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א 1 נ  מ

 התיקון המוצע דן בשני נושאים עיקריים: האחד — מערכת שיעורי המס והניכויים
 האישיים, והשני — מערכת המתייחסת לרכישת זכויות לבטהון סוציאלי.

 א. מערכת שיעורי המם והניכויים האישיים

 השינויים המוצעים כאן באים בעקבות ההמלצות של ועדה ציבורית לבדיקת מערכת
 המסים והמילוות שמונתה ע״י שר האוצר בינואר 1971. עיקריהם העלאת סף החיוב במס

 והפחתת בטל המס, תוך מיתון התלילות בסולם השיעורים.

 תחילתה של הרפורמה במערכת המס ומילדות נעשתה בשנת 1972 — בה בוטל
 הילווה החסכון על ההכנסה והופחת היטל הבסחון מ־15% ל־10%. בסך הכל הופחת אז

 הנטל הכולל של המס והמילוות על הכנסות של יחידים ב־10% בממוצע.

 ההצעה המובאת עתה באה להשלים את הרפורמה, ולפיה תהיה עכשיו הפחתה ממוצעת
 נוספת של 15%, בקירוב, מן הנטל הכולל. בסך הכל תסתכם הרפורמה בהפחתה ממוצעת
 של קרוב ל־.25% וההכנסה הצפויה ממס הכנסה ומילוות תפחת בשנת המס 1973 ב־380

 מיליון לירות. הרפורמה המוצעת מושתתת על שלושה שיקולים עיקריים:

 א) שיקולים כלכליים: ההשפעה השלילית של נטל המס הגבוה, ובייחוד השיעורים
 השוליים הגבוהים, על הפעילות הכלכלית. הגדלת שיעורי המס והמילוות מאז שנת 1966,
 והעליה שחלה בהכנסות הנישומים (הן ההכנסה הריאלית והן ההכנסה הנומינלית), הביאו
 לכך שיותר ויותר יחידים הגיעו לתשלום מס ומילוות בשיעורים שוליים גבוהים. ברור
 שלנטל גבוה של מם הכנסה, וביהוד לתלילות הגדולה של מערכת השיעורים השוליים,
 יש השפעה שלילית על הרצון לעבוד •ולהשקיע !וכתוצאה,מכך גם על רמת התוצר הריאלי

 ועל קצב הצמיחה הכלכלית.

 ב) שיקולים חברתיים: הרצון לקבוע חלוקה צודקת של נטל המס על השכבות
 החברתיות השונות. לשם כך מוצעת מערכת אשר מידת הפרוגרסיביות שלה גדולה יותר

 מזו שהונהגה ברפורמה של 1964.

 ג} שיקולים תקציביים: היקף הרפורמה בקבע, בין היתר, בהתחשב בצרכים
 התקציביים של המדינה בשנים הבאות.

 ואלה עיקרי הרפורמה:

 1. העלאת ־סף החיוב במס. עקב הגדלת הניכויים האישיים יעלה סף החיוב במס
 לשכיר כמפורט להלן(בלירות):
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 לפי החוק המוצע לפי החוק הקיים
 רווק 311 ל״י 240 ל׳יי
 רווק מעל 30 374 ״ 287 ״
 נשוי בלי ילדים 421 ״ 338 ״
 נשוי אב לילד אחד 526 ״ 407 ״
 נשוי אב לשבי ילדים 631 ״ 475 ״
 נשוי אב לשלושה ילדים 757 ״ 620 ״
 נשוי אב לארבעה ילדים 863 ״ 745 ״
 נשוי אב לחמישה ילדים 979 ״ 863 ״

 על ידי כד יצאו ממעגל משלמי המם כ־50,000 מפרנסים ברמות הכנסה נמוכות.

3 הפחתת השעורים השוליים. התלילות הקיימת כעם במערכת השיעורים השו . 
 ליים תפחת במידה רבה במערכת המוצעת. 'למשל: שכיר, נשוי ואב לשני ילדים
 שמשכורתו 1200 לידות חייב היום לשלם 43.9 לירות נוספות של מס ומילווה על
 הכנסה נוספת של 100 לירות; לפי החוק המוצע — 33.0 לירות. שכיר כנ״ל שמש־
 כורתו 1400 לירות חייב ביום לשלם 55.4 לידות נוספות.על תוספת 100 לירות —
 לפי החוק המוצע רק 37.8 לירות. על משכורת של 1750 לירות יופחת השיעור

 השולי מ־.61.7% ל־51%.
 השיעור השולי המכסימלי של המם יהיה ,63% מהכנסה של 4,150 לירות לחודש

 .ומעלה,. לעומת 68.75%־מהכנ-סה־של-&30-,3-לי-רו-ת-להודש •כיום־. ביחד־ עם־מלווה־
 בטחון יהיה השיעור המכסימלי 70% — לעומת 75.75% כיום.

 3. פישוט מערכת המם. כדי לפשט אח חישוב המס מוצע להטמיע בתוך מערכת
 הניכויים והשיעורים הן את פטור תוספת היוקר הקיים (בעד התקופה שעד 31
 במרס 1973) והן את הזיכוי בעד ביטוח לאומי, ביטוח רפואי והוצאות ריפוי. בקביעת
 הניכויים המוגדלים ושיעורי המם המוקטנים הובא איפוא בחשבון פיצוי מלא על
 ביטול הפטור והזיכוי הקיימים, אך הפיצוי המחוייב מהטמעת הפטור והזיכוי הוא,

 כאמור, רק חלק מהשינוי המוצע בניכויים ובשיעורים.

 כל תוספת יוקר חדשה, מעל זו הקיימת ב־31.3.73, תהיה פטורה ממם גם להבא.
 היטל הבטחון יבוטל ויוטמע אף הוא בתוך מערכת השיעורים. בהתאם לכד יתוקנו

 גם שיעורי המם המוגבלים כך שיכללו את היטל הבטחזן הקיים.

 ב. מערכת ההקלות בשל רכישת זכויות לבגזחון סוציאלי

 פקודת מס הכנסה מעניקה הקלות שונות .במם על תשלומים לביטוח סוציאלי.
 ההקלות מתבטאות בהתרת תשלומי מעביד לקופות גמל לפיצויים, לתגמולים ולקיצבה
 עבור עובדים, בהתרת ניכויים וזיכויים לנישום בשל תשלומים לקופת גמל, פטור ממס
 של פיצויי פרישה ותגמולים לעובדים, ופטור ממם של תגמולים ותקבולים חד־פעמיים

 אחרים של הנישום מצבירתו בקופת הגמל.

 תכליתן של ההקלות היא לאפשר יצירת משענת כלכלית למפרנס לעת צמצום
 יכולת ההשתכרות שלו, וכן עידוד חסכון לתועלת הפרט ומשק המדינה על־ידי הפניית

 אמצעים מצריכה להשקעות ארוכות טווח.
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 .ההקלות במס לפי המצג החוקי הקיים הן:

 (1) תשלומי מעביד לקופת גמל: ההוצאה מותרת עד לשעור 13$% מהשכר ללא
 הגבלה; העובד פטור ממס בשלב ההפרשה;

 (2) תשלומים לקופת גמל של נישום עצמאי ועובד שאינו זכאי לקצבה או לתג
 מולים: ניכויים עד ,5% מההכנסה, מוגבל בתקרה של 1,500 לירות, וזיכוי בשיעור

 25% על תשלום עד 900 לירות;

 (3) עובד הזכאי לקצבה או לתגמולים: זיכוי בשיעור 25% על תשלומים עד
 ל־900 לירות;

 (4) , פיצויים בין מאת מעביד במישרין ובין על־ידי קופת גמל: פטור לפי השיעור
 המקובל (לנציב סמכות להגדילו) עד לתקרה של 2,250 לכל שנת עבודה; י

 (5) תגמולים לעובד: פטור על הצבירה שמקורה בהפרשות המעביד עד לשיעור
 של 5% מהשכר ללא הגבלה;

 (6) היוון קצבת: פטור בפועל עד,לשיעור של 25% מהקצבה;

 (7) תגמולים ותשלומים חד־פעמיים אחרים לנישום עצמאי: פטורים לחלוטין.

 התיקונים החדשים מתייחסים לשלושה מישורים שונים, הקשורים זה בזה והמש
 לימים זה את זה: האחד — תשלומי מעביד לקופת גמל בעד פיצויים, תגמולים וקצבה
 בשל עובדיו; השני — תשלומי יחיד לקופת גמל לרכישת זכויות תגמולים וקצבה; השלישי
 — תשלומי קופת הגמל לחברי הקופה, בין אם מקורם בתשלומי המעביד ובין בתשלומי

 החבר וכן תשלומים ישירים של המעביד לעוברו.

ן — (תשלומי מעביד לקופה). ו ש א ר ר ה ו ש י מ  ה
 לפי החוק הקיים לא נחשב תשלומו של המעביד לקופת גמל בעד זכויות סוציאליות
 לעובדו כהכנסת עבודה בידי העובד, אך המעביד זכאי לנכותו מהכנסתו במסגרת השיעורים

 שנקבעו בתקנות..

 הניכוי מהכנסת המעביד ניתן, איפוא, מיד עם ביצוע התשלום לקופת הגמל ואילו
 חיובו של העובד במס על חלק מהסכומים שהוא מקבל מקופת הגמל, נעשה כעבור שנים.
 העובד מתחייב במס רק על פיצויים עודפים ואילו התגמולים, בגבולות השיעורים שנקבעו

 להפרשה, פטורים ללא תקרה של סכום.

 בהתאם לגישה שיש להעניק הקלות במס רק בשל צבירת זכויות במסגרת שנקבעה,
 מוצע:

 א. כל תשלום לקופת גמל בשל שכר העודף על 2,500 לירות לחודש וכן כל
 תשלום לקופה בשיעור העולה על 134 אחוז מהשכר (להלן — ״הפרשות עודפות״)
 לפי החלוקה הקיימת כיום, יידון כהכנסת עבודה והמעביד יהיה חייב לנכות מהם מס

 במקור, כדין תוספת לשכר.

 ב. קביעת ״הפרשה עודפת״ כהכנסת עבודה תחול גם אם התשלומים לקופת
 הגמל מבוצעים ע״י יותר ממעביד אחד, ובסיכומם הם עולים על האמור בפסקה א׳

 (לשם כך יתוקן סעיף 2(2) לפקודה).

 ג. המם החל על ״ההפרשה העודפת״ ייגבה מהמעביד או מקופת הגמל שבה
 הופקדו הכספים, אך בשום פנים לא מהעובד עצמו (הוספת סעיף 167א).
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 ההפרשה העודפת אף לא תיכלל בשומת העובד אלא לפי בקשתו, וכתוצאה מכך
 לא תשפיע על שיעור המס על הכנסות אהרוח של העובד (תיקון סעיף 165).

 ד. פיצויי פרישה ותגמולים, שיקבל העובד מכספים שמקורם בתשלומי המעביד,
 _ ונוכה מהם מס במקור — יהיו פטורים ממס בעת קבלתם (סעיף 9א המוצע).

י — (תשלומי יחיד לקופת גמל) — דן בקביעת שיעורי התשלומים נ ש ר ה ו ש י מ  ה
 לקופת גמל שבשלהם יינתנו לנישום ניכויים וזיכויים. במגמה להרחיב את הבטחון הפוצ־
 יאלי, להגביר את החסכון ולהביא לשוויון בין העצמאיים לשכירים מבחינת הזכויות
 הסוציאליות במישור המס, מוצע להגדיל בשיעור ניכר את ההפרשות שיותרו בניכוי וזיכוי
 לנישום עצמאי, •ואף לשכיר שנהנה מזכויות סוציאליות חלקיות בלבד — כגון שכיר שיש
 לו זכות רק לקבלת פיצויים, או שיש לו גם הכנסות כעצמאי, ואשר תותר לו מעתה

 השלמה על:הפרשותיו שאינן משכר.

-השיעורים המוצעים-הם— -
 לגבי ניסויים: 11% מהכנסה מזכה (הכנסה עד ל־000>30 לירות) (3,300 לימת)
 לעומת 5% כיום מהכנסה זהה (1,500 לירות); לגבי זיכויים: 5% מהכנסה מזכה (1500
 לירות) •לעומת %\ר מ־8,000 לירות (600 לירות) ועוד 20% מ־1,500 לירות .(3100 לירות).

 בסך הכל יהיו, איפוא, ההפרשות שבעדן ניתנים זיכוי וניכוי לעצמאי — 16%
 מהכנסה שאינה עולה על 30,000 לימת. שחמד זה מאפשר רכישת פנסיה מקיפה לפי בסים

 ההכנסה שבעדה שולמו ההפרשות.

 עם זאת, במגמה להמריץ את הנישום העצמאי להגדיל את חסכונותיו להבטחת
 עתידו, נקבע כי אם הפרשותיו לא יעלו על 10% מהכנסתו המזכה — יינתן לו ניכוי של
 המחצית האחת וזיכוי בעד המחצית השניה. עודף הניכוי יינתן לו רק.על הפרשות מעל
 ״ ל־10%. גם לגבי" שכירים יותר למעביד ניכוי בשל תשלומים בעד תגמולים עד ל־5% רק

 בתנאי של הפרשה מקבילה מאת השכיר, שבעדה הוא מקבל זיכוי של .5%.

 לשכירים שרק חלק מהכנסתם היא מהכנסת עבודה, תותר השלמת הניכויים והזי
 כויים על ההפרש שבין הכנסת העבודה ל־30,000 לירות; ולגבי אותו חלק מהכנסת העבודה
 שבעדה זכאי השכיר לפיצויים בלבד, יותרו ניכויים וזיכויים של .10% מההכנסה המזכה,

 סך כל ההפרשות שבעדן יינתנו ניכוי וזיכוי בעד הכנסת עבודה יהיה %!18
 מהכנסה מזכה; היינו, ב־.%!2 יותר מאשר לעצמאי, וזאת כדי להבטיח את הזכות לפיצויים

 והתנאים הסוציאליים במתכונת המקובלת.

 פער זה יהיה קיים רק לגבי הכנסות מעל 30.000 לירות. לגבי הכנסות מתחת
 לסכום האמור, יהיה שוויון בין העצמאי לשכיר, שכן הבסיס לחישוב ההפרשות אצל שכיד,
 הנו השכר בלי התשלומים הסוציאליים, ואילו אצל עצמאי כלולים התשלומים הסוציאליים

 בתיד ההכנסה שעליה מחושבים השיעורים..

-עובד הזכאי־ לקצבה במישרין ממעבידו לא" יהיה זכאי לניכוי או זיכוי בשל תשלומיו
 לקופת גמל, אולם גם הוא וגם כל נישום אחר שאינו תובע בשל תשלומיו אלה ניכוי או
 זיכוי יהיו זכאים לקבל זיכוי של .15% בשל תשלומים לקופת גמל או לביטוח חיים, אם
 אינם עולים על 5% מההכנסה המזכה. סכומים המצטברים מהפרשות אלה, שהם עד 225
 לירות לשנה, לא יהיו חייבים במס. (למעשה גם כיום ניתן לצבור אותו סכום פטור לפי

 סעיף 45 — 25% מ־900 לירות).
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י — (תשלומי קופת הגמל לחבריה, בין אם מקורם בתשלומי ש י ל ש ר ה ו ש י מ  ה
 המעביד ובין בתשלומי החבר, וכן תשלומים ישירים של המעביד לעובדו):

 במישור זה מוצעות הוראות אשר מטרתן היא מצד אהד — חיוב במס של סכומים
 חד־פעמיים (כמו תגמולים והיוון קיצבה), ,בין אם הם משתלמים על ידי קופת גמל ובין
 מאת מעביד במישרין לעובדו; ומצד שבי — הוראות פטור המתייחסות הן לתשלומים
 שחוייבו במס מכוח התיקון המוצע והן לתשלומי פיצויים וקיצבה החייבים במס מכוח

 הוראות אחרות.

