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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים)(מס׳ 5),
 תשכ״ו-1966

—  תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים)׳ 1945 !

 (1) במקום סעיף קטן(1) יבוא:
 ״(1) רשות מקומית רשאית׳ בחוק עזר׳ להטיל על כל אדם העוסק
 בתחומה במלאכה או בעסק מן המפורטים בחוק העזר׳ בין שניהולם בתחום
 הדשות המקומית ובין שהוא במקום אחר׳ מס שייקרא בעיריה ״מס עסקים
 עירובי״ ובמועצה מקומית ״מס עסקים מקומי״׳ בשיעור שייקבע בחוק
 העזר ושלא יעלה על חמשת אלפים לירות לשנה לכל מקום שבו האדם
 עוסק במלאכה או בעסק האמורים׳ כלי שמציאותם של מלאכה או עסק
 של אותו אדם במקום אחר׳ בין בתחום הרשות המקומית ובין מחוצה לה׳
 תשפיע על קביעת שיעור מם העסקים במקום הנדון, והוא׳ אף אם המקום
 הנדון משמש לניהול המלאכה או העסק במקום האחר; והמס ייקבע לפי
 ממדי המלאכה או העסק ואופי העיסוק באותו מקום בלבד, לפי מבחני

 הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן(2),׳׳;
 (2) בסעיף קטן(2)׳ בפסקה (א< -

 (1) -במקום ״אלפיים לירות״ יבוא ״חמשת אלפים לירות״ ן
 (2) במקום ״בין לפי שבד הדירה׳ המשתלם על כל מקום
 שבו עוסקים באותם מלאכה או עסק ובין לפי גדלם או מספר
 לקוחותיהם של כל מלאכה או עסק כאלה׳ או בכל אופן אחר׳
 שיהיה עשוי להיקבע בחוקי העזר״ יבוא ״לפי המבחנים
 הבאים׳ כולם או מקצתם: היקף המלאכה או העסק, לרבות
 המחזור׳ מספר המועסקים׳ תצרוכת החשמל׳ משקל המכונות
 או ההספק שלהן׳ השטח׳ ומבחנים אחרים שיש בהם כדי
 להצביע על ממדי המלאכה או העסק - הכל כפי שייקבע

 בחוק העזר לגבי מלאכה או עסק פלונים.״;

 (3) אחרי סעיף קטן(2) יבוא:
 ״(2) על אף האמור בסעיף קטן(1) לא יוטל מס עסקים לגבי מלאכה
 או עסק שאין להם מקום פיזי מסויים בתחום הרשות המקומית ושאינם
 אלא עיסוק בפעולות עזר צדדיות של מלאכה או עסק שעיקרם מתבצע

 מחק לתחומה של הרשות המקומית.״

י 1948, תדס׳ 2 מס׳ 1659, עמ׳ 513; ס׳׳דז תש״ט, עמ׳ 43; ״  1 ע״ר 1945, חרס׳ 1 מס׳ 1436׳ עני׳ 115; ע
 ס״ח תישי״ב, עמי 296; סייח ודשט״ז, עמ׳ 38; ס׳-וז חשי־-ח, עמי 35.
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע בא לשנות את הוראות החוק הקיים בעקבות ההמלצות של הועדה לבדיקת

ר א׳ ויתקון׳ ״  שיטת המסים ברשויות המקומיות, בראשותו של שופט בית המשפט העליון׳ ד

 וכן כדי להביא להבהרת יתר בהודאה בדבר הטלת המם.

 סעיף 3 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)׳ 1945, קובע לאמור:

 ״כוחה של רשות 3. (1) רשות מקומית רשאית, בהוק עזר, להטיל על בל אדמ העוסק בתחומה במלאכה או
 מקומית לחרים בעסק מן המפורטים בחוק העזר, בין שניהולם בתחום הרשות המקומית ובין שהוא במקום אחר,
 מס עסקים מם שייקרא בעידית ״מס עסקים עירוני״ ובמועצה מקומית ״מס עסקים מקומי״, בשיעור שייקבע
 בחוק עזר ושלא יעלה על אלפיים לידות לשנה לכל מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק
 האמורים, בלי שמציאותם של מלאכה או עסק של אותו אדם במקום אחר, בין בתחום הרשות
 המקומית ובין מחוצה לה, תשפיע על קביעת שיעור מס העסקים במקום.הנדון, והמס ייקבע לפי

 ממדי העסק והמלאכה באותו מקום בלבד, לפי מבחני הדירוג שנקבעו מכוח סעיף קטן(2).
 (2) כל חוקי-עזר, שיותקנו לפי הכוחות אשר הוענקו בסעיף זה, יכולים —

 (א) מתוך כפיפות למכסימום של אלפיים לירות ישראליות לשנה הנזכר בסעיף
 קטן(1) — להטיל סכומי־מס,שונים על מלאכות או עסקים שונים, הנקובים בחוקי
 העזר או על סוגים או תיאורים שונים של מלאכות או עסקים, הנקובים כך, ובלי
 לפגוע בכללות הוראותיו הקודמות של םעיף־קטן זה, יכולים הם להטיל בל אותם
 סכומי־מס שונים בסולם מודרג, בין לפי שבר דירה, המשתלם על כל מקום שבו
 עוסקים באותם מלאכה או עםק, ובין לפי גדלם או מספר לקוחותיהם של כל מלאכה

