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דת מס הכנסה (מס׳ 20) : ן פקו ת בזה מטעם הממשלה הצעת חוק לתיקו מ ס ר פ ת  מ

א  ; "מבי

 מוצעת רפורמה במ,ס הכנסה, הן לגבי יחידים והן לגבי הברות, בהתחשב באי הארכתו
 של חוק מילויה בטחון.

 א. הרפורמה המוצעת גמיפוי היחיד: י
 השינויים ,המוצעים כאן מהווים שלב שלישי של רפורמה •במערכת המם והמילוות
 על יחידים, רפורמה שתחילתה בשנת 1972 והמשכה בשנת 1973. בשני השלבים הללו
 הופחת הנטל הכולל של המם והמילוות על הכנסות של יחידים ב־25% בערך. ההצעה
 המובאת עתה באה• •להשלים את הרפורמה, ולפיה תהיה עכשיו הפחתה נופפת ,שתסתכם

 בכ־680 מיליון לירות, היא הפחתה ממוצעת של 13% בקירוב מן הנטל הכולל.

 השיקול העיקרי שהביא להצעה זו הוא השיקול הכלכלי: עליה. ניכרת. חלד,
 בהכנסות הנישומים, וכתוצאה ממנה יותר ויותר יחידים הגיעו לתשלום מס ומילוות
 בשיעורים שוליים גבוהים. לנטל המס הגבוה ולתלילות הגדולה של מערכת השיעורים
 השוליים" יש השפעה שלילית על הרצון לעבוד ולהשקיע, וכתוצאה מכך — גם על רמת

 התוצר הריאלי ועל קצב הצמיחה הכלכלית.

 •ואלה עיקרי הרפורמה:

 1. ביטול מילווה הבטחון •והטמעתו במערכת המס, עם •הפחתת הנטל הכולל של מם
 ומילווה על הכנסת היחיד.

 2. הגדלת הניכויים האישיים ב־5% עד 10%, וזאת בנוסף לפטור תוספת היוקר שהצטבר
 מאז אפריל 1973. פטור זה הגיע עד פברואר 1974 ל־15% בערך מן •ההכנסה ועד לסכום
 מכסימלי של 2,612 לירות לשנה. כתוצאה מהגדלת הניכויים האישיים יעלה סף החיוב
 במם, דבר שיביא לידי כך שכ־15—20 אלף נישומים שוב לא ייכללו במעגל משלמי המם.

 ואלה דוגמאות להעלאת סף המם:

 א. •לגבי נשוי שהוא אב לשני ילדים יועלה סף המס מ־743 לירות, שחל על הכנסות
 חודש :פברואר 1974 (כולל פטור תוספת היוקר האחרונה), ל־792 לירות:

 ב. לגבי נשוי שמא אב לארבעה ילדים יועלה סף המם מ־015׳1 לירות ל־1,050
 לירות (בנוסף לכך פטור •הוא ממס על .מענק •משפחות מרובות ילדים וקיצבת יוצאי

 צבא).

 3 !בקביעת גובה׳ הניכויים לילדים הובאת בחשבון ההחלטה העקרונית ׳לחייב במס קצבאות
 ילדים, המשתלמות •מאת המוסד לביטוח לאומי .בעד ילדים תחל מהילד השלישי. בשלב
 השני של הרפורמה, &אפריל 1973, נקבע גובה הניכוי לילדים החל ב״לד השלישי בהתחשב
 בהחלטה לחייב במס את קיצבאות הילדים, •וגם ברפורמה הנוכחית הובאה בחשבון ההעלאה

 שתחול בקיצבה בין אפריל 1973 לאפריל 1974.

 4. הפחתת השיעור השולי המכסימלי. השיעור המכסי,מלי של מס ומילווה בטחון הוא
סה חייבת של 42,000 •לירות ומעלה;  70% .כיום (63% ימס •ו־7% מילווה), והוא חל על מנ
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 בעקבות אי־הארכת מילווד. תבטחון מוצע לקבוע שיעור ,מם מכסימלי של 65%, שיעור
 שיחול על הכנסה חייבת העולה על 70,000 לירות.

 ב. הרפורמה המוצעת כמיסוי חברות:
 השיקול !העיקרי שהביא!להצעת הרפורמה פמים-וי הברות החא הצורך :בצמצום .הפער
 !בין בטל המם שעל החברה לבטל המס שעל היחיד — כאשר החברה,איבנה מהלקת רווחים,

 והקטנת נטל המם המגיע כיום •ל־90% ,בקירוב — כאשר ההברה מחלקת •רווחים והיחיד, ־
 ,מקבל הדיבידנד, •מגיע לשיעור השולי המכסימלי.

