירות״ יבוא ״325 לירות״ ובמקום ״500 לירות״
 יבוא ״650 לירות״.

 חיקו! םעיו־ 36 8. בסעיף 36 לפקודה, בסעיף קטן(א), במקום ״325 לירות״ יבוא ״550 לירות״ ובמקום
 ״500 לירות״ יבוא ״900 לירות״.

 תיקח פעי* ז3 9, בסעיף 37 לפקודה, במקום ״500 לירות״ יבוא ״800 לירות״.

 תיקו? םעי!* 38 10. בסעיף 38 לפקודה —

i (1) בסעיף קטן(א), במקום ״500 לידות״ יבוא ״650 לירות״ 
 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״250 לירות" יבוא ״325 לירות״ ובמקום ״500

 לירות״ יבוא ״650 לירות״!
 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״30%״ יבוא ״25%״, במקום ״325 לירות״ יבוא

 550 לירות״ ובמקום ״500 לירות״ יבוא ״900 לירות״.

 תיקו? םעין? 39 11. בסעיף 39 לפקודה, במקום ״250 לירות״ יבוא ״325 לירות״.

 חיקח סעייי >* 12. בסעיף 40 לפקודה, בסעיף קטן(א) —
 (1) בפסקה (1) במקום הסיפה המתחילה במלים ״יותר לו ניכוי של 250 לירות״

 יבוא ״יותר לז ניכוי של 500 לירות״ בעד כל ילד כאמור ז
 (2) בפסקה (2), במקום ״700 לירות״ יבוא ״1000 לירות״;

 (3) בפסקה (4), במקום ״450 לירות״ יבוא ״600 לירות״.
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 13. ' בסעיף 41 לפקודה— •תיקו! םעיו!41

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״250 לירות״ יבוא ״300 לירות״׳ במקום ״500
 לירות״ יבוא ״600 לירות״ ובמקום ״1000 לירות״ יבוא ״1200 לירות״;

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״750 לירות״ יבוא ״1000 לירות״ ובמקום ״1000
i לירות״ יבוא ״1200 לירות״ 

 14. בסעיף 42 לפקודה — תיקהםעיף42

 (1) במקום סעיף קטן >ב) יבוא:

 ״(ב) לגבי אשה משותקת לחלוטין, עיוורת או בלתי שפויה בדעתה, ולגבי
 ילד משותק, עיוור או מפגר, יוגדל הניכוי לפי סעיף 37 או סעיף 40(א) —

 ל־1150 לירות״;

 (2) בסעיף קטן(ג), בסיפה׳ במקום ״750 לירות, אך לא יותר מ־300 לירות״
 יבוא ״1150 לירות,.אך לא יותר מ־400 לירות׳/

 15. בסעיף 43 לפקודה, במקום ״400 לירות״ יבוא ״600 לירות״. תיקח םעי1*43

 16. במקום סעיף 44 לפקודה יבוא: החלפת
 ־ םעי1*44

ם 44. לענין הניכויים לפי הסעיפים 34—43 יחולו הוראות אלה: י  ״סיי: מימי
 אישיים

 (1) נצמחה, הופקה או נתקבלה הכנסה בחלק בלבד של שנת מס
 פלונית לא יותרו הניכויים לפי הסעיפים האמורים, אלא בשיעור של
 1/12 מן הסכומים הנקובים באותם סעיפים כפול מספר החדשים

 שבהם היתד, הכנסה כאמור ז
 (2) נולדת או בטלה בתוך שנת מס פלונית זכות לניבוי לפי הסעי
 פים האמורים, יותר באותה שנה חלק בלבד מן הניכוי, בשיעור של
 1/12 מהניכוי האמור כפול מספר החדשים שבהם נתקיימה הזכות

 לניכוי כאמור.
 (3) בסעיף זר״ ״חודש״ — לרבות חלק מחודש.״

 17. אחרי סעיף 44 לפקודה יבוא: הוספת
ת םעי,*44א ו ר , 1 ל ה ^ 0 ל ו ו ע נ י & א מ ת ה נ ש ן ב ב ב י י ז א ן ו ה ם ש מ ה ך ש י ז ן > י א 4 ף 4 ן ט פ  ״

 למעוטי הכנסה
 יהא פטור ממס באותה שנה.״

 18. בסעיף 45 לפקודה, בסעיף קטן(ג), במקום ״48 לירות״ יבוא ״60 לירות״. תיקו! םעי!*45

 19. בסעיף 66 לפקודה, בסעיף קטן (א), בפסקה (4)׳ במקום ״200 לירות״ יבוא ״250 תיקח פעי* 6¿
 לירות״.