 א. קביעת תשלומי־חד כמקור הכנפה

 תגמולי־חד או סכומי חד מקופת גמל, בין לשכירים ובין לעצמאיים, איבם
 מחוייבים כיום במס.

 לגבי היוון קיצבה, המצב המשפטי אינו ברור ולמעשה בחוג לפטור רבע ולחייב
 את השאר כריווח הון. מצב זה לא זו בלבד שהוא מהווה הפליה לרעת מקבלי קצבה אלא
 שהוא גם יוצר תמריץ לנישומים להעדיף, אם הדבר באפשרותם, משיכת כספים בתשלומים
 חד־־פעמיים. הופעה זו אינה מוצדקת ואינה רצויה מבחינת המשק ולעתים קרובות מזיקה
 גם לנישום עצמו — אשר במקום שישאיר לו מקור קבוע של הכנסה הוא נוטל את הסכום

 כולו בבת אחת.

 משום כך מוצע לחייב במס גם תשלומים חד־פעמיים, כולל היוון קצבה, בכפוף
 לפטורים בסכומים המחושבים לפי הבסיס של ההכנסה המזכה.

 היות ומקורה של "הכנסה זו הוא בצבירה של שנים רבות, מן הדין לאפשר לנישום
 לחלק אותה למספר שנים.

 על כן מוצע לאפשר לו לבחור בין פריסה ל־10 השנים הבאות לבין פריסה ל־6
 השנים שחלפו. הפריסה תאופשר אף למעבקי פרישה מעל לסכום הפטור. במקרה של פריסה
 לאחור ישולם המס מיד, ואילו במקרה של פריסה קדימה תשולם מקדמה ותעשה שומה

 בכל שבה.

 ג. פטורים

 1. מענק פרישה ומעבק עקב מוות.
 לגבי מעבק פרישה נשאר העקרון של פטור על בסיס משכורת חודש לשנה
 (כיום מענק מקובל) עד לסכום קבוע, שהוגדל מ־2250 ל־2500 לירות לכל שנת עבודה.
 לגבי מענק עקב מוות נקבע מתן פטור על בסים של שני חדשי עבודה לכל שנה, עד לסכום

 של 5000 לירות לשנה.

 בהקשר זה נקבע עקרון חדש, המתחייב מהעובדה שישנה תקרה לסכום המענק
 שניתן לתת בעדו פטור. נקבע כי לענין קביעת סכום המענק הפטור יש לצרף גם מענקים
 שנתקבלו ממעבידים שונים לגבי אותן שנים וגם מענקים שנתקבלו בתור 15 השנים

 שלפני כן אם ניתנו בשל אותה תקופה שבעדה משתלם המענק הבוכחי.

 התקופה של 15 שנה נקבעה מנקודת המוצא כי מן הדין שתהיה בכל אופן התיישנות
 לעבין זה. כמו כן נקבע כי אם המענק הקודם נתקבל בתוך 5 השנים הסמוכות — יצורף
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 הסכום במלואו ואילו לגבי כל שנה שביל השנה השישית לבין השנה החמש־עשרה שלפני
 כן — יופחתו 10% מסכום המענק.

 מטרתו של הדרוג המוצע היא למנוע מעבר חד מחיוב לפטור, דבר שהיה עלול
 גם להביא לתכנון מלאכותי של קביעת תאריך הפרישה.

ם י ל ו מ ג  2. ת

 במקביל לחיוב במס של התגמולים שנצברו במסגרת ההכנסה המזכה מוצע עתה
 לפטור את התגמולים בשיעור של 25% מהסכומים שנצברו. בקביעת שיעור זה של פטור
 הובא בחשבון שלפי המצב הנוכחי ניתן על חלק מהתשלומים לקופת גמל רק זיכוי ממם.
 הפטור יחול רק אם הכספים נמשכו מקופת הגמל אחרי 15 שנים מתחילת הצבירה,
 או בהגיע הנישום לגיל 60 (באשה — לגיל 55) או כאשר פרש מטעמי מחלה, או נכות

 ובאשה — גם עקב לידה.

ה ב צ  3. ק

 כיום נהוג לפטור 25% בעת היוון קיצבה ואילו התשלומים התקופתיים חייבים
 במס מלא; נוהג זה היווה תמריץ להוון קיצבה גם־ כשלא־ הייתה ילכד שום הצדקה כלכלית.
 מוצע עתה לפטור 25% מהקצבה המשולמת מאת מעביד או על ידי קופת גמל

 כאשר מקורה בצבירה במסגרת ההכנסה המזכה.

 הפטור על קצבה יהיה מוגבל ל־435 לירות לחודש (מחושב לפי קצבה מקסימלית
 של 70% משכר של 2,500 לירות לחודש). אם הקצבה משולמת מאת מעביד במישרין
 לעובד, שלא על פי דין או הסכם קיבוצי, לא יעלה הפטור על !17 לירות לכל שבת עבודה

 וזאת בדי למבוע קצבה פיקטיבית לשם הבאה מהפטור.

 סכומים שמקורם בהיוובה של קצבה פטורה יהיו פטורים ממס. סכומים שמקורם
 היוונה של קצבה חייבת יידונו כהכנסה רגילה.

 תשלום פיצויים ממס לעובד בנוסף לקצבה או תגמולים בעד אותה תקופת עבודה
 יקטין את הסכום הפטור של התגמולים או של הקצבה. ההקטנה תהיה בשיעור של 75%
 מסכום הפצויים הפטורים. במלים אחרות, הפטור יחול על 25% ממכלול התשלומים הסוצ

 יאליים או על פיצוי הפרישה — הסכום הגבוה בין שניהם.

 כדי להביא את הקצבה שהיא תשלום שוטף ואת פיצויי הפרישה שהם תשלום הד
 פעמי למכנה משותף ייעשה החישוב על יסוד הערך המהוון של הקצבה.

 הפטור על הקצבה המהוונת במקרה של תשלום פיצויים פטורים יהיה בשיעור של
 הקצבה הפטורה.

 בנוסף לתיקונים עיקריים אלה מוצעים גם תיקונים ושיפורים בתוכן הפקודה וב
 ניסוחה, שהצורך בהם נתגלה תוך ביצועה.
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ס הכנסה (מסי 19), השל״ג-973ן  חוק לתיקון פקודת מ

(להלן — הפקודה) —  1. בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה 1

 (1) במקום הגדרת ״הכנסה חייבת״ יבוא:
 ׳׳״הכנסה חייבתי׳ — סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים
 בסעיפים 2 ו־3 בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה
 לענין פקודה זו, והכל לאחר כל הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי

 כל דין;״
 (2) אחרי!הגדרת ״הכנסה חייבת״ יבוא:

 ״״הכנסה מזכה״ — סך כל הכנסתו של יחיד לאחר ניכוי הסכומים המפורטים
 בסעיפים 17 עד 29, עד לסכום הכנסה של 30,000 לירות לשנה:׳׳

 (3) אחריי הגדרת ״•מס הכנסה״ יבוא:
 ״משכורת״ — הכנסת עבודה, למעט תשלום בעד עבודה בשעות נוספות,

 מענקים חד־פעמיים, ופרמיות;״
 (4) אחרי הגדרת ״פקיד שומת״ יבוא:

 ״״קופת גמל״ — קרן או קופה לפיצויים, לתגמולים, לקיצבה, לחופשה או
 למטרה אחרת כיוצא באלה, וכן קופה מרכזית לשקעות של קופות גמל,
 שהנציב אישר אותם לענין הפקודה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות, וכל
 עוד הן מתנהלות בהתאם לתקנות, למעט קרן או קופה שמנהלת אותן חברת

 ביטוח שלא למטרת תגמולים, קיצבה או פיצויים;
 ״שיעורי תשלום מוכרים״ של מעביד —

 (1) לקופת גמל לפיצויים — %ן8 מסך המשכורות בגבול ההכנסה המזכה;
 (2) לקופת גמל לתגמולים — 5% מסך כל המשכורות בגבול ההכנסה

 המזכה, אך לא יותר מהסכום ששילם בשל כך העובד לקופת גמל;
 (3) לקופת גמל לקיצבה — %!13 מסך בל המשכורות בגבול ההכנסה
 המזכה, ובלבד שהחלק העולה על %!8 לא יעלה על הסכום ששילם העובד
 לקופת גמל; ואם המעביד שילם בנוסף לסכומים לקיצבה גם סכומים לפיצויים
 ולתגמולים, כאמור בפסקאות (1) ו־(2), יופחתו סכומים אלה מהסכום

 המתקבל על פי שיעור של.%!13.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (2) הכנסה מזכה תהיה הבסיס לקביעת שיעורי
 התשלומים להבטחת זכויות סוציאליות שבשלהם יינתנו
 ניכויים .וזיכויים ממם, ואשד הסכומים שישולמו מ־

 הצטברותם לנישום ייהנו מפטורים מסויימים ממס.
 הסכום של 30,000 •לירות נקבע כתקרה למתן ההק
 לות מתוך ההנחה שניתן לצבור ממנו זכויות בסכו־
 מים •שיאפשרו לאדם, הפורש מעבודתו בהגיעו לגיל

״ ל (1) ההגדרה הקיימת של הכנסה חייבת ״  ״
 מתייחסת רק למקורות המפורשים ב
 סעיף 2. מוצע לתקן את ההגדרה כך שתכלול גם
 מקורות אתרים שנקבעו, בין בפקודה ובין בחוקים
 אמרים. במקביל מוצע להוציא מגדר הכנסה חייבת
 את בל הפטורים, הניכויים והזיכויים בין אם הם

 קבועים בפקודה ובין בחוקים אתרים.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 6, עמ׳ 120.
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, ז  2• האמור בסעיף 2(2) לפקודה יסומן ״(א)״ ואחריו יביא: 2^י
 ״(ב) סכומים המשתלמים לקופת גמל בשל עובד, בין מאת מעביד אחד ובין מאת
 מספר מעבידים, לשם פיצויים, תגמולים או קצבה, העולים על הסכומים המתקבלים
 על פי שיעורי התשלום המוכרים, למעט סכומים ששילם מעביד לקופת גמל באישור
 הנציב על פי סעיף 17(5), שלא דרד השתתפות שנתית סדירה, המתייחסים למשכורת

 בגבול ההכנסה המזכה.״

ר מיקיז ו מ א  3י (א) סעיף 3(ב) לפקודה יסומן ״(1)״ ובו, המלים ״או שהאדם נהג בחוב כ
ף 1 י ע  כאילו נמחל לו״ יימחקו. ס

 (ב) בסעיף 3(ב) האמור, אחרי פסקה (1) יבוא:
 ״(2) אדם שניתנה לו הלוואה אשר אילו היה ניתן במקומה מענק היה המענק
 בגדר הכנסה, ונותן ההלוואה נתן לו מענק לפני שההלוואה נפרעה או תור
 שנה מיום שנפרעה, יראו את המענק כחלק מההכנסה של מקבלו בשנת המס
 שבה ניתן. הוראה זו לא תחול על מענק שנתנו קרן קיימת לישראל בע״מ,
 קרן היסח־ — המגבית המאוחדת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל
 או חברה להתיישבות חקלאית ועירונית ״רסקו״ בע״מ, לאגודה שיתופית
 שרשם האגודות השיתופיות סיווג אותה כאגודה שיתופית חקלאית או לחבר

 באגודה כאמור.
 (3) (א) אדם שבשנת מס פלונית נמחל לו חוב או חלק ממנו, והחוב נובע
 מסכומים שקיבל לצורך ייצור הכנסתו מעסק או ממשלח־יד או שניתן
 לו מענק לצורך ייצור הכנסתו כאמור ופסקאות (1) ו־(2) לסעיף קטן
 זה וסעיף 21(ב) אינם חלים עליהם, יראו את החוב כהכנסה בשנה
 שבה- נמחל ואת המענק כהכנסה בשנה שבה ניתן, והוא ־יהיה חייב

 עליהם במס בשיעור של 40%.
 (ב) לפי בקשתו של אדם שהיתה לו הכנסה כאמור בפסקת משנה (א),

 יראוה לענין סעיף 28(ב) כהכנסה מעסק.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הקלות במס הכנסה, צבירת זכויות רק במידה סבירה,
 מוצע לקבוע תקרה ,של הסכום שמתוכו ניתן להפריש
 שיעורים קבועים לרכישת זכויות סוציאליות. כתוצאה
 מכך, סכומים שי,ופרשו מעל לשיעורים שנקבעו, או
 ־הפרשות־ בשל שבר מעל לגובה־ ההכנסה המזכה,־־יהוי־
 בו ,בניבול מס במקור על •ידי המעביד — שכן ברור
 שאין בל הצדקה לדחות את תשלום המס לתקופה

 ארוכה.
 שיעור הניכוי במקור יהיה לפי השיעור השולי החל

 על העובד.

״ 3 (1) בערעור מס הכנסה 1151/66, קבוצת ע  ם

 !שילר בע״מ נגד פקיד שומה רחובות
 (פ״מ כרד ס״ב עמ׳ 406), נקבע כי,מענק שבא־־להח׳
 ליף הלוואה שניתנה לכיסוי הוצאות עסקיות לא
 ייחשב כהכנסה בידי המקבל אם העילה ,שגרמה לנ

 תינתו שונה מהעילה •למתן ההלוואה.
 מצב זה מאפשר ׳להימנע מתשלום מס על ידי כך
 שמי שרוצה לתת מענק לאדם לשם כיסוי הוצאות
 פירות, יעשה זאת בדרד של מתן הלוואה שתוחלף

 פרישה, המשך סביר של רמת הכנסה. מתן הקלות
 מעבר לכך מחטיא את המערה ,הסוציאלית שלשמה

 ניתנות ההקלות,
 (3) מוצע שמשכורת תוגדר בפקודה. ,הגדרה בנוסח

 ־־המוצע נמצאת־־כיום־ בתקנות בדבר כללים ,לאישור־
 ולניהול קופות !גמל,

 (4) הגדרת קופת גמל מצויה כיום בסעיף 47 לפ
 קודה, •ומוצע להעביר אותה לסעיף ההגדרות.

 (5< להסבר ההגדרה של ״שיעורי תשלום מוכרים״
 . ראה דברי הסבר לסעיף 2.

״ 2 לפי החוק הקיים .רשאי המעביד להפריש ״  ק
 לתגמולים 5% מהמשכורת, ללא כל תק
s ממשכורת העובד ללא תקרה. אם h  רה, ולפיצויים %
 אין מפרישים לפיצויים •ותגמולים, ניתן להפריש
 13£% מהמשכורת לקצבה. תשלומי המעביד לקופת
 גמל לרכישת זכויות בשל עובדו אינם נחשבים כהכ
 נסה ,בידי העובד, אך המעביד זכאי לנכות סכומים
 אלה מהכנסתו מיד עם •ביצוע התשלום לקופת הגמל.
 כדי למנוע מצב זה ,וכן במגמה לאפשר, באמצעות
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 (4) לענין סעיף קטן זה, מי שנמחל לו חוב — לרבות מי שנהג.בחוב כאילו
 נמחל לו או מי ששומט חובו׳/

 (ג) בסעיף 3(ג) לפקודה, במקום פסקה (4) יבוא:
 ״(4) החיוב על פי פסקאות (1) ו־(2) לא יחול על סכומים שקיבל אותו
 אדם כתוספת לסכומים ששילם לחברה בעד המניות עקב שינוי בשער החליפי!

 הרשמי, :ובלבד שנתמלאו שתים אלה:

 (א) המניות הוצאו לתושב־חוץ בתמורה מלאה במטבע־חוץ ונקבע
 בתנאי ההוצאה כי סכום הפדיון צמוד לשער החליפין הרשמי והפדיון

 לא ייעשה לפני תום שבע שנים מיום הוצאת המניות;
 (ב) שד האוצר אישר את המניות לענין זה״.