 ואלה עיקרי התיקונים:

 1. מילווה הבטחה יגוטל ויוטמע בשיעור מם ההכרזה •שיועלה מ־38% ל־42%.

 2. מס והתמסד, :על ההכנסה מזיעת, ׳לאחר!הפחתת •מס החברות, יועלה!מ־25%־ל־30%;
 כתוצאה מכך יפחת הנטל הכולל מ״60.5% (53.5% מם + 7% צלווה־בטהון) ל־59.4%.

 3. המם מןפסימלי!על !דיבידנד יהיה' 50%, שמהם ׳יופחת מס ההכנסה שנוכה 0מקור,
 וזאת במקום שיעור המס המכסימלי־ החל על מקבל הדיבידנד •לפי'החוק הקיים. כתוצאה
 מכך יצטמצם ,במידה -ניכרת הפהש המם בין,חברות מעטים לבין המם על יחידים; המם
 •הכולל על ,הכנסה שמקורה ברווחים ־של הברות מעטים יהיה 59.4% לגבי •רווחים בלתי
 מחולקים, ואילו לגבי רווחים .מחולקים יגיע השיעור המכסימלי׳ (של החברה והיחיד
 כאחד) ל־71% (במקום 88.4% כיוס ולעומת השיעור המכסימלי של 65% המוצע ברפורמה

 זו לגבי יחידים).

 הצעות חוק 1112, כ׳׳ד באדי תשלי׳ד, 18.3.1974 131



 חוק לתיקון פקודת פס הכנסה (מס׳ 20),
 תשל״ד — 1974

 בסעיף 3 ׳לפקודת מס הכנסה 1(׳להלן — הפקהדה), ,בסופו יבוא:
 ״•(ח) קיבל אדם סכומים כריבית על איגרת־חוב !בשל תקופה שהאיגרת היתד.

 בבעלותו של אחר(להלן — ריבית צם־הה) יחולו הוראות ואלה: - •
 (1) אם הריבית הצבורה מהווה אצל מקבלה הכנסה לפי •סעיף 2(1) לפקודה,
 .׳לא יובא •בחשבון, ׳לצורך הישוב הריווח או ההפסד שלו ממכירת איגרת
 החוב או מפדיונה •אותו חלק מהסכום שתוציזא לרכישת •איגרת החוב השווה

 •לריבית הצבורה ־׳בניכויי המם ההל עליזה; .
 (2) בכל •מקרה אחר — יראו את הריבית הצבורה כהכנסה שאת לגביה

 זכות לפטור, לניכוי ואו •לקיזוז •סל •שהם״.

 תיקון סעיף 3 1.

 בומעייף 34 ׳לפקודה —
 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״3,540 לירות״ •יבוא ״3,720 לידות״;

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״720 לימת״ יםהא ״780 לידות״.

 תי?זן סעיף 34 2.

 תיקת סעיף 35 3. .בסעיף 35 •לפקודה, במקום ״480 לירות״ יבוא ״540 .לירות״ והמקום ״1,020 לירות״

 יבוא ״1,140 לירות׳/

3 4. ,בסעיף 36 !לפקודה, !במקום ״780 לירות״ •יבוא ״840 לירות״ ובמקום ״1,320 לירות״ ן סעיף 6 ו ק י  ת

 יבוא ״1,440 לירות״.

ר ב ס ה י ׳ ר ב  ד
 בחשבון הריבית הצבורה !הכלולה גמחיר שהוציא לר

 כישות האיגרת בניכוי חמס המגיע עליה.
 כמו כן מוצע לקבוע כי ריבית שיקבל אדם הפטור
 ממס או שאינו חייב במס תהית חייבת במם אמ היא
 נצברה בתקופה שהאיגרת לא היתה בהחזקתו; מכאן
 שאדם כאמור יהיה פטור ממס רק על אותו הלק מה

 ריבית שנצברה בעת שהאיגרת היתד. בהחזקתו.
 בסעיף 20 להלן מוצע לקבוע שתחולתו של התיקון
 שבסעיף זה תהיה לגבי סכומים שיתקבלו לאחר 30
 בספטמבר 1975, וזאת כדי למנוע הפסד ממוסדות אשר
 כבר רכשו איגרות חוב מתוך ד.נחד. שכל הסכום• ששילמו
 בשל רכישת איגרות החוב (כולל פל. הריבית הצבורה)

 יותר להם כהוצאה.

