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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק מילויה בטחון, תשל״א-1971
 1. בחוק זה -

 (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מם הכנסה! (להלן - הפקודה),
 אם אין בחוק זה הוראה אחרת;

 (2) ״הכנסה חייבת״ - הכנסתו החייבת של אדם בשנת המם 1971, לרבות
 דיווח הון והכנסה כמפורט בםעיף 3 לפקודה, פרט לסעיף קטן(ד) שבו, למעט -

 (א) הכנסה מעבודה שחל עליה סעיף 123 לפקודה;
 (ב) הכנסה מריבית שלגביה ניתנת הנחה לפי כל דין,

 ולגבי קיבוץ — הכנסה כאמור כפי שהיא נקבעת על פי סעיף 57 לפקודה;
 (3) ״קיבוץ״ — לרבות מושב שיתופי או אגודה שיתופית אחרת בהתיישבות

 חקלאית שלגביהם ניתנה הוראה בהתאם לסעיף 61 לפקודה;
 (4) ״התאריך הקובע״ - י״ט בחשון תשל״ח (31 באוקטובר 1977).

 2. אדם יהא חייב למדינה בשנת המם 1971 במילווה בטחון בשיעור של 7% מהכנסתו
 החייבת (להלן - המילווה).

 3. (א) ואלה פטורים ממילווה.•
 (1) יחיד שהמס שהוא חייב בו בשנת המס אינו עולה על 60 לירות;

 (2) תושב־חוץ - לגבי הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (2), (4) ו־(5)
 לסעיף 2 לפקודה;

 (3) ״עובד יומי״ — כמשמעותו בתקנות שיותקנו לענין דה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) - אם נגבו סכומים על חשבון המילווה ממי
 שפטור ממנו, יחולו הוראות אלה:

 (1) נגבה סכום שאינו עולה על 5 לירות - לא יוחזר הסכום;
 (2) נגבה סכום העולה על 5 לירות - יינתנו תעודות מילויה על פי סעיף 6;
 ואולם אם נגבה סכום כאמור מאיש ואשה ביחד, רשאי פקיד השומה לפעול
 בהתאם להוראות פסקה (1) לגבי סכום של פחות מחמש לירות שנגבה מאחד

 מבני הזוג.

 הגדרות

 הטלת המילווה
 ושיעורו

 פטורים

 4. (א) המילווה ישא ריבית בשיעור של 5% לשנה -
 (1) החל מיום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972) - על מקדמות ששולמו

 במועדן על פי סעיף 9 ועל המילווה שנוכה במקור על פי סעיף 10;
 (2) החל מיום ט׳ בניסן תשל״ד(1 באפריל 1974) - על יתרות המילווה ששול

 מו עד התאריך הקובע.

 (ב) הריבית תהיה פטורה ממם הכנסה.

 המילווה ישא
 דיגית

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תש״ל/ עמ׳ 153.
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 •י 'ז

 5. (א) •בסעיף זה - - המירוה צמוד
י ד מ  (1) ״מדד יוקר המחיה״ - כמשמעותו בחוק מילווה בטחון, תשי״ז-1956 2; ל

 (2) ״מדד יסודי״ -
 (א) מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1971 לגבי מק1מות ששולמו

 במועדן על פי סעיף 9 ולגבי מילווה שנוכה במקור על פי סעיף 10•
 >ב) מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1973 לגבי יתרות המילווה

 ששילם אדם עד לתאריך הקובע;
 (3) ״מדד חדש״ - מדד יוקר המחיה שיתפרסם לחודש דצמבר של שנת

.1983 

 (ב) קרן המילווה תהיה צמודה למדד יוקר המחיה; נתברר בעת פרעונו של המילווה
 כי ה$דד החדש עולה על המדד היסודי, ייפרע המילווה כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור

 העליה של המדד החדש.

 6. (א) על סכומי מילווה ששילם אדם יינתנו לו תעודות הרשומות על שמו. תעודות מילווה

) התעודות יינתנו - ב )  י

 (1) על סך כל המקדמות ששילם אדם על פי סעיף 9 ועל סך כל המילווה
 שנוכה במקור על פי סעיף 10, עד ליום כ׳ בניסן תשל״ה(1 באפריל 1975);

 (2) על יתרות המילווה ששילם אדם עד לתאריך הקובע, עד ליום כ״ג באדר
 ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בשנת 1970 ניתן חוק מילווה בטחון, תש״ל^1970, שבא להחליף את מילווה הבטחון
 מרצון שהיה נהוג לפני כן. הואיל וצרכי הבטחון לא פחתו, מוצע להמשיך במילווה זה שנה
 נוספת. החוק המוצע מנוסח בלשונו ובמתכונתו של החוק שקדם לו, אלא שבחוק החדש מוצע

 ליתן פטור ממילווה -

 (1) להכנסה מעבודה בשעות נוספות, לרבות עבודה במשמרות לילה;
 (2) להכנסה מריבית שלגביה ניתנת לפי כל דין הנחה ממם הכנסה;

 (3) ליחיד שמם הכנסה שהוא חייב בו בשנת המס אינו עולה על 60 לירות.

 שינוי זה מחייב תיקון מהותי רק בסעיף 1 ובסעיף 3, אולם מטעמי ניסוח מוצע ליתן
 חוק חדש לשנת המם 1971 במקום לתקן תיקונים טכניים ברוב רובם של סעיפי החוק הקיים.

 סעיף 3 החוק העיקרי,פוטר ממילווה בטחון יחיד
 (א) (1) הפטור ממם הכנסה. נמצא/ שאדם החייב
 במס הכנסה כלשהו/ אף של לירה אחת/ חייב במילווה.
 מסקנה זו פוגעת באנשים מעוטי הכנסה ומרובי צרכים
 שאחרי הזיכויים הניחנים להם בשל הוצאוח סוציאליות
 הם חייבים בכל זאת במס הכנסה פעוט׳ וממילא חייבים
 במילווה בטחון במלוא הסכום. הדבר מצוי ביותר באזורי

 פיתוח ובשכבות מעוטות הכנסה שבערים.
 על כן מוצע לקבוע/ כי מי שהמס שהוא חייב בו אינו

 עולה על 60 לידות לשנה - יד׳א פטור מהמילווה.

 סעיף 1 מגמת ההצעה לפטור הכנסת עבודה מחובת
 (2) (א) מילווה בטחון היא לעודד את הרצון לעבו
 דה בשעות נוספות ובמשמרת לילה/ כדי להקל על המחסור

 בידים עובדות ולהגביר את הניצול היעיל של הציוד.

 סעיף 1 כדי למנוע פגיעה במשקיעים בתכניות
 (2) (ב) חסכון וכמילוות שכספיהם משמשים או
 מיועדים למטרות שהמדינה מעונינת בהן/ ובמגמה לעודד
 השקעות נוספות מסוג זה/ מוצע לפטור ממילווה הבטחון

 את הריבית המשתלמת עליהן.