 (ד) •בסעיף 3 :האמור, ,במקום סעיפים קטנים (ד) ו׳(ה) יבוא:
 ״(ד) סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל ושמקורם בתשלומי המעביד
 לאותה קופה, לרבות הפרשי הצמדה על תשלומים כאמור, יובאו בחשבון
 בקביעת הכנסתו, ובלבד שאם נוכה מס מתשלומי המעביד, יהא זכאי לזיכוי

 בסכום המס שנוכה.
 (ה) סכומים שלא נקבע לגביהם על פי כל דין שהם הכנסה והם שולמו
 ליחיד מאת קופת גמל, ומקורם בתשלומי מעביד לאותה קופה או בתשלומים
 שניתן בשלהם ניכוי או זיכוי על פי סעיף 47, לרבות הפרשי הצמדה על
 תשלומים כאמור, וכן כל סכום שקיבל יחיד כהיוון קיצבה גם שלא מקופת

 גמל — יובאו בחשבון בקביעת הכנסתו״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 רשי השער.
 מוצע לקבוע כי במקרה כזה יינתן הפטור לגבי
 הסכומים •שאינם עולים על מה ששולם כתוספת הפ
 רשי ההצמדה, ואילו מה שעולה על כך יחוייב במס

 בשיעור 35%.
 .(4) סעיף קטן (ד) הקיים קובע שיראו כהכנסה
 סכומים ששילמה קופת גמל בשנת מס פלונית וש
 מקורם ברווחי קופת גמל, לעובד שפרש מעבודתו
 בטרם הגיע לגיל 35. על הכנסה כזאת חל מס של
 25%. מוצע לקבוע שכל סכום •חד ששילמה קופת

 גמל יהיה.הכנסה, ועל כן אין מקום להוראה הנ״ל.
 .(5) על רווחים שנתווספו על •סכומים שמקורם ב
 תשלומי המעביד יחול הדין הכללי החל על רווחים
 המצטברים על הפקדות בקופת •גמל, ואשר לא ניתן
 בעבורם ניכוי או זיכוי, בפי שייקבע ,בתקנות; ואילו
 על .סכומים שהמעביד קבל ואשר מקורם בתשלומיו
 יהיה חייב במם .אך הוא יוכל לקזז ממנו את המם
 שנוכה במקור בעת ,ששלם אותם לקופת הגמל. על
 ידי כד •ישולם בשל הכנסה זו מס שאינו עולה על
 מם אמת, ויחד עם זה תמנע האפשרות של ניצול

 החוק לרעה בהקשר זה.
 (6) מוצע לחייב במם את כל התשלומים שמקבל
 הנישום מקופת הגמל ואשר אינם הכנסה חייבת במם

 על ידי מענק, בלי שיצוין במפורש שהמענק מכוון
 לאותה מטרה שלמענה ניתנה ההלוואה. מוצע •לתקן

 החוק כדי למנוע אפשרות זו.
 (2) גם כאשר נמחלת הלוואה שניתנה לאדם לשם
 ייצור הכנסתו, אין רואים כיום את מחילתה כהכנסה
 רגילה, ויש בתוצאה מכך טובת הנאה ממשית לעסק.
 הטבה זו איננה מהווה כיום מקור הכנסה והדבר איננו
 מוצדק. על כן מוצע לתקן זאת, ואף לקבוע כי שי
 עור המס על הכנסה זו יהא 40%, שהוא שיעור המס
לא תחול לגבי הלוואה , ו  החל על רווח הון. הוראה ז
 ששימשה לרכישת נכס בר־פחת. כמו כן יוכל אדם
 לבקש שמחילת הלוואה ששימשה לו בייצור הכנסתו
 מעסק או ממשלח יד תיראה כהכנסה מהם לענין

 קיזוז הפסדים.

 :(3) •בסעיף קטן (ג)(1) נקבע כי סכומים מסויימים
 שקיבל אדם מפדיון מניות יהיו חייבים במס בשיעור
 של 35%. פסקה (4) קובעת כי במקרים מסוימים
 לא יהול מס בשל פדיון המניות. מטרתה של פסקה
 זו היתד, להבטיח שהפרשי ,השער לא יחויבו במס
 אד מהנוסח הקיים יוצא כי אם נתקבל בעד הפדיון
 סכום העולה על הסכומים ששולמו לחברה בעד •המניות
 בצירוף הסכומים שקיבל האדם כתוספת עקב שינוי
 שער החליפין — •לא יהיה פטור מן המם גם על הפ־
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 4. בסעיף 5 לפקודה —
 (1) בפסקה (1), במקום ״מעסק שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל״ יבוא
 ״מעסק שהשליטה בו בישראל או מחברה שהשליטה בה בידי תושב ישראל״;
 (2) בפסקה (2) במקום ״ששהה בישראל״ יבוא ״מעבודה אצל מעביד שגם הוא

 תושב חוץ, אם העובד שהה בישראל״;
 (3) בפסקה (3), במקום ״כשהמעביד הוא תושב ישראל״ יבוא ״כשהמעביד הוא

 מי שרואים את הכנסתו כמופקת בישראל על פי פסקה (1)״ :

־ : א ו ב  ־ (4) אחרי פסקה (3) י
 ״(4) ריבית, דמי שכירות ותמלוגים ששילם תושב ישראל, למעט תשלומים
 כאמור ששילם מפעל קבע בחוץ לארץ של תושב ישראל על ההלוואה או
 שימוש בנכסים לצורכי אותו מפעל ולמעט תשלומים כאמור בשל הלוואה או

 נכסים ששימשו בחוץ לארץ שלא לצרכי ייצור הכנסה״,

ר ב ס י ה ו ג  ד

 הכנסה (הקלה ממסי כפל), תשכ״די-1963, הקובע
 שהמם על הכנסות כאלה לא יעלה על 25%, ובלבד

כל המס שישולם בישראל ביהד עם-המם ששולם-  שסד.
 על אותה הכנסה מחוץ לישראל, לא יעלה על 50%,
 •ובחבר בני־אדם — על 46% ; ההכנסה לענין זה
 תיחשב :כשלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה של הני

 שום.
 לפסקה (2) : בע״א 289/68, פקיד שומה ח״א 5 נגד
 גיורא גודיק, הפקות בינלאומיות בע״מ (פם״ד כ״ג,
 כרד 1, עמ׳ 36), בקבע כי הכנסת עבודה של תושב
 חוץ ששהה בישראל פחות מ־90 יום והשתכר פתות

 מ־5000 לידות, תהיה פטדרה ממם בישראל.
 .המצב החוקי, כפי שפירשו בית המשפט העליון,
 נוגד את העקרונות •המקובלים באמנות למניעת כפל
 מסים, לרבות האמנות שמדינת ישראל ,חתומה עליהז.
 באמנות נקבע כי שכיר העובד במדינה אחרת בשי
 רות מעביד של אותה מדינה, חייב במס על הכנסו
 תיו מאותה עמדה. על כן מוצע לתקן את ההוראה

 ולהתאימה לעקרון זה.
 •לפסקה (4) : מפסק הדין שניתן בע״א 702/70, פקיד
 השומה חיפה נגד •חברת החשמל לישראל בע״מ
ד די, עמ׳ 19), עולה כי ישנן נסיבות של י  (פד״א ב
 שימוש בכספים, •שבהן תהיה ריבית שמשלם תושב
 ישראלי או מפעל ישראלי לתושב חוץ — פטורה ממס
י :לפסק דין זה יש  בישראל. הושמעו !•גם דעות כ
 השלכות על הכנסות אחרות המשתלמות לתושבי חוץ

 בעד שימוש בנכסים,
 כדי למבוע ספקות מוצע (.א) לקבוע, שריבית תהא
 חייבת במס .בלי שהחיוב יהיה מושפע מאופן השי
 מוש בכספי ההלוואה בידי מקבל ההלוואה; •ו־{.ב) לק
 בוע חיוב מפורש •במם הן של ריבית והן של תשלו
. עם זאת ייקבע כי החיוב ה  מים אתרים לתושבי ה
 במם לא יחול על ריבית ותשלומים אתרים כאמור,

 לפי סעיף 2(5) ושבעבורם ניתן ניכוי הוצאה למעביד
 או שבעבורם ניתנו לנישום ניכוי חיכוי לפי סעיף
 47 וכן היוון קיצבה, הכל בכפוף לפטורים שיינתנו
 עלי פי סעיף 9א. חיוב זה יבטל את המצב שבו תש
 לומים חד־פעמיים •של קצבה •ותשלומי הון אחדים
בזמן ,שקצבה שוטפת •חייבת ,  •אינם מחויבים במס, בו

. א ל  •במם מ

 (7) הנוסח הקיים של סעיף 3(ד.) הוא כללי וניתז
 היה לחשוב שהוא חל הן על הקרן והן על הפרשי
 ההצמדה שנצטברו עליה. אולם בית המשפט העליון
 בע.א. 330/68, תרו, תעשיית רוקחות בע״מ ,נגד פקיד
 שומה חיפה (פם״ד כ״ג(1), עמ׳ 102), קבע •כי אין
 הדבר כך ,וכי אם רוצים ,לחייב הפרשי הצמדה כאלה
 במס יש לומר זאת במפורש. דבר זה נעשה בסעיפים

 קטנים (ד) ו־(ה) המוצעים.

״ 4 ,םעיף 5 •לפקודה דן בהכנסות שרואים ע  ס
 אותן כמופקות בישראל.

 לפסקאות .(1) ו־(3) : בפירוש המושג ״הפעלת
 ניהול ״ מתעוררות בעיות כאשר מדובר בחברת בת
 של חברה ישראלית הפועלת בחוץ לארץ. יש טוענים
י •במקרה בזה הניהול המקומי, המופעל בחו״ל ולא  ג
 ,בישראל, מהווה הפעלת ניהול כמשמעותו בסעיף
 5(1) לפקודה, ועל כן ההכנסות •הנובעות מהפעילות

 בחו״ל ׳אינן חייבות,במס בישראל.

 משום כך מוצע להשמיט את מבחן הניהול, שהוא
 מבחן בלתי מוגדר ובלתי מוצדק וניתן,לעקיפה בנקל,
 ,ולקבוע כי יראו הכנסתו של עסק שהשליטה עליו
 בישראל ושל הברת בת של חברה ישראלית — כהכ
 נסה מופקת בישראל. כמו כן מוצע לקבוע כי יראו
 את הכנסת עבודתו של תושב ישראלי, העובד ,בעסק

 כזה, כהכנסה המופקת בישראל.
 אולם יש להזכיר כי לגבי •הכנסות אלה חל צו מס
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 תיקון 5* בסעיף 8 לפקודה, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:
 סעיף 8

 ״(ד) יחיד אשר בהגיעו לגיל פרישה כאמור בסעיף 9א(ג)(1) או (ד)(1) קיבל
 הכנסה שחל עליה סעיף 3(ה), או יחיד שקיבל מענק עקב פרישה או עקב מוות
 ואין עליו פטור לפי סעיף 9א, תחולק הכנסתו האמורה, לפי בקשתו, בחלקים שווים,
 לתקופה של עד 10 שנות מס המתחילה בשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה או לתקופה
 של עד 6 שנות מס המסתיימת בשבת המס שבה נתקבלה ההכנסה, הכל לפי בחירתו,
 ובלבד שלגבי מענק עקב פרישה תהיה החלוקה כאמור לתקופה" שלא תעלה על

 מספר שנות העבודה שבשלהן משתלם המענק.
 (ה) מי שביקש חלוקת הכנסה, כאמור בסעיף קטן (ד) יראוהו כאילו קיבל את כל

 הסכום המגיע לו.
 (ו) מי שנעשתה לו חלוקת הכנסה לפי סעיף קטן (ד) ומת לפני תום תקופת
 חלוקת ההכנסה, יחולו על אותה הכנסה הוראות סעיף קטן(ג), בשינויים המחריבים
 לפי העבין, ובלבד שלפי בקשתם של יורשיו יראו את הסכום שנוכה על פי סעיף

 164 על חשבון המם בשל אותה הכנסה, כמס המגיע עליה״.

 סעיף 9 תיקיו 6. בסעיף 9 לפקודה —
 (1) בפסקה (2), במקום ״קופת גמל״ יבוא ״מפעל הפיס, קופת גמל שאישר אותה

 הנציב לעבין פסקה זו״, ובמקום הגדרת ״קופת גמל״ יבוא:
 ״״קופת גמל״ — למעט קופת גמל שמנהלת אותה חברת ביטוח;׳׳

 (2) פסקה (7א) — תימחק;

 (3) בפסקה (16) —

 (1) במקום ״200 לירות״ יבוא ״400 לירות״;

 (2) לפני ״בפסקה זו, ״עולה״ ״ יבוא:
 ״לפי בקשתו של העולה לא תובא במנין 42 החדשים תקופת היעדרות
 רצופה מהארץ שאיננה פחותה מששה חדשים ואיננה עולה על שלוש

 שנים;״

 (3) בסופה יבוא ״אך למעט מי שאזרחותו הישראלית התבטלה על פי סעיף
, או מי שהצהיר על אי רצונו  10(ד) או—(ה) לחוק האזרחות, תשי״ב—1952 2

 להיות אזרח ישראלי על פי סעיף 2(ג)(2) לחוק האמור״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

״ 6 (1) מפעל הפיס מממן אך ורק צרכי ע  ם

 ציבור, ומשום כך מוצע להשוותו לענין
 פטור ממס לרשות מקומית.

 (2) הוראות פסקה (דא) — בהרחבות ובשינויים
 — מובאות בסעיף 9א המוצע להלן,

 (3) במקרים לא מעטים, חוזרים עולים חדשים
 לחו״ל לשם •חיסול עסקיהם שם, וכך מאבדים הם חלק
 •מההקלות במס. מוצע לאפשר לעולה לשמור על זכותו
 לפטור אם הנסיעה התחילה בתוך תקופת הזכאות,
 והיא נסיעה לתקופה רצופה אחת שאינה עולה על

 שלוש שנים.
 (4) מוצע לצמצם את הגדרת ״עולה״ כד שלא

 אם הכספים שימשו מפעל קבע (סניף או עסק עצ
 מאי) השייך לתושב ישראלי כחו״ל •והם שולמו מאת
 מפעל הקבע; וזאת משוס שבמקרה כזה יש לראות
 את העסק האמור כיחידה כלכלית עצמאית. הוצאו
 מכלל החיוב גם תשלומים פרטיים של תושבי ישראל
 בחו״ל, שאם לא כן כל תושב ישראלי •הנמצא בהו״ל
 ומוציא הוצאה באמור לצרכיו הפרטיים עשוי להיות

 חייב בניכוי מם במקור.
״ 5 מענקים עקב פרישה או מוות, וכן תג ע  ס
 מולים •שמקבל אדם, מקורם בצבירה של
 שנים רבות, ולצרבי קביעת המס שיחול עליהם מן

 הדין •לחלק אותם למספר שנים.
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 הוספת
 סעיפים

 (א) מענקים, תגמולים וקצבאות יהיו פטורים ממס בכפוף 9» ו־9ב
 להוראות סעיף זה.

 7• אחרי סעיף 9 לפקודה יבוא:
 ״פםורים

 9א.

 (ב) (1) (א) מענק שנתקבל עקב פרישה יהיה פטור ממס עד
 סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת עבודה,
 לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור
 האמור, רשאי הנציב לפטור את העודף, כולו או מקצתו,
 בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי הע־

 • בודה ובנסיבות הפרישה,
 (כ) בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקה

 זו על 2500 לירות לכל שנת עבודה.
 (ג) לעניז פסקה זו, ״פרישה״ — לרבות שינוי
 מעמדו של עובד באגודה שיתופית משכיר לחבר בה.