( א ) ן ט  סעיף 2 בסעיף 34 לפקודה, ענינו של סעיף ק
) ניכוי מיו ב ) ן ט  ניכוי לתושב, ושל סעיף ק

 חד לתושב רווק מעל גיל 30.
 סעיף 3 סעיף 35 לפקודה ענינו ניכוי בשל זקנה.

 סעיף 4 סעיף 36 לפקודה ענינו ניכוי לנכה, שנכותו
 בין 25% לבין 50%, או 50% ומעלה.

 סעיף 1 מטרת •התיקון •המוצע לסעיף 3 היא לחסל את
 התופעה• הנקראת ״כיבוס איגרות״, ובלשון
 אחרת — מכירתן של איגרות חוב שאין על מכירתן
 מם ריווח והון למי שאינו חייג במס הכנסה, זמן קצר
 לפני המועד לקבלת •הריבית עליהן. כתוצאה מכך אין
 מם לא על המוכר את האיגרת החוב ולא על הקונה

 אותה, ונמצא האוצר חסר. תופעה זו התפשטה ביותר־
 ומוצע לתםלה.

 דרך אחרת לכיבוס האיגרות היא מכירתן לבנקים
 ומוסדות כספיים אחרים. במקרה כזה הסכום שמשלם
ל חלק ל מ  המוסד הכספי בעד רכישת איגרת החוב (
 המחיר המשקף את הריבית הצבורה) מהווה הוצאה
 כנגד התקבול של המוסד בעת פדיה איגרת החוב, שהוא
; יוצא איפוא שה ל י  הכנמה החייבת במס הכנסה רג
 דיווח של המוסד הכספי, המתחייב במס, הוא קטן, והמס
 על חלק הארי של הריבית שנצטברה בתקופה שבב
 היתה איגרת החוב בידי מי שמכר אותה למוסד, הולך

 לאיבוד.
 משום •כד מוצע לקבוע כי לצורך חישוב הריווח או
 ההפסד של מוסד כספי ממכירת איגרות חוב, לא תובא

 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 6 עמ׳ 120 ,• פ״ת תשל׳׳ג, עם׳ 238.
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 תיקון סעיף 36« 5• י •מעיף 36א לפקוח?, :במקום ״1780ליחות״ •יבוא ״1840לירות״.

3 6• בסעיף 37 לפקודה, !במקום ״1,260 לירות״ יבוא ״1,320 •לירות״. ף 7 י ע ו ס י ק י  ת

 7• בסעיף 38
 (1) ׳בסעיף קטן (א), קמקום ״900 לימת״ יבוא ״1,020 לידות״ ובמקום ״1,440

 לידות״ יבוא ״1,560 ׳אריות״;
 ־(2) בסעיף יקטן (ב), ,במקום ״480 למרותי׳ יבוא ״540 ליחות״ ובמקום ״1,020-

 לידות״ יבוא ״1,140 לידות״; -
 (3) >0עיף קטן ־(ג), :במקום ״780 ׳לירות״ יבוא ״840 לירות״ ובמקום ״1,320

 לירות״ יבוא ״1,440 לירות״.

 8., •בסעיף 39 לפקודה, ממקום ״480 לידווג״ יבוא ״540 לידות״ •ובמקום ״660 ליוות״
 יבוא ״720. לימת״.

 תיקון סעיף 38

 תיקון סעיף 39

I 
- 9. (א) בסעיף 0040 לפקודה — 4  תיקיו. ־־ע״׳ 0

 (1) "ובפסקה (1), •במקום הסיפת המתחילה -במלים ״:ניסוי של 1,200 לירות״
ל 1,320 •בעד •כל ילד״':־ ש m w יבוא 

 (2) בפסקה (2), ;במקום ״1,680 לירות״ יגוא ״1,800 לירות״;
 (3) בפסקה 3(ב)(2), ׳במקום ״1,260 •לימת״ יםוא 1,320־ ׳לירות״ ובמקום

 ״150 לירות״ יגהא ״180 לימת״;
 (4) . •בפסקה (4), במקום ״900 לירות״*.0« !כפל ׳מקום ״1,200 לימת׳/

 (ב) .•בסעיף 40(ב) לפקודה, כמקום ״600 •לירות״ יבוא ״660 לירות״.

