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ם הממשלה ע ט ת בזה הצעת חוק מ מ ס ר פ ת  מ

 הוק לתיקון פקודת מס הכנסה(מס׳ 12), תשכ״דז-1968

 תיקוןסעין־9 1. בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה• (להלן - הפקודה), בסופו יבוא:

 ״(16) הכנסתו של עולה שנכנס לישראל ביום כ׳ כאדר ב׳
 תשכ״ז (1 באפריל 1967) או לאחר מכן, כמפורט להלן: 1200
 לירות לכל חודש משנים עשר החדשים הראשונים לעלייתו
 לישראל, 700 לירות לכל חודש משנים עשר החדשים שלאח
 ריהם ו-200 לירות לכל חודש משנים עשר החדשים שלאח
 ריהם: פטור זה יינתן לשנת מס שכולה או מקצתה נמצאת
 בתקופת שלושים וששה החדשים האמורים, לפי מספר החדשים
 שהעולה ישב בישראל באותה שנת מס; בפסקה זו, ״עולה׳•׳ -
 מי שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות,
 תש״י-1950 2, או מי שנמנה עם סוג בנ־1 אדם ששר האוצר

 קבע שדינם כדין עולה לענין זה.״

 היקוןסעיף10 2. האמור.. בסעיף 10 לפקודה יסומן כסעיף קטן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) לענין סעיף קטן(א) ידאו הכנסתו של יחיד תושב ישראל
 כהכנסה הכוללת תוספת יוקר.״

ף 40 3. בסעיף 40 לפקודה י־ י ע  תיקון ס

 (1) כסעיף קטן(א) -
 (א) בפסקה (1), במקום הסיפה המתחילה במלים ״משלושת הילדים
 הראשונים״ יבוא ״משני הילדים הראשונים ו־1000 לירות בעל כל ילד

 נוסף״;
 (ב) במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) לא יותר ניכוי לפי סעיף קטן זה בעד ילד שהיתה לו
 בזכות עצמו, בשבת המם, הכנסה העולה על 600 לירות, אלא
 אם צירף ההורה את העודף על 600 הלירות להכנסתו הוא;
 הכנסה ממענק לימודים או מהענקה חינוכית אחרת לא תבוא

 בחשבון 600 הלירות:״
 (2) בסעיף קטן נב), במקום ״יותר לו ניכוי של 60 לירות בעד כל ילד כאמור״
 יבוא ״יותר לו, במקום הניכוי לפי סעיף קטן(א), ניכוי של 200 לידות בעד

 כל ילד כאמור״.

 4. בסעיף 41 לפקודה, בסעיף קטן(ב), במקום ״1000 לירות״ יבוא ״1700 לירות״, במקום
 ״1200 לירות״ יבוא ״2100 לירות״ ובסופו יבוא ״שר האוצר רשאי בצו לשנות סכומים אלה״.

 תיקון סעיף 41

 ב דיני מדינת ישראל׳ נוסח חרש 6, עמ׳ 120; ם״ח תשכ״ב׳ עמ׳ 60׳ 129; תשכ״ג, עמי 73; השב״ד׳ עמ׳ 86׳ 114;
 תשכ״ה׳ עמ׳ 28׳ 290; תשכ״ו׳ עמי 34׳ 38; תשב״ז׳ עמי 18׳ 94.

 2 ם״ח תש״י׳ עמי 159; ס״ח תשי־״ד׳ עמי 174.
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 . בסעיף 42 לפקודה - תיקון סעיף 42
 0) בסעיף קטן(ב), במקום ״ל״1150 לידות״ יבוא ״בסכום של 650 לירות״;
 (2) בסעיף קטן(0, במקום ״למחצית ההפרש״ יבוא ״לשני שלישים מן
 ההפרש״ ובמקום ״לבין 1150 לירות, אך לא יותר מ־400 לירות״ יבוא ״לבין

 סכום הניכוי המוגדל כאמור בסעיף קטן(ב), אך לא יותר מ־850 לירות״.