 2 ס״ח תשי״ז/ עמ׳ 8.
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 (ג) התעודות לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות לשעבוד או להעברה פרט להעברות
 מכוח הדין, אלא אם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע אחרת בתקנות

 ובתנאים שקבע.

 (ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את ההוראות
 והתנאים שיחולו על תעודות המילווה, לרבות בדבר הוצאתן ופדיונן ובדבר היתרות שסכומן

 קטן מהערך הנקוב הנמוך ביותר של תעודות המילווה.

 (ה) התעודות יהיו רק על סכום לירות המתחלק לחמש ללא יתרה.

 7. (א) םך־כל סכומי המילווה ייפרע בשנים עשר שיעורים חדשי־ים בשנת המם 1984.

ר ו ג - לי ו ז ך  (ב) נפטר יחיד, ייפרע המילווה ששילם לבן־זוגו, ואם לא השאיר ב
 שיו, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשה בקשה לכך בצירוף תעודת המילווה.

 8. הריבית על סך־־כל המילווה תיפרע בשלושה שיעורים תלודשנתיים שווים, החל
 ביום כ״ט באלול תשל״ח (1 באוקטובר 1978).

 9. (א) החייב בתשלום מקדמות לפי סעיף 175 לפקודה לשנת המס 1971, ישלם על
 חשבון המילווה סכומים כמפורט בתוספת, במועדים הקבועים בסעיף האמור.

 (ב) החייב בתשלום מקדמות לפי סעיף 176 לפקודה לשנת המס 1971, ישלם על
 חשבון המילווה 20% מסך כל המקדמות שהוא חייב בהן לאותה שנת מם על חשבון המם

 ועל חשבון היטל הבטחון, במועדים הקבועים בסעיף האמור.

 10. (א) כל המשלם, או האחראי לשלם, תשלום שהוא הכנסת עבודה, קצבה או מלוג
 או אנונה, או הכנסה אחרת שנקבעה לענין סעיף 164 לפקודה ושר האוצר קבעה לענין סעיף
 זה - ינכה ממנה, עם המס שהוא חייב לנכות לפי סעיף 164 לפקודה, סכום נוסף על חשבון

 המילווה, באופן ובשיעורים שייקבעו בתקנות.

 (ב) רשאי שד האוצר בתקנות על פי סעיף קטן(א) לשלב את שיעורי הניכוי הא
 מורים עם שיעורי הניכוי שנקבעו לענין ניכוי מם ההכנסה והיטל הבטחון.

 11. שילם אדם סכומים על חשבון מס, היטל בטחון ומילווה, יהיה, לענין מתן תעודות
 מילווה, חלק המילווה בתוך םך־כל הסכומים ששילם כאמור, כיחס שבין סכום המילווה

 שהוא חייב בו לסך כל המס, היטל הבטחון והמילווה שהוא חייב בהם.

 12. על אף האמור בסעיף 2 ובכפוף לאמור בסעיף 3(ב) -

 (1) שילם אדם מקדמות על פי סעיף 9 בסכום העולה על סכום המילווה שהוא
 חייב בו, יראו את הסכום ששולם כאמור כסכום המילווה שהוא חייב בו;

 (2) מי שיש לנכות מהכנסתו סכומים על פי סעיף 10, יראו את הסכום שנוכה
 כאמור כסכום המילווה שהוא חייב בו.

 13. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מה יהיה דינו של מילווה
 שלא שולם עד התאריך הקובע; בתקנות אלה ניתן גם לקבוע כי המילווה ייהפך למס או שלא

 ייגבה.

 14. הוראות הפקודה יחולו על המילווה כאילו היה חלק מהמם, והוא במידה שאין בחוק
 זה הודאה אחרת לאותו ענין.

 15. שד האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא דשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 פרעון המילווה

 פרעון הריבית

 מקדמות על חשבון
 המילווה

 חובת ניכוי
 במקור

 קביעת סכום
 המילווה

 סופיות מקדמות
 וניכוי במקור

 מילווה שלא
 שולם עד

 התאריך הקובע

 תחולת הוראות
 הפקודה

 ביצוע ותקנות
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 תוספת
 (סעיף 9 (א»

 שיעורי המקדמות על חשבון המילווה יהיה כאלה:

 אם המקדמות על חשבון מס הכנסה והיטל בטחון לשנת מס 1971 (להלן - המקדמות)
 לא עלו על 600 לירות - 26 לירות ועוד 30 אגורות לכל לירה מן המקדמות;

 עלו המקדמות על 600 לירות ולא עלו על 900 לידות - 206 לירות ועוד 25 אגורות

 לכל לירה מן המקדמות שמעל 600 לירות;

 עלו המקדמות על 900 לירות ולא עלו על 1,500 לידות - 281 לידות ועוד 20 אגורות
 לכל לירה מן המקדמות שמעל 900 לירות;

 עלו המקדמות על 1,500 לירות ולא עלו על 2,100 לירות ־־ 401 לירות ועוד 17 אגודות
 לכל לירה מן המקדמות שמעל 1,500 לירות;

 עלו המקדמות על 2,100 לירות ולא עלו על 3,000 לירות - 503 לידות ועוד 15 אגורות
 לכל לירה מן המקדמות שמעל 2,100 לירות;

 עלו המקדמות על 3,000 לידות ולא עלו על 6,000 לירות -־ 638 לירות ועוד 13 אגורות
 לכל לירה מן המקדמות שמעל 3,000 לידות;

 עלו המקדמות על 6,000 לירות ולא עלו על 9,000 לירות - 1028 לירות ועוד 12 אגורות
 לכל לירה מן המקדמות שמעל 6,000 לירות;

 עלו המקדמות על 9,000 לירות ולא עלו על 12,000 לירות - 1388 לירות ועוד 11 אגורות
 לכל לירה מן המקדמות שמעל 9,000 לירות;

 עלו המקדמות על 12,000 לירות - 1718 לירות ועוד 10 אגורות לכל לירה מן המקדמות
 שמעל 12,000 לידות.

 הצעות חוק 934, י״ח גאדו־ תשל״א, 15.3.1971



 חוק היטל בטחון(תיקון מס׳ 3), תשל״א־1971

 תיקון סעיף 5 1. בסעיף 5 לחוק היטל בטחון, תשכ״ז—1967! -

 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״סעיף 124 או סעיף 125א״ יבוא ״סעיפים 124,
 125, 125א או 128״;

 (2) במקום כותרת השוליים יבוא ״הכנסות מסויימות״.

ה 2, תחולתו של חוק זה לגבי שנת המס 1971 ואילך. ל י ח  ת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ידי כך את שיעור המס עם השיעור החל על ריווח הון
 והכנסות מועדפות אחרות — מוצע להשוות גס את שיעור

 היטל הבטחון.
 אותה השוואה מוצע להחיל גם על הכנסה מדמי מפתח
 שחבר־בני־אדם מקבל/ אם הוא משלם את מם ההכנםה

 עליהם תוך 30 יום מיום שנתקבלו.