 (2) (א) מענק שנתקבל -עקב מוות יהיה פטור ממם עד
 סכום השווה •למשכורת של שני חדשי עבודה לכל
 שבח ״ עבודה,""" "לפי המשכורת" האחרונה; ״ עלה סכום
 המענק על השיעור האמור, רשאי הבציב לפטור את
 העודף כולו או מקצתו בהתחשב בתקופת השירות

 בגובה השכר ובתבאי העבודה.
 (ב) בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקה

 זו על 5000 לירות לכל שבת עבודה.
 (3) היה הנציב סבור כי המשכורת האחרונה לעבין פסקאות
 (1) ו־(2) הוגדלה באופן בלתי סביר כדי לגרום לקבלת
 םכום מענק פטור גבוה יותר, רשאי הוא לקבוע את סכום

 המעבק הפטור בלי להתחשב בהגדלה.
 (4) היתד, המשכורת האחרונה לעניו פסקאות (1) ו־(2) בשל

 למענקים
 לתגמולים
 ולקציאות

 שמקודם
 בהטרש-ות

 מהםנסה מזכה

 מענק עקב
 פרישה או מוות

ר ב ס  ה

 פרישה או מוות, זולת אס קבע הנציב שהמענק עולה
 על המקובל במקרים דומים; קבע כד, יהא פטור

 ממס רק אותו הלק שמקובל לתיתו לדעת הנציב.

 אין בחוק הגדרה למושג ״מקובל״. מאחר שחוק
 פיצויי פיטוריו, תשכ״ג—ג196, מזכה בדרד כלל ב
 """ פיצויים" ""המושתתים"""על" משכורת חודש לבל שנת
 עבודה, פורש הסעיף כך שמעבק מקובל הוא מענק
 המבוסס על משכורת חודש לכל שנת עבודה; אולם
 מאחר שקמו עוררים על פירוש זה, מוצע לקבוע כי
 הפטור יינתן לגבי מענק פרישה שאינו עולה על
 משכורת חודש לשנה, תוך מתן סמכות להגדילו אם
 הנסיבות מצדיקות זאת ובלבד שבשום מקרה לא יעלה
 הסכום הפטור על 2500 לירות לכל שנת עבודה,

י ר ב  ד

 תכלול מי שוויתרו !בעבר על אזרחותם הישראלית,
 !וזאת בהתאם למדיניות הכללית שלא להעניק הקלות

 לאנשים אלה.
ן ד (1) הפטורים המוענקים .בשל מענקים ״ ע  ס

 לעובד שפרש מעבודתו או לשאיריו של
-עובד שנפטר, מכוונים לפטור ממם סכומים כבירים- -- -

 לשם קיומו של העובד או שאיריו.

 לגבי מענק פרישה מוצע להעלות את תקרת־ הפטור ־
 מ־2250 לירות לכל שנת עבודה ל־2500 לירות. לגבי
 מענק מוות אין תקרה בחוק הקיים, ואין הצדקה לפ
 טור מענק בסכום בלתי מוגבל. על כן מוצע לקבוע

 תקרה של 5000 לירות לכל שנת עבודה.
 (2) לפי החוק הקייס פטור סכום שנתקבל כמענק

 2 ס״זז תשי״ב, עמ 146.
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 עבודה חלקית, תובא בחשבון, לגבי השנים שבהן עבד העובד
 עבודה מלאה, המשכורת האחרונה שהיתה משתלמת בעד

 עבודה מלאה,
 (5) (א) לענין קביעת הסכום הפטור של מענקי פרישה
 או מוות, יובאו בחשבון כל המענקים הפטורים שלא
 על פי סעיף 9ב •שנתקבלו, תור 15 שנה שלפני קבלת
 אותו מענק, בשל אותן שנות עבודה שבעדן משתלם
 המענק, בין אם נתקבלו ממעביד אחד •ובין אם נתקבלו
 ממעבידים שונים, ובלבד שאם מענק קודם נתקבל
 בין השנה השישית והשנה החמש־עשרה שלפני קבלת
 המענק הנדון, יופחת סכום המענק הקודם שיובא
 •כחשבון ב־10% לכל שנה מהשנה השישית לקבלתו

 ועד השנה החמש־עשרה.
 (ב) נתקבלו, תוך 15 שנה שלפני קבלת המענק, בשל
 אותן שנות עבודה שבעדן הוא משתלם, גם תגמולים או
 היוון קיצבה שניתן עליהם פטור לפי סעיף זה (להלן—
 תקבול קודם), יחושב הסכום הפטור של המענק הנדון

 כדלקמן:
 (1) עלה סכום התקבול הקודם על 75% מטכום
 המענק — יהיה פטור סכום של 25% מהמענק;
 (2) לא עלה סכום התקבול הקודם על 75%
 מסכום המענק — יופחת •סכום המענק הפטור

 בסכום התקבול הקודם;
 ובלבד שאם התקבול הקודם נתקבל בין השנת

 מאחר שהכלל, כאמור, הוא לפטור את הנישום
 מ־25% של סך כל הזכויות הסוציאליות שנצברו לו
 מההכנסה המזכה לגבי תקופה מםויימת אחת, יש
 לצרף לחשבון •התגמולים הפטורים גם מענקים שנת
 קבלו לפני קבלת התגמולים אם הם מתייחסים לאותה
 תקופה שבשלה משתלמים .התגמולים, •לפיכד מוצע
 לקבוע כי יצורפו מענקים שנתקבלו בתוך 15 שנה
 שלפני קבלת התגמולים; אולם לגבי התקופה החל
 מהשנה השישית שלפני קבלת התגמולים •ועד השנה
 ה־15 — יופחת סכום הפיצויים שיצורף לתגמולים
; על ידי כד יימנע מעבר חד מחיוב ה נ  ב־10% לבל ש

 לפטור.
 •במקרה שהפיצויים שנתקבלו לפני התגמולים הם
 מענק מוות — מוצע כי יצורף לתגמולים רק מחצית
 המענק, וזאת משום שמענק המוות נקבע על בסיס
 של שני חדשי עבודה לשנה, עם תקרה של 5000
 לירות, במגמה לתת לשאירים סכום פטור גבוה יותר,
 ואם יצורף מלוא הסכום בחישוב פטור התגמולים, ית

 בטל היתרון שרצו להעניק לשאירים.
 (5) כיום נהוג לפטור ממם 25% מקיצבה מהוונת,
 ואילו תשלומים תקופתיים •חייבים .במס מלא. נוהג זה

 ולגבי מענק מוות שאינו עולה על משכורת שני חודשי
 עבודה; גם כאן תינתן סמכות לנציב להגדיל את
 סכום המענק האמור, ובלבד שבשום מקרה לא יעלה

 הסכום הפטור על 5000 לירות לכל שנת עבודה.
 (3) היות ונקבעה תקרה מוחלטת לסכום מענק הפ
 רישה הפטור, מן ההכרח •לצרף לסכום מענק הפרישה
 את סך כל המענקים מכל המעבידים, לרבות מענקים
 שנתקבלו ,בעבר, אם הם מתייחסים לאותה תקופת
 עבודה שבשלה משתלם המענק הנוכחי. אולם .אם
 המענק הקודם נתקבל זמן רב לפני קבלת ,המענק
 הנוכחי נראה כי מן הדין להקטין את הסכום שיצורף

 בהתאם למרחק הזמן.
 ההוראה המחייבת צירוף המענקים תמנע פיצול

 משכורות •במגמה להקטין את החיוב במס.
 •(4) הסכום הפטור של •התגמולים שיתקבלו מהוד
 הצבירה המותרת מההכנסה המזכה יהיה בשיעור של
 25%, ואם יתקבלו בנוסף לתגמולים גם מענק פרישה
 או מענק מוות — יוקטן הסכום הפטור של התגמולים
 ב־75% מסכום הפיצויים. במלים אחרות הסכום הפ
 טור יהיה ,סכום הפיצויים או 25% משני הסכומים

 הפטורים — לפי הסכום הגדול יותר.
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 השישית והשנה החמש־עשרה שלפני קבלת
 המענק יופחת סכומו, לענין פסקאות (1) ו־(2),
 ב־10% לכל שנה.מהשנה השישית לקבלתו ועד

 השנה החמש־עשרה.
 (6) תנאי לפטור לפי סעיף קטן זה הוא שהזכאי לפטור
 יצהיר אם קיבל מענק. פרישה או מוות או תגמולים פטורים
 לפי סעיף זה, לגבי שנות העבודה שבעדן משתלם המענק,

 גם ממעביד אחר או מקופת גמל.
 (7) עלה סך כל מענקי הפרישה שנתקבלו בשל שנות העבודה
 סלוניות על 2500 לירות לכל שנת עבודה, או עלה סך כל
 המענקים עקב מוות שנתקבלו בשל שנות עבודה פלוניות
 על 5000 לירות לכל שנת עבודה או שבנוסף למענק נתקבל
 תקבול קודם, יחשב פקיד השומה את סכום המענק הפטור

 על פי הכללים שבפסקאות (1) ו־(2).
 (8) עם פרישתו של עובד, יראו מענק פרישה העומד לזכותו

 בקופת גמל כאילו קיבל אותו העובד.
 (9) על החלטת הנציב לפי פסקאות (1), (2) ו־(3) ניתן

 לערער בהתאם לסעיפים 153 עד 158.
 תגמולים (ג) (1) בפסקה זו —

 ״תגמולים״ — סכום שמשלמת קופת גמל החל עליו סעיף
 3(ה), למעט היוון קיצבה;

 ״גיל פרישה״ — 55 שנים באשה ו־60 שנה בגבר; אולם
 יראו אדם כאלו הגיע לגיל פרישה אף אם נתמלאה בו אחת

 מאלה:
 (1) מלאו 15 שנה להצטרפותו לקופת הגמל;

 (2) מחמת נכות הוא צמצם עבודתו במידה ניכרת
 או פרש ממנה.;

 (3) עקב לידה היא צמצמה עבודתה במידה ניכרת
 או פרשה ממנה.

 (2) 25% מהתגמולים שקיבל יחיד בהגיעו לגיל פרישה,
 פטורים ממס.

 (3) על אף האמור-בפסקה (2), אם קיבל יחיד בנוסף
 לתגמולים גם מענק פרישה או מוות, שניתן עליו פטור לפי
 סעיף זה, והמענק ניתן בשל אותן שנים שבעדן משתלמים
 התגמולים, יופחת מסכום התגמולים הפטורים על פי פסקה

 (2), 75% מסכום המענק הפטור;

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כשמשתלם מענק פרישה או מוות בנוסף לקיצבה
 יוקטן הפטור של הקיצבה ב־75% מהמענק. הכוונה
 היא, ,גם כאן, לפטור את הנישום מ־25% של םך
 כל הזכויות שלו ,או בסכום .המענק הפטור — לפי
 הגבוה יותר; בכדי להביא למכנה משותף את הפי־
 צזיים שהם תשלום.חד ואת הקיצגה השוטפת, תחושב

 מביא אנשים להוון קצבה גם .כשאין לכד שום הצדקה
 כלכלית.

 מטעם זה מוצע לפטור ממם 25% מהקצבאות, דבר
 שיעגן בחוק את הנוהג של מתן פטור של 25% ל־
 קיצבה מהוונת וישווה לענין זה את התשלומים הת

 קופתיים׳.
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 לענין זה סכום המענק הפטור הוא:
 (א) אם המענק נתקבל בתוך חמש שנים שלפני
 קבלת התגמולים — מלוא הסכום במענק פרישה

 ומחצית הסכום במענק מוות;
 (ב) אם המענק נתקבל בין השנה השישית לבין
 השנה החמש־עשרה שלפני קבלת התגמולים — הס
 כומים האמורים בפסקת משנה (א) פחות 10% לכל
 שנה מהשנה השישית לקבלת המענק ועד השנה החמש־

 עשרה.
 קצבה (ד) (1) לענין סעיף קטן זה —

 ״קיצבה״ — קיצבה שקיבל יחיד במישרין ממעביד, או
 קיצבה שקיבל מקופת גמל ומקורה בתשלומי מעבידים בגבול
 שיעורי התשלום המוכרים או בתשלומים שניתן בעדם

 ניכוי או זיכוי לפי סעיף 47 ;
 ״גיל פרישה״ — 55 שנים באשה ו־60 שנה בגבר; אולם
 יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם נתמלאה בו אחת

 מאלה:
 (1) עברו 25 שנים באשה, ו־30 שנה בגבר מהשנה

 הראשונה שבעדה משתלמת הקצבה;
 (2) עברו 15 שנה מהשנה הראשונה שבעדה משתלמת
 הקיצבה אם משלמת אותה קופת גמל מחשבון המתנהל
 על שם הנהנה והיא מחושבת לפי חישוב אקטוארי

 לכל ימי חייו;
 (3) הוא צמצם עבודתו במדד. ניכרת מחמת נכות;
 (4) הוא זכאי לקצבה מחמת נכות, על פי כל דין,

 הסכם קיבוצי או חוזה ביטוח;
 (5) הוא זכאי לקצבת פרישה על פי חוק שירות
 הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות), תשי״ד—

;31954 
 (6) הוא שוטר או סוהר הזכאי לקיצבת פרישה על
 פי חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב),

 תש״ל—1970 * ;
 ״ערך מהוון של קיצבה״ — כפי שייקבע בתקנות.

 (2) ,25% מקצבה שמקבל יחיד בהגיעו לגיל פרישה או
 שמקבלים שאירים — פטורים ממם, ובלבד שאם הקצבה

 רים אל .המעביד לא יחול עליהם החיוב על פי סעיף
 3 (ד) המוצע ואם המעביד ישלם אותם לעובדו —
 יהיה דינם כמענק פרישה המשתלם מאת המעביד

 במישרין.

 •(•ב) בהכנסות לפי סעיף 2(5) לפקודה (קיצבה, מלוג
 או אנונה) כלולים לא •רק פירות אלא גם החזר קרן.
 מאחר שלגבי רכישת מקוד הכנסה ניתן בדרך כלל

 הקיצבה כאילו הוונה.

 לסעיף 9ב •המוצע: >א) סכומים שהופרשו לצרכי
 קצבה ונוכה מס במקור בעת תשלומם לקופת הגמל,
 אין הצדקה לחייב במס את הקצבה המתקבלת מצבי־
 רתם בעת קבלתה על ידי העובד. הפטור לפי סעיף
 זה יינתן רק אם הכספים משולמים לעובד ישירות
 מאת קופת הגמל. כאשר הכספים מקופת הגמל חת־

 3 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 179.

 ס״ה תש׳׳ל, עמי 65
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 תיקון
 סעיף 12

 • משתלמת מאת המעביד־ במישרין, שלא .על פי הרק או
 הסכם קיבוצי, לא יעלה הסכום הפטור על 17.50 לירות
 לחודש לכל שנת עבודה; הסכום הפטור של סך כל הקצבאות
 שמקבל יחיד לא יעלה בשום מקרה על 435 לירות לחודש.

 >3) נתקבלו תוך 15 שנה שלפני תחילת תשלום הקיצבה
 בשל אותן שנים שבעדן היא משתלמת גם מענקים שניתן
 עליתם פטור לפי סעיף זה, — למעט מענק נוסף לקיצבה
 על פי סעיף 18 לחוק שירות הקבע בצבא־ההגנה לישראל
 (גמלאות), תשי״ד—1954, ואם הוא שוטר או סוהר למעט
 מענק נוסף על פי סעיף 22 לחוק שירות המדינה (גימלאות)
 (נוסח משולב) תש״ל—1970, בכפוף לסעיף 77 לחוק האמור
 — יופחת הסכום הפטור של הקצבה בשיעור השווה ל־

 75% של המענק הפטור מחולק בערך המהוון של הקצבה.
 לענין זה סכום המענק הפטור הוא:

 (א) אם המענק -נתקבל בתוך חמש שנים שלפני
 תחילת קבלת הקצבה — מלוא־ הסכום במענק פרישה

־ ־ ׳ ־ ־ ־  ומחצית הסכום במענק מוות ך ־
 (ב) אם המענק נתקבל בין השנה השישית לבין
 השנה החמש־עשרה שלפני תחילת קבלת הקצבה —
 הסכומים האמורים בפסקת משנה (א) פחות 10% לכל
 שנח מהשנה השישית לקבלת ,המענק ועד השנה

 התמש־עשרה.
 (4) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה פטורה — פטור אף
 הוא ממס; ניתן פטור על קצבה שהוונה, יופחת סכום הקצבת

 שהוונה מהסכום הפטור של הקצבה.
 (5) האמור בפסקה (5) להגדרת ״גיל פרישה״ ובפסקה
- (3) לסעיף קטן זה יחול על עובדי שירותי הבטחון כפי שיקבע

 ראש הממשלה,
 9ב. (א) על אף האמור בסעיף 3 (ה) מענקים עקב פרישה או מוות
 י ותגמולים ששילמה קופת גמל לעובד ומקורה בתשלומי מעביד

 לקופת גמל שנוכה מהם מס על פי סעיף 164 — פטורים ממם.
 (ב) 25% מהכנסה לפי סעיף 2(5) שאינה קצבה כמשמעותה
 בסעיף 9א(ד) — פטורים ממם; על היוונה של קצבה כאמור יחולו

 הוראות סעיף 9א(ד)(4).״

 ,בסעיף 12 לפקודה, במקום ״שתהיה לו ושלא תעלה״ יבוא ״או על הכנסת עבודה
 מעבודה אצל אחד ממעבידיו, אם לא עלו׳׳.