 20. בסעיף 67 לפקודה; במקום ״200 לירות״ יבוא ״250 לירות״. תיקו! סעי!) 67
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 תיקח סעיף!2! 21. בסעיף 121 לפקודה —

 (1) במקום סעיף קטן(*0 יבוא:

 (א) וזה המם על הכנסתו החייבת של יחיד:

 (1) על כל לירה מ־3500 הלירות הראשונות — 22.5 אג׳
 (2) על כל לירה מ־1000 הלירות הבאות — 25 אג׳

 (3) על כל לירה מ־000נ הלירות הבאות — 27.5 אג׳

 (4) על כל לירה מ־1000 הלירות הבאות — 32.5 אג׳

 (5) על כל לירה מ־1000 הלירות הבאות — 35 אג׳

 (6) על כל לירה מ־1000 הלירות הבאות — 37.5 אג׳
 (ל) על כל לירה מ־1000 הלירות הבאות — 40 אג׳

 (8) על כל לירה מ־2000 הלירות הבאות — 42.5 אג׳

 (9) על כל לירה מ־2000 הלירות הבאות — 45 אג׳
 (10) על כל לירה מ־3500 הלירות הבאות — 47.5 אג׳

 (11) על כל לירה מ־3500 הלירות הבאות — 50 אג׳
 (12) על כל לירה מ־3500 הלירות הבאות — 52.5 אג׳

 (13) על כל לירה מ־3500 הלירות הבאות — 55 אג׳

 (14) על כל לירה מ־5000 הלירות הבאות — 57.5 אג׳

 (15) על כל לירה נוספת — 60 אג׳״

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״500 לירות״ יבוא ״3500 לירות״!

 (3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
 ״(ג) לגבי יחיד תושב ישראל שאינו זכאי לניכוי בעד אשת לפי סעיף 37 או
 בעד ילדים לפי סעיף 40 יוגדלו שיעורי המם לפי סעיף קטן (א)(6) עד (11)
 ב־2.5 אגורות לכל לירה, לפי םעיף קטן(א)(12) ו־(13) ב־5 אגורות לכל לירה,
 ולפי סעיף קטן (א)(14) ב־2.5 אגורות לכל לירה; סעיף קטן זה לזל יחול על

 יחיד שהיה זכאי לניכוי כאמור אילולא הוראות סעיף 66(א)(2).״

 תיקון סעיף 123 22. בסעיף 123 לפקודה, סעיף קטן(ב) — בטל.

 תיקח סעי!*4זב 23. בסעיף 174 לפקודה, במקום ״ביום עשרה במאי של שנת המס או לפניו״ יבוא
 ״עד אחד באפריל של שנת המם״.

 תיקון מיו* 1$0 24. בסעיף 180 לפקודה —

 (1) האמור בסעיף זה יסומן סעיף קטן(א);

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) היה סכום המס שנישום חייב לשלמו על פי דו״ח שהגיש לפי סעיף

 36 הצעות חוק 628, ב׳ בחשוז תשב׳׳ה, 8.10.1964



 131 בתוך שנת המם עולה על סכום המקדמות, שהוא חייב בו לאותה
 שנה׳ דשאי פקיד השומה להגדיל את סכום המקדמות לפי סימן זה כדי

 ההפרש האמור״.

/ י  (3) בכותרת השוליים יש להוסיף ״או להגדיל׳

 25. בסעיף 188 לפקודה, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: תיקח סעיף!

 ״(ג) לא הגיש אדם דו״ח במועד שנקבע בסעיפים 161 או 171, רשאי פקיד השומה
 להטיל עליו קנס של 50 לירות בעד כל חודש של פיגור.