 המס הכולל - של מס הכנסה ושל היטל בטחון - המוטל
 על הכנסות מיוחדות הוא שווה לכולן/ והוא בשיעור

 של 40% (מזה %*32 מס הכנסה ו־7£% היטל בטחון).
 מאחר שבתיקון לפקודת מס הכנסה (מס׳ 16) הוצע
 להעלות את שיעור המם על הכנסות ממכירת פטנט ומדגם
 מ־25% ל־%*32/ החל משנת המס 1ד19/ ולהשוות על

 * ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 71; ם״ח תש״ל׳ עמ׳ 154.

 חוק מילווה חסכון(תיקון), תשל״א-1971

 תיקון סעיף 13 1. בסעיף 13 לחוק מילווה חסכון, תש״ל-1970!, במקום ״1975״ יבוא ״1974״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ההצעה להקדים את מועד פרעון המילווה בשנה אחת תחילת פרעון המילווה/ שהוא 1 באוקטובר 1975/ וזאת
 נובעת מהרצון לצמצם את פער הזמן שבין מועד חלוקת כדי למנוע עקיפת ההוראה שבחוק/ הקובעת כי התעודות

 תעודות המילווה/ שהוא 1 באפריל 1974/ לבין מועד לא יהיו סחירות. .

 1 ס״ח תש״ל/ עמ׳ 52.
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 חוק מילווה חסכון, תשל״א-1971
 1. בחוק זה — הגדרות

 (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה«: (להלן - הפקודה),
 אמ אין בחוק זה הוראה אחרת?

 (2) ״הכנסה כוללת״ — סך כל הכנסתו של אדם בשנת המם 1971 מן המקורות
0 לפקודה ומריווח ז )  המפורטים בסעיף 2 לפקודה ובסעיף 3 למעט סעיף קטן

 הון, לאחר קיזוז הפסדים לפי סימן ג׳ לפרק השני לפקודה ולאחר ניכוי —
 (א) הכנםה פטורה לפי סעיף 9 לפקודה;

 (ב) הכנסה שחל עליה סעיף 123 לפקודה;
 (a דיבידנד*.

 (ד) ריבית שלגביה ניתנת הנחה לפי כל דין;
 (ה) הוצאות לפי סעיף 17 לפקודה;

 (3) ״הכנסת עבודה״ - לרבות קצבה;

 (4) ״מעביד״ — כל המשלם הכנסת עבודה או האחראי לתשלומה;

 (5) ״עובד״ - יחיד המקבל הכנסת עבודה;

, (6) ״התאריך הקובע״ - י״ד בתשרי תשל״ה(30 בספטמבר 1974).  י

 2. (א) אדם יהא חייב למדינה בשנת המם 1971 במילווה חסכון על הכנסתו הכוללת הטלת המילווו!
י י ו ע י ש  בשיעור הנקוב בתוספת(להלן - מילווה על הכנסה). י

 (ב) מעביד יהא חייב במילווה חסכון בשיעור של 6% מסך כל הכנסת עבודה ששילם
 בשנת המם 1971 (להלן - מילווה מעבידים); ולגבי מילווה על הכנסה שלו יחולו הוראות אלה:

 (1) היה סך כל הכנסת עבודה ששילם כאמור שווה להכנסתו הכוללת או עלה
 עליה - יהיה פטור ממילווה על הכנסה;

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרת החוק המוצע היא לקיים את מדיניות׳ הממשלה שננקטה בשנת 1970 - הגבלת
 עליית השכר והמחירים ומימון הוצאות המדינה. לשם כך מוצע להאריך את החוק שנה

 נוספת ולהעלות את שיעור המילווה המוטל על המעבידים בשני אחוזים.
 עם זאת מוצע להקל במילווה לגבי עבודה בשעות נוספות, לרבות עבודה במשמרות
 לילה, וכן לגבי ריבית המשתלמת על השקעות בתכניות חסכון ומילוות מםויימים המיועדים

 למטרות מיוחדות ושלגביהם ניתנת הנחה ממם הכנסה.
 מטעמי ניסוח מוצע לחוקק חוק חדש לגבי שנת המם 1971 במקום לתקן את רוב סעיפי
 חוק מילווה חסכון, תש״ל-1970. החוק המוצע זהה לחוק הקיים פרט לשינויים המפורטים
 לעיל ושינויי תאריכים. מסיבה זו לא ניתן הםבר לכל סעיף וסעיף פרט לסעיפים שבהם

 חל שינוי לעומת החוק הקיים.

 טרות שהמדינה מעונינת בהם ובמילווח המיועדים למטרות
 כאמור, וכן במגמה לעודד השקעות נוספות מסוג זה/
 מוצע לפטור ממילווה החסכון את הריבית המשתלמת

 עליהן.
 סעיף כאמור במבוא/ מוצע להעלות את שיעור
 2 (ב) , המילווה החל על מעבידים מ־4% ל־6%.

 סעיף 1 במגמה לעודד את הרצון לעבודה בשעות
 (2) (ב) נוספות ומשמרת לילה ולהקל על ידי כך
 על המחסור בידים עובדות וכן להגביר את הניצול היעיל
 של הציוד/ מוצע לפטור הכנסה מעבודה כאמור מהמילווה.
 סעיף 1 כדי למנוע פגיעה בציפיותיהם של משקיעים
 (2) (ד) בתכניות חסכון/ שכםפיהם משמשים למ־

 1 דיני ג&דינת ישראל/ נוסח חדש 6/ תשכ״א/ עמ׳ 120; ס״ח תש״ל/ עמ׳ 153.
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 (2) היה סך כל הכנסת עבודה ששילם כאמור פחות מהכנסתו הכוללת -
 יהיה חייב במילווה על הכנסה רק על ההפרש ובשיעור שהיה חל אילו כל

 הכנסתו הכוללת היתה חייבת במילווה על הכנסה.

 (ג) מילווה מעבידים יחול, על אף האמור בכל דין, גם על חבר״בני־אדם שדינו
 לענין תשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים כדין המדינה.

 3. (א) ואלה פטורים ממילווה על הכנסה:
 (1) יחיד הפטור ממם:

 (2) ״עובד יומי״ ־־ כמשמעותו בתקנות שיותקנו לענין זה:
 (3) תושב חוץ - לגבי הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (2), (4) ו־(5)

 לסעיף 2 לפקודה.

, אם נגבו סכומים על חשבון מילווה חסכון ממי  (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א)
 שפטור ממנו יחולו הוראות אלה:

 (1) נגבה סכום שאינו עולה על חמש לירות - לא יוחזר הסכום;
 (2) נגבה סכום העולה על חמש לירות - יינתנו תעודות מילווה על פי סעיף
 12; ואולם אם נגבה סכום כאמור מאיש ואשה ביחד, רשאי פקיד השומה לפעול
 בהתאם להוראות פסקה (1) לגבי סכום של פחות מחמש לירות שנגבה מאחד

 מבני הזוג.