 פטורים למעגקיב
 לתגמולים

 ולקלצבאות
 אחרים

.8 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נסת, להורות שתושב ישראל שהכנסתו מעבודה לא
 עלתה על סכום שנקבע, יהיה פטור ממס על הכנסה
 נוספת אחרת שתהיה לו ושלא תעלה על סכום ש

 נקבע.
 מנוסח הסעיף יוצא כי אם התוספת להכנסת העבודה

 פחת, וניתן כאמור לראות את רכישת הזכרת לקבלת
 קיצבה כרכישת מקור הכנסה, מוצע לתת להכנסות

 כאמור פטור חלקי, המהווה מעין תחליף לפחת.
^ 8 בסעיף 12 לפקודה ניתנת סמכות לשר , ע  ס

 האוצר, באישור .ועדת הכספים של הכ־
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 9. בסעיף 17 (5) לפקודה, המלים ״לעבין סעיף 47״ ו־״כמשמעותה בסעיף האמור״ —
 יימחקו.

 ה ד ו ק פ  10. בסעיף 18 ל
 (!) בסעיף קטן(א), המלים ״כמשמעותה בסעיף 47״ — יימחקו;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״שהוא אחד מבעלי השליטה ושיש לו לפחות 10%
 ממניותיה״ יבוא ״׳שהוא בעל •שליטה כמשמעותו.בסעיף 32(9)״, !ובסופו יבוא ״או אם

 המס עליהם נוכה בתקופה האמורה״;
 (3) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ד) הכנסה שיש לנכות ממנה מס על פי סעיפים 164 או 170 בשנת מם פלו
 נית — ניכויה לפי סעיף 17 באותה שנת מם יותר רק.אם שולמה בה או תוך

 שלושה חדשים אחרי תומה או אם המס עליה נוכה בתקופה האמורה.״

 11. (א) סעיף 21 לפקודה יסומן ״(א)״ ובו, במקום ״לצרכי עסק או משלת־יד״ יבוא
 ״לצרכי ייצור הכנסתו״.

 תיקו!
 סעיף 17

 תיקון
 סעיף 18

 תיקון
 סעיף 21

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על 600 לידות, ומצד שני יצטרך להגיש דו״ח, ולשלם
 את מלוא המם המגיע על פיו, גם מי שהכנסת הע
 בודה שלו ממעביד עיקרי היא עד פחות מ־23,400
 לירות ויש לו הכנסה נוספת מעבודה אחרת העולה

 על 600 לידות.

 סעיר 9

 סעיף 10

 התיקון טכני בלבד — הגדרת ״קופת
 גמל״ •הועברה מסעיף 47 לסעיף ההגדרות.

 (1) סעיף 18 (ב) לפקודה קובע כי מש
 בורת, שבר עבודה, אד ריבית המשתלמים
 על ידי חברת מעטים, לאחד מבעלי השליטה •שלה
 ושיש לו לפחות 0%נ ממניותיה, יותרו בניכוי בשנת
 המס שבה שולמו או תוך שלושה חדשים אחרי שנס־
 תי־ימה. אין בסעיף הגדרה מיהו בעל שליטה. מוצע
 לאמץ את ההגדרה של בעל שליטה שבסעיף 32(9)

 לפקודה.
 (2) לפי המצב הקיים יכולים אנשים המנהלים ספ
 רים על בסיס מסחרי •והמשלמים הכנסה שממנה הם
 חייבים לנכות מם במקור, לזכות את חשבונם של
 הזכאים לקבלת ההכנסה. גס באותם מקרים שבהם
 דכוי •החשבון איננו מהווה תשלום, לעניז הניכוי
 במקור, הרי לגבי מי •שצייד לשלם את הסכומים
 הוא מוכר מיד כהוצאה עסקית. יוצא, איפוא, שמצד
 אחד ישנה הוצאה אך אין כנגדה הכנסה. המצב הקיים
 מאפשר לצדדים הנוגעים בדבר לדחות תשלום הכ
 וכתוצאה מכך את תשלום המם, •בלי שהדבר ס  נ

 ישפיע במישור ניכוי המס כהוצאה.
 משום כר מוצע להתנות בניכוי המם במקור את

 הזכות •לקבל את הסכומים הללו כהוצאה.

1 (1) סעיף 21 לפקודה מתיר ניכוי פחת ^ ל 9 5 ז  ס

 בשל נכסים המשמשים לצרכי עסק או
 משלח־יד. מוצע להרחיב את המעיף ולהתיר פחת
 בשל נכסים המשמשים ,בייצור הכנסה מכל מקור ש

 היא ממקור אחר — יינתן פטור ממס, ואילו אם התו
 ספת מקורה במשרה •חלקית נוספת — אין עליה פטור,

 אף אם סכומה כסכום ההכנסה מהמקור האחד.
 מוצע לתקן את הסעיף כך שניתן יהיה לפטור ממס
 גם הכנסת עבודה נוספת שאינה עולה על המכסימום

 הקבוע לגבי הכנסות אחרות.
 על פי הסמכות האמורה שבסעיף 12, הותקנו תק
 נות מס הכנסה (פטור ממם על הכנסה אחרת),
 חשכ״ט--1969, לפיהן ניתן פטור ממס על ״הכנסה
 אחרת״ אם היא איננה עולה על 600 לידות (ובנסיבות
 מסויימות — על 1050 לירות) והכנסת העבודה של
 הנישום ואשתו גם יחד לא עלתה על 24,000 לירות.
 סעיף 134 לפקודה מסמיך את שר האוצר לקבוע כי
 יחיד שתקנות לפי סעיף 12 חלות עליו, יהיה פטור
 מחובת הגשת דר׳ח; ואכן שר האוצר השתמש בסמי

 כות זו והוציא צו הקובע זאת.
 העולה מכל ההוראות האמורות •הוא שכיום שכיר
 שיש לו הכנסת עבודה בסך 24,600 לירות — איננו
 פםזר מהגשת דדיה זמתשלזם המס המלא המגיע על
 פי הדו״ח, בו בזמן שאדם שיש לו 24,000 לירות
 מהכנסת עבודה ועוד 600 לירות ממקור אחר —
 פטור מהגשת דו״ה ומתשלדם מס על 600 הלירות,

 פרט למס שנוכה במקור.
 לעומת זאת שכיר שיש לו הכנסת עבודה בסכום
 כולל שהוא פחות מ־24,000 לירות הכוללת גם הכנסת
 עבודה מעבודה חלקית בסכום העולה על 600 לירות
; ו  — פטור מחובת הגשת דו״ח ותשלום המם על פי
 בו בזמן שאם יש לו אותו סכום עיקרי מהכנסת
 עבודה ואילו ההכנסה הנוספת היא ממקור אחר —

 הוא חייב בהגשת הדו״ה.
 כתוצאה מהשוואת הכנסה נוספת מעבודה חלקית
 להכנסה נוספת אחרת, יינתן מצד אחד פטור על
 הכנסת עבודה מעבודה נופפת אם היא איבנה עולה
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 (ב) אחרי סעיף קטן(א) האמור יבוא:
 ״(ב) נתקבל מענק לרכישת נכס שבעדו זכאים לניכוי פחת על פי סעיף
 קטן(א), או שנמחל או שומט חוב שמקורו בהלוואה לרכישת נכס כאמור תוך
ת כאמור פחות  חמש שנים .משנת קבלתה, יהיה המחיר המקורי של הנכס מחי

 סכום המענק או החוב, לפי הענין.״

 תיקיו
 12* בסעיף 24(ג) לפקודה, במקום ״חייבת״ יבוא ״נתחייבה״. סעיף 24

3  13. (א) בםעיר 32>9< לפקידי׳ - 2
 (1) בפסקת משנה (א), במקום ״שיש לו לבדו, במישרין או בעקיפין, לפחות
 5% •מחוז מניותיה״ יבוא ״שיש לו לבדו או יחד עם בן־זוגו, במישרין או
 בעקיפין, לפחות 5% מאחת הזכויות המפורטות בפסקאות (א) עד (ד) של

 הגדרת ״בעל שליטה״, .והמלים ״כמשמעותה בסעיף 47״ — יימחקו;
 ׳(2) בפסקת משנה (ב), במקום ״סעיף 9(7א)״ יבוא ״סעיף 9א״ ובמקום

 ״2250 לירות״ יבוא ״2500 לירות״.

ר ב ם ז י ז ר ב  ד

 דרת בעל שליטה מצביעה על שליטה, ומן הדין היה
 שמי שיש לו ולבן זוגו לפתות 5% באחת מזכדות
 אלה ייחשב כ״חבר״, שכאשר משלמים לו את המענק
 איו החברה זכאית לנכותו מהכנסתה. אולם •הנוסח
 הקייס מסתפק בזכות ל־5% מהון המניות; וכך יוצא
 שסעיף המכוון נגד הימנעות ממס מאפשר עקיפתו
 בקלות, שכן יכולה להיות לאדם שליטה ממשית
 בחברה, בלי שיש לו 5% מהון .המניות, אם יש לו

 זכויות מאחד הסוגים האחרים.
 מכאן הצעת התיקון.

 (2) בערעור אזרחי 177/69, פקיד שומה למפעלים
 גדולים נגד־ אוקבה בע״מ (פד״י״כ״ג (2) עמ׳ 437),
 נידונה שאלת התרה 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
 בביטלחו של איש מפתח בהברה, שמותו עלול היה

 לפגוע קשה בעסקי החברה.
גד פקיד השומה  בערעור אזרחי 477/71, שטטנר נ
 חיפה (פד״א כרד ה׳ תשל״ב, עמי 15), הורחב העק-

-דון שנקבע במשפט אוקבה גם לגבי
 את חיי שותפיה. מתוך פסק הדין ניתן להבין כי אפשר
 להחיל את העקרון גם לגבי כל מי שמבטח אדם

 אחר שיש לו אינטרס כלכלי בביטוחו.

 בעקבות ההלכה האמורה שקבע בית המשפט העל
 יון, אין היום כמעט כל מניעה לכך שאדם יוכל לבטח
 את חייו של אחר לטובתו בכל סכום שירצה דוכל
; סתו  גם לנכות את סכומי הפרמיה כהוצאה מהכנ
 פירושו של דבר שמעביד יכול ליצור לעצמו קרן
 שהיא נכס בידיו, במחיר פרמיות שהותרו לו כהוצאה.

 התיקון המוצע ימנע את ניכוי ההוצאה.

 הוא. דבר זה ימנע סתירה בין סעיף 21 לבין סעיף
 22, המאפשר זקיפת פחת משנה לשנה, ושלפיו אפשר
 לנכות פחת גם מנכסים שאינם משמשים לעסק או

 משלח־יד; ואכן כד נוהגים.
 •(2) הפחת המותר לפי סעיף 21 מחושב באחוזים
 מהמחיר המקורי. מוצע לקבוע כי אם נתקבל מענק
 לשם רכישת הנכס שבעדו ניתן פחת, •או :נמהל או
 שומט חוב שמקורו בהלוואה לשם רכישת הנכם,
 יופחת המחיר המקורי שלו, •לענין זה, בסכום המענק
 או בסכום החוב שנמחל. אין בל הצדקה לתת פחת

 גם כשל אותו.חלק מנכס שרכישתו מומנה כד.

 •סעיף 24 לפקודה דן בהתרת פחת בה־
 עברת נכס שאין עמה העברת שליטה, םעיןו 12

 וקובע שמקבל ההעברה יהיה זכאי ליתרת הפחת ש
 המעביר .היה זכאי לנכותו אילולא העביר את הנכם.
 סעיף קטן (ג) קובע שההוראה האמורה לא תחול
 אם העברת הנכס חייבת במם דווחי הון לפי חלק ה׳
 לפקודה. מוצע לתקן את ההוראה האמורה ולהבהיר
 שהיא מכוונת לחיוב במס בפועל ולא לחבות במם
 כאשר לא מגיע תשלום מם או כאשר ניתן פטור מכוח

 כל דיו• . ^

ן (1) סעיף 32 (9) אוסר על חברת מעטים ^ ג י ע  ם

 לנכות מהכנסתה מענק פרישה או מענק
 מוות ששלמה לבעל שליטה ,בה, שיש לו מכוח עצמו

 לפחות 5% מהון מניותיה.
 בעל שליטה מוגדר כמי שמחזיק יחד עם קרובו
 ב־10% לפחות מהון המניות שהוצא, או ב־10%
 לפחות מכוח ההצבעה, או בזבזת להחזיק ב־10% לפ
 חות מהון המניות או מכוח ההצבעה; או בזכות לקבל

 10% לפחות מהרווחים או בזכות למנות מנהל.
 כמובן •קיומה של כל אחת מהזכויות הנזברות בהג־
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 תיקון
 סעיף 34

 תיקון
 סעיף 35

ת פ ס ו  ה
ף 35 א י ע  ס

 (ב) אחרי פסקה (9) האמורה יבוא:
 ״•(10) פרמיות •לביטוח חיים ששילם אדם בשל •ביטוח חייו של אחר לטובת

 המשלם.״

 14. בסעיף 34 לפקודה —
 (1) בסעיף קטן (א) במקום ״1700 לירות״ יבוא ״3540 לירות״;

 (2) •בסעיף קטן(ב), במקום ״400 לירות״ יבוא ״720 לידות״.

 15. בסעיף 35 לפקודה —
 (1) במקום ״325 לירות״ יבוא ״480 לירות״ ובמקום ״650 לירות״ יבוא ״960

 לירות״;
 (2< בסופו יבוא ״ואולם אם הוא זכאי לפטור בשל קצבה על פי סעיף 9א יהא

 הניכוי הנוסף 360 לירות במקום 480 לירות ו־720 לירות במקום 960 לירות.״

 16. אחרי סעיף 35 לפקודה יבוא:
^ 35א. (א) בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד הושב ישראל, ששילם ^ ^ ¿ , ^ 
ת בשנת המס בשל טיפול רפואי מיוחד סכומים העולים על 15% מסך ו ד ח ו י  מ

 כל הכנסותיו בשנה שבה נעשה הטיפול, יותר לו ניכוי של הסכומים
 העולים על 15% כאמור, אם •ועדה רפואית שהוקמה לפי חיקוק
 וששר האוצר קבע אותה לענין זה, אישרה שהטיפול היה חיוני
 להמשך פעילותו בעבודתו או עסקו שמהם נובע עיקר הכנסתו,
 ובלבד שלא יותר ניכויין של הוצאות שקבע לענין זה שר האוצר

 בתקנות.
 (ב) ניכוי הוצאה לפי סעיף קטן (א) יותר לכל אחד מבני זוג
 מהכנסתו, בין אם נעשה להם חישוב המס בנפרד על פי סעיף 66

 ובין אם לאו.״

 לירות״״ יבוא 1320 לירות״. סעיף 36 י י תיקון 17, בסעיף 36 (א) לפקודה, במקום ״550 לירות״ יבוא ״780 לירות״ ובמקום ״900

 מקף 6» 18. בסעיף 36א לפקודה, במקום ״550 לירות״ יבוא ״780 לידות״.

