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 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם׳ 10), תשכ״ז-1966

 תיקון סעיף 145 1. בסעיף 145 לפקודת מס הכנסה׳ (להלן - הפקודה)׳ בסעיף קטן(א), ברישה׳ אחרי
 ״רשאי פקיד השומה״ יבוא ״תוך חמש שבים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדו״ח״.

 ת-קון סעיף 147 2. בסעיף 147 לפקודה׳ בסעיף קטן(א)׳ במקום ״תוך שנת המם או תוך שש שבים
 לאחריה״ יבוא ״תוך התקופה המסתיימת כתום שנה לאחר התקופות שנקבעו בסעיפים
 145 (א) או 152נג)׳ לפי העניך׳ ובמקום הסיפה המתחילה במלים ״ואם עשה הנישום״ יבוא
 ״ואם עשה הנישום אחד מן הדברים המפורטים בסעיפיםד21או 220׳ רשאי הנציב לדרוש
 פרוטוקול כאמור תוך תקופה המסתיימת כתום עשר שנים לאחר התקופות שנקבעו כאמור״.

1 3. בסעיף 152 לפקודה׳ אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: 5 2 י!1 '׳5  חי?יז 3

 ״(ג) אפ תוך חמש שנים מתום שנת המס שבה מסר אדם את
 הדוי׳ח לפי סעיף 131 או תוך ששה חדשים מיום שהגיש את הודעת
 ההשגה׳ הכל לפי המאוחר יותר׳ לא הושג הסכם כאמור בסעיף קטן(א)
 ולא השתמש פקיד השומה בסמכויותיו לפי סעיף קטן(ב)׳ יראו את ההשגה

 כאילו נתקבלה.״

 תחילה 4. דו״ח לפי סעיף 131 או הודעת השגה לפי סעיף 150 שהגיש אדם לפני פרסום חוק זה
 ברשומות׳ יראו אותם לענין סעיפים 145 (א), 147 (א) ו־152(ג) לפקודה כאילו הוגשו

 ביום פרסום החוק.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על פי הוראות פקודת מס הכנסה (סעיפים 145 ו־152), דשאי כיום פקיד השומה לערוך
 שומה לשנת מם מםויימת ולתקנה ללא סייג בזמן. העדר סייג כזה עשוי לגרום קשיים
 לנישום׳ באשר אינו יודע מתי תיעשה שומת הכנסתו; כמו־כן מקשה העדר סייג כאמור
 על קיום מסגרת עבודה המחייבת את עובדי המס. מוצע איפוא לקבוע בפקודה הוראות בדבר

 סייג כזה.

 ואלה ההוראות:

 1. התקופה שבה מוסמך פקיד השומה לעשות שומה למפרע לשנת מם פלונית, תוגכל
 לתקופה של חמש שנים בלבד׳ שתחילתה מתום שנת המס שבה הגיש הנישום את ההצהרה

 על ההכנסה שהיתה לו אותה שנה פלונית (סעיף 1) .

 2. קיימת אפשרות׳ שמסיבה זו או אחרת הוגשה השגה על השומה בתום תקופת חמש
 השנים האמורה: במקדה כזה יינתן לפקיד השומה זמן של ששה חדשים מיום הגשת ההשגה

 כדי שיטפל בה כראוי נםעיף 3).

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשכ׳׳ב׳ עמי 60׳ 129; חשכ״ג׳ ענל׳ 73; תשכ״ד׳ עמ׳ 86׳
 114; תשכ״ה׳ פמ׳ 28׳ 290; תשב-׳ו׳ עמ׳ 34׳ 33.
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 3. לפי סעיף 147 לפקודה רשאי נציב מם הכנסה׳ ביזמתו הוא או לבקשת הבישום
 לדרוש, תוך שש שנים שלאחר שנת המס שלגביה נעשתה השומה, פרוטוקול של כל הליך
 שפקיד השומה נקט בו ולתת כל צו שייראה לו כדי לתקן טעות שחלה בו. סמכות זו נתונה
 לנציב במשך חמש עשרה שנה׳ לאחר שנת מס שלגביה עבר הנישום עבירה שיש עמה זדון

 או מרמה כמפורט בסעיף 220 לפקודה.
 מוצע להתאים הוראות אלה לתיקון המוצע לעיל לגבי תקופת השומה׳ ולקבוע כי:

 (U הנציב יהא רשאי לדרוש פרוטוקול לשם תיקון שומה׳ תוך שש שנים
 מהשנה שבה הגיש הנישום הצהרתו:

 (2) הנציב יהא׳ רשאי לדרוש פרוטוקול תוך 15 שנה לאחר תום השנה שבה
 הגיש הנישום את הצהרתו, אם נתגלה שעבר עבירה שיש עמה זדון לפי סעיף

 •220 לפקודה;
 (3) סמכותו של הנציב לפי (2) תורחב גם למקרה שהנישום עבר עבירה
 לפי סעיף 217, שענינו מסירת דו״ח לא נכון והשמטת הכנסה ממנו ללא

 הצדק סביר (סעיף 2).
 4. הוראות החוק המוצע יחולו גם על הצהרות שהוגשו לפני.תחילת חוק זה, שלא להפלותן
 לרעה, וכדי ליתן מצד שני שהות לעובדים לסיים את הטיפול בהצהרות התלויות ועומדות

 ביום תחילת החוק.