 4. (א) מעביד ינכה מהכנסת עבודה שהוא משלם סכום נוסף על חשבון מילווה על
 הכנסה, באופן ובשיעורים שייקבעו בתקנות; סכום זה ינוכה יחד עם המס שהוא חייב לנכות

 לפי סעיף 164 לפקודה.

 (ב) נוכה סכום על חשבון מילווה על הכנסה יראוהו כסכום המילווה על הכנסה
 שהעובד חייב בו על הכנסת העבודה שלו; סכום ששילם מעביד על חשבון המילווה שעובדו

 חייב בו על פי שומה שנעשתה בהתאם לסעיף 6, דינו כסכום שנוכה.

 5. מעביד ישלם לפקיד השומה את המילווה על הכנסה שניכה מעובדיו ואת מילווה
 המעבידים במועד שנקבע ויגיש לו באותו מועד דין וחשבון כפי שנקבע בתקנות.

 6. מעביד שהוראות סעיפים 4 ו־5 חלות עליו ולא ניכה מעובדיו מילווה על הכנסה, או
 לא שילם את מילווה המעבידים, או לא מסר לפקיד השומה דו״ח על הניכוי או התשלום
 כאמור, או מסר דו״ח אך לפקיד השומה יש טעמים סבירים להניח שהדו״ח איננו נכון -
 רשאי פקיד השומה לשום לפי מיטב שפיטתו את סכום המילווה על הכנסה שהמעביד היה
 חייב לנכות או את סכום מילווה המעבידים שהוא היה חייב לשלם, ודין שומה לפי סעיף זה

 כדין שומה לפי סעיף 167 לפקודה.

 7. (א) מילווה על הכנסה, למעט מילווה על הכנסת עבודה, המגיע על פי דו״ח לפי
 סעיף 131 לפקודה או על פי דו״ח משוער לפי סעיף 133 לפקודה, ישולם עם הגשת הדו״ח,

 ויתרת המילווה תשולם במועדים הקבועים בפקודה לתשלום יתרות מם.

 פטורים

 ניכוי במקור

 תשלום מילווה
 שנוכה ומילווה

 מעבידים

 שומות מילווה
 מעבידים ועובדים

 תשלום המילווה
 על הכנסה
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 (ב) שר האוצר רשאי לקבוע בצו, לגבי סוגים מםויימים של חייבים במילתה על
 הכנסה, כי עליהם לשלם מקדמות על חשבון המילווה, ואת שיעורי המקדמות ואופן התשלום

 ומועדיו.

 8. שילם אדם סכומים על חשבון מם, היטל בטחון, מילווה בטחון ומילווה על הכנסה, קביעת םכים
ה על המילווהעל ו ו ל י  למעט מילתה על הכנסת עבודה, יהיה, לענין מתן תעודות מילווה, חלקך מ

ה 6 נ נ  הכנסה בתוך סך כל הסכומים ששילם כאמור, לפי היחס שבין סכום המילווה על הכנסה ה
 שהוא חייב בו, לבין סך כל המם, היטל הבטחון, מילתה בטחון והמילווה על הכנסה שהוא

 חייב בהם.

 9. שילם מעביד סכומים על חשבון סך כל ניכוי המם, היטל בטחון, מילתה בטחון, ייחוס תשלומי
י י ג ע  מילתה על הכנסה של עובדיו ומילתה מעבידים, ייזקף התשלום, לענין מתן תעודות מילווה, מ

 תחילה על חשבון הניכויים והיתרה תיזקף על חשבון מילתה מעבידים.

 10. (א) המילווה ישא ריבית בשיעור של 5% לשנה — המילווה ישא
ת י ג י  (1) החל מיום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972) - לגבי מילתה שנוכה ד

 כאמור בסעיף 4, לגבי מילתה מעבידים ולגבי מקדמות ששולמו על פי סעיף
 7(ב);

 (2) החל מיום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974) - לגבי יתרות מילווה על
 הכנסה ששולמו עד התאריך הקובע.

 (ב) הריבית תהיה פטורה ממם הכנסה.

 11. (א) בסעיף זה — המילווהצמוד
 למדד

 (1) ״מדד יוקר המחיה״ - כמשמעותו בחוק מילתה בטחון, תשי״ז-21956;
 (2) ״מדד יסודי״ -

  (א) מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1971 - לגבי מי שזכאי לרי
 בית על פי סעיף 10(א)(1);

 (ב) מדד יוקד המחיה שיתפרסם לדצמבר 1973 - לגבי מי שזכאי לריבית
 על פי סעיף 10(א)(2) ן

 (3) ״מדד חדש״ - מדד יוקר המחיה שיתפרסם לחודש יוני שלפני מועד
 הפדעון.

 (ב) קרן המילווה תהיה צמודה למדד יוקר המחיה? התברר בעת פרעונו של חלק
 פלוני של המילווה כי המדד החדש עולה על המדד היסודי, ייפרע המילווה כשהוא מוגדל

 באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש.

 12. (א) על סכומי מילתה ששילם אדם או שנוכו מהכנסתו, עד התאריך הקובע, יינתנו תעודות מילווח
 לו תעודות רשומות על שמו, עד ליום כ׳ בניםן תשל״ה(1 באפריל 1975).

 (ב) תעודות המילווה לא יהיו סחירות.
 (0 התעודות יהיו רק על סכום לירות המתחלק לחמש ללא יתרה.

 2 ם*ח תשי״ז,««׳ 8.
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 (ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את ההוראות
 והתנאים שיחולו על תעודות המילווה, לרבות בדבר הוצאתן ופדיונן, וכן בדבר היתרות

 שסכומן קטן מהערך הנקוב הנמוך ביותר של תעודות המילווה.

 המילווה 13. סך כל סכומי המילווה והריבית שעליו ייפרעו בשלושה שיעורים שנתיים רצופים
 ב־1 באוקטובר של כל שנה, החל בשנת 1975.

 14. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות מה יהיה דינו
 של מילווה שלא שולם עד התאריך הקובע; בתקנות אלה ניתן גם לקבוע כי המילווה ייהפך

 למס, או שלא ייגבה.

 15. הוראות הפקודה יחולו על המילווה כאילו היה חלק מהמם, והוא במידה שאין בחוק זה
 הוראה אחרת לאותו ענין.

 16. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע
 לביצועו.

 מילויה שלא
 שולם עד

 התאריך הקובע

 תחולת הוראות
 הפקודה

 ביצוע ותקנות

ת פ ס ו  ת
 (סעיף 2(א);!

