


 זתפרמבות בזח מטעם הנזנזשלה הצעת חוק לתיקון פקודת גזם תכנםת
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 ועדה לרפורמה במיסוי הישיר. הועדה
 : במקש!

 יטרד ?זידרהיח. ה»ל מיל
 יה

 הם מ׳
 הגישה את

 עיקרי הרפורמה

 הקיימת נעוץ בםולמ השיעורים התלול, כאשר השיעור
 בהכנסות נמוכות. תהליך זה החריף בגלל האינפלציה

 ־ידח ר׳רה *יריית של הכסף והעלאת השכר והה

 הליקוי העיקרי

 שבאו בעקבותיה גרמו לכך׳ שהכנסות אשר נחשבו בעבר לגבוהות בסולם ההכנסות, ולכן
י גבוה למדי, הפכו להכנסות בינוניות, ואף למטה ; 

 (מם ומ־׳לוות על ההכנסה) בהשוואה ל~37% בשנת
-4000 לירות השיעור

 לירות מגיע השיעור השולי ל־58%
 1967, כשמדובר באותן הכנפות
 הוא 65%, לעומת 52% ב

י של 87.25%.  ז

י  ע
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 1• מתבטאת בהסדרים מיוחדים של תקבולים שהם למעשה הכנסה אך לובשים צורה של
 !•׳ הוצאות — והם אחת הסיבות לעיוותים במערכת השכר. תוצאה חמודה יותר היא העלמ

 ׳לימת ת^תדי

 בחוק ובין מידת הפרוגרסיביות למעשה, כאשר מובאים בחשבון כל העיוותים במערכת,

 1:׳ והם מיועדים מטבעם לשימוש בתקופוד״חירום קצרה, בלי להוות חלק קבוע של מערכת

 נועדה לתקן את הליקויים במערכת המס הקיימת שהוזכרו׳ ולשמור על
 2זל מימון

5 הצעת חוק זו ־ | 
 1¿ כל היתרונות וזהי

 יד המדיו §3•

1 
 2. קביעת סולם מם שמדרגותיו רחבות והשיעורים השוליים בו נמוכים יחסית

ח זה יחול ודן מיל זדר־רחרח מהירח דלליר? י  י דל ההיי^ליח* רזו̂י
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 מופחתים; מיתון התלילות של שיעורי המם נועד להגדלת התמריצים לעבודה
 ולהשקעה ולהגברת הפריון במשק;

 3. ביטול מילווה מלחמה?

 4. שילוב של מערכת מס ההכנסה החל על היחיד ומערכת התשלומים הסוציאליים,
 בעיקר בתשלומים בשל ילדים? בכך מתאפשרת ראיה כוללת של שתי המערכות?

 5־ הצמדת מולם המס, הזיכויים והקצבאות למדד המחירים? הצורך בתיקונים
 חוזרים ונשנים נבע במידה רבה מכך שהאינפלציה שחקה ועיוותה את סולם
 המס? הצמדת מדרגות המס׳ הזיכויים והקצבאות למדד המשקף את ההתייקרות

.  מיועדת לשמור את ערכם הריאלי

׳ והצעת החוק מאמצת אותם:  הועדה המליצה על שורה של צעדים בתחום המינהלי

 א. חובת דיווח כללי שתופעל בשלבים?

 ב. הוראות מפורטות בדבר ניהול חשבונות בידי כל הנישומים העצמאים, ומתן
 תמריצים ניכרים למי שמקיימן?

 ג. הטלת ריבית והפרשי הצמדה על חובות למס הכנסה.

 אשר לעלות הרפורמה, הועדה הבחינה בין עלות בטווח קצר לעלות בטווח ארוך.
 לפי האומדן יגיע ההפסד הקופתי בשנה שלמה למיליארד עד מיליארד וחצי לירות. הכוונה
 היא לסכום שבו ירדו התקבולים נטו (לאחר הגדלת קצבאות ילדים), הן תקבולי המס והן
 תקבולי המילוות. סכום זה משמש גם מודד לתוספת המקורות הכספיים שיועמדו לרשות
 הציבור בעקבות הרפורמה. בהפסד תקופתי נכלל כאמור ביטול המילוות, ולכן ״הפסד
 המיסוי״, כאשר רק חלק מן המילווה נחשב למס, קטן מן ההפסד הקופתי. לשנים הבאות,

 אפשר אף לצפות לעליה בתקבולים׳. הודות להעמקת הגביה.