 , בסעיף 45 לפקודה, בסעיף קטן(ב)(1), במקום ״1200 לידות״ יבוא ״1500 לירות״. תיקון סעיף 45

 י. (א) עולה שנכנס לישראל בתקופה שמיום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965) פטור מיוחד

ת לעולה בשנות נ ש ׳ בניסן תשכ״ו (31 במרס 1966) יהיה פטור ממס על 2400 לירות מהכנסת!־ ב  :ד יום י
 י המס 1967

 ;מס ז?י19• ו-1968
 (ב) עולה שנכנס לישראל בתקופה שמיום י״א בניסן תשכ״ו(1 באפריל 1966) עד
 ום י״ט באדר ב׳ תשכ״ז(31 במרס 1967), יהיה פטור ממם על 8400 לירות מהכנסתו בשנת

 זמם 1967 ועל 2400 לירות מהכנסתו בשנת המס 1968.
 (ג) בסעיף זה, ״עולה״ — כמשמעותו בסעיף 9(16) לפקודה, ו״שנת מם״ —

 ^שמעותו בסעיף 1 לפקודה.
. (א) סעיף 2 יחול לגבי שנת המס 1961 ואילך. תחולה í 

 (ב) סעיף 1 יחול לגבי שנת המס 1967 ואילך.
 (ג) סעיפים 3 עד 6 יחולו לגבי שבת המס 1968 ואילך.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. בעקבות מדיביות הממשלה לעידוד העליה מוצע להקל על היקלטותו של עולה חדש,
 שעלה לישראל אחרי 31.3.67, במתן פטור מיוחד ממס על הכנסתו בשביס הראשונות לעלייתו
 (סעיף 1). פטורים מסויימים יינתנו גם לעולים שנכנסו לישראל אחרי 1 באפריל 1965

 (סעיף 7).

 2. עד לתחילת תקפו של הנוסח החדש של הפקודה, בשבת המס 1961, היה דין מפורש
 שתושב ישראל זכאי לפטור ממס לגבי תוספת יוקר על הכנסה שאיננה מעבודה (הוראות
 סעיף 8א לפקודה בנוסח הקודם והוראת סעיף 11 לחוק לתיקון הפקודה משבת 1956), אף
 שאיננה כוללת תוספת יוקר. בפסק דין של ביהמ״ש העליון(ע״א 609/65, פד׳׳י כ׳(2) 695)
 בקבע, כי עם החלת הבוםח החדש של הפקודה בוטל סעיף 11 האמור, ונמצא שעל סי הפקודה

 לא מגיע כיום פטור תוספת יוקר לעצמאים על הכנסות שאינן כוללות תוספת זאת.
 É מוצע איפוא לתקן את סעיף 10 לפקודה כך שהוראת סעיף 11 הנ״ל שבוטלה תיכלל

ו שבית והכנסתו של יחיד תושב ישראל יראו כהכנסה הכוללת תוספת יוקר (סעיף 2). » 

 3. בעקבות המגמה לעידוד הילודה מוצע להגדיל את הניכוי בעד ילדים ל־1,000 לירות
 בעד הילד השלישי ובעד כל ילד בוסף (כיום הניכוי הוא 500 לירות בעד הילד השלישי,

 650 לירות בעד הילד הרביעי ו־700 לירות בעד כל ילד בוסף)(סעיף 3 (1) (א)).