 א. שיעור המילווה על הכנסה של יחיד:

 שיעור המילווה על הכנסה
 (באחוזים מן ההכנסה הכוללת)

 סכום המס׳ לרבות היטל בטחון׳
 שחייב בו אדם לשנת המס(בלירות)

3  עד 480 2
 481 עד 1,140 3.0

 1,141 עד 1,500 2.8

 1,501 עד 2,100 2.6

 2,101 עד 2,880 2.2

 2,881 עד 4,320 2.0

 4,321 עד 5,520 1.8

 5,521 עד 7,560 1.7

 7,561 עד 9,900 1.6

 9,901 עד 14,400 1.4
 14,401 עד 18,180 1.2
 18,181 ויותר 1.1

 ב. שיעור המילווה על הכנסה החל על קיבוץ - לרבות מושב שיתופי או אגודה
 שיתופית אחרת בהתיישבות חקלאית שלגביהם ניתנה הוראה בהתאם לסעיף 61 לפקודה -
 יהיה כשיעור מילווה החסכון שהיה חל לפי הלוח שלעיל על יחידת משק אילו היתה היא

 החייבת במילווה.

 ג. שיעוד המילווה על הכנסה של חבר־בגי־אדם יהיה 2% מן ההכנסה הכוללת.
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 מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

א >: ו ב  מ

 התיקון המוצע בא להרחיב את חוג הפטורים ממס הכנסה, תוך קביעת תקרה לשיעורו
 של הפטור, להגדיל את סכומי הניכויים והזיכויים ממם הניתנים למטרות סוציאליות

 מסויימות ולעודד את רצון העבודה על ידי הקלות ממם על עבודת נשים ועבודה נוספת.

 התיקונים לפרטיהם הם:

ם י כ  (א) נ

 (1) הפטור המוענק כיום לעיוור ולנכה שדרגת נכותו היא 100%, ונכותו
 נגרמה כתוצאה ממלחמה או מפעולות איבה אחרות - יחול מעתה על כל נכה

 שדרגת נכותו היא 100% ללא הבדל הסיבה שגרמה לנכותו.

 (2) הניכוי הניתן היום לנכים מסויימים, יינתן מעתה גם לנכים שנכותם
 נגרמה בתאונת דרכים.

ם י ר ר ח ו ש ם מ י ל י י  (ב) ח

 (1) לחייל שהשתחרר בתום שירות סדיר יינתן פטור ממם בסכום של 150
 לירות לחודש במשך 12 חדשים המתחילים בחודש שלאחר שחרורו מהצבא.

 (2) הניכוי שהותר לאלמן או לגרוש בשל בן המשרת בשירות חובה יוגדל
 מ׳*200 לירות לשנה ל־600 לירות.

 (3) הניכוי של 200 לירות לשנה שהותר לבל יחיד שיש לו בן בשירות חובה
 י יינתן ללא הבדל גילו של החייל. לפי זה יותר מעתה הניכוי גם להורים של

 חיילים.שהיו בעתודה האקדמאית ולהורים של חיילים שהם עולים חדשים.

ם י י ל א י צ ו ם ס י י ו כ י ז ם ו י י ו כ י  (ג) נ
 יוגדלו הסכומים לביטוח רפואי, לביטוח לאומי ולתרומות, שיינתן עליהם זיכוי ממם

 הכנסה, ויוגדל הסכום המשתלם לקופות גמל, שיינתן עליו ניכוי.

ת פ ס ו ה נ ד ו ב ד ע ו ד י ע ם ו י ד ב ו ע ל ה ג ע ת מ ב ח ר  (ד) ה
 כדי לעודד אמהות לצאת לעבודה ואת הרצון לעבודה נוספת, לנוכח המחסור בידים

 עובדות, וכדי להמריץ לניצול יעיל של הציוד, מוצע -

 (1) להתיר ניכוי מיוחד בשל אשה שהיא אם עובדת: לגבי אם שיש לה חישוב
 משותף יינתן ניכוי של 250 לירות לשנה ולגבי אם שיש לה חישוב נפרד יינתן

 ניכוי נוסף של 400 לירות;

 (2) שיעור המם על הכנסה ,מעבודה במשמרות לילה יופחת מ־ 30% ל־ 25%
 והחלק מהכנסת העבודה בשעות נוספות, לרבות במשמרת לילה, שעליו יחולו
 שיעורי המס המיוחדים, יוגדל מ-40% משכרו הכולל של העובד ל־50% משכרו

 זה.
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, 16), תשל״א-1971  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה(מס

 תיקון סעיף 9 1. בסעיף 9 לפקודת מם הכנסה! (להלן - הפקודה) —

 (1) במקום פסקאות (5) ו־(6) יבוא:

 ״עיוור ונכה (5) הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור ושל נכה שאיבד
1 100% מכושר עבודתו, ובלבד שהניכוי לפי סעיף 36 יוקטן 0 0 % 

 בסכום ההכנסה הפטורה כאמור: דרכי קביעת אחוזי הנכות
 לענין זה יקבע שר האוצר בתקנות;

 קצבאות נכים (6) קצבאות המשתלמות בשל פצעי מלחמה, פגיעת ספד
 או פגיעת איבה כמשמעותם בסעיף 36(ב), וקצבאות המשתל
 מות מאת אוצר המדינה למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל

 שמת עקב פעולת מלחמה;״

 (2) אחרי פסקה (16) יבוא:

 ״חייל משוחרר (17) 150 לירות לחודש מהכנסתו של חייל משוחרר במשך
 12 חדשים המתחילים בתום החודש שבו שוחרר; לענין זה,
 חייל משוחרר - חייל שהשתחרר בתום שירות סדיר כמש
.״  מעותו בחוק שירות בטחון, תשי״ט-1959 ננוםח משולב]2

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 9(6) לפקודה אומר:
 ״9. פטורים ממם:

 (6) קצבאות המשתלמות לפצועים ולנכים על
 פצעים ונכות שנגרמו על ידי מלחמה, קצבאות
 המשתלמות על ידי אוצר המדינה למי שהיה תלוי
 בפרנסתו בחייל שמת עקב פעולות מלחמה, קצב
 אות המשתלמות לפי חוק הגימלאות לנפגעי ספר/
 תשי״ז—1956/ ותגמולים המשתלמים לנכי רדיפות
 הנאצים, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי״ז—

 1957;״.
 הוראה זו מתייחסת רק לקצבאות המשתלמות לפצועים
 ונכים כתוצאה ממלחמה. הוראה זאת מצומצמת יותר
 מהוראות אחרות של הפקודה הדנות באנשים שנפגעו בעת
 שירוחם הצבאי או על ידי אויבי ישראל. מוצע להרחיב
 את הפטור בהתאם׳ ולאמץ :את ההגדרות שנקבעו בפקודה

 לענין זה.

 סעיו< \ (^ במגמה להקל על חיילים המשתחררים
 י משירות סדיר להשתלב בחיים האזר
 חיים, מוצע לחת לחייל שמשתחרר בתום שירות סדיר׳
 פטור ממס על 150 לירות מהכנסתו, לכל חודש׳ במשך
 שנים עשר החדשים הראשונים המתחילים בחודש שלאחר

 החודש שבו שוחרר.