 >ד) לא הגיש אדם במועד דו״ח מן הדו״הות שנקבעו לענין הסעיפים 164 עד 166,
 רשאי פקיד השומה להטיל עליו בעד כל שבועיים של פיגור קנם —

5 (1 לירות, אם מספר בני־האדם שעליהם הוא חייב להגיש דו״ח כאמור 0 ) 
Ï 50 אינו עולה על 

 (2) 100 לירות, אם מספר ^ני־האדם שעליהם הוא חייב להגיש דו״ח כאמור
 אינו עולה על 100 ז

 (3) 200 לירות, אם מספר בני האדם שעליהם הוא חייב להגיש דו״ח כאמור
 עולה על 100.״

 26. בסעיף 189 לפקודה, אחרי ״סעיף 188 (א)״ יבוא ״(ג) ו־(ד)״. תיקו: םעיוי 189

 27. בסעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה(מס׳ 2), תשכ״ב—1962 י3 — . תיקה חיה
 לתיקון פקודת

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא: ״שנות המס 1962—1964״ , מם הכנסה
 (מס׳ 2),

ם ת-2כ״ב-1962 מ  (2) בסעיף קטן (א), במקום ״בשנת המס 1962״ יבוא ״בשנות ה
 1962—1964״ ואחרי ״יזוכה ממסי׳ יבוא ״לגבי אותה שנת מס שבה שילם את

 התרומה״:
 (3) בסעיף קטן(ב), במקום ״לבין ה־ 31 במרס 1963״ יבוא ״לבין ה־ 31 במרס
 : 1965״ ואחרי ״לנכות מהכנסתה החייבת״ יבוא ״בשנת המס שבה שולמה

 התמורה״.

ם שנת המס 1963, לא יינתן תוספת יוקר  28. שיעור תוםפת היוקר שהיתה משתלמת ליחיד לפני תו
 עליה פטור משנת המם 1964 ואילך.

 29. (א) סעיפים 2—24 יחולו לגבי שנת המס 964! ואילך. תהילה

 (ב) כדי למנוע ספק נאמר בזה, שהדין הוא, וכן היה, כאמור בסעיף 1 (3) לחוק זה.

 3 סייח 380, תשכ״ב, עט׳ 120.
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. מבוא

 הצעת חוק •זו הבאה לתקן את פקודת מם הכנסה (להלן — הפקודה), כוללת בעיקר
 שינויים בסעיפים הקובעים את גובה המס החל על הכנסתו של יחיד ומספר תיקונים אחרים.

 סכום המם החל כיום על הכנסתו של יחיד נקבע על ידי שלושה גורמים עיקריים אלה:
 א. הניכויים האישיים והמשפחתיים, שמרביתם נקבעו עוד בשנת המס 1957

 ב. שיעורי המס שנקבעו בשנת המם 1960 !

 ג. סכום הפטור ממס כתוספת יוקר, שהוא שיעור תוספת היוקר שהצטבר מיום
 1 באפריל 1957.

 שאלת נטל המס החל על הכנסתו של יחיד נבדקה על ידי ועדה ציבורית שמינה
 שר האוצר, והצעת חוק זו לענץ שיעור המס שיחול על הכנסת יחיד מבוססת על המלצותיה

 של הועדה האמורה, שאומצו, בשינויים קלים, על ידי הממשלה.

 השינויים המוצעים לעניז זה באים להגדיל את הניכרים האישיים, המשפחתיים
 והסוציאליים, ל_מתן את שיעורי המס ולכלול בהכנסה החייבת את תוספת היוקר שהצטברה

 עד 1 באפריל 1964.

 כתוצאה מהשינויים האמורים:

 (1) יהיו פטורים ממס בעלי הכנסה מועטת שהכנסתם לפני הניכוי היציב לא
 תעלה על סכומים אלה:

 הכנסתו אינה עו5ה ע?
 חסצב המשפחתי

 ל י רות

 רווק עד גיל 30 £100
 רווק מעל לגיל 30 2,400
 נשוי שאשתו אינה עובדת 3,000
 נשוי כאמור, והוא אב לילד אחד 3,600
 נשוי כאמור, אב לשני ילדים 4,200
 נשוי כאמור׳ אב לשלושה ילדים 4800
 נשוי כאמור. אב לארבעה ילדים 5400
 נשוי כאמור, אב לחמשה ילדים 6,000

 (2) תוספת היוקר החדשה שתשולם לאחר 1 באפריל 1964 תהיה פטורה ממס.

 (3) נטל המם הקייס על כלל הנישומים היחידים יוקטן בממוצע כדי 12%—10,
 כשעיקר ההקלות הן לבעלי הכנסה קטנה ובינונית.

 (4) שיעורי המס השוליים יוקטנו בעיקר עד להכנסה שנתית של 20,000
 לירית בערד.