 סעיף 37 תיקון 19. בסעיף 37 לפקודה, במקום ״800 לירות״ יבוא ״1260 לירות״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 דרוש למניעת הפחתה בכושר ההשתכרות.

 סעיף 36 לפקודה ענינו ניכוי לנכה,
 סעיף ל1 שנכותו בין 25% לבין 50%, או 50%

 ומעלה.

ד סעיף 36א לפקודה ענינו ניכוי מיוחד ״ 5 ע  ס

 לחרש־אילם.

 סעיף 37 לפקודה ענינו ניכוי בעד אשת
 סעיף 19 הנישום.

 (א) ניכוי לתושב, ושל סעיף קטן (ב) סעיף 14 בסעיף 34 לפקודה, ענינו של סעיף קטן
 ניכוי מיוחד לתושב רווק.

ן סעיף 35 לפקודה ענינו ניכוי בשל זיק־ ״ 5 ע  ם

 נה. ההגדלה המוצעת לא תחול על מי
 שזכאי לפטור בשל קצבה.

 מוצעת הוראה חדשה שלפיה יותר ניכוי
 של הוצאות ריפוי מיוחדות, העולות על
 15% מסך כל התכנסה השנתית, באשר הריפוי היה

 סעיף 16
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1 סעיף 38 0 5 0 פ " ו י ק מ ב  20. (א) בםעיף 38(א) לפקודה, במקום ״650 •לירות״ יבוא ״900 לירית״ ו
 לירות״ יבוא ״1440 לידות״.

 (ב) בסעיף 38(ב< לפקודה —
 (1) במקומ ״325 לירות״ יבוא ״480 לירות״ ובמקום ״650 לירות״ יבוא

 ״960 לירות״;
 (2) בסופו יבוא ״ואולם אם האשד! זכאית לפטור על קצבה על פי םעיף 9א
 יהא הניכוי הנוסף 360 לירות במקום 480 לירות ו־720 לירות במקום 960

 לירות׳/
 (ג) בסעיף 38(ג) לפקודה —

 (1) אחרי ״המנויים בסעיף 36״ יבוא ״או שהיא חרשת־אלמת״;
 (2) במקום ״550 לידות״ יבוא ״780 לירות״ ובמקום ״900 לירות״ יבוא

 ״1320 לירות״.

 21. בסעיף 39 לפקודה, במקום ״325 לירות״ יבוא ״480 לירות״ ובמקום ״475 לירות״ תיקון
 יבוא ״660 לירות״. סעיף 39

 (א) בסעיף 40(א) לפקודה — תיקון
4 ף 0 , ־ ז  (1) בפסקה (1), במקום ״500 לירות״ יבוא ״1200 לירות״ ובמקום ״1000 ס

 לירות״ יבוא ״1320 לירות״;
 (2) בפסקה(2), במקום ״1000 לירות״ יבוא ״1644 לירות״;

 (3) בפסקה(4), במקום ״600 לירות״ יבוא ״900 לירות״.
 (ב) בסעיף 40(ב) לפקודה, במקום ״400 לירות״ יבוא ״540 לירות״.

 תיקון־
 בסעיף 41 לפקודה — סעיף 41

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״300 לירות״ יבוא ״420 לירות״, במקום ״600 לירות״
 יבוא ״840 לירות״ ובמקום ״1200 לירות״ יבוא ״1680 לירות״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״1700 לירות״ יבוא ״2500 לירות״ ובמקום ״2100
 לירות״ יבוא ״3500 לי^ות״.

.22 

.23 

, 24. (א) בסעיף 42(ב) לפקודה — תיקון . ז ו ן — \ ז — ׳ , , 

4  (1) במקום ״לגבי־ אשת משותקת •לחלוטין, מרותקת "למיטתה בתמידות, ^ 2
 עיוורת או בלתי שפויה בדעתה״, יבוא ״לגבי אשה או הורה משותקים לחלו־

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ל־1320 לירות;
 הניכוי הניתן לאלמן או גרוש שיש לו ילדים יוגדל

 «־1000 לירות ל־1644 לירות;
 סכום ההכנסה של ילד שאינו פוגע בזכות הוריו

 לניכוי בשלו יוגדל מ־600 לירות ל־900 לירות;
 הניכוי הניתן בשל ילד המשרת ,בצבא יוגדל מ־400

 לירות ל־540 לירות.
 סעיף 41 לפקודה ענינו ניכוי בעד קרז־

2 בים נטולי יכולת לקיים את עצמם. ע ף 3  ס

2 סעיף 42 לפקודה ענינו ניכוי בעד קרו ״ 4 ע  ס

 בים נטולי יכולת לקיים את עצמם עקב
 ליקוי שכלי,או גופני.

2 סעיף 38 לפקודה ענינו ניכויים שונים 0 

 נוספים בעד אשה עובדת כשההכנסה
י גיל  מחושבת במשותף. הניכויים נקבעים לפי מבחנ

 !וכושר ההשתכרות.
2 סעיף 39 •לפקודה ענינו ניכוי בעד אשה ״ 1 ע  ס

 העוזרת לבעלה בהשגת הכנסתו מעסק
 או ממשלת יד. אם יש לה ילדים — הניכוי גדול

 ־יותר.

2 סעיף 40 לפקודה ענינו ניכוי בעד ילדים. ״ 2 ״  ם

 מוצע כי — הניכוי הניתן בשל כל אחד
 משני הילדים הראשונים יוגדל מ־500 לירות ל־1200
 לירות והניכוי בשל בל ילד נוסף יוגדל מ־1000 לירות
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 טין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם״;
 (2) במקום ״או סעיף 40(א)״ יבוא ״סעיף 40(א) או סעיף 41״ ;

 (3) במקום ״650 לירות״ יבוא ״960 לירות״;
 (ב) במקום סעיף 42 (ג) לפקודה יבוא:

 ״(ג) ילד, אשת או הורה כאמור בסעיף קטן (ב) המוחזקים במוסד מיוחד,
 יותר לגביהם ניכוי נוסף בסכום ההפרש שבין ההוצאות הממשיות להחזקתם
 לבין סכום הניכוי המוגדל כאמור בסעיף קטן (ב), אך לא יותר מ־1200
 לירות; האמור בסעיף קטן זה יחול גם •לגבי ילד, אשה או הורה •שאינם מוחז
 קים במוסד מיוחד, אם הוכיח הנישום להנחת דעתו של פקיד השומה כי

 הוצאותיו להחוקתם עולות על סכום הניכוי המוגדל שלפי סעיף קטן(ב).״

 סעיף"45 25, במקום סעיף 45 לפקודה יבוא:
ת 45. יחיד שתרם בשבת המם סכום כולל העולה על 100 לירות אך ו ג ך ן £ ״ . 5 £ £ 
 לאומיות איבו עולה על 500 לירות לקרן לאומית או למוסד ציבורי כמש־
 ומוסדות ציבור מעותו בסעיף 9(2), ויש עליהם אישור הנציב לענין סעיף זה,

 יזוכה ממס ב־25% מהסכום שתרם.״

 £^'יו ^ 26. (א) בסעיף 46(א) לפקודה, במקום ״20,000 לירות״ יבוא ״10,000 לירות״ .
 (ב) בסעיף 46 (ב) לפקודה, במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) בעד תרומה שהתורם כבר קיבל בעדה זיכוי או ניכוי לפי כל דין.״

 27. במקום סעיף 47 לפקודה יבוא:
תשלומים 47. בחישוב הכנסתו של יחיד ששילם לקופת גמל סכומים בעד תגמו־ י  בשלו

 לקצבה לים או קצבה יותרו לו ניכויים וזיכויים כמפורט להלן:
 ו? תגמולים . .

 (1) בשל אותו חלק מהכנסתו המזכה שאיננו הכנסת עבודה —
 (א) •לגבי תשלומים שאיבם עולים על 10% מהכנסה המזכה
 — ניכוי,50% מהתשלומים מהכנסתו החייבת וזיכוי מהמם

 של 25% מהמחצית השניה;
 (ב) לגבי תשלומים העולים על 10% מההכנסה המזכה

 החלפת
 סעיף 47

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תמצא את ביטויה .בהגדלת הניכויים .האישיים והק
 טנת שיעורי המס.

2 (1) סעיף 46 לפקודה מעניק בשל ״ 6 ע  ם

 תרומה של 20,000 לידות או יותר למוסד
 ציבור, זיכוי של 25% מםכום התרומה ליחיד וניכוי
 של 50% — לחברה. מוצע להעניק את הזיכוי גם

 בשל תרומה של 10,000 לירות או יותר.
 (2) מוצע גם להחליף את סעיף קטן (ב) (2), ולק
 בוע כי לא יינתן זיכוי או ניכוי בעד תרומה שהתורם

 כבר קיבל בעדה זיכוי או ניכוי לפי כל דין.
1 כפי שהוסבר לגבי התיקון לסעיף 2(2), ״ ך ״  ם

 מוכרים תשלומי המעביד לקופת גמל לר
13̂ מההכ  כישת זכדות בעד עובדו בשיעור של %
 נסה המזכה (30,000 לירות לשנה), בתנאי של הש

 תתפות העובד ב־5%.

 עד היום היה הזיכוי לתרומות של יחידים
2 למוסדות ציבור חלק מסד כל התשלומים 5 ^ י ^  ם

 בסכום שאינו עולה על 1000 לירות שבשל תשלומם
 ניתן זיכוי. סכום זה כולל ביטוח לאומי, ביטוח רפואי,
 הוצאות רפואיות ותרומות. מכאן שבשל התרומות
 למעשה כמעט שלא ניתן זיכוי. משום כך, ובכדי שלא
 להעמיס על המיבהל את הצורך לטפל בסכומים קט
 נים, מוצע לקבוע זיכוי בשל סכומים שבין 100 ל־500

 לירות.
 ההוראות המתיחםות לזיכוי בשל ביטוח חיים ותש
 לום לקופת גמל ייכללו, בשינויים, בסעיף 47 שיוהלף

 אף הוא.
 ההוראות בדבר זיכוי בשל תשלומים לביטוח לאומי,
 ביטוח רפואי, טיפול רפואי ותרומות בסכום של עד
 100 לירות — יבוטלו. ההנחה במס שנבעה מהם
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 ואינם עולים על 16% ממנה — ניכוי התשלומים מהכנסתו
 החייבת;

 (2) יבשל אותו חלק מההכנסה המזכה שהוא הכנסת עבודה —
 (א) אם מעבידו שילם לגביה בשבילו לקופת גמל בעד
 תגמולים או קצבה — זיכוי מהמס של 25% לגבי תשלומים

 . שאינם עולים על 5% מההכנסה המזכה;
 (ב) אם מעבידו לא שילם לגביה בשבילו לקופת גמל בעד
 תגמולים או קצבה — ניכוי מהכנסתו החייבת של מחצית

 ... — הסכום ששילם ושאינה עולה על 5% מההכנסה המזכה וזיכוי -------
 מהמם של,25% מהמחצית השביה כאמור;

 (ג) ניכוי •וזיכוי כאמור לא יינתנו לעובד הזכאי לקבל מ
 מעבידו קצבה או תגמולים על פי דיז אז חוזה ז

 (3) כללה הכנסתו של יחיד גם הכנסת עבודה וגם הכנסה אחרת,
 יותרו תחילה הניכויים והזיכויים כאמור •בפסקה (2) והניכויים
 והזיכויים שלפי פסקה (1) יותרו רק על ההפרש שבץ ההכנסה

 המזכה להכנסת העבודה.״

״  28. אחרי סעיף 47 לפקודה יבוא: ^ 7

ע ל4א• יחיד שמעביד לא שילם בעדו לקופת גמל לתגמולים או• לקצבה ^ 1 ש י * מ  ל
 לפי מגדף 47 והוא לא תבע ניכוי או זיכוי על פי סעיף 47 אך שילם סכומים
 לקופת גמל לביטוח חייו או חיי אשתו, יהא זכאי לזיכוי בשל
 15% מהסכומים ששילם ושאינם עולים על 5% מההכנסה המזכר-״

 29. בסעיף 57 לפקודה — תרקיד
! סעיף 57 . , , י  י

 (1) במקום ״לפי הסעיפים .34—46 ו־48״ יבוא ״לפי סעיפים 34 עד 47״;
 (2) בסופו יבוא ״ואולם לענין התרת ניפויים וזיכויים על פי סעיף 47 לא תובא

 בחשבון הכנסת העבודה של החבר מעבודתו מחוץ לקיבוץ שבעדה הוא זכאי לתגמו־.
 לים, למענק או לקצבה.״

 •ביטול
 30. סעיף 60 לפקודה — בטל. סעיף 60

ר ב ס י ה ר ב  ד

 •תותר להם השלמה על ההפרש שבין הכנסת העבודה
 לבין •ההכנסה המזכה.

2 ,סעיף 47א המוצע בא לאפשר למי ש 8 ^ י ע  ס

 אינו זכאי לניכויים וזיכויים לפי סעיף
 47 לצבור לעצמו זכויות סוציאליות וליהנות מזיכוי

 ממם.

 סעיפים •בסעיף 57 לפקודה.בקבע בי קיבוץ זכאי
 29 ו־30 לניכויים וזיכויים אישיים המוענקים ב

 פקודה.פרט לניכויים שלפי סעיף 47. - . . - - -
 במקום הניכויים האמורים נקבע בסעיף 60 כי יראו
 לענין זה כל יחידת משק כאילו שילמה לפחות 10%
 מההכנסה העולה בחלקה, כתשלום לתגמולים, ביטוח

 רפואי, ביטוח לאומי ותרומות.

 י:במקביל לכד נקבע כי לעצמאי יינתן ניכוי בשי
 עור של 11% מההכנסה •המזכה, אולם אם הפרשותיו
 לא עלו על 10% מהכנסתו המזכה, יינתן לו ניכוי
 של המחצית מהפרשותיו וזיכוי בעד המחצית השניה.
 הווה .אומר, עודף הניכוי יינתן לו רק על הפרשות

 מעל •ל ־10%.

 כתוצאה מכך יהיו סך כל ההפרשות שבעדם ייבתבו
 ניכוייינר וזיכויים' לעצמאי 16% מההכנסה המזכה,"
 ולשכיר — 181%, וזאת כדי לשמור על המתכונת.
 המקובלת של תשלום הפיצויים והתנאים הסוציאליים.
 (הפער האמור קיים רק לגבי הכנסות שאינן עולות
 על 30,000 לידות — ראה את ההסבר שבמבוא).
 לגבי שכירים שרק חלק מהכנסתם היא הכנסת עבודה,
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 31. (א) בסעיף 66 (א) לפקודה —
 (1) בפסקה (4), במקום ״800 לירות״ יבוא ״1260 לירות״;

 (2) בפסקה (6), במקום ״והניכוי״ יבוא ״והניכויים והזיכויים״;
 (3) אחרי פסקה (6) יבוא:

 ״(7) הפטורים לפי סעיפים 9(16), 10 ו־11 יותרו גם לאיש וגם לאשה,״
 (ב) בסעיף 66 (ב)(2) ו־(3), הסיפות המתחילות במלים ״או לפני שלבעלה״ —
 יימחקו. _

 תיקון
 סעיף 66

 32. בסעיף 67 לפקודה, •במקום ״250 לירות״ יבוא ״400 לירות״.

 33. בסעיף 88 לפקודה, בהגדרת ״נכס בר־פחת״, במקום ״לצרכי עסק אך משלח־יד״
 יבוא ״לצרכי ייצור ההכנסה״.

 תיקח־
 סעיף 67

 תיקון י
 סעיף 88

 34. •בסעיף 90 לפקודה, במקום ״בצירוף סכום אותם ניכויים״ יבוא ״לפני כל ניכוי לפי
 אותם סעיפים״.