 ואלה סעיפי החוק העיקרי אשר החוק המוצע בא לתקנם או מאזכר אותם:
 מי חייב בדו״ח 131. (א) אלה חייבים להגיש דו״ח כאמור להלן:

 (1) יחיד תושב ישראל שהכנסתו החייבת לפני הניכויים לפי הסעיפים 34—43 עולה
 על סכום הניכוי לפי סעיף 34;

 (2) תושב־חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת;
 (3) חבר בני־אדם שהיתה לו הכנסה חייבת או שהיה לו הפסד כמשמעותו בסעיף 28;
 (4) כל אדם שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דו״ח ואפילו הוא פטור מחובת הגשת

 דו״ח.
 (ב) דין וחשבון על פי סעיף קטן(א)(3) יהיה מאושר מל ידי רואה חשבון כמשמעותו
 בחוק רואי חשבון, תשט״ו—1955, ומתואם על ידיו לצרכי המם אלא שבחבר בני־אדם שהוא
 אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח, דשאי לאשר את הדיךוחשבון ולהתאימו לצרכי המס

 גם פקיד ברית הפיקוח שנרשם בדין אצל דשם האגודות השיתופיות.
 (ג) שר האוצר רשאי לקבוע בצו את נוסח האישור וההתאמה באמור בסעיף קטן(ב).

 סמכות לשום 145. (א) מסר אדם דו״ח, רשאי פקיד השומה לעשות אחת מאלה:
 (1) לאשר את הדו״ח ולערוך את השומה לפיו;

 (2) לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו החייבת של אוחו אדם ולשום אותו
 בהתאם לכך, אם יש לו טעמים סבירים להניח שהדו״ח איננו נבון;

 (3) לאשר את הדו׳׳ח אישור זמני ולדרוש תשלום המס המגיע לפיו, בלי לפגוע
 בזכותו לקבוע אחדי כן את סכום הכנסתו של אותו אדם לפי פסקה(2), ודין דרישת

 תשלום כאמור כדין הודעת שומה לפי סעיף 149.
 (ב) לא מסר אדם דו״ח ופקיד השומה סבור שאותו אדם חייב לשלם מס, רשאי הוא לקבוע
 לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו החייבת של אותו אדם ולשום אותו לפי 1ה, אלא ששומה זו

 אינה משפעת על בל אחריות אחרת של אותו אדם על שלא מסר דו״ח או שהזניח למסרו.
 • סמכות הנציב 147. (א) הנציב רשאי, ביזמתו הוא או לבקשת הנישום, תוך שנת המס או תוך שש שנים
 לעיין ולתקן לאחריה, לדרוש את הפרוטוקול של כל הליך לפי פקודה זו שנקט פקיד שומה, ומשקיבל את
 הפרוטוקול רשאי הוא לערוך בל חקירה שתיראה לו, או להביא לעריכת חקירה כאמור, ורשאי
 הוא, בכפוף להוראות פקודה זו, ליתן בענין זה כל צו שייראה לו; ואם עשה הנישום לגבי שנח
 מס אחד הדברים המפורטים בסעיף 220, רשאי הנציב לעשות כאמור תוך חמש עשרה שנה לאחר

 אותה שנת מם.
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 150. היה אדם חולק על השומה, רשאי הוא לבקש מאת פקיד השומה, בהודעת השגה, בכתב׳
 להזור ולעיין ולשנות את השומה; בקשה כאניור תפרש בדיוק את הגימוקים להשגה על השומה
 ותוגש תוך חמישה עשר יומ מיום המצאת הודעת השומה, אלא שאם הוכח להנחת דעתו של פקיד
 השימה, שהאדם דחדלק על השדמה היה מנוע מהגיש את הבקשה תוך המועד האמור, משום שהיה
 נעדר מן הארץ או חולה או מכל סיבה סבירה אחרת, רשאי הוא להאריך את המועד ככל שנראה

 סביר לפי הנסיבות.
 152. (א) מקום שהנישום המשיג על השומה שנערכה לו בא לידי הסכם מם פקיד השומה על
 הסכום שעליו הוא צריך להיות נישום, תתוקן השומר׳ לפי זה ותומצא לנישום הודעה על המס

 שעליו לשלם.
 (ב) לא הושג הסכם, יקבע פקיד השומה את המס בצו שככתנ, ורשאי הדא לקיים בו את

 השומה, להגדילה או להפחיתה,
 217. אדם אשר ללא הצדק סביר ערך דו״ח לא נכון, מתוך שהשמיט הכנסה כלשהי שעליה הוא
 נדרש לפי הפקודה למסור דו״ח, או מתוך שרשם אותה בחסר, או אדם שמסר ידיעות לא נכונות
 בנוגע לכל ענץ או דבר המשפיעים על חיובו במס או על ח־ובו של אדם אחר או של שותפות,
 דינו — מאסר שכה אחת או קנס 3000 לירות וסכום ההסר בהכנסה שנקבעה מחמת אותם דו״ח או
 ידיעות לא נכונים או שעלולה היתה להיקבע, אילו.נתקבלו הדו״ח או הידיעות כנכונים, או שני

 המגשים באחד.
 220. אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת
 העבירות המנויות להלן, דינו — מאסר ארבע שנים או קנס 10000 לידות ופי אחד וחצי מסכום

 ההכנסה שהעלים או שהתכוון להעלים, או שני הענשים כאחד; ואלו הן:
 (1) השמיט מתוך דו״ת שנערך על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו״ח;

 (2) מסר בדו״ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כתבות;
 (3) השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת

 ידיעות ש:עדבה אליו על פי הפקודה;
 {4) הכין או קיים, או הרשה אדם להבין או לקיים, פנקסי" חשבונות כוזבים או

 רשומות אחרות בחבות, או שזייף גו הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;
 (5) השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן.

 זבות השגה לפני
 פקיד השומה

 הסכם או
 החלטה בהשגה

 דו״ח וידיעות
 לא נכונים

 מרמה וכוי

r, 22.11.1966״c3׳n5 הצעית חוק 708, ט׳ בבםז 
 הודפם ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 12 אגורות