ר ג ס י ה ר ג  ד

 רונית לחייב במם קצבאות ילדים המשתלמות מאת המו־
 0ד לביטוח. לאובד געד ילדים החל מהילד השלישי, וזוהי
 הסיבה לבך שמוצע לא להגדיל את הניבוי בעד ילדים

 אלה.
 בזמנו הוחלט שחיוב זה ייעשה בדיד של הקטנת
 הניכוי המגיע בשל ילדים החל בילד השלישי, בכל פעם
 שתועלה קיצבת הילדים. (באי העלאת סכום הניכוי
 מובאת בחשבון העובדה שמרכיב תוספת היוקר בקצבה
 יהא •פטור ממס, ומשום כך ישונה תמיד הניכוי בסכום
 קטן יותר מהגדלת הקיצבה.) הניכוי הניתן לאלמן או
 לגרוש שיש לו ילדים יוגדל מ־1,680 לירות ל־1,800

 לירות.
 אשת החיה בנפרד מבעלה ויש לה הכנסה מיגיעתה
 האישית בעסק או במשלח יד או מעבודה וילדיה נמ
 צאים אצלה, יוגדל הניכוי הניתן לה בשל הילד הראשון
מת ל־1,320 לירות, והניכוי בעד כל אחד  מ־1,260 לי
 משלושת הילדים שלאחריו יועלה מ־150 לירות ל־180

 סעיף 5 סעיף 36א לפקודה ענינו ניסוי מיוחד לחרש־
 אילם.

 'סעיף 6 סעיף 37 לפקודה ענינו ניכוי בעד־ אשת
 הנישום.

 ו  סעיף 7 סעיף 38 לפקודה ענינו ניכרים שונים נ
 ספים בעד אשה עובדת כשההכנסה מחושבת
 במשותף. הניכויים נקבעים לפי מבחני גיל• •וכושר

 השתכרות.

 סעיף 8 סעיף 39 לפקודה ענינו ניכוי בעד אשה
 העוזרת לבעלה בהשגת הכנסתו מעסק או

 ממשלח יד. אם יש לה ילדים — הניכוי גדול יותר.
 סעיף 9 סעיף 40 לפקודה־ ענינו ניכוי בעד ילדים.
 מוצע כי הניכוי.הניתן בשל כל אחד משני
 הילדים הראשונים יוגדל מ־1,200 לירות ל־1,320 לירות,
 והניכוי בעד כל ילד נוסף יישאר 1,320 לירות. בקביעת
 גובה הניכויים לילדים הובאה בחשבון ההחלטה העק־

I 
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 תיקון סעיף » 10י בסעיף 041א.) ׳לפקודת, המקום ״456 ליחות״ יבוא ״500 ליחות״, במקום ״912

 ליחות״ יבחא. ״1,000 •ליחות״:ובמקום ״1,824 לירות״ יבוא ״2,000 •ליחות״.

 תיקון סעיף 42 11• .בסעיף 42 ׳לפקודה —

 (1) בסעיף קטן (,ב), במקום ״1,200 לירות״ ייבוא ״1,320 ליחות״;
 (2) :בסעיף קטן (ג), במקום ״1,800 ,ליחות״ ימוא ״1,980 •ליחות״.

 תיקון סעיף 66 12״ בסעיף 66{א)(4) לפקודה, ,ממקום ״1,260 לידות״ יבהא ״1,320 ליחות״ ובמקום

 ״150 ליחות״ יבוא ״180 ליחות״.

 תיקון סעיף 67 13. בסעיף 67 ׳לפקודה, במקום ״600 ׳ליחות״ יבוא ״660 ליחות״.

9 14« בסעיף 91 לפקוחה: — ־ ! ף י ע  תיקון ס

 (1) :בסעיף קטן(־ב), המקום ״יפחות ב־5% לכל שנה משש־עשחה השנים הראשונות^
 •שבתקופת הח!זקה״ יםוא׳ ״יפחת ב־3% !לכל שפה שבתקופת החזקת״;

 (2) יסעייף קטן(ג) — יימחק.

 החלפת סעיף 121 15. המקום •סעיף 121 לפקודה יבוא:

י (א.) !וזה המס על הכנסתו:החייבת של יחיד: י י ע י ש " 
 המס

ד (1) על כל לירה ,מ־3,000 הלירות הראשונות 25 אגורות י ח י  ל

 (2) על כל לידה מ־3,000 הלירות הקאות 27 אגורות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 13 םעלף 67 לפקודה ענינו ניכוי בשל אשה ־
 העובדת עם 4.עלוה במשק •החקלאי שלהט.