 סעיף 1 (1) סעיף 9(5) לפקודה אומר:
 ״9. פטורים ממס:

 (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] או עקב שירות
 מלחמתי/ כמשמעותו בחוק נכי המלחמה בנאצים/
 תשי״ד-1954׳ או בנסיבות המזכות אותו לגימלה

 לפי חוק בכי רדיפות הנאצים׳ תשי״ז—1957;״.

 מביון שהוראה זו׳ דנה בנכים שאחוז נכותם הוא 100%׳
 נראה כי אין הצדקה להבחין/ במתן הפטור׳ בין הסיבות
 שגרמו לנכות. על כן מוצע להרחיב את ההוראה ולהעניק

 את הפטור לכל נכה שאיבד 100% מכושר עבודתו.

 בהוראה הקיימת לא נאמר מי הוא שיקבע את אחוזי
 הנכות/ ועל כן מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע בצו
 את הגופים שיהיו מוסמכים לקבוע אחוזי נכות בשל כל

 אחד מהגורמים לנכות.

 1 דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש 6׳ תשכ״א׳ עמ׳ 120; ם״ח תש״ל/ עמ׳ 153.
 2 ס״ח תשי״ט׳ עמ׳ 286; תש״ל׳ עמ׳ 150.
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 2. בסעיף 32 לפקודה, אחרי פסקה (9) יבוא: תיקי^םעיף 32

 ״(10) פרמיות לביטוח חיים ששילמה שותפות שביטחה חייו
 של שותף בה, בין לטובתה ובין לטובת שותף אחר, או ששילם
 שותף שביטח לטובתו את חייו של שותפו, או ששילם מעביד

 שביטח לטובתו את חיי עובדו.״

 3. בסעיף 34(ב) לפקודה, במקום ״לפי סעיף 40״ יבוא ״לפי סעיף 40 (א)״. תיקון סעיף 34

 4. בסעיף 36(א) לפקודה, אחרי ״מתאונת עבודה״ יבוא ״מתאונת דרכים״, ובסופו יבוא תיקון ם«יף 36
 ״דרכי קביעת אחוזי הנכות לענין זה יקבע שר האוצר בתקנות״.

 5. בסעיף 38(א) לפקודה, בסופו יבוא ״אם הוא איננו זכאי לניכוי לפי סעיף 40(א), תיקון סעיף 38
 וניכוי נוסף של 900 לירות אם הוא זכאי לניכוי כאמור״.

 .6. בסעיף 40(ב) לפקודה, יימחקו המלים ״שלא מלאו להם 21 שנה ושהיו״. תיקון סעיף 40

 7. בסעיף 45 לפקודה - תיקון סעיף 45

 (1) בסעיף קטן(ב) -

 (א) בפסקה (1), במקום ״1500 לירות״ יבוא ״1900 לירות״;

a בפסקה (2), במקום ״600 לירות״ יבוא ״1000 לירות״; ) 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ס»*ף ^ סעיף 36 לפקודה מעניק ניכוי .מיוחד/
 בנוסף לכל ניכוי אחר/ בעד נכות כתוצאה
 מפצעי מלחמה/ תאונת עבודה/ שיתוק/ פגיעת ספר או
 פגיעת איבה. הניכוי המוענק לפי סעיף זה הוא כדלקמן:
 לנכה שדרגת נכותו בין 25% ל־550-50% לירות/

 ולנכה שדרגת נכותו 50% או יותר ׳- ־900 ילידות.

 מוצע להרחיב את הסעיף ולהחילו גם על נכים שנכותם
 נגרמה כתוצאה מתאונת דרכים.

 g סעיף 38 לפקודה דן בחישוב הכנסתו סעיף
 החייבת של יחיד שאשתו עובדת אך הכ
 נסתם לענין מס הכנסה מחושבת במשותף; הסעיף מעניק
 בשל האשה העובדת ניכוי של 650 לירות/ ואיננו נותן
 ניכוי מיוחד בשל אשת עובדת שהיא אם לילדים. כדי
 להקל על אמהות עובדות/ מוצע לתת ניכוי מיוחד של 250

 לירות; סכום זה יווסף לניכוי של 650 הלירות.

 סעיף ¿ סעיף 40(ב) לפקודה נותן למי שיש לו בן
 שלא מלאו לו 21 שנה והוא בשירות סדיר/
 ניכוי מיוחד של 200 לירות. הגבלת הגיל הקיימת היום
 מוגעח מתן הניכוי להדרים שבניהם שירותו בעתודה
 אקדמאית, להורים של עולים חדשים - המשרתים בגיל
 גבוה יותר, וכן בכל מקרה של דחיית השירות מכל סיבה

 אחרת. על כן מוצע למחוק את הגבלת הגיל.

 (א) סעיף 45 לפקודה דן בזיכויים סוציי סעיף 7
 אליים. בסעיף נקבעה תקרה לסך כל
 הזיכויים בשל ביטוח רפואי/ טיפול רפואי./ תרומות
 למוסדות ציבור ודמי הביטוח הלאומי. התקרה הקיימת

 סע>ף 2 סעיף 32 לפקודה דן בניכויים שאין להתירם
 י בבירור הכנסתו החייבת של נישום. מוצע
 להוסיף לניכויים שאינם מותרים בניכוי גם פרמיות
 ששולמו על ידי אדם שביטח את חייו של אדם אחר
 הקשור עמו בעבודתו או עסקיו לטובת משלם הפרמיה.
 הסיבה לכך היא שפרמיות כאלה ייראו כהוצאה הונית.

 ראה גם דברי הסבר לסעיף 12.

 סעיף 3 סעיף 34 לפקודה אומר:
 ׳*ניכוי לתושב ישראל

 (א) בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד שהיה תושב
 ישראל בשנת המס יותר לו ניכוי בסכום של 1/700

 לירות.

 (ב) יחיד כאמור שמלאו לו בשנת המם 30 שבח/
 ואין הוא זכאי לניכוי לא בעד אשה לפי סעיף 37
 ולא בעד ילדים לפי סעיף 40/ יותר לו, בחישוב
 הכנסתו החייבת, נוסף על הניכוי לפי סעיף קטן(א)/
 ניכוי של 400 לירות. סעיף קטן זה לא יחול על
 יחיד שהיה זכאי לניכוי לפי סעיף 37 אלמלא

 הוראות סעיף 66(א)(2).״

 עולה מסעיף זה בין השאר, כי אלמן או גרוש שיש לו
 בן כצבא ושבשלו הוא מקבל ניכוי של 200 לירות (לפי
 סעיף 40(ב) לפקודה)/ מפסיד את הניכוי של 400 לירות
 המוענק על פי הסעיף הנדון, :מוצע לתקן אח הסעיף כך
 שאדם כאמור יהא זכאי הן לניכוי של 400 הלירות לפי
 סעיף 34(ב) והן לניכוי של 200 הלירות על פי סעיף

 40(ב).
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 (2) בסעיף קטן00, במקום ״60 לירות״ יבוא, בכל מקום, ״100 לירות״?