 4. הניכוי ניתן כיום רק בעד ילדים שאין להם בזכות עצמם הכבסה העולה על 600 לירות
 | בשנת המס (למעט הכנסה ממעבק לימודים או מהענקה חינוכית אחרת כיוצא מה). אך
 לעתים הכנסתו של ילד עודפת על 600 לירות בסכום מועט בלבד, והפסד הניכויים הנגרם
 על ידי כך להורה אינו עומד בשום יחס לעודף האמור (לדוגמה: אלמן שלבנו הכנסה של
 700 לירות יפסיד, בשל 100 הלירות העודפות על 600 לירות, ניכויים בסכום של 1,500 לירות:
 500 לירות ניכוי בעד ילד לפי סעיף 40 (א)(1) לפקודה ו־1000 לירות ניכוי נוסף לאלמן
 אב לילד לפי סעיף 40 (א)(2) לפקודה). מוצע איפוא לאפשר להורה לשמור על זכותו
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 למלוא הניכוי אף בעד ילד שהכנסתו עולה על 600 לירות, ובלבד שיצרף את הכנסת היל
 העולה על 600 לירות להכנסתו הוא (סעיף 3 (1) (ב)).

 5. (א) הניכוי הניתן לנישום לפי סעיף 40 (ב) לפקודה בשל ילדיו שלא מלאו להם 0
 שנה והם בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי״ט-1959 ננוסח משולב], יוגדי

 ל־200 לירות (כיום הניכוי הוא 60 לירות).

 (ב) הניכוי האמור ניתן במקום הניכוי הרגיל המגיע להורה בעד ילד לפי סעץ
 40 (א) לפקודה, ומוצע לומר זאת במפורש בגוף הסעיף, שאינו בהיר די צרבו לענין זו

 (סעיף 3(2)).

 6. הניכוי בעד קרובים לפי סעיף 41 (ב) לפקודה מוגבל לכן משפחה, או להורה אחז
 שהכנסתו איבה עולה על 1000 לירות ולזוג הורים שהכנסתם אינה עולה על 1200 לירות.
 בהתחשב עם סכומי קיצבת הזקנה המשתלמת על ידי הביטוח הלאומי, מוצע עתה להעלות
 סכומים אלה ולהעמידם על 1700 לירות לבן משפחה נתמך יחיד ועל 2100 לירות לבן משפחד
 נתמך שהוא הורה שבן זוגו חי אתו. כדי להימנע מן הצורך לתקן את החוק עם כל על?!

 ביוקר המחיה, מוצע כי להבא יהא שר האוצר רשאי לשנות בצו את הסכומים האמורי
 בהתחשב בעליה בסכומי קיצבת הזקבה המשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי (סעיף 4).

 7. (א) אשה או ילד שהם בטולי יכולת לקיים עצמם ומוחזקים בבית, מזכים את הנישום
 המקיים אותם בהשלמת הניכוי הרגיל הניתן בעדם ל־1,150 לירות. מאחר שהניכוי הרגיל
 בעד אשה עולה על הניכוי הרגיל בעד ילד, נמצא כי השלמת הניכוי איבה שווה (350 לירות
 לגבי אשה, לעומת 650 לירות לגבי ילד). מוצע להשוות ניכוי נוסף זה כך שבמקום השלמה

 ל־1,150 לירות תבוא הגדלה של כל אחד מהביכויים האמורים ב־650 לירות (סעיף 5(1)).
 (ב) בני משפחה שהם נטולי יכולת לקיים עצמם ומוחזקים במוסד מיוחד, מזכים
 את הנישום המחזיקם במוסד בניכוי נוסף בסכום השווה למחצית ההפרש שבין הוצאות
 ההחזקה הממשיות לבין 1,150 לירות (שהוא סכום הביכוי הניתן למי שמחזיק בני משפחה
 אלה בביתו, כפי שתוקן עתה לגבי אשה ל־1450 לירות). מוצע, להעלות את סכום הביכוי

 ולהעמידו על 2/3 ההפרש ולהעלות את התקרה מ־400 לירות ל־850 לירות (סעיף 5 (2)).

 8. כדי לסייע בהרחבת ביטוח חיים של הנישום או של אשתו, או בהגדלת הסכומים
 המצטברים בקופות גמל לזכות הנישום, מוצע להגדיל את התקרה לגבי זיכוי ממס בשביל

 מטרות אלה ל־1500 לירות (במקום 1200 לירות כיום) (סעיף 6).
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