^ ! ן ו ף 14 סעיף 91 לפקודה דן במס על ריוופ ה י ע  ס
חי ו ו ) שבד נקבע-שהמם יעל די ב ) ן ט  בסעיף ק

 הון יפחת ב־5% לכל שבה משש עשרה השנים הרא־
 שדנות שבתקופת,ההחזקה ולא יהיה עוד חייב במם
 לאחר תום 18 שנים. נראה לי אין זה מוצדק לפטור
 מפס ריווח הון לאחד' תקופת ההחזקה של 18 שנים
 בלבד, ומשום כד מוצע להאריך •את התקופה ולהעניק
 את הפטור למכירת נכסים שהוחזקו בידי המוכר שלו־

 שים ושלוש שנים לפחיות.
 בסעיף 21 להלן מוצע לקבוע שתחילתו של תיקון

 זה תהא מיום ל׳ בשבט תשל״ד (22 בפברואר 1974).

 סעיף 15 כדי להראות את השינויים •המוצעים בשי־
 עורי המס •מובא להלן הנוסח •המלא של
 ההוראה הקיימת; יש לזכור שלהבא לא תהיה עוד חובה

 לשלם מילווה בטחה נוסף על •המם.

 לירות. סכום ההכנסה של ילד שאינו פוגע בזכות הוריו
 לניכוי בשלו, יוגדל מ־900 לירות ל־1,200 לירות. הניכוי
 הניתן בשל ילד המשרת בשירות סדיר יוגדל מ־600

 לירות ל־660 לירות.

 סעיף 10 סעיף 41 לפקודה •ענינו ניכוי בעד קרובים
 נטולי יכולת לקיים את עצמם.

 סעיף 11 סעיף 42 לפקודה ענינו ניכוי בעד תלויים
 נטולי יכולת לקיים את עצמם עקב ליקוי

 שכלי או גופני.

 סעיף 12 סעיף 66 לפקודה נותן אפשרות לחשב את
 המס׳ של אשד. בנפרד משל בעלה כאשר
 הכנסתה באה ממקור הכנסת שהוא בלתי תלוי במקור
 הכנסתו. •בסעיף מפורטים הניכויים והזיכויים ׳שיינתנו
 רק לאחד מבני הזוג, ,ואלה שיינתנו לשניהם. התיקון
 המוצע כאן מקביל לתיקון המוצע בסעיף 9(א)־(3) לעיל.
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 (3) על כל לירה מ-2,000 הלירות השארת 30 אגורות
 (4) .על כל לירה מ־2,000 הלירות המאות 33 אגורות
 (5) ,על בל •לירה>מ־2,000 הלירות הבאות 37 אגורות
 (6) על כלי לירה, מ־2,000 הלירות הבאות 41 אגירות
 (7) על יכל לירה !מ־2,000 הלירות הגאות 45 אגורות,
 (8) !על כל •לירה מ־4,000 הלידות מחאות 48 אגורות.
 (9) על !כל לידה ימ־4,000 הלירות. החאות 51 אגורות
 (10) על :כל! •לירה ומ־8,000 הלירות הבאות 54 אגודות.
 (11> יעל כל. .לידה מ־8,000 הלירות; הבאות 57 אגורות
 (12) עלי בל לירה !«־10,000 הלירות הבאות 60 אגודות
 (13) על •הל ל*חח !מ־20,000 הלירות הבאות 63 אגורות
 (14) על כל ליחה נוספת 65 אומדות.

 ׳(.ב) על אף האמור ׳בסעיף ק!טן (א)(1).עד ׳(3) יהיה שיעור המם •שיחת־ •תושב־.
 חוץ :יהא חייב בו על 6,000 הלירות הראשונות של הכנסתו הזזייבת — 30 אגד

 ־רות ללידה.
 (ג) לגבי יחיד תושג ישחאל שאינו זכאי לניכוי לא בעד אשד, לפי סעיף 37
 •ולא!בעד •ילדים לפי סעיף 40 יוגדלו שיעורי המס לפי סעיף קטן ©0(9) יעד (12)
 . ב־:3 אגורות לכל ליחה ולפי סעיף קטן (א)(13) ב־2 אגורות לכל לירה; סעיף
 קטן זה ילא יזתול יעל •יחיד שהיה זכא,י •לניכוי כאומור. אילולא הודאות •סעיף

 66(א)(2)״.