 או עסק באלה, או בבל אופן אחר שיהיה עשוי להיקבע בחוקי העזר;
 (ב) לקבוע שהמס ישולם במלואו באותו תאריך, שיהיה עשוי להינקב בחוקי העזר,

 או באותם שיעורים ובאותם תאריכים, שיהיו עשויים להינקב בך.
 (3) שר הפנים דשאי להתקין תקנות משלימות לביצוע סעיף זה.״

 ואלה עיקרי השינויים המוצעים:

 (א) התקרה של אלפיים לירות נקבעה בשנת תשט״ז; מוצע כעת להעלות אותה

 לחמשת אלפים לירות לשנה,

 (ב) ההוראה המסמיכה את הרשויות המקומית להטיל מס עסקים נקבעה בנוסח הקיים

 בתיקון לפקודה משנת תשי״ח. מגמתו של התיקון, כפי שבאה לידי ביטוי בדיונים בכנסת,,

 היתה למנוע שכל רשות מקומית תטיל מס עסקים על עסק לפי המבחן של ההיקף הארצי

 של אותו עסק׳ להבדיל מההיקף המקומי בלבד. אולם בית המשפט העליון בע״א 168/59

 (פסקי דין י״ג, עמי 1339) סייג את המגמה הזאת וקבע הלכה׳ שנוסחה על ידי בית המשפט

יפו בע״א 93/63/6 (פסקים מחוזיים ל״ז׳ עמ׳ 61) בזה הלשון: ב־ אבי  המחוזי בתל־

 ״(א) היה ניהול העסק בתחום העיריה לא בא החוק המתקן לשנות כלום מהוראות

 הפקודה כפי שנתפרסמו בעי׳א 368/54 (פסקים עליונים י״ט 18); ופשר הדבר

 ששיעור המס ייקבע לפי ממדי העסק שבתחום הניהול׳ להבדיל מאשר בתהום

 (העשוי להיות מצומצם יותר) של המקום;

 (ב) היה ״ביצוע״ לבדו בתחום העיריה׳ בעוד ניהול העסק מחוץ לתחומה,

 תופסת ההגבלה הגיאוגרפית של החוק המתקן, כלומד שיעור המם יצומצם לפי

 ממדי העסק שבתחום המקום.״

 החוק המוצע בא להשלים ולקבוע בהתאם למגמת הכנסת מאז, שגם אם מקום העסקים

 הוא מקום הניהול המרכזי של עסקים ארציים, אין להשתמש בממדים הארציים של העסק

 כמבחן להטלת המס על מקום שבו נמצא מרכז הניהול. בענין זה הוגשה לכנסת החמישית

(מס׳ 5), תשכ״ה-1964 (הצעות ם)  הצעת חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקי

 חוק 632, תשכ״ה׳ עמי 70)׳ אך הכנסת החמישית לא סיימה את הדיון בה.

 •הצעות חוק 699׳ ,ט״ז באבתשב״ו,־1966.»2ר



פו (פסקי דין י׳יג, עמ׳ י ב־ אבי  (ג) גע״א 198/59, עולמית בע״מ נגד עירית תל־

 1765), נקבע כי לצורך קביעת המם על מקום פלוני, שהוא רק חלק מעסק, יש להתחשב

 בצביון הכללי של העסק אף אם באותו מקום פלוני אין מבצעים פעולות מן הסוג של העסק

 הכללי. לאור דעות שונות שהביעו שופטים בסוגיה זו, מוצע להבהיר כי המם יוטל על כל

 מקום שבו עוסקים במלאכה או בעסק לפי אופי העיסוק שבאותו מקום בלבד. כך, למשל,

 מפעל תעשייתי המחזיק חנות למכירה קמעונית של תוצרתו יחוייב במס עסקים לגבי

 החנות בלי להתחשב בקשר שבין החנות והמפעל התעשייתי.

 (ד) החוק הקיים מונה כמה מבחנים שעל פיהם אפשר לדרג את מס העסקים, ובכללם־

. הועדה האמורה, בראשותו של השופט די׳ר א׳ ויתקון,  שכר הדירה, מספר הלקוחות ובו׳

 המליצה על הנהגת מבחנים אוביקטיביים שיצביעו, כללית, על מימדי העסק. מבחנים כאמור

 מפורטים בחוק המוצע.

 (ה) יש עסקים שמהותם, בתהומה של רשות מקומית פלונית, אינה אלא ביצוע

ק לתחומה של אותה רשות מקומית ואשר אין להם ח ר צדדיות של עסק המתנהל מ  פעולות עז

 מקום עסק קבוע במובנו המקובל, בגון אספקת התוצרת של מפעלים לסוחרים באמצעות

 רכב של המפעלים. מוצע לפטור עסקים כאלה מתשלום המם.

 הצעות חוה 699, ט״ז באב תעכ׳׳ו, 2:8.1966־

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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