 הצעות חוק ב׳ בחשו! תשי׳׳ת, 10.1964.&



 ־2. תיקון םעיף 3 לפקודה־—תשלומים על ידי קופות נמל

 (א) .. עובד הפורש מעבודתו מקבל מקופת גמל את הכספים שהצטבדו לזכותו והכר
 ללים, למעשה, את הסכומים שהוא ומעבידו שילמו לקופה, את הפרשי ההצמדה בשל כספים
 אלה ואת הרווחים עליהם שנצטברו בקופה. כספים אלה המשתלמים לעובד בעת פרישתו
 מן העבודה אינם חייבים כיום במס. לא מעטים המקרים שהפורש מעבודה הוא אדם צעיר,
 המושך מקופת הגמל את הסכומים המגיעים לו ממנה, ומוציא אותם לאו דוקא למטרה שלה

 נועדו, שהיא בעיקר הבטחת קיומו של העובד לעת זקנה.

 מוצא אפוא לקבוע בחוק שהרווחים שנצטברו על סכומים אלה יצטרפו להכנסתו
 הכוללת של העובד ויוטל עליהם מם שלא יעלה על 25%. מצד שני, אותם סכומים שקיבל
 העובד מהקופה בשעת-פרישתו-מעבודתו, שהם התשלומים שלו ושל מעבידו לקופה-והפרשי

 ההצמדה עליהם, יוסיפו להיות פטורים ממם.

 גם הרווחים יהיו פטורים ממם, אם העובד פורש מעבודתו לאחד שמלאו לו 35 שנה,
 או לאחר שעבד 10 שנים רצופות או יותר אצל מעביד אחד או אם העביר את כל הכספים
 שקיבל מהקופה לקופת גמל אחרת, או אם שהפרישה היתה מחמת נכות או מחלה או לידה,

 או כשהגיע לגיל 65, ובאשה — לגיל 60.

 המס שיוטל על הרווחים האמורים לא יעלה על 25% וינוכה במקור על ידי קופת
 .הגמל בעת התשלום, באופן שייקבע בתקנות. (סעיף 1 (2)).

 (ב) הכלל הוא שכספים שמעביד מקבל בחזרה מקופת גמל מצטרפים להכנסתו
 הרגילה לצורך חישוב המס. היו שהשיגו על פירוש זה.של החוק וטענו שעל היוב כזה במם

 חייב החוק להורות במפורש.

 מוצע איפוא, על מנת להסיר ספק, להבהיר בגוף החוק, כי כספים כאלה -יצטרפו
 להכנסתו של המעביד ויחויבו במם לפי השיעורים הרגילים. והיה אם הכספים שהוחזרו
 למעביד על ידי קופת הגמל ישמשו לתשלום לעובדים, יותרו הסכומים ששילם כהוצאה

 בבירור הכנסתו החייבת במם (סעיף 1 (2)).

 3. תיקון סעיף 5 לפקודה — מקום ההכנסה שמקורה מעסק או מעבודוז

 סעיף 5 לפקודה כולל הוראה הקובעת, בי דינה של הכנסה המופקת מעסק המתנהל
 בחוי׳ל, כדין הכנסה המופקת בישראל, אם השליטה וההנהלה של •אותו עסק מופעלים
 בישראל. הודאה זו חלה למעשה על כל סוג של עסק, ובכלל זה עסקו של בעל מקצוע

 חפשי(כגון עורך דין, רואה חשבון, רופא וכדומה). וזו לשון הסעיף:

 ״מקופ ההכנסה 5. סך כל ההכנסה שהפיק אדם על ידי ריווח או השתכרות מכל עסק
ס שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל, יראו לענין חלק זה כאילו הופקה ט ע  ב

 בישראל.״

 מוצע עתה לקבוע במפורש, שהוראה זו חלה גם על הכנסה המופקת ממשלח יד בדומה
 להכנסה המופקת מעסק, שכן מבחינה ענינית אין כל הבדל, בנושא שלפנינו, בין שני סוגי

 עסקים אלה.

 לגבי.הכנסת עבודה של תושבי־חוץ העובדים בישראל, או הכנסת עבודה של
 ישראלים העובדים בהו״ל, אין זה ברור לפי המצב החוקי כיום, באילו נסיבות הכנסה זו

 מתחייבת במם בישראל.