ו ב ס ה י ׳ ו נ  ד

: T״121. (א) וזה המם על הכנסתו החייבת של יח 
 (1) על •כל לירה מי2,000 הלירות הראשונות — 18 אג׳
 (2) על כל לירה מ־2,000 הלירות •הבאות — 20 אג׳
 (3) על- כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות י — 22 אג׳
 (4) על כל לירה מ־2,000 הלידות הבאות — 25 אג׳
 (5) על כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות — 30 אג׳
 (6) על •כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות — 35 אג׳
 (7) על כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות — 40 אג׳
— 45 אג׳  (8) על כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות .
 (9) על כל לירה מ־4,000 הלירות הבאות — 50 אג׳
 (10) יעל כל לירה מ־10,000 הלירות הבאות — 55 אג׳
 (11) על כל לירה מ־12,000 הלירות הבאות — 60 אג׳
 (12) על בל לירה נוספת — 63 אג׳

 (ב) על אף האמור •בסעיף קטן (א) (1) עד (3) לא בעד אשה לפי סעיף 7)3 ולא •בעד ילדים לפי סעיף
 יהיה שיעור המם שיחיד תושב הוץ יהא חייב בו על 40 יוגדלו שיעורי המס לפי סעיף קטן (א) (10) ו־(11)
 6,000 הלירות הראשונות של הכנסתו החייבת — 25 ב־3 אגורות לכל לירה; סעיף קטן זה לא יחול על־ יחיד
 אגורות.ללירה. שהיה זכאי לניכוי כאמור אילולא הוראות.סעיף 66 (א)

 (ג) לגבי יחיד תושב ישראל שאינו זכאי לניכוי (2).״
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(1975 

 סעיף 1 יחול על סכומים •שנתקבלו •לאחר יום כ״ה בתשרי תשל״ו (30 גםפטטבר

 21• תחילתו של סעיף 14 מום ל׳ בשבט תשלי׳ד (22 בפברואר 1974).

 תיקון סעיף 126

 תיקון סעיף 127

 תיקון סעיף 161

 הוספת סעיף 125ב 16. אחרי סעיף 125« לפקודה יבוא:

 ־׳שיעוד תמס 125ב. על אף האמור בסעיף 121 לא יעלה המס על הכנסה מדיבידנד על

ד 50%.״ נ י י ב י ל י  ע

 17. בסעיף 126(א) לפקודה, &מקום ״38 •אגורות״ יבוא ״42 אגורות״.

 18• בסעיף 127(א) לפקודה, במקום ״25 ,אגורות״ יבוא ״30 אגורות״.

 19. בסעיף 161 לפקודה —
 (1< המקום הדישה •לסעיף קטן(א) עד ״׳וישלם לפקיד השומה״ יבוא ״סוחר מוסמך
 •כמשמעותו ובתקנות ההגנה (כםפים), 21941, •המקבל מתושב חוץ ריבית על איגרות
 חוב אד דיבידנד על מניות בשביל תושב ישראל או לזכותו, וכן הבר־בני־אדם
 תהשב ישראל:המשלם ריבית על איגרות חוב או דיבידנד!על •מניות •הנסחרות׳בבורסה,
 ינכו מהם מס בשיעור של 25%, ואילו מדיבידנד המשתלם •על מניות אחרות

 ינוכה מם:בשיעור של 30% ; החייב בניסוי •כאמור, ישלם לפקיד השומה״;
 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״פחות מ־25%״ יבוא, פעמיים, ״יפחות מהשיעורים

 הקבועים בסעיף קטן (א•)״.

 תחולה

 תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 18 סעיף 127 לפקודה ענינו שיעור מס הכנסה
 על הכנסה חייבת של חברות לאחר •הפחתת
 מם •החברות. מוצע להעלות את השיעור מ־25% ל־30%
 וכתוצאה מבד, ולנוכח אי־הארבת מי^ווה הבטחון, יפחת
 הנטל הכולל של המס מ־60.5% (53.5% מם + 7% מיל־

 ווה בטחון) ל־59.4%.

 סעיף 19 סעיף 161 לפקודה מטיל חובה על חבר־
 בני־אדם המשלם ריבית על איגרות תוב
 או דיבידנד על מניות וכן על סוחר מוהמד המקבל ריבית
 או דיבידנד כאמור בעד תושב ישראלי, לנכות מהם מס
 בשיעור של 25%. מוצע להעלות את שיעור הניכוי לגבי
 דיבידנד על מניות שאינן נסחרות בבורסה מ־25%

 ל ־30%.