ת ו א ב צ י ק ם ו י י ו כ י . ז  ב

 מערכת המס כוללת היום התחשבות במצב משפחתי ואישי, בהתאם לעקרון של מיסוי
 לפי יכולת התשלום. התחשבות זו מתבטאת בדרך כלל בניכויים אישיים, היינו סכומים
 המופחתים מסך ההכנסה לצורך חישוב ההכנסה החייבת במם. במערכת שבה השיעור השולי
 עולה עם ההכנסה גם ערך הניכויים עולה עם ההכנסה. בסולם המם המוצע חלים על יותר
 מ־90% של האוכלוסיה רק שני שיעורים שוליים (25% ו־35%), ולכן לגביהם אין משמעות
 כמותית גדולה להבחנה בין ניכויים מהכנסה לבין זיכויים מהמם בסכום קבוע ובלתי תלוי
 בהכנסה. לשיטת הזיכויים יש יתרון הפשטות, והיא ניתנת לשילוב במערכת קיצבאחז

 הפטורות ממס.

 הצעת החוק מבחינה בין שני סוגי זיכויים. הסוג האחד מוגדר כנקודת זיכוי, הניתנת
 לקיזוז מהמס רק כאשר קיים כנגדה חיוב במס. הסוג השני מוגדר כנקודת-קיצבה׳ המש־
 תלמת לזכאי לה במישרין, גם כאשר אין כנגדה חיוב במס. נקודות הזיכוי יחליפו את הניכוי
 לתושב והניכוי בעד אשה, ועוד ניכויים אחרים. נקודות הקיצבה יבואו במקום הניכויים

 בעד ילדים והן במקום קיצבאות הילדים המשתלמות מאת המוסד לבי׳טוח לאומי.

1 ל׳ בםיון תשל״5 ״ 8 ק 8 ו ״ ה ו ע צ  320 ה
7 



״׳ כלומר ההכנסה שבה הזיכויים והקצבאות מקזזים בדיוק את חיוב  ״סף המס נטו
 המם לפי טבלת השיעורים׳ יהיה, לפי החוק המוצע׳ כדלקמן ו

 לירות לחודש
 ביוגי 1975—

 לפי החוק המוצע להשוואה

 לרווק 800 477

646 1,260 

 לנשוי שאשתו אינה עובדת מחוץ למשק ביתה —
 בלי ילדים

 אב לילד אחד 1,600 035׳1

 אב לשני ילדים 000 ׳2 1/586

 אב לשלושה ילדים 2,800 005׳ 2

 אב לארבעה ילדים 3,429 156 ׳2

 אב לחמישה ילדים 4,000 2,968

י לפי מספר הילדים, נוסף על הקיצבה הרגילה ו כ י  בחישוב נפרד לאם עובדת יינתן ז
 בער הילדים. הגדלת ההכנסה הפנויה בדרך זו נועדה להוות תמריץ נוסף לנשים נשואות

 לצאת לעבודה.

 שאר הניכויים האישיים הקיימים בפקודה - חלקם ישולבו במסגרת הביטוח הלאומי
 ומסגרות מתאימות אחרות׳ חלקם יבוטלו׳ וחלקם מוחלפים בזיכויים שווי ערך.

ם מ י ה ר ו ע י . ש  ג
 1. המס על היחיד

 השיעורים השוליים המוצעים נמוכים במידה רבה מן השיעורים הקיימים של מם
 ומילווה. השיעור הנמוך ביותר למעשה׳ שהוא 25%׳ יחול על כ״70% מן השכירים וכמחצית
 מן העצמאיים (מתוך אלה יימצא חלק ניכר פטור ממם לאחר הפחתת הזיכויים). השיעור
 של 35% יחול על כחמישית מן השכירים וכשליש מן העצמאיים. השיעורים השוליים
 הגבוהים יותר, 45%, 50% ו־60%, יחולו על העשירון העליון של השכירים ועל שישית

 מן העצמאיים.

 השיעור השולי הגבוה ביותר נקבע ל״־60%׳ וזאת משיקולים של העמקת הגביה והת
ה למס אמת. נראה שעל בסיס כזה ניתן יהיה לעודד מסע ציבורי נגד העלמות מס, מ ד  ק
 י להגביר את הלחצים החברתיים נגד מעלימי מם׳ להחזיר את נהלי הדיווח הראויים ולהניח

-/ יסוד למוסר מסים שיתרום בסופו של דבר לחלוקה צודקת יותר של הבטל.

 השיעורים המיוחדים הקיימים היים בחוק לעבודה בשעות נוספות, לפרמיות בעד
 ;>־ פריון עבודה ולעבודה במשמרת שלישית - יבוטלו. על הכנסות אלה יחולו שיעוריי המס
 ^ הרגילים׳ שיהיו ברוב המקרים שווים׳ או לשיעורים המופחתים הקיימים׳ או אף נמוכים

 י׳ בסיין תשל״ה, 5ד9.6.19



 השינוי המוצע במיסוי רווחי חברות נועד ליצור קשר הדוק יותר בין שיעור המס על
 החברה ושיעורי המם צל היחיד. השינוי שומר על שיטת מיסוי החברות הקודמת׳ אך מביא

 למיתון ההפרש בין שתי מערכות המסים.