 הצעות. חוק ׳628, ב׳ בחשה תשכ״ה,׳ 8.10.1964



 מוצע עתה להבהיר סוגיה זו, ומבלי לפגוע בכלליות ההוראות בדבר חיוב הפנםת
 עבודה במס, לקבוע —

 (1) שהכנסה מעבודה המבוצעת בישראל, ואפילו על ידי תושב־חוץ, תהא
 חייבת במס בישראל ואין נפקא מינה היכן נערך הסכם העבודה או נתקבל

 התשלום.

 (2) שהכנסה מעבודה המבוצעת בחו״ל, והמעביד והעובד הם תושבי ישראל,
 תהא חייבת במם אם בוצעה תוך תקופה של שנתיים מיום יציאת העובד את
 הארץ ו הכנסה שהיתה לאותו עובד לאחר ששחה שנתיים בחריל, לא תהא
 חייבת במם בישראל. הוראה זו לא תחול לגבי עובד המועסק בחו״ל על ידי גוף
 ציבורי (דהיינו, הממשלה, הרשויות המקומיות, הקרנות הלאומיות או כל גוף
 . אחר ששר האוצר קבע אותו כגוף ציבורי לענין זה) וחובת המם תחול על
 הכנסתו בחו״ל כל תקופת עבודתו אצל מעביד כזה, ואפילו עבד למעלה

 משנתיים (סעיף 2).

 4. תיקון סעיף 9 לפקודה, פסקאות(5), (7) ו־(15) — הכנפות פטורות ממם

. ה מ ח ל ה מ כ נ ר ו ו ו י ה (5): ע ק ס  א. פ

 עיוור פטור ממס על הכנסתו מיגיעתו האישית. מוצע להשוות.אליו את הנכה
 שנקבעה לו נכות של 100% כתוצאה ממחלה, החמרת מחלה או חבלה שאירעו לו בתקופת
 שירותו עקב שירותו הצבאי כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״&־־«19
 [נוסח משולב],2) ולפטרו ממם על הכנסתו מיגיעתו האישית. אד אם יש לנכה הכנסה
 ממקור אחד יוקטן הנכוי המגיע לו לפי סעיף 36 לפקודה (900 לירות) בסכום הפטור. יוצא,
 שאם הגיע הפטור האמור לי900 לירות או יותר מכך, לא יהא הנכה זכאי לכל נכוי מן

 ההכנסה האחרת שיש לו(סעיף 3(1)).

ם י י ו צ י פ ם ו י ק נ ע ה (7): מ ק ס  ב. פ

 מענק פרישה פטור כיום ממס אם סכום המענק אינו עולה על המקובל. מוצע לקבוע
 תקרה סבירה לפטור הנ״ל בסך 1500 לידות לכל שנת עבודה. בהעדר הוראה כזאת, פועל
 הפטור ללא הגבלה דק לטובת בעלי הכנסה גבוהה במיוחד. הגבלה זו תחול גם על הסכום

 הניתן כמענק מוות (סעיף 3(2)).

ר מס ז ח ת על ה י ב י ה (15): ר ק ס ת פ פ ס ו  ג. ה

 בהתאם להוראות הפקודה משתלמת ריבית של 9% לשנה על המם המוחזר לנישום
 ששילם ביתר. תכליתו של התיקון המוצע לפטור ריבית זו ממם (סעיף 3(3)).

 5. תיקון סעיפים 24—26 לפקודה: פחת בהעברת נכס שאין עמה העברת
 י שליטה.

 א. סעיפים 24—26 לפקודה דנים בניכוי פחת בהעברת נכס עםקי מאדם לאדם, שאין
 כצדה ויתור על השליטה בנכם, כגון: העברת מכונות של יחיד לחברה שאותו יחיד שולט

 2 ס׳׳זז 296, תשי״ט. עטי 286.
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 בו*. הוראות הסעיפים הנ״ל קובעות כי במקרה כזה האדם שאליו מועבר הנכס העסקי
 בנסיבות האמורות לא יהיה זכאי לניכוי פחת אחר או נוסף על זה שהיה זכאי לו המעביד

 עצמו.