 תיקון
 סעיף 90

 35. בסעיף 91 לפקודה —
 >1) בסעיף קטן(א), במקום ״321 אגורות״ יבוא ״40 אגורות״;

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״עלתה תקופת החזקה בנכס״ יבוא ״נכס שאינו בר־
 פחת שעלתה תקופת החזקתו״.

 תיקון
 סעיף 91

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בעלה היתה זכות כלשהי, •במישרין או בעקיפין,
 בחברה.

 הבסיון הורה כי הסיפה ״או לפני שלבעלה היתה
 זכות כלשהי, במישרין או בעקיפין, ־ בחברה״ מאפ
 שרת לבני הדג לתכנן עסק משותף •שתהילתו על
 שם האשה בלבד ולצרף את הבעל לעסק לאחר מכן
 — בדי לזכות בחישוב נפרד להכנסת האשה. מוצע

 לתקן את החוק כך שדבר זה יהיה בלתי אפשרי.
 סעיף 67 לפקודה ענינו ניכוי בשל אשד.
 •העובדת עם בעלה.במשק החקלאי שלהם.
 ,סעיף 88 הוא סעיף ההגדרות של
 חלק ה׳ לפקודה שענינו דווחי הון. מוצע
 להתאים את הגדרת ״נכס בר־פחת״ לתיקון שנעשה

 בסעיף 21 לפקודה — ראה סעיף 11 לעיל.
 סעיף 90 לפקודה נועד לאפשר העברת
 ניכויים אישיים שלא נוצלו בשומת הב־
 נסת פידות, לשומת דיווח הון. בנוסח הקיים מדובר
 על ניכויים שעלו על ההכנסה החייבת ״בצירוף .סכום

 הניכויים״.
 מוצע לתקן את הסעיף כך שישקף את הכוונה כא

 מור לעיל.
3 (1) סעיף 91 לפקודה ענינו שיעור המס ן 5 - ו ע  ם

 על ריווח הון. מוצע לשלב %ד1 היטל
 בטחון, ששוב לא יוטל החל משנת המס 1973, במם

 ריווח הון.

 סעיף 32

 סעיף 33

 סעיף 34

 סעיף 31

 הלכה •למעשה נוהגים להתיר לקיבוצים את הני
 כויים שלפי סעיף 47, ומוצע לקבוע את הדבר בחוק.
 את הכנסת העבודה של חברי הקיבוץ מחוץ לקי
 בוץ מוצע להוציא מהחשבון אם בשל הפרשה זו

 נהנים החברים מזכויות סוציאליות.
 היות ומכוח החלפת סעיף 45 לפקודה, וביטול סעיף
 60, יהא קיבוץ זכאי מעתה לזיכויים יותר גדולים
 בשל תרומות, מוצע לבטל את זכאותו לקבל ניכוי

 בשל תרומות לפי סעיף 48 לפקודה.
 (1) סעיף 66 לפקודה נותן אפשרות לח
 שב את המס של אשה בנפרד משל בעלה
 כאשר הכנסתה באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלד
 במקור הכנסתו. בסעיף מפורטים הניכויים והזיכויים
 שיינתנו רק לאחד מבני הזוג, ואלה שיינתנו לשניהם.

 לגבי הפטורים השונים, שותק הסעיף.
 על כן מוצע לציין במפורש כי פטור הוספת
 היוקר, הפטור לעולה חדש והפטורים למי שעובד
ו לשני בני הזוג כאילו היו שני נ ת  באזורי פיתוח ע

 נישומים נפרדים.
 (2) בסעיף נקבע, בין השאר, כי לא יראו הכנסה
 כבלתי תלויה במקור ההכנסה של בן הזוג אם היא
 מחברה שבה יש לבני הזוג או לבן הזוג השני זבות
 בהנהלה או 10% מזכויות ההצבעה; הסייג הזה איננו
 חל (כלומר יראו את ההכנסה כאילו היא ממקור
 בלתי תלוי) כאשר היתה לאשה הכנסה מהחברה זמן
 סביר, ולא פחות משנה, לפני נישואיה או לפני של־
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 36. •בסעיף 97(ב) לפקודה, אחרי ״עולה׳׳ יבוא ״כמשמעותו בסעיף 9(16)״, ובמקום
 ״ארבע שנים״ יבוא ״שבע שנים״.

ף 100 י «י י ח מ  37. בסעיף 100(2) לפקודה, במקום ״מחלד שעלה זעפם -לנישום״ יבוא ״ביתית ה
 המקורי״.

 תיקיו
 38. (א) במקום סעיף 121 (א) לפקודה יבוא: סעיף 121

 '׳(א) וזה המם על הכנסתו החייבת של יחיד:
 (1) על כל לירה מ־2,000 הלירות הראשונות — 18 אג׳

 (2) ״ וו מ־2,000 הלירות הבאות 20
 (3) // 11 !1 מ־2,000 הלירות הבאות 23 »

/ מ־2,000 הלירות הבאות 26 / 11 (4) 
/ מ־2,000 הלירות הבאות 30 11  (5) /1 מ /
/  (6) 11 ״ 11 מ־2,000 הלירות הבאות 35 /
 (7) מ־2,000 הלירות הבאות 40 11
 (8) « 11 « מ־2,000 הלירות הבאות 45 </
 (9) 11 11 11 מ־4,000 הלירות הבאות 50 «

 (10) // 11 מ־4,000 הלירות הבאות 53
 (11) « . מ־6,000 הלירות הבאות 55 »

 (12) « מ־6,000 הלירות הבאות 58
 (13) מ־6,000 הלירות הבאות 60 »

 (14) על כל ליוה נוספת — 3»
 (ב) בסעיף 121 (ב) לפקודה, במקום ״בסעיף. קטן (א)(1) ו־(2)״ יבוא ״בסעיף

 קטן(א)(1) — (3)״ ובמקום ״3,500״ יבוא ״6,000״.
 (ג) ,בסעיף 121 (ג) לפקודה, במקום ״לפי סעיף קטן(א) (7) עד (12) ב־2.5 אגו־
 רות לכל לירד, לפי סעיף קטן(א) (13) ו־(14) ב־5 אגורות לכל לירה, ולפי סעיף

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לתקן פסקה זו ולקבוע כי שוויו של המלאי
 יהיה יתרת המחיר המקורי ולא מחיר העלות.

 איז כל הצדקה לתשב את עלות הנכס שהפר למלאי
-לפי -המחיר -ששולם - כאשד ניתן״בשל1_.בעבר.-פהת,_

 כדי להראות את השינויים המוצעים סעיף 38
 בשיעורי המס מובא להלן הנוסח המלא

 של ההוראה הקיימת:

 ״121. (א) וזה המס על הכנסתו החייבת של יחיד:
 (1) על כל לירה מ־2,500 הלירות הראשונות 22.5 אג׳

 (2) על כל לירה מ־1,000 הלירות הבאות
 (3) על כל לירה מ־1,000 הלירות הבאות
 (4) על בל לירה מ״1,000 הלירות הבאות
 (5) על כל לירה מ־1,000 הלירות הבאות
 (6) על כל לידה מ־1,000 הלירות הבאות
 (ד) על כל לירה מ־1,000 הלירות הבאות
 (8) על כל לירה מ*1,000 הלירות הכאות
 (9) על בל לירה מי2,000 הלירות הבאות
 (10) על כל לירה מ*2,000 הלירות הבאות

24.5 
37 

:30 
 35 ז*

 37.5 ״
40 

11 42.5 
1/ 45 
 47.5 וו

 (2) הסעיף הקיים קובע כי המם על נכסים שאינם
 בני־פחת, יפחת ב־5% לכל שנה משש־עשרה השנים
 הראשונות .לתקופת ההחזקה. בהוראה נפרדת נקבע

ל 1כס־על־18 שנה-־ל-א-  ״כי־אם־עלתה תקופת ההחזקה ש
 ישולם מם פל ריווח ההון. מוצע .לקבוע כי הוראה

 זו תחול אף היא רק על נכסים שאינם בני פחת.

 סעיף 97 (ב) לפקודה פוטר עולה חדש
 ממס על .רווח הון ממכירת נכס שהיה לו
 .מחוץ לישראל לפני עליתו לישראל אם מכרו תוך

 ארבע שנים מיום עלייתו.
 מוצע להאריד את התקופה ולהעמידה על ד שנים.
 כמו בן מוצע לאמץ בסעיף זה את ההגדרה של

 ״עולה״, ,הכלולה בסעיף 9(16) לפקודה.

 סעיף 36

 פסקה (2) של סעיף 100 לפקודה קובעת סעיף 37
 כי אם טרם חלפו ארבע שנים מיום שר
 כש נישום נכס עד שהעבירו לעסקו כמלאי עסקי,
 או עד שהפך נכס קבוע בעסקו למלאי עסקי, יראו
 .את ,שווי המלאי העסקי כמחיר שעלה הנכס לנישום.
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 קטן (א) (15) ב־2.5 אגורות לכל לירה״ יבוא ״לפי סעיף קטן (א)(10) עד (13)
 ל־55 אגורות, 58 אגורות, 60 אגורות ו־63 אגורות״.

 39. בסעיף -122 (א) לפקודה, במקום ״חמש עשרה אגורות״ יבוא ״עשרים אגורות״.

 40. (א) בסעיף 123 (א) לפקודה —

 (1) בפסקה (1), במקום ״20 אגורות״ יבוא ״22 אגורות״;
 (2) בפסקה (2) —

 (א) במקום ״25 אגורות״ יבוא ״*27 אגורות״;
 (ב) הסיפה אחרי ״הוראות פסקה זו לא יחולו״ יסומן ״(א)״;

 (ג) אחרי פסקת משנה (א) יבוא:
 ״(ב)״ על הכנסתו של בעל שליטה, כמשמעותו בסעיף 32(9).״

 (ב) בסעיף 123 (ב) לפקודה, בסופו יבוא ״או מעל לסכום שיקבע שר האוצר
 באישור ועדת הכספים של הכנסת — לפי הסכום הנמוך שביניהם; לענין זה
 ניתן לקבוע סכומים שונים לענפי כלכלה שונים, למקצועות שונים ולסוגי

 נישומים שונים.״

 תיקון
 סעיף 122

 תיקון
 סעיף 123

 41. בסעיף 125 לפקודה, במקום ״%!32״ יבוא ״40%״.
 תיקון

 סעיף 125

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שעבודתו של העובד היתה הכרחית ולא היתר. אפ
 שרות להחליפו באחר. להוראה זו יש סייג האומר
 כי היא לא תחול בענפי כלכלה מםויימים שנקבע
 לגביהם שאינם ענפי ייצור חיוניים או שירותים חיו
 ניים ועל סוגי עובדים שנקבע לגביהם שאינם חיו

 ניים.
 מוצע להוסיף לסייג הוראה לפיה שיעור המס ה
 מוגבל על הכנסה העבודה בשעות נוספות לא יחול
 לגבי מי שהוא בעל שליטה (כמשמעותו בסעיף

 32(9)) בחברת מעטים.
ב) נקבע ששיעורי המם המוגבלים )  (3) בסעיף קטן
 בשל הכנסה מעבודה במשמרת לילה ובשעות נוס
 פות לא יחולו על החלק מהכנסת עבודה באמור,
 שמעל ל־50% משכרו הרגיל של העובד. מוצע להו
 סיף לסייג הוראה נוספת שלפיה השיעורים המוגבלים
 לא יחולו על החלק שמעל ל־50% משכרו של העובד
 באמור, או מעל לסכום שיקבע שר האוצר, באישור
 ועדת הכספים של הכנסת, לפי הסכום הנמוך יותר.
 לענין זה ייקבע ששר האוצר יהיה דשאי לקבוע
 סכומים שונים לענפי כלכלה שונים, למקצועות שו

 נים ולסוגי נישומים שונים.

4 סעיף 125 לפקודה ענינו שיעור המס 1 

 על הכנסה •שנתקבלה ממכירת פטנט,
 מדגם או זכות יוצרים. שינוי השיעור בא כמיזוג

 היטל הבטחון עם המם.

 (11) על כל לירה מ־3,500 הלירות הבאות 50 ״
 (12) על כל לירה מ־3,500 הלידות הבאות 52.5 ״
 (13) על כל לירה מ־3,500 הלירות הבאות 55 ״
 (14) על כל לירה מ־3,500 הלירות הבאות 57,5 ״
 (15) על כל לירה מ־5,000 הלירות הבאות 60 ״
 (16) על כל לירה נוספת 62.5 ״

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ו־(2) יהיה
 שיעור המס שיחיד תושב חוץ יהא חייב בו על 3,500
 הלירות הראשונות של הכנסתו החייבת — 25 אגורות

 ללידה.
 •(ג) לגבי יחיד תושב ישראל שאינו זכאי לניכוי
 לא בעד אשה לפי סעיף 37 ולא בעד ילדים לפי סעיף
 40 יוגדלו שעורי המס לפי סעיף קטן (א)(7) עד
 (12) ב־2.5 אגורות לבל לירה, לפי סעיף קטן (א)
 (13) ז־(14) ב~5 אגורות לכל לירה, ולפי סעיף קטן
 (א) (15) ב־2.5 אגורות לכל לירה; סעיף קטן זה
 לא יחול על יחיד שהיה זכאי לניבוי כאמור אילולא

 הוראות סעיף 66(א)(2)״.
 סעיף 122 לפקודה ענינו מם על הענקה
 בפד פריון עבודה. •השינוי •בשיעור המס

 בא כמיזוג היטל בטחון עם המם.
 (1) סעיף 123 ענינו מם על הכנסה משעות
 נוספות וממשמרת לילה. שינוי השיעורים

 .בא כמיזוג היטל הבטחון עם המס.
 (2) סעיף קטן (א)(2) קובע שיעור מם מוגבל על
 הכנסה מעבודה בשעות נוספות ומתנה זאת באישור

 סעיף 39

 סעיף 40
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 •תיקון- - -
 סעיף 125א

 •תיקיו
 סעיף 126

 סעיף 134

 תיקיו
 סעיף 135

 42. בסעיף 125א לפקודה, במקום ״%!•32״ יבוא ״40%״.

 43, -בסעיף 126 לפקודה, במקום ״35 אגורות״־יבוא ״38-אגורנת״.

 44. בסעיף 128 לפקודה, במקום ״שש עשרה אגורות ורבע״ יבוא, פעמיים, ״עשרים תיקון
 מעיף 128

 אגורות״, במקום ״*32 אגורות״ יבוא ״40 אגורות״ ובמקום ״%*32״ יבוא ״40%״.

 45. בסעיף 134 לפקודה, במקום ״יחיד״ יבוא ״מי״ ובסופו יבוא ״ורשאי הוא להתנות תיקון
 את הפטור בקיום תנאים נוספים שיקבע״.

 46. בסעיף 135 לפקודה —

 (1) בפסקה (1) אחרי ״בעצמו או על ידו נציגו״ יבוא ״וימסור לו את כל הפרטים
 הנראים לפקיד השומה דרושים לענין בירור הכנסתו״;

 (2) אחדי פסקה (3) יבוא:
 ״(4) רשאי פקיד השומה להזמין כל אדם היכול, לפי דעתו, להעיד בעניז
 הכנסתו של נישום, שיתייצב לפניו ולחקור אותו בשבועה או שלא בשבועה,
 ובלבד שפקיד או מורשה או עובד של הנישום או כל אדם אחר המועסק
 בעניניו על יסוד של מהימנות אישית לא ייחקר אלא על פי דרישתו של

 הנישום; אין בהוראה זו כדי לגרוע מכל סמכות חקירה לפי כל דין אחר.״

 47. בסעיף 140 לפקודה, בהגדרת ״גוף ציבורי״, במקום ״רשות מקומית, חברה שהממ־ תיקון
1 4 0  שלה משתתפת בהנהלתה״ יבוא ״כל גוף העומד לביקרתו של מבקר המדינה״. מעיו1

• סעץיו160 " ם י ג ש ש י ש ו ת " 1 0 3 " י ח " ו ר ד ם א מ ל " י ר ה ׳ א ה ד קי פ  48. בסעיף 160 (ב) ל
 תיקון

 49. בסעיף 164 לפקודה, במקום ״לפי סעיף 2(5)״ יבוא ״לפי סעיפים 2(5) ו־3(ה)״. סעיף 164

ר ג י הס ר ב  ד

 סעיף 140 לפקודה מסמיד את פקיד ה םעיך! 47
 שומה לדרוש ידיעות מכל עובד של
: ״המדינה, רשות ד  גוף ציבורי. גוף ציבורי מוגדר כ
 מקומית, חברה שהממשלה משתתפת בהנהלתה וכל

 גוף־-אחר ששר-האוצר, באישור-ועדת הכספים של
 הכנסת, קבע אותו כגוף ציבורי״. מוצע להוסיף להג
 דרה זו גם כל גוף הנתון לביקורתו של מבקר המ־

 דינה.