 סעיף 16 מוצע כי המס ׳המכסימלי על דיבידנד יהיה
 50% שמהם יופחת מם ההכנסה שנוכה
 במקור, .וזאת במקום שיעור המם המכסימלי החל על
ל הדיבידנד לפי •החוק •הקיים. כתוצאה מכך יצטמצם ב ק  מ
 במידה ניכרת ההפרש בין!המס על הברות מעטים לבין
 המם על יחידים; המם הכולל על הכנסה שמקורה •בר
 ווחים של חברות מעטים יהיה 59.4% לגבי רווחים בלתי
 מחולקים ואילו לגבי רווחים מחולקים יגיע השיעור
 המכסימלי (של החברה והיחיד כאחד) ל־1%ד (במקום
 88.4% כיום ולעומת השיעור המכסימלי של 65% המוצע

 ברפורמה זו לגבי יחידים).

 סעיף 17 סעיף 126 לפקודה ענינו שיעור מם הברות.
 מילווה הבטחה יבוטל •ויוטמע בשיעור מס

 ההברות שיועלה מ־38% ל־42%.

 עייר 30!ז, חוש׳ 2, עמי 1380.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק מילויה בטחון(מפעלים מאושרים),
 תשל״ד —1974

 בחוק זה —

 (1) תהא ׳לכל מונח המשמעות שיש •לז כפקודת מס הפנמה 1׳(להל! — הפקודה),
 אם •איין בחוק ז!ה;הוראה אחרת; ־

 (2) ׳׳הכנסה מוטונת״ — הכנסה הפטורה.ממה הכנסה וחייבים עליה במם הברות
, ׳לפי מעיז* 5 להוק  בלשד ולפי סעיף 47 לתוק לעידוד השקעות מן, תשי״ט—1959 2
 החברה לישחאיל ׳בעי׳מ, תשכ״ט—1969 3, או ׳לפי סעיף • 6 לחוק •לעידוד• השקעות

 (הברות עתידות היו), תשל״ד—41973;

 (3) .״התאריך הקובע׳7 — 31 ב־אוקטובר של השנה השישית-לאחר שבת חמם
 הקובעת;.

 •(4) ׳ישבת־ מם קובעת״ — השנה שלגביה שולם־ המילווה.

 המקבל המסה מועבת ההיה חייב ׳למדינה םמילווה. בטחון בשיעור של 7% •(להלן —
 .המילווה).

 3. . (א) השלווה יישא• ריבית *כשיעור של 6% לשנה —

- (1) החל מ?ום 1 •באפריל של תשנה השנייה שאאחר שנת,המס הקובעת —
 על המשי המילווה ששולמו עד תום שנת המס שלאחר השנה הקובעת.; ־

 (2) החל מיום 1 באפריל של השנה הרביעית שלאחר שנת המס הקובעת —
 מל >תחות המילווזה ששולמו עד התאריך הקובע.

 (ב) הריבית תהיה ׳פטורה ממס הכנסות

״ צמיי 4• (א) מזעיף «ה — « * 8  ״
-למדד . .

 •(1) ״!מדד חוקר המחיה״ — כמשמעותו בחוק מיליות בטחון, ־ תשי״ז־^•
;5 1956 

 (2) ״מדד יסודי״ —
 (א) !מדד יזוקר• המחיה שיתפרסם - לדצמבר של השגה שלאחר שנ-ת
 המם הקובעת — לגבי סכומי מלווה ששולמו עד תום שנת המס שלאחר

 שבת המס הקובעת;
 (ב) מדד •יוקר המהית שיתפרסם לדצמבר של •השגה משלישית שלאחר

 שנת הטס הקובעת — לגבי יתרות מלווה שישולמו עד התאריך הקובע

 1 דיני מדעת ישדאל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 2 ס־׳ח תשי׳׳ט, עמ׳ 234 ; ס״ח תשל׳׳א עמ׳ 30.

 3 סייח תשכ׳׳ט, עמ׳ 149.
 4 ה׳׳ח 720, תשי״ד, עמ׳ 18.

 5 ה־־ח תשי׳׳ן, עמי 8.

 הגדרות 1.