) יבוא: ג )  (3) אחרי סעיף קטן

 ״(ד) לגבי יחיד שלפחות 75% מהכנסתו החייבת לפני כל ניכוי לפי
 סעיפים 34 עד 43 היא הכנסה לפי סעיף 2 (2) יחולו סעיפים קטנים (ב)
 ו־(ג) בשינויים אלה: במקום ״1900״ יבוא״ 700 1״, במקום ״1000״

 יבוא ״800״ ובמקום ״100״ יבוא ״80״.״

4 8. בסעיף 47 (א) לפקודה, במקום ״900 לירות״ יבוא ״1500 לירות״. ר 7 י ע  יייקיז ם

5 9. סעיף 51 לפקודה - בטל. ף 1 י ע  ביטיל ס

6 10. בסעיף 66(א)(4) לפקודה, במקום ״250 לידות״ יבוא ״650 לירות״. 6 *1  תיקיז סעי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 9 סעיף 51 לפקודה אומר:
 ״הוצאות שהוציאה חברת ביטוח חיים ברכישת
 חוזים לביטוח חיים/ ובכלל זה תשלומים לסוכן/
 ייחשבו כהוצאות בשנה שבה הוצאו או הועברו
 לזכותו של הסוכן/ בין אם החברה זקפה הוצאות
 אלה בחשבון ריווח והפסד שלה לחובת אותה שנה

 ובין אם לאו.״
 לפי סעיף 51 יכולה הברח ביטוח חיים לנכות את כל
 ההוצאות שהוציאה לשם רכישת חוזי ביטוח/ לרבות
 תשלומים לסוכן הביטוח — בשנה שבה הוציאה אותם/
 אף על פי שהוצאות אלה הוצאו בייצור הכנסה של שנים
 רבות בעתיד. הוצאות אלה גבוהות ונעות בין 60% ל־

 100% מהפרמיה של השנה הראשונה.
 הוצאה חד־פעמית גבוהה זו תכליתה לשאת פירות לכל
 תקופת הביטוח/ פירושו של דבר הוצאה מראש בעד
 מספר שנים בעתיד. חברות הביטוח בדו״חותיהן הכספיים
 מקטינות את העתודות/ ועל כן מן הדין לפרוס גם את
 ההוצאה הנ״ל לכל תקופת הביטוח. אמנם חברות הביטוח
 נוהגות כך בדו״חותיהם הכספיים דרך חישוב העתודות
 האקטואריות. אולם בדו״חות ההתאמה לצורך מם הכנסה
 הן מגדילות את העתודה האקטוארית באופן שכל ההוצאה

 נזקפת למעשה לשנה הראשונה בלבד.
 כתוצאה ממחיקת,סעיף 51 לפקודה יידרשו חברות
 הביטוח לנהוג בדו״חותיהן למס הכנסה כדרך שהן נוהגות

 בפועל בדו״חותיהן הכספיים.

 סע>ף סעיף 66 דן בחישוב נפרד לגבי הכנסתה
 י של אשה מיגיעתה האישית בעסק או במש
 לח יד או בעבודה וקובע/ בין השאר/ כי אם האשה היא
 אם לילד יינתן לה/ בנוסף לשאר ההקלות הניתנות בחישוב
 נפרד (ניכוי של תושב — לשני בגי הזוג/ הזיכויים וחני״
 כויים לפי סעיפים 45 ו־47/ וכן שיעורי מם נפרדים)

 גם ניכוי נוסף של 250 לירות.
 נוכח המחסור בידים עובדות במשק/ 1ובמגמה לעודד
 אמהות לצאת לעבודה/ מוצע להעלות את הניכוי הנוסף

 הזה הניתן לאם עובדת מ־250 לירות ל־650 לירות.

 לסכומים אלה קבועה בסעיף קטן (ב)(2)/ והיא 600
 לירות או שמינית מההכנסה החייבת לפני הניכויים

 האישיים.

 ההוצאות הסוציאליות גדלו במשך הזמן ובמיוחד גדלו
 דמי הביטוח הלאומי/ ועל כן מוצע להעלות את הסכומים

 שבשלהם יינתן הזיכוי.

 שיעור דמי הביטוח הלאומי שמשלם שכיר עלה מ־1.7%
 עד 3.8%׳ ושמשלם עצמאי — מ־5.3% עד 9.4%; הכנסת
 המקסימום לענין דמי ביטוח לאומי הועלתה אף היא/
 מ־700 עד 1/500 לירות. לפיכך מוצע להעלות את סכום
 התקרה שבשלה יינתן הזיכוי הסוציאלי ממם — ב־200
 לירות לשכיר וב־400 לידות לעצמאי. דבר זה מחייב
 תיקון הן בפסקה (2) של סעיף 45(א) והן בפסקה (1) בו/
 הקובעת תקרה מקיפה לתשלומים סוציאליים אלה בצירוף
 דמי ביטוח חיים ותשלומים לקופת גמל. ההבחנות בין
 שכירים ועצמאים לענין סעיף זה קבועות בסעיף קטן(ד)

 המוצע.

 (ב) בסעיף קטן (ג) של סעיף 45 נקבע כי מי
 שאינו זכאי לשום'זיכוי מהמפורטים בו או שהסכום שהוא
 זכאי לו הוא פחות מ־־60 לירות יהא זכאי לזיכוי בסכום
 של 60 לירות. מוצע להגדיל סכום זה ל־80 לירות לשכיר

 ול־100 לירות - לעצמאי.

ף g סעיף 47(א) לפקודה קובע כי בחישוב י ״  ס

 י הכנסתו החייבת של עצמאי/ ינוכו סכומים
 ששילם לקופת גמל בעד תגמולים או קצבה לטובתו/
 ובלבד שהסכומים שינוכו לא יעלו על 5% מהכנסתו
 לאחר שינוכו ממנה ההוצאות וההפסדים/ או על 900
 לירות - לפי הסכום הנמוך יותר. מוצע לקבוע במקום

 900 לירות — 1/500 לירות.