 במקביל לשינוי במיסוי היחיד יבוטל מילווה המלחמה על חברות והנטל הכולל עליהן
 יוקטן. שיעור המם על רווחים בלתי״מחולקים יהיה 61% במקום 59,4% מס ועוד 12%
 מילווה; הנטל הכולל יהיה איפוא 61% לעומת 71.4% כיום. על דיבידנדים ישלם היחיד מם
 מקסימלי של 45% לעומת 50% כיום- והנטל המקסימלי המשולב, לא יעלה, איפוא, על

 67% בהשוואה ל-96% כיום.

 כתוצאה מהשינויים המוצעים׳ כאשר המס המקסימלי על יחיד הוא 60%, המם על
 רווחים בלתי־מחולקים של חברות יהיה קרוב למס המקסימלי על היחיד, ואילו ההפרש בין
 המס על היחיד והמס על הכנסות הנובעות מרווחי חברות יצטמצם ל־6% בלבד. בהפרש זה
 יש׳ מחד גיסא, משום עידוד לצבירת רווחים בחברה, ומאידך גיסא אין בו משום הרתעה

 מחלוקת דיבידנדים.

 3. המס על רווחי הון

 מם רווחי הון מוטל כיום בשלוש מערכות: מם שבח מקרקעין על מכירת מקרקעין,
 מם רווחי הון על נכסים בני פחת, ומם רווחי הון על נכסים שאינם בני פחת.

ת שבח מקר ו ב ר ל ) ן ו  זה מכבר הורגש הצורך לשנות את שיטת המיסוי של רווחי ה
 קעין), שהיתה מבוססת בעיקרה על הפחתת מס בשל תקופת ההחזקה׳ ולאחד את המסים
 האלה המפלים, במבנה הנוכחי, בנטל המם בין נכס לנכס, וביחוד מעדיפים את החייבים במם
 על מכירת מקרקעין. בעוד הנטל המקסימלי (כולל מילתה) על נכסים בני פחת מגיע

 ל־72.25%, השיעור המקסימלי של מס שבח הוא 43% בלבד.

יכלל הריווח הריאלי בהכנסתו הרגילה  לפי ההוראות המוצעות לענין רווחי הון, י
ית מחירים, יחוייבו  של הנישום. יחד עפ זאת, העודפים במכירת נכסים, הנובעים מעלי
׳ הקטנת המם ן  בשיעור מס של 10% בלבד. כדי לא לעודד עסקאות ספקולטיביות במקרקעי

.  על רווחים הנובעים מעליית המחירים תחול רק אם הוחזקו פרק זמן מינימלי

 םך המם על שני חלקיו יוגבל ל-50% לכל היותר מכלל הריווח. הקלה זו באה כדי
 להתחשב בחיובו של הדיווח במס בעת המימוש, אף על פי שהוא הצטבר במשך תקופה
 ארוכה, עם זאת נשארת בידי הנישום הזכאות לבקש פריסת הריווח לתקופה של שש שנים

 לאחור.

 כאמור׳ מגמת הרפורמה היא לראות את השבח על מקרקעין כדיווח הון לפי פקודת
 מס הכנפה. לפיכך תותאם שיטת חישוב השבח על מקרקעין לשיטה המוצעת בהצעת חוק זו

 לענין ריווח הון, וכן יראו את שבח המקרקעין כריווח הון לענין קיזוז הפסדים.

 השבח יצורף להכנסה החייבת לצרכי חישוב המם, והמס על השבח שייגבה יראוהו
 כתשלום על חשבון המס המגיע על פי השומה.

ן מס׳ 6), תשל״ה- ן(תיקו  לשם כך יהיה צורך להתאים את הצעת חוק מם שבח מקרקעי
ן על סדר יומה. י  1974, שהועברה בזמנו לדיון בועדת הכספים של הכנסת והנמצאת עדי

 הצעות הול, 1188, ל׳ במיון תמוך*



ר ב ע מ ת ה פ ו ק . ת  ד

י הישיר המליצה להנהיג את הרפורמה החל מיום 1 ביולי  הועדה לרפורמה.במיסו
 1975. כדי לא ליצור שתי תקופות מס בשנה אחת׳ עם שומות נפרדות והתאמות מעבידים
 נפרדות׳ וכדי למנוע אפשרות ״להעביר״ הכנסות הפטורות כיום ושיהיו חייבות במס רק
 לפי החוק המתוקן - מוצע בחוק זה להפעיל את הרפורמה למפרע מראשית שנת המם 1975.
 כדי לא לגרום הפסד קופתי נוסף על עלות הרפורמה׳ מוצע היטל מעבר לשנת 1975 בשיעור