 הטלת המילווה . 2,

 המי׳לווד. ישא
 ריבית
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 (3) ׳׳מדד הדש״ — •מדד יוקר המחיה שיתפרסם .לחודש דצמבר של השנה
 החמש־עשרה שלאחר שנת חמס הקובעת.

 (,ב) קרן המילווה תהיה צמודה למדד •יוקר המחיה;
 נתבדר בעת פרעונו של •המילווה כיי המדד החדש עולה :על המדד היסודי, ייפרע

 המילווה •כשהוא מוגדל כאופן יהסיי לשיעור העליה של המדד החדש.

 (א) על סכומי!מילווה ששילם אודם יינתנו לו, עד •ליום 1 באפריל של השנה השבי
 עית שלאחר שנת תמס הקובעת, תעודות הרשומות על שמו.

 ׳(:ב) התעודות,לא יהיו סחירזזת ׳ולא יהיו ניתנות •לשעבוד או להעברה פרם •להעברות
 •מכוח הדין, אלא אם שר האוצר, •באישור ועדת הכספים שיל הכנסת, קבע אהדת

 ,בתקנות ובתנאים שקבע,

 (ג) תור •האוצר, !באישור •ועדת הכספים של •הכנסת, יקבע ,בתקנות את ההודאות
 והתנאים שיחוילו על תעודות המילווה, לרבות בדבר הוצאתן •ומ־יזע *ןכהבד היתדות^
 שסכומן קטן מהערך הנקוב הנמוך •ביותר של תעודות המילווה. ^

 (ד) התעההות יהיו רק על םכום לירות המתחלק לחמש ללא יתרה*

 תעידית מילויה 5.

 6. סך־כל סמומי המילווה והריבית עליו יייפרעו בשנים •עשר שיעורים חדשיים בשנת
 המס השיש־ עשרה שלאחר שנת המם •הקובעת.

 פרעון המילווה
 והריבית

 7• החייב כמיילווה ישלם על •תשובון המוילווה, :ב׳עת הגשת הדו״ח שלו על פי סעיף 131
 לפקודה לשנת המס הקובעת, את סכום המיילווה שהוא *חייב בו על פי הדו״ה האומור.

 תשליס על השביז
 המייחד.

̂מס ומילווה, •קהיה, •לענין מתן תעודות מי׳לווה, חילק  8. שילם •אדם סכומים על חשבון׳ 
 המילות״! בתוך סך יכל הסכומים ששילם כאמור, כיחס שבין ׳סכום המילווה !שהוא חייבי בו

 לסך כל המסוהמילווה שהוא יחייב ׳בהם.

 קביעת סכים
 המילויה

 (א) שר האוצר, •באישור ׳ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע ימה יהיה דינו
 של מףלווה שלא שולם !עד התאריך הקובע.; בתקנות אלה,ניתן גם לקבוע כי המילווה

 ייהפך •לטס או שלא ייגבה.

 (!ב) תקנות לפי •סעיף •קטן (א) יכול שיהיו כלליות או ליפי ממם המילזוה שלז^
 שולם איו לפי מבחנים אחרים שנקבעו.

 מילתה שלא שולם 9.
 עד התאריך הקובע

 10י הוראות הפקודה יחולו על המילדוה כאילו!היה הלק !מחמס, ,והוא במידת שאץ בחוק
 זה הוראה אהדת לאותו ענין.

 תחולת הוראות
 הפקודה

 ביציע ותקנות 11. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה!והוא רשאי •להתקין תקנות •בכל הנוגע לביצועו.
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 עורי המס הקיימים ומשום כך להמשיך ולגבות מהם גם
 להבא מילווה בטחון בשיעור ובתנאים שלפי החוק

 הקיים.
 החוק המוצע מנוסת בלשונם ובמתכונתם של תוקי
 מילווה בטחון הקודמים פרט לשינרים טכניים •ולשינויים
 הנובעים מהעובדה שהתוק המוצע יחול על הברות בלבד

 ולא על יחידים.

 כפי שהוסבר במבוא להצעת החזק לתיקון פקודת מם
 הכנסה (תיקון מס׳ 20), תשל״ד—1974, השינוי בשיעורי

 מס ההכנסה קשור באי הארכתו של מילווה הבטתזן.
 לאור ההוראות המפורשות בדבר שיעור המס •המכסי
 מלי על מפעלים מאושרים למיניהם (על פי תוק לעידוד
 השקעות הון, חוק החברה לישראל וחוק עידוד השקעות
 (חברות עתירות הון)) מוצע לשמור לגביהם על שי-
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