 סעיף 160 לפקודה דן בהחזרת מס ש סעז^ 48
 שולם ביתר. לפי התיקון המוצע לסעיף
 זה לא יוחזר לאדם מם ששולם ביתר לגבי שנת מס

 שהגיש עליה דו״ח לאחר תום שש שנים אחריה.

 סעיף 164 לפקודה דן בניכוי במקור סעין6 49
 מהכנסת עבודה והכנסות אחרות. מוצע
 להורות על ניכוי במקור גם מסכומי־חד שנקבעו

 כהכנסה לפי סעיף 3(ה) לפקודה המוצע לעיל.

 .סעיף 125א לפקודה ענינו שיעור המס
 על הכנסה שנתקבלה לאחר פטירה. גם

 פה יש הטמעה של היטל הבטחון במס.
 סעיף 126 לפקודה ענינו שיעור מס חב
 רות, וגם פה מוטמע היטל הבטחון במם.
 סעיף 128 ענינו ריווח הון של חבר בני

 אדם, והיטל הבטחון יוטמע במס,
 סעיף 134 ענינו פטור מהחובה להגיש
 דו״ח על הכנסה; מוצע לאפשר לשר

 האוצר להתנות את הפטור ,בתנאים שיקבע.

4 סעיף 135 לפקודה מםמיד את פקיד 6 

 השומה לשום את הכנסותיו של אדם.
 מוצע להוסיף לסעיף זה גם סמכויות שיאפשרו לפ
 קיד השומה השגת ידיעות בדי לאפשר להוציא שומה
 נכונה כבר ,בשלב עשיית השומה. סמכויות אלה נתו

 נות כיום לפקיד השומה רק בשלב השגה,

 סעיף! 42

 םעיךו ג4

 סעין* 44

 סעי^ 45

ק 1048, ח׳ באדר ב׳ תשל׳׳ג, 12.3.1973 211 ת חו  הצעו



ל ההכנסה״ יבוא ב ק ה יםומז ״(א)״, ובו, אחרי ״של מ ד ו ק פ  (א) האמור בסעיף 165 ל
ו יבוא פ בסו / ו יעשה׳ ז י ו ז ; הקי ס מ פה ה ו ה ג נ מ מ ה ש ס נ כ ה ת ה ל א ו ל כ ת  ״על פי שומה ש

; ״ ו ת ש ק בד רק על פי ב כלל בשומת העו סה לפי סעיף 2(2) (ב) תי  ״הכנ
: א ו ב ר י ) האמו א ) ן ט  (ב) אחרי סעיף ק

תו ס שחייב בו בעל שליטה כמשמעו מ ה ל פי סעיף קטן (א) מ זח ע  ״(ב) קי
ד השומה.״ וכה שולם לפקי  בסעיף 32(9), ייעשה רק אחרי שהסכום שנ

 תיקיו 50.
 סעיף 165

: א ו ב דה יסומן ״(א)״ ואחריו י ף 167 לפקו ר בסעי  האמו
ת ו כ נ ו צריך היה ל ת ס נ כ ה מ  ״(.ב) האמור בסעיף קטן (א) יחול גם כאשד לאדם ש
ר לגבי השנה ים עוד להשגה או לערעו יתנ נם נ יתן צו שאי ה שומה או נ ת ש ע  את המס נ
ה צריד היה נ מ מ סה ש ו את ההכנ חס הדו״ח, אם השומה או הצו לא כלל  שאליה מתי

ת. כו  לנ
ת תן לעשו י ה לפי סעיף 2(2) (ב) נ ס נ כ ה ת ל ס ח י ת מ  (ג) שומה על פי סעיף קטן (א) ה
, גם ת הגמל פ ו ק ד או מ ת את המס או מהמעבי ו ב ג ניתן יהיה ל ת הגמל ו פ ו ל שם ק  גם ע
בד ך כספים המופקדים על שמו של העו  כאשר השומה היא על שם המעביד, מתו

ו לא י בוכה המם.״ ת ס נ כ ה מ  ש

 תיקון 51.
 סעיף 167

״ יבוא, פעמיים, ״לפי ד) ) ־ ם ״לפי סעיף 188 (א), (ג) ו  52. בסעיף 189 לפקודה, במקו
 סעיפים 188 או 191ב״.

 תיקון
 סעיף 189

 הוספת סעיפים
א: בו דה י  191א ו־191ב 53. אחרי סעיף 191 לפקו

ר ב ס י ת ר ב  ד

 בע״א 157/63, פקיד השומה ת״א 5 נגד הרץ, מהנדס
 קירור ומיזוג בע״מ (פס״ד י״ז, עמ׳ 1896) נקבע כי
 אם נעשתה שומה סופית לשכיר שלא כללה אותה
 הכנסה, אין יותר אפשרות לעשות שומת ניכויים
 למעביד על פי סעיף 167. הדרך היחידה לחייב את
 השכיר בשל תוספת הכנסה שממנה לא נוכה המם

 במקור, היא פתיחתה של השומה שנעשתה לו.
 לעומת זאת בע״א 418/67, דן אגודה שיתופית ל
 תחבורה ציבורית בע״מ נגד פקיד שומה ת״א 5
 (פי-׳ד כ״א (2), עמ׳ 730), נקבע שגם כאשר נעשתה
 שומה סופית לעובד, ניתן לעשות •שומת ניכויים למ
 עביד ; דבר זה ניתן כאשר אין מחלוקת לגבי־ מהות
 ההכנסה והחובה לנכות ממנה מס במקור. אולם,
 היות ואפשרות זו איננה מוחלטת ותלויה בפרשנות
 של העובדות בבל מקדה ומקרה, קשה להסתפק בפ

 תרון זה. בשל כך מוצע התיקון.

 סעיף 130 לפקודה מסמיך את הנציב סעיף 52
 להורות על ניהול פנקסי חשבונות לסוגי
 נישומים; אין בפקודה הוראה הקובעת קנם מינהלי
 על מי שלא ניהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות
 הנעיב. מוצע להשלים את החסר. לגבי קנם זה מוצע
 שדינו יהיה כדין קנס על אי־הגשת דו״ח במועד:
 אם תוגש תביעה פלילית בשל המחדל לא ישולם
 הקנס, ולשם כך יתוקן סעיף 189 וייווסף סעיף 191ב.

 סעיף 165 לפקודה — הסעיף קובע כי סעין* 50
 סכומי מס שנוכו במקור לפי סעיף 164
 יקוזזו כנגד המס שחייב בו הנישום שההכנסה שמ
 מנה נוכה המם היא הכנסתו. ,סעיף זה חל גם אם
 סכומי המס שנוכו לא הועברו לפקיד השומה. מוצע:
 (א) לסייג את התרת קיזוז המס כאשר לא שולם
 ולקבוע כי ההוראה לא תחול לגבי בעל שליטה
 בחברת מעטים כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה.
 פירושו של דבר שהקיזוז כאמור לא יותר כל

וכה;  עוד לא הועבר לפקיד השומה המס שנ
 (ב) בעקבות התיקון המוצע לסעיף 18, לפיו לא
 תותר •הוצאה כל עוד לא שולמה ההכנסה או לא
 נוכה ממנה מם במקור, מוצע לקבוע כי לגבי
 הכנסה שנוכה ממנה מס במקור ולא שולמה, לא
 יקוזז המס שנוכה כאמור כנגד המס שיהיה
 •חייב בו הנישום כל עוד לא הצהיר על אותה

 הכנסה.
 סעיף 167 לפקודה מסמיך את פקיד ה
 שומה, בנסיבות מסוימות, לשום לפי
 מיטב שפיטתו את סכום המס שאדם היה צריך לנכות

 כמקור.
 מוצע להוסיף לסעיף הוראה לפיה מותר יהיה לעשות
 שומה כזאת גם אם למי שקבל את ההכנסה שלגביה
 ׳נעשית השומה, נעשתה כבר שומה סופית שלא כללה

 אותה הכנסה,

 םעין6 51
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 191א. מי שבלי הצדק םביר לא ניכה את המם שהיה עליו לנכות על פי
 סעיפים 161, 164 או 170 יהיה חייב בקנס בשיעורים שלהלן מן

 ־ הסכום־ שלא ׳ניכה:
 (1) ׳10% אם לאותו אדם לא נקבע בעבר קנס על פי סעיף זה;
 (2) 15% .אם לאותו אדם כבר נקבע פעם אחת קנם על פי סעיף

 זה;
 (3) ,25% אם לאותו אדם כבר נקבע קנם על פי סעיף זה יותר

 מפעם אחת.

 191ב. נישום שחלות עליו הוראות בדבר ניהול פנקסי חשבונות על פי
 סעיף 130 ולא ניהל פנקסים, יווםף לסכום המס שהוא חייב בו

 קנס בסכומים כמפורט להלן:
 (1) ,5% מהמם שבקבע בשומה בשבת המס האחרונה שלגביה
 • נישומה הכנסתו או מהמס המגיע ממנו על פי הדו״ח האחרון

ר ^מודהא3ורת,־לפיהגבוה־משניהםך ח א ל ^ ז  שהגיש" אם הגיש א
 (2) ,10% מהמס כאמור בפסקה (1) אם לאותו אדם כבר נקבע

 בעבר קבס על פי סעיף זה.״

 ״קנם על
 אי-׳ גי׳בוי

 קנס יעל אי
 ניהול ספרים

ב £עץ»ו194 י י א ח י ה י ש א א " י ב ״ י ה ס נ כ  54. בסעיף 194 (א) לפקודה, בפסקה (1), אחרי'״לעניו אלתי׳ ה
 לגביה בתשלום מקדמות״, ובסופה יבוא ״או המקדמות שהוא חייב בהם״.

.  55. בסעיף 219 לפקודה, במקום ״מי שניכה״ יבוא ״נוכה״, במקום ״שילמו״ יבוא ״שולם׳/ £^חז
 ואחרי ״דינו״ יבוא ״של החייב לנכות״.

 סעיף 219

 תיקון
 56. בסעיף 236ד לפקודה, במקום ״משלושה חדשים״ יבוא ״מששה חדשים״. סעיף 236ד

 הוספת
 57. אחרי סעיף 236ז לפקודה יבוא: סעיף 236ח

״ 236ח. שר האוצר רשאי להתקין תקנות בדבר כללי האתיקה המקצועית ^ ^ י

ה

נ £ ! ] ^ 
 של יועצי מם.״

ד נ י י ה ר ב  ד

5 סעיף 219 לפקודה קובע עונש למי ש 5 ^ י ע  ס

 ניכה מם במקור ובלי הצדק סביר לא
 שילמו לפקיד השומה. מוצע לחייב באחריות גם את
 מי שאחראי לתשלום ההכנסה, היות וגם עליו מוטלת

 לפי סעיף 164 החובה לנכות את המס במקור.
 סעיף 236ד לפקודה מעניק לנציב מם
5 הכנסה סמכות לאסור על אדם לשמש 6 ^ "  ס

 יועץ מם אם הוא סבור כי נתקיימו נסיבות המחייבות
 או מרשות מחיקתו של יועץ מם מן הפנקס. האיסור
 הוא עד לבירור קיומן של הנסיבות אד לא יותר
 משלושה חודשים, ואם התחילה ,חקירת משטרה בענין
 — לא יותר מאשר עד גמר החקירה וההליכים •המש

 פטיים.
 מוצע להאריך את התקופה משלושה לששה חדשים.
5 מנםיון שנצטבר עולה שמן הדין לאפשר 7 ^ , ע  ס

 התקנת תקנות בדבר אתיקה מקצועית
 של יועצימם• "־ ״"י יי־'

 כאשר מי שחייב בניכוי מס במקור ,אינו סעיף 53
 ממלא את •חובתו, הוא •איננו חייב לשלם
 ריבית על המם שהחזיק בידו ללא הצדק, בו בזמן
 שלגבי יתרות מס הנובעות משומות רגילות משתלמת
 ריבית. דבר זה עושה לכדאי לאדם החייב לנכות,
 להימנע מכך. משום בר מוצע לחייבו בתשלום קבס
 מינהלי ששיעוריו יגדלו אם יחזור.על המחדל. ההוראה

 מובאת בסעיף 191א — המוצע.
 לענין סעיף 191ב המוצע, ראה דברי הסבר לסעיף

.52 

 סעיף 194 ,לפקודה מקנה לפקיד השומה סעי!* 54
 סמכות, אם הוא סבור כי יש השש שהמס
 מאדם העומד לצאת מהארץ לא ייגבה, לדרוש ממנו
 ערובה לתשלום מם שנשום. מוצע להחיל סמכות זו
 לא רק לגבי מם שנשום אלא גט לגבי מקדמות שה

 נישום .חייב,בהן.
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 השריר 58. האמור בסעיף 219 לפקודה, כנוסחו בסעיף 38 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה
 (תיקון מס׳ 13), תשכ״ח—1968 5 — הוא הדין וכן היה.

י 59. תחולתו של חוק זה לגבי שנת המס 1973 ואילה י ל ן ו ה  ת

 60. (א) הוראות סעיף 3(ד), בנוסח שלפי חוק זה, יחולו על סכומים ששילמה קופת גמל
 למעביד אחרי יום כ״ח בשבט תשל״ג(31 בינואר 1973) בחזקת הפרשי הצמדה על

 כספים שנצברו בקופה.
 (ב) הוראות סעיף 3(ה), לפקודה בנוסח שלפי חוק זה, יחולו לגבי סכומים שמקורם

 בתשלומים לקופת גמל שנעשו אחרי כ״ז באדר ב׳ תשל״ג (31 במרס 1973).
 (ג) הוראות סעיף 9א(ד) לפקודה יחולו על קצבאות שישתלמו אחרי יום כ״ז באדר

 ׳ ב׳ תשל״ג(31 במרס 1973).
 (ד) לענין סעיף 9א(ד), מענק פרישה או מוות שנתקבל תוך 15 שנה שלפני כ״ח
 באדר ב׳ תשל״ג (1 באפריל 1973), או היוון קצבה שנעשה לפני התאריך האמור,
 המתייחסים לאותן שנות עבודה שבשלהן משתלמת הקצבה, ובזמן שנתקבלו לא

 חייבו.במס — יובאו •בחשבון לענין הקטנת הסכום הפטור של הקצבה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 קודה, תוד כדי איזכורו של הסעיף שהושמט. כדי
 להסיר ספק בדבר חוקיותו של איזכור זה, מוצע

 לקבוע כי הדין הוא, וכן היה, לפי האיזכור.

5 !בסעיף 219 מאוזכר סעיף 166 לפקודה, ״ 8 ״  ם

 שאזכורו הושמט בטעות סופר מן הנוסח
 החדש של הפקודה, והזר והובא בתיקון מס׳ 13 לפ־

, 3ד9!.12.3 ג ׳ ׳ ת חוק 1048, ח׳ באדר ב׳ תסל  הצעו

 פ ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 171.
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 המחיר 160 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי בדפוס המקור בע״מ, ירושלים