׳ בדומה למס.  3% מן המס על היחיד. היטל מעבר זה הוא פרוגרסיבי

 היטל המעבר על חברה יהיה 2.5% מהכנסתה. היטל זה שווה לרבע מן ההפרש בין
 הנטל הכולל של מם ומילוות על חברה רגילה כיום ובין הנטל המוצע בחוק זה׳ כך שההיטל
 מפצה על הפעלת הרפורמה למפרע בחדשים אפריל — יוני. בדומה לכך יחול על חכרה

 תעשייתית היטל מעבר של 1.5% מהכנסתה.
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סה (מס׳ 22), תשל״ה-1975 ת מס הכנ ד ו ק  חוק לתיקון פ

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

 (1) במקום הגדרת ״הכנסה חייבת״ יבוא:
 ״״הכנסה״ - סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים
 2 ו״3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה

 לעני ן פקודה זו;

 ״הכנסה חייבת״ — הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו
 ממנה לפי כל דין;

 ״הפרשי הצמדה״ — כל סכום שנוסף לקרן מילווה — כמשמעותו בחוק
 הריבית, תשי״ז—1957 2 — עקב הצמדה לשער המטבע, למדד

ם לצרכן או למדד אחר, לרבות הפרשי שער; רי  המהי

 ״הפרשי שער״ — סכום שנוסף עקב שינוי בשער החליפין לקרן מילווה,
 שהיא פקדון במטבע חוץ או שהיא הלוואה שיש להחזירה במטבע

 חוץ;״

 (2) אחרי הגדרת ״חברה״ יבוא:
ד ו נ מ  ״״חודש״ — לרבות חלק מ

 (3) אחרי הגדרת ״תושב־־חוץ״ יבוא:
 ״״הכנסה מיגיעה אישית״ — לרבות —

 (1) קיצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר;
 (2) קיצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה בשל עבודה,
 או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות׳ לאדם שבחמש
 השנים שקדמו לתחילת תשלום הקיצבה היתה מרבדת הכנסתו

 החייבת מיגיעה אישית;

 (3) קיצבה חבת־מם המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי;

 לפסקה (1): הגדרת ״הכנסה חייבת- תוקנה בהשמטת הניכויים האישיים שהומרו בעיקרם בנקודת
 קיצבה או נקודות זיכוי - ראה סעיף 20.

 הוספה הנדרה חדשה של ״הכנסה״, הנותנת ביטוי להכנסה ברוטו לפני התרת הוצאות עיסקיות
 וקיזוז הפסדים.

 הוספו הגדרות של ״הפרשי הצמדה״ ו״׳־הפרשי שער״, הדרושות לתיקונים שונים בחוק לענץהכ־
 נסות והוצאות.

 לפסקה (3): הגדרת ״הכנסה מיגיעה אישית״ דרושה להפעלת המלצות של הועדה לרפורמה
 במיסוי הישיר (להלן - הועדה), המתנות החלת הוראות מםויימות בכך שההכנסה היא מיגיעה
 אישית, כגון הפחתה של 0%! מהשיעור הבסיסי של המם - שהא 35%, בתנאי שההכנסה היא, בין

 היתר, מיגיעה אישי־ת: דאה סעיף 51. ההגדרה רחבה וכוללת גם קיצבאות מםויימות־
ה ד 1 י י ה ר ^ ר י צ  הגדרת ״מילוות מועדפים״ דרושה לצורך מתן פטור על הפרשי הצמדה וכן ל

 ריבית על הלוואות שנלקחו לשם רכישת מילוות אלה. |

 ־ {
 1 דיני מדיבת ישראל, בוםח חדש 6, עמ׳ 120; סייד! תשל״ה, עמ׳ 42.

 2 ם״ח תשי״1, עמי 50.
;̂  הצעות חוק 1188, ל׳ בםיון תשל״\ר״ 1975•*•



׳ זזלת ק  על פי כל ד
״ *! ״  ן״ — מי/.1 י
 בית עליהם פטורה מהמם כולד

 ׳פנקסים קבילים״ - פנקםי חשבונות שפקיד השומה קיבל אותם ולא פסל

 תיקון סעי

 ם כאמור שקבע שר האוצר
 בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת; שוויו של שימוש יי מ? ל מזיו

 ב שהועמד לרשותו של העובד; והכל — בין שניתנו

 ׳!קו• פטק

 לשכיר
 ל׳ תש-

 למי שלא ניהלם,

 |»י׳ תחולת םעיף 1 : משנת המם 1975,

'4 

5* 
 (ו):

 לד־

 ^׳יראוהו כהכנסה בידיו. מדובר במפורש על הוצאות להחזקת רכב וטלפון, נסיעות
 ^.לומים שמקבל העובד לרכישת םםרות מקצועית או ביגוד׳ וכן שוויו של השימוש ברכב

 ולרשות העובד׳ אך אין זו רשימה סגורה. במסגרת סמכותו ע פ ״י סעיף 31
 ||ן־שר האוצר לקבוע בתקנות באילו מקריט יותר לשכיר לבכות הוצאות מםויימות

 ||* שקיבל ממעבידו ובאילו מקרים לא עתר הניכוי׳ וכן את התנאים לכך,
 :-שר האוצר׳ באישור לעדת הכספים, יוכל לקבוע אח שוויו של השימוש ברכב צמוד שה

 |עות העובד׳ וכן אותם תשלומים לכיסוי הוצאות שלא ייראו כהכנסת עבודה.
 '.לפסקה (2): לאור המלצת הועדה שלא להבחין בדרך כלל בין ריבית לבין הפרשי הצמדה׳ הן

 ^ומישור ההוצאה והן במישור ההכנסה׳ הוספו כאן(וכן בסעיפים רבים אחרים של הפ
 ןןריכית אף הפרשי הצמדה׳ ותחולת כל ההוראות לענין זה - לגבי הפרשי הצמדה

 ||עד יום 1 ביולי 1975 (להלן - יום תחילת החוק).
 41יזולת פסקה (1) משנת המם 1975 ואילך.
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 (2) בפסקה (4)׳ במקום ״רבן ריבית או דמי בכיון״ יברא ״ריבית׳ הפרשי
, וכותרת השוליים תהיה ״דיבידנד׳ ריבית והפרשי ך ו י כ  הצמדה או דמי נ

.  הצמדה״

 בסעיף 3 לפקודה —

) יבוא: ד )  (1) אחרי סעיף קם ן
 ״(ה) תשלומים ששילם מעביד לקרן השתלמות בשביל עובדו

.״;  יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן

׳ אחרי ״שנקבעו כמותרים בניכוי״ יבוא ״או שהוציא ( ז )  (2) בסעיף קטן
 סכומים שאינם מותרים בניכוי לפי סעיף 32(11)״;

- ולגבי איגרת חוב שלא על איגרת חוב״ יבוא ״ ׳ אחרי ״ (ח)  (3) בסעיף קטן
; ״  בשל מילווה מועדף׳ ריבית - לרבות הפרשי הצמדה -

 (4) אחרי סעיף קטן(ח) יבוא:
 ״(ט) מימש אדם זכות שקיבל בעבר, בקשר ליחס עובד ומעביד,
 לרכישת נכס או שירות׳ ובעת המימוש היה הפרש בין המחיר המשתלפ
 כרגיל בעד אותו נכס או שירות לבין המחיר ששילם אותו אדם׳ יראו

 הפרש זה כהכנסת עבודה בעת המימוש.

 (י) הפרש שבין הריבית שמשלם עובד על הלוואה שקיבל ממע
 בידו — שניתנה לו במישרין או בעקיפין או לאחר לטובתו - לגין
1 עד  הריבית על פי שיעור שקבע לענין זה שר האוצר באישור ו

 הכספים של הכנסת, יראוהו כהכנסת עבודה.

 תיקון סעיף 3

 4. בסעיף 5 (4) לפקודה -

בית״ יבוא ״הפרשי הצמדה״; ׳ אחרי ״רי  (1) בפסקת משנה(א)

׳ אחרי ״ובן ריבית״ יבוא ״והפרשי הצמדה׳  (2) בפסקת משנה(ב)

 תיקון סעיף 5

ר ב ס * ה ו נ  ד
 סעיף 3

 לפסקה (ו): המלצות הועדה להרחבת בסיס המס חלות אף על תשלומי מעביד לקרן השחל*״
; !  של עובדיו׳ אולם מאחר שתשלומים אלה יחוייבו במם כבר בשלב ההפרשות לקופה- נאמר ה
 בסעיף 3, שענינו הכנפות שיש לגביהן הוראות מיוחדות. ;>ן~
ד ניכוי הוצאות בשל טובות הנאה שלא ניתן לי|..  לפסקה(2) : לאור ההחלטה שלא להתיר למעבי
 לעובד פלוני׳ יתוקן סעיף 3 (ז) כדי לתת ביטוי לאי־התרת ההוצאה אצל מוסדות ללא*§1_

 רווח נמלכ״רים). התיקון לסעיף זה הופך הוצאות אלה אצל המלכ״רים להכנסה בשיעוןן
*fis. סופי של 50%. ־ 
 לפסקה (4) : מוצע לקבוע הוראת חיוב בקשר למתן אופציות לרכישת מניות או נכס אג||י׳י

 אחרים. החיוב במם עפ״י סעיף קטן(ט) יחול בשלב מימוש האופציה ולא בשלב נתינתה.
 לענץ הלוואות לעובדים בתנאים מיוחדים מוצע סעיף קטן(י)׳ שלפיו יחריב ממם הפרש^&,

 שבין השיעור ששולם לבין השיעור שיוסמך שר האוצר לקבוע. הפרש הריבית ייראה
B ־ r - .עבודה בידי העובד 

 תחולת פסקאות (ז) ו־(2) משנת המס 1975 ואילך׳ תחולת פסקה(13 לגבי הצטברות ש§י
 הצמדה מיום תחילת החוק׳ ותחולת פסקה (4) לענין הלוואות לעובדים - לגבי רי^י

 תחילת החוק.
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 בסעיף 9 לפקידה -

 נ3) בפסקה (2)׳ אתרי ״או מריבית״ יבוא ״או מהפרשי הצמדה״?

 (2) בפסקה (5)׳ המלים ״ובלבד שהניכוי לפי סעיף 36 יוקטן בסכום ההכנסה
 כאמור״ — יימחקו;

 (3) בפסקה (6)־ המלים ״כמשמעותם בסעיף 36 גב)״ - יימחקו׳ ובסופו יבוא
 ׳־׳לעני ן זה —

 ״פצעי מלחמה״ — מחלה׳ החמרת מחלה או חבלה שאירעו ליחיד בתקופת
 שירותו עקב שירות צבאי כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום),
 תשי״ט—1959 [נוסה משולב] 3 או עקב שירות מלחמתי כמשמעותו
, או בנסיבות המזכות  בחוק נכי המלחמה בנאצים׳ תשי״ד—1954 4

 אותו לגימלה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים׳ תשי״ז—1957 5;

 ״פגיעת ספר״ — כמשמעותו בחוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי״ז—
;6 1956 

 ״פגיעת איבה״ — כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה׳
 תש״ל—1970 ל;

ו ב ס י ה ד ב  ד

 סעיף 5

 לפסקאות (2) ו־(3<: בעקבות ביטול םעיף 36 לענץ הניכוי בעד נכות׳ הושמטה ההתנאה שבסיפה
 לסעיף 519) לפקודה, והועברו ההגדרות שבסעיף 36 (ב) למסגרת סעיף 9(6).

בת נסיעה ולפיצוי הלנת שכר ל את הפטור לקצו ט ב  לפסקה (4): בעקבות דברי הועדה מוצע ל
 (סעיף 9 (13) ו־(14) לנוסח הקיים)׳ ואת הפטור מריבית על החזר מס לנישום(סעיף 9(15) לנוסח

 הקיים).
 ביטול סעיף 9(16) הדן בפטור לעולים הוא תיקון טכני בלבד ובהתאם לרוח ההמלצה הכללית
 להחליף ניכויים בזיכויי מס. הפטור הוחלף בזיכוי והנושא הועבר לסעיף 35 החדש (ראה סעיף

 22 להלן).
 סעיף 9 (17) הדן בפטור לחייל שהשתחרר יבוטל׳ וההקלה תינתן במסגרת הגדלת מענק השחרור

 שמשלם צה״ל.
: ך  תחילתם של הביטולים לפי סעיף זה היא כ

 9 (13) ו־(16) - מתחילת שנת המס 1975 ; 9 (4 ן) מיום תחילת החוק; 9 (7 ו) - לגבי חייל ששוחרר
- 1 ביולי 1975 .  לאחר תחילת החוק י, 9 (15) לגבי ריבית בעד התקופה המתחילה ב

 במקום ההוראות שבוטלו׳ קובעות הפסקאות החדשות(13) עד(17) פטורים אלה להפרשי הצמדה
 ¡ והפרשי שער:

̂יוד! מיעייפייכ ביר״ ני״ שאינו ערטק ב״^ד.!•־ ביירות ערך; הפטור  (א) הפרשי הצמדה צל רדי
 י. מהפרשי הצמדה יהול גם על תכניות חסכון שהריבית עליהן פטורה ממם׳ כולה או חלקה׳ לפי

 \ כל דין;
 (ב) הפרשי שער שנקבעו ליחיד על פקדו! במטבע חוץ׳ כאשר ההפקדה אינה מכספים

 , המהווים הכנסה עסקית בידיו;

 ¿ ב ס״-ה תשי״ט, עמ׳ 276.
 4ס״ח תשי״ד, עמי 76.

 : 5 ס״ח השי׳-ז, עמ׳ 103.
 י 6ס״ה תשי״ז, עמ׳ 22.

 • 7ס״ח תש׳׳ל, עמ׳ 126.
 ?י

 ^ זיז היק 1188, ל׳ בסיון תשיז״ה, 5ד9.6.19 327



 (4) בפסקה (9), אחרי ״ריבית״ יביא ״הפרשי הצמדה״;

 (5) במקום פסקאות (13) עד (17) יברא:

ל (13) הפרשי הצמדה על מילוות מועדפים׳ שאינם הכנסה לפי  ״הפרשי הצמדה ע
 מללוות מועדפים סעיף 2 (1);

 (14) הפרשי שער על פקדון במטבע חוץ במוסד בנקאי שהוא
 סוחר מוסמך כמשמעותו בתקנה 3 לתקנית ההגנה (כספיים),
 81941, שהפקיד יחיד מכספים שנתקבלו בידיו שלא כהכנסה

 לפי סעיף 2 (1);

 (15) הפרשי שעי־ על הלוואה שבתן תושב חוץ;

 הפי־שי שער
 על פקדון

 (16) ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שאינם חייבים
 במס על פי סעיף 3 (ד) שקיבל יחיד ושמקורם בתשלומיו
 לקופת גמל או בתשלומי מעבידו לקופת גמל לתגמולים,
 או שמקורם בתשלומי מעבידו לקרן השתלמות החייבים במס

 על פי סעיף 3 (ה);

 (17) הנחות שקיבל עובד ממעבידו, בסכום כולל שאינו
 ערלה על 500 לירות לשנה, ברכישת טובין ממלאי עיסוקו
 של המעביד או בקבלת שירותים שהמעביד מספק דרך עסק׳
 וכן הפרשי ריבית כאמור בסעיף 3 (י) בסכום כולל כאמור.״

 jnsr«• שער
 על הלוואה

 רווחים מקופת
 גמל

 הנחות ממעביד
 לעובדו

 ביטול סעיף 10 6. סעיף 10 לפקודה - בטל.

 תיקי! סעיף ״ 7, בסעיף 11 לפקודה׳ במקום ״פטור או הנחה״ יבוא ״הנחה״.

ר ג ס * ה ר ג  ד

 (ג) הפרשי שער על הלוואה שנתן תושב חוץ; <
 (ד) הפרשי הצמדה וריבית שקיבל יחיד, שאינו מעביד׳ מקופת נמל ושמקורם בתשלומיו או~
 בתשלומי מעבידו, ושהצטברו לקרן השתלמות או לקופת נמל לתגמולים׳ עד לסכום שנקבע׳;
 בתקנות; ־׳*
 (ה) הנחות שנתן מעביד לעובדו, בהספקת טובין או שירותים, או בהלוואה בתנאים נוחים׳:ן
 שערכן הכולל עד 1000 לירות. -י-

 תחילתן של פסקאות (13) עד (15) החדשות היא מיום תחילת החוק.

 סעיף 6

ל את תוספת היוקר בבסיס ההכנסה החייבת במסי!־: ו ל כ  בעקבות המלצת הועדה, שלפיה יש ל
|  יבוטל סעיף 10 לפקודה המסמיך את שר האוצר לפטור תוספת זו ממס. י

 תחולת הסעיף משנת המם 1975. י5;

^  לאור המלצת הועדה להעניק לתושבי אזורי פיתוח וספר זיכוי בצורת הנחה משיעורי המם, יתו,
 סעיף 11 הקיים בהשמטת המלה ״פטור״. ביטוי להנחה בשיעורי המם יינתן בתקנות.

 8 עייר 1941, תום׳ 2, עמי 1380.

 328 הצעות קוק 1188, ל׳ ב0יון השלייה, 5י?ג>



, -סעיף 12 לפקודה - בטל ביטול סעיף 12 8 

 9, במקום סעיף 15 לפקודה יבוא: החלפת סעיף 15

׳ בהודעה ברשומות. להורות כי הריבית והפרשי  ״מילווה המדינה 15. שר האוצר רשאי
 ההצמדה המשתלמים של מילווה שהכנסות המדינה משועבדות לו יהיו
 פטורים ממס׳ בין בכלל ובין רק לגבי הריבית והפרשי ההצמדה המש

 תלמים לתושבי חוץ.״

 0!, בסעיף 18 לפקודה׳ בפסקה (1), במקום הסיפה המתחילה במל־ים ״25% מן הריבית״ תיקון םעיף 16
 יבוא שיעור שקבע שר האוצר וכי הפרשי הצמדה המשתלמים על איגרות חוב כאמור

״.  יהיו פטורים ממס, כולו או מקצתו

 בסעיף 17 לפקודה — תיקון סעיף 17

 (1) במקום פסקה (1) יבוא:
 (1) סכומים המשתלמים בתור ריבית או הפרשי הצמדה על כסף
 ** שלווה׳ אם נוכח פקיד השומה שהם משתלמים על הון ששימש
 בהשגת ההכנסה׳ למעט הפרשי שער ששילמה חברה לתושב חוץ

 ־>, שהוא בעל שליפה כמשמעותו בסעיף 32(9);״

 ״ (2) פסקה (10) תסומן(12) ולפניה יבוא:
 $ ״ריבית והפרשים (10) ריבית והפרשי הצמדה ששולמו בשל המס שהתחייב בו

 *יי
ס נישום, למעט נישום שחייב לנהל פנקסי חשבונות ולא ניהל מ ל ה  ן ע

 פנקסים קבילים;

ר ב ס  דבד« ה

 ׳זעיף 8

-ך׳ מוצע לבטל את סעיף 12 המסמיך את שר האוצר לפטור ממס, כולו או מקצתו׳ יחיד שהכנסתו
 1; מעבודה לא עלתה על סכום שנקבע; ראה גם סעיף 60.