 בפירוש הסעיפים הנ״ל על ידי בית המשפט נתברר שקיימים בהם שני ליקויים
 המאפשרים עקיפת ההוראה: הליקוי האחד הוא משמעותו הבלתי ברורה של הביטוי ״זכות
 השליטה במועבר״, לעומת המונח הברור של ״שליטה״ בסעיף 76 לפקודה. הליקוי השני
 הוא, שממצב השליטה כפי שהוא אחרי ההעברה לא ניתן להסיק על מהותה של העבדת

 .השליטה* אפשר היום לבצע העברה לאחר תוך שמירה על השליטה למעשה.
 מוצע עתה לתקן את שני הליקויים:

 (1) במקום הביטוי ״זכות השליטה״ ייאמר ״שליטה״ והמונה יוגדר במפורש,
 בדומה להגדרה שבסעיף 76 לפקודה.

 (2) גם על פי המצב הקיים תוך שלוש שנים לאחר ההעברה יהא ניתן להסיק
 אם השליטה אמנם הועברה ואם לאו.

 ב. לאור הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם׳ 5), תשכ״ד—1964/בענין
 הטלת מס רווחי הון על מכירת נכסים, עלול להיווצר מצב כי במקרה של מכירת נכסים בני
 פחת יוטל מם ריווח הון על אותה עסקה, ולמרות זאת לא יהא הקונה זכאי, מכוח הםעיפימ
 האמורים, לפחת מחדש על מחיר הקניה של הנכם. מוצע איפוא לקבוע בפקודה שלםעיפים

 הנ״ל לא יהא תוקף באם שולם על מכירת הנכם מם ריווח הון(סעיף 5).

 6. (א) השינויים לגבי הניכויים האישיים, המשפחתיים, הסוציאליים וניכוי יציב לפי
 הסעיפים 34—45, 66 ד67 לפקודה.

 סכום חניכיי המוצע
 ?ירוה

 סכום הניכוי הקיים
 בפקודה סו נ הנימי ?י רוח

1700 

400 

800 

 500 לכל ילד

600 

1050 

250 

500 

 250 לילד ראשון
 300 לילד שבי

 325 לילד שלישי
 375 לכל ילד נוסף

 בתנאי שלאותו ילד
 לא היתה בשנת המם
 הכנסה העולה על —

400 

 34(א< ניכוי לתושב הארץ

 34 (ב) ניכוי אישי נוסף לרווק מעל לגיל 30

 37' ניכוי בעד אשה

 40 (א)(1) ניכוי בעד ילדים

325 

650 

 ניכוי זיקנה
 (1) ליחיד שמלאו לו 60 שנה ולאשה

 שמלאו לה 55 שנה 250

 (2) ליחיד שמלאו לו 65 שנה ולאשה
 שמלאו לה 60 שבה 500

 35 ו־38(ב)

 ד.. ח• 610. תשב״ד. עם׳ 148.
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 הסעיף ״ . סכום הניבוי הקייס סכום הניכוי המוצע
י 5יר1ת 5ירות ו כ י נ נ ה ו  בפקודה ם

550 

900 

650 

325 

1000 

250 

י בכות  36 ו־38(ג< ניכו

 (1) נכה שאיבד בין 25% ל־50% מכושר
 עבודתו 325

 (2) נכה שאיבד למעלה כד50% מכושר
 עבודתו 500

 38 (א) ניכוי בעד אשד. עובדת — חישוב משותף 500

 39 ניכוי בעד אשד. ־העוזרת לבעלה בהשגת
 הכנסה 250

 40 ()0 (2) ניכוי מיוחד הניתן לאלמן׳ לאלמנה, לג
 רוש או לגרושה באם יש להם ילדים 700

 66 (א)(4) ניכוי מיוהד הניתן לאשה עובדת בחישוב
 נפרד באם יש לה ילדים 200

 300 — אם הכנסתו אינה
 עולה על 1200 לירות

 300 — אם הכנסתו אינה
 עולה על 1000 לירות

1150 

 250 — אם הכנסתו אינה
 עולה על 1000 לירות

 250 — אם הכנסתו אינה
 עולה על 750 לירות

750 

1150 

400 

600 

250 

600 

750 

300 

400 

200 

400 

 ניכוי בעד נתמכים
 (1) ניכוי בעד הורה

 (2) ניכוי בעד בן משפחה אחר

 (3) ניכוי בעד אשד, משותקת׳ עיוורת או
 בלתי ־ שפויה בדעתה, או בעד ילד

 משותק׳ עיוור או כפגר

 (4) ניכוי״ בעד אשה או ילד כאמור
 . בפסקה (3) המוחזקים במוסד מיו
 חד — ניכוי נוסף בסכום השווה
 למחצית ההפרש ביו ההוצאות להח