 משמעות התקרה הקיימת היא ניכוי בשל הפרשות לקופת
 גמל מהכנסה שאינה עולה על 18/000 לירות. מאחר
 שישנם עצמאים רבים שהכנסתם עולה על 18/000 לירות/
 מוצע להעלות את התקרה לסכום של 1/500 לירות/ סכום

 המייצג הכנסת מקסימום של 30/000 לירות לשנה.
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 11. בסעיף 89 לפקודה, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא: חיק^סעיף 125

 ״(ד) סכום שהגיע על פי ביטוח חיים שנעשה לטובת שותפות,
 שותף או מעביד כאמור בסעיף 32(10) יראוהו, על אף האמור בסעיף

 קטן 00, כחייב במם על פי חלק זה בלבד.״ י

 12. במקום סעיף 123 לפקודה יבוא: תיקון סעיף 89

 ונלמשמרת לילה

 ׳*המס על הכנסה 123. (א) על אף האמור בסעיף 121, לא יעלה שיעור המם —
 משעות נוספות , , , ,

 (1) על הכנסת עבודה במשמרת לילה על פי הסכם קיבוצי
 כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—31957 - על 25

 אגורות לכל לירה?
 (2) על הכנסת עבודה בשעות נוספות - על 30 אגורות לכל
 לירה, אם אישר שר האוצר, על פי המלצת ועדה יזמינה
 לענין זה, כי עבודתו של העובד בשעות נוספות היתה הכרחית

 מפני חיוניותה ולא היתה אפשרות להחליפו בעובד אחר.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על החלק מהכנסת עבודה
 בשעות נוספות ובמשמרת לילה שמעל ל־50 אחוז משכרו הרגיל של

 הנישום.״

׳ החלפת סעיף 123 i 3 2  13. בסעיף 125 לפקודה, במקום ״25%״ יבוא ״

ר ג ס י ה ר ב  ד

 סעיף ^ סעיף 123 לפקודה קובע שיעור מס של
 י 30% על הכנסת עבודה בשעות נוספות
 ועל עבודה במשמרות לילה. שיעור זה חל רק על הכנסה
 כאמור שאיננה עולה על 40% משכרו הרגיל של הנישום.
 במגמה לעודד ניצול מכסימלי של ציוד ולתת עידוד

 נוסף לעבודה בשעות נוספות מוצע —
 (1) להפחית את שיעור המם על הכנסה מעבודה
 במשמרות לילה מ־30% ל־25%; שיעור המס על

 הכנסה מעבודה בשעות נוספות יישאר 30%.
 (2) לקבוע כי שיעורי המם האמורים, לגבי שעות
 נוספות הכוללות גם עבודה במשמרות לילה׳ יחולו
 על הכנסה כאמור שאינה עולה על 50% משכרו

 הרגיל של הנישום.

 סעיף ^ סעיף 125 לפקודה קובע שיעור מס של
 25% על הכנסה ממכירת פטנטים וזכויות
 יוצרים שלא בתחום עיסוקם הרגיל של הממציא או היוצר.
 בעקבות העלאת שיעורי המס על רווחי הון בספטמבר
 1970 מ־25% ל־%*32, מוצע להעלות את השיעור
 במקביל גם לגבי הכנסה שנתקבלה ממכירת פטנטים,

 זכויות יוצרים וכוי, שאף היא ריווח הון.

 סעיף ^ בערעור אזרחי 177/69, פקיד שומה
 למפעלים גדולים נגד אוקבה בע״מ
 (פד״י׳ כרך בג(2), עמ׳ 437)׳ נידונה השאלה של התרת
 הוצאה בשל פרמיות לביטוח חיים ששילמה חברה בשל
 מנהלה, כשהמוטב על פי פוליסת הביטוח היא החברה
 המשלמת. בית המשפט העליון התיר את ניכוי ההוצאה
 מכיון שמדובר היה בביטוחו של איש מפתח בהברה׳

 שמוחו עלול היה לפגוע קשה בעסקי החברה.

 1בעקבוח ההלכה האמורה שנקבעה על ידי בית המשפט

 העליון אין היום כמעט כל מניעה לכך שמעביד יוכל
 לבטח אח חיי עובדיו לטובה ו בכל סכום שירצה ויוכל
 גם לנכות את סכומי הפרמיה כהוצאה מהכנסתו; פירושו
 של דבר שהמעביד יכול ליצור לעצמו קרן שהיא נכס

 בידיו במחיר פרמיות שהותרו לו כהוצאה.

 בסעיף 4 להצעה זו הוצע לקבוע כי פרמיוח לביטוח
 מן הסוג האמור לא יותרו כהוצאה; במקביל לבך מוצע
 כאן לקבוע כי הכנסה שמקורה בפוליסה כזאת תחוייב

 במס כריווח הון׳ ולא כהכנסה רגילה.

 3 ס׳״ח תשי״ז׳ עמ׳ 63.
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 החלפת סעיף*125א 14. במקום סעיף 125א לפקודה יבוא:

 ״המפעל הכנסה 125א.על אף האמור בסעיף 121, הכנסתו של אדם שחל עליה סעיף 003
ה והכנסת עבודה של אדם, שנתקבלו לאחר פטירתם, לא יעלה שיעור המם ר י ט י פ ח א  ל

 עליהם על %*32.״

 תשריר 15. האמור בסעיף 219 לפקודה, כנוסחו בסעיף 38 לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה (תיקון
 מס׳ 13), תשכ״ח-51968 - הוא הדין, וכן היה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף זה גרס לכך שנישומים רבים ששיעור המם השולי
 שלהם גבוה׳ יוצרים מצבים מלאכותיים של הפסק התעס
 קות׳ כדי לזכות בשיעור המס הנמוך שלפי סעיף זה.
 המקרה היחיד שבו נראה שיעור מם מוגבל כמוצדק הוא
 המקרה של פטירת הנישום, שאז מקבלים את ההכנסה
 שאירי הנפטר. הצדקה זו קיימת כמובן גם לגבי שכירים

 ועל כן מוצע לציין זאת במפורש.

ה בסעיף 219 לפקודה הדן באי העברת מס י ״ י _ 
 ^ ׳ שנוכה׳ מאוזכר סעיף 166 שהושמט
 בטעות סופר מן הנוסח החדש של הפקודה וחזר והובא
 בתיקון מס׳ 13 לפקודת מס הכנסה תוך כדי אזכורו של
 הסעיף שנשמט. על מנת להסיר ספק בדבר חוקיותם של
 אזכורים אלה׳ מוצע לקבוע כי הדין הוא והיה׳ לפי

 האזכור.

 סעיף ^ סעיף 125א לפקודה קובע
 י שלא יעלה על %•324 על הכנכ

 שיעור מס
 הכנסה שנתקבלה
 לאחר הפסקת התעסקות. מוצע לצמצם את תחולת הסעיף
 לגבי עצמאי רק למקרה של הפסקת התעסקותו כתוצאה
 מפטירה. כמו כן מוצע להחיל אח שיעור המס האמור
 גם על שכר עבודה, הפרשי שכר ופדיון חופשה המת

 קבלים, לאחר פטירת שכיר׳ על ידי הזכאים לקבלם.
 לפי הסעיף הקיים ניתן לעצמאי שיעור המם המוגבל
 גם במקרים של הפסקת התעסקות ושינוי התעסקות.
 ההכנסה המתקבלת במקרים אלה היא הכנסת פירות
 רגילה, אשר לא נתחייבה בשעתו במס רק בשל העובדה
 שבעל ההכנסה דיווח על הכנסותיו על בסיס מזומנים.
 אין כל הצדקה שהכנסה כזאת תתחייב בשיעור מס מוגבל
 רק בגלל העובדה שהנישום הפסיק את התעסקותו או

 שינה אומה.
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