 צניפים 9 1־10
 ־־

 > >• ראה דברי הסבר לסעיף 2(2) לענץ הפרשי הצמדה.
| לפי סעיף 16 (1) לפקודה רשאי שר האוצר להורות ״כי הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות ; 
 . ^ חוב שהוצאו לתושב חוץ שאינו מנהל עסק או משלח יד בארץ׳ תהא פטורה מסכום המם העודף
 £על25% מן הריבית המנוכים לפי סעיף 161 (א) לפקידה׳׳. בררה ההמלצות בדבר גובה שיעור
 ־ ןי-המם במקור שינוכה מהכנסות שונות׳ מוצע לבטל את השיעור של 25%, ושר האוצר יוכל מעתה

 |ן־לקבוע את שיעור הניכוי במקור.

- 5!-
11 1*8. 

 .|.לפסקה(1): בעקבות המלצת הועדה לראות בהפרשי הצמדה הוצאה והכנסה׳ יתוקן סעיף 17(1)
דה וייקבע בו כי גם הפרשי הצמדה (לרבות הפרשי שער) יותרו בניכוי׳ למעט הפרשי שער לפקו  ן

 ׳^ששילמה חברה לתושב חוץ שהוא בעל שליטה בה.

 3״ ־
 ^ זזוק 1188, ל׳ בסמן תשל״ה, 9.6.1975 329



 הוצאות הכתבות (11) (א) הוצאות בקשר להבנת הדו״חות והטיפול בקשר
ס למם בכל הליכי שומה וערעור׳ אילם אם קבעו בית משפט מ ם ה ר ל ש ת  ב

ר או בערר משוס ו ע י  או ועדה לקבילות פנקסים שהיה בע
 הטרדה ולא הייה צידוק סביר להגשתם לא -ותרו הוצאות
 משפטיות הכרוכות בהם; נפסקו הוצאות משפטיות לטובת
 הנישום, יופחת סכום ההוצאות שנפסק מסכום ההרצאות

 שתבע;

 (ב) הרצאות כאמיר בפסקה זו ל?* ״ותרו בקשר
 להכנסות מעסק או משלח יד שלגביהם לא נוהלו פנקסי

נית״.  חשבונית, או &ם הדד״ה לא ב״סס על פנקסי חשבו

 12, בסעיף 18 (ב) לפקודה׳, במקום ״או ריבית״ ייבוא ״הפרשי הצמדה או ריבית״.

 סעיף 18 לפקודה ״בוא:

 ״אי התרת ריבית 19. (א) בםעית זה —
• י י  והפרשי הצמדה ?

ות מועדפים״ - מילוות מועדפים שהפרשי ההצמדה עליהם אינם לו ת ״מי ן א ן ן ל ל ה  ע

 לרכישת מיליות הכנסה לפי סעיף 2 (1) בידי מקבלם׳ לרבות תעודות השתתפות בקרן
 מועדפיפ להשקעות בנאמנות, על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות,
״א-91951׳ ולמעט מילוות החובה ולמעט גם מילווה מרצון  תשי
 על פי חוק מילווה מלחמה, תשל״ד—1973 ם!, כל ערד תעודות

 המילוות האמורים אינן סחירות;

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפסקה (2): בעקבות המלצת הועדה ייקבע בפסקה (cío החדשה כי ריבית והפרשי הצמדה שי- .
 שלם נישום בקשר לחובות מם יותרו לו בניכוי. התרת ההוצאה מותנית׳ לגבי מי שחייב בניהול

 פנקסי חשבונות׳ בניהול פנקסים קבילים. :־
 לפי פסקה (11) החדשה׳ הוצאות משפט׳ וכץ הוצאות בקשר להכנת הדו״ח והטיפול בקשר למס, י;

ל השלבים׳ לגבי הפקודה ולגבי כל חוק המעניק הטבות לענץ מם הכנסה׳ יותרו לנישום בניכוי׳ 1 כ  ב
 זולת אם לא ניהל פנקסים קבילים. בן נקבע כי אם נפסק כי לא היה צידוק סביר להנשת הערעור׳{
 או הערר׳ לא יותרו ההוצאות המשפטיות בניכוי. ץ
 תחולת פסקה (1) על הצטברות הפרשי הצמדה מיום תחילת החוק׳ ותחולת פסקה (2) לגבי הו- 1
 צאות לפי פסקה (ו ו) החדשה בקשר להכנסה בשנת המם 1975