 זקתם לבין סך

 אולם לא יותר מ

 ניכוי מיוחד לחקלאי — 5% מההכנסה
 אך לא יותר מ

 ניכוי נוסף לחקלאי שאשתו עובדת
 במשקו (חישוב משותף)

 ניכוי יציב לשכיר — 5% מההכנסה אך
 לא יותר מ׳

 41 (א)

0) 42 

 42(ג:ך

43 

67 

20 
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: ה ד ו ק פ ף 121 ל י ע י ס פ ד ל י ח ם על י מ י ה ר ו ע י ; (ב) ש  י

 ״ י להלן טבלאת מערכת שיעורי המם הקיימים לגבי בעל משפחה ורווק בהשוואה
 לשיעורים המוצעים לגביהם:

 שיעור וזמם באחוזים
 ההכנסה החייבת ב5ידות

 השיעור הקיים השיעור המוצע

 בע5 משפחה רווק בע5 משפחה רווה

 עד 500 22.5 22.5 22.5 22.5
 מ־500 1500 25 25 22.5 22.5
22.5 22.5 30 30 2500 1500 
22.5 22.5 37.5 37.5 3500 2500 

 3500 4500 37.5 37.5 25 25•, ־
27.5 27.5 47.5 45 5500 4500 
32.5 32.5 47.5 45 6500 5500 
35 35 47.5 45 7500 6500 -
40 37.5 50 47.5 8500 7500 
42.5 40 50 47.5 9500 8500 
45 42.5 50 47.5 11500 9500 
47.5 45 55 50 13500 1.1500 
50 47.5 55 50 16500 13500 
50 47.5 57.5 52.5 17000 16500 
52.5 50 57.5 52.5 20500 17000 
57.5 52.5 57.5 52.5 21500 20500 
57.5 52.5 60 55 24000 21500 
60 55 60 55 26500 24000 
60 55 60 57.5 27500 26500 
60 57.5 60 57.5 31500 27500 
60 57.5 60 60 32500 31500 
 32500 ואילך 60 60 60 60

ם י ר ח ם א י י ו נ י  (ג) ש

 (1) הגדלת הניכויים האישיים, המשפחתיים, הסוציאליים והניכוי היציב,
 כמפורט בפסקה (א) לעיל, ומיתון שיעורי המס כאמור בפסקה (ב) לעיל, נעשו
 בהתחשב עם שילוב תוספת היוקד שהצטברה עד יום 1 באפריל 1964 כדי סכום
 מכסימלי של 2124 לידות, דהיינו: ההכנסה לצורך הטלת המם תכלול את
 תוספת היוקר האמורה שעד היום לא הובאה בחשבון ההכנסה בהיותה פטורה
 ממם. אולם, כל תוספת יוקד חדשה שתשולם אחרי 1 באפריל 1964 תוסיף

 להיות פטורה ממס (סעיפים 6—19,15—22).
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 (2) לפי מחוק הקיים די בקיום עילה לניכוי ביום מןהימינו• של עונת המם, כדי
 שיוענק לנישום ניכוי בעד מלוא שנת המם. מוצע עתה להעניק את הניכרים על
 בסים מציאותי, דהיינו, רק לגבי התקופה שבה היתה קיימת הזכות לאותו ניכוי

 ואס היתה לנישום הכנסה באותה תקופה(םעיף 16).

 (3) בעקבות השינויים בסכומי הניכויים ושיעורי המס, נמצא סעיף 44 לפקודה,
 הדן בניכוי מיוחד למעוטי הכנסה מיותר, ומוצע לבטלו. במקומו תבוא הוראה
 הנושאת אופי של סעד שולי לבעלי הכנסה נמוכה. ההוראה תקבע כי יחיד שה־
 מם על הכנסתו בשנת מם מםויימת אינו עולה על 10 לירות, יהא פטור ממם

 (סעיף 17).

 וזו לשון סעיף 44 לפקודה:
5 44. (א) יחיד הזכאי לניכוי לפי סעיף 40 (א) ושהכנסתו לאחר ביכוי הס־ ע ב י 5 ו כ י נ  ״

 הכנסה
 מועטת כומים המפורטים בסעיפים 17—29, אולם לפני כל פטור או ניכוי אחר,
 לא עלתה על 4000 לירות, יותר לו ניכוי נוסף בסך 50 לירות, אם הוא
 זכאי לניכוי בעד ילד אחד או שני ילדים, או בסך 75 לירות, אם הוא

 זכאי לניכוי בעד שלושה ילדים או יותר.
 (ב) עלתה הכנסתו של יחיד כאמור על 4000 לירות יוקטן הניכוי

 הנוסף באחוז אחד כנגד כל לירה העודפת על 4000 לירות.״

 (4) כיום ניתן ליחיד זיכוי ממם בעד הוצאות סוציאליות׳ שלא יפחת מ־48
 לירות, ואפילו לא הוכיח את הוצאותיו כדי הסכום הזה או בכלל. מוצע עתה

 להעלות סכום זה ל־60 לירות (סעיף 18).

 (5) בהגדלת הניכויים השונים ובמיתון שיעורי המס נראה שיש לבטל המס
 המיוחד על שכר המשתלם במקום שכר שעות נוספות, ולראות הכנסה כזאת,
 החל משנת המם 1964, כחלק מהכנסתו הכוללת של העובד. לפי זה מוצע

 (בסעיף 27) לבטל את סעיף 123 (ב) לפקודה, שזו לשונו:
. .  ״המם על 123. (א) .

 וזכנםוז משעות
 נוספות (ב) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות, כי הוספת שכר המשתלמת
 לסוג עובדים שייקבע בתקנות במקום שכר בעד שעות עבודה נוספות או
 תוספת שכר המשתלמת בעד עבודה במשמרת שניה או בעד עבודה בימי

 מנוחה תהיה חייבת במס בשיעור שלא יעלה על 35%.״

 7. מקדמות על חשבון המס
 סעיפים 181—174 לפקודה דנים בתשלום מקדמות על חשבון המם.

 המקדמה מבוססת כיום על סכום המס שהנישום נתחייב בו לשנת המם האחרונה
 שלגביה נשומה הכנסתו עד עשרה במאי של השנה שבה משתלמות המקדמות.

 סעיף 174 פקודה אומר:
־ י " - ה ת 174. בסימן ז ו ר ד ג ה  ״
 ״השנה הקובעת״ — שנת המס האחרונה שלגביה גשומה הכנסת
 הנישום ביום עשרה במאי של שנת המס או לפניו, בין אם הוגשה

 השגה ובין אם לאו.״
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 נמצא״ שהמקדמה מבוג*םת ׳לא על הכנסתו הריאלית של הנישום בשנת תשלום המק־
 דמה, אלא ־על הכנסה שהיתה לו בשנת מס קודמת, ולעתים אף בשנים אחדות לפני שנת

 תשלום המקדמות,

 לשם ביסוס המקדמות על ההכנסה הריאלית של הנישום, במידת האפשה מוצעים
 תיקונים אלה:

 (1) במקום עשרה במאי, ייקבע האחד באפריל כתאריך הקובע לענין הגדרת
 ״השנה הקובעת״ (סעיף 23) ז

 (2) להעניק לפקיד השומה סמכות להגדיל את• סכום המקדמות בכל מקרה,
 שבו סכום המס שנישום חייב לשלמו על פי דו״ח שהגיש במשך שנת המם לפי
 סעיף 131 לפקודה, עולה על סכום המקדמות שהנישום נתחייב בו לאותה שנה

 (סעיף 24).

 8. ניכוי המם במקור משכרם של עובדים נעשה על ידי המעביד. שיטת הניבוי מחייבת
 את המעביד לרישומים מסויימים ולמתן דו׳׳חות תקופתיים לפקיד השומה. העדר דו״ח כזה
 או איחור במסירתו גורמים לתקלות רבות. ראשית, נפגעת גביית המם במועדה.. שנית,
 ,,זכויות שונות של העובדים השכירים עלולות להיפגע, מחמת העדר המסמכים המעידים על
 הכנסת הנישום ועל סכומי המס שנוכו מהכנסתו. מסמכים אלו משמשים גס לביטוח לאומי.

 מכאן חשיבותה המיוחדת של מסירת הדו״חות בזמן הקבוע.

 כיום אין סנקציה לפיגורים אלה, ולא מעטים המעבידים המתרשלים בענין זה. לכן
 מוצע להסמיך את פקיד השומה להטיל קנס אדמיניסטרטיבי, בדומה לקנסות המוטלים לפי

 הפקודה על אי הגשת דדחות אחרים (סעיף 25).
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 המחיר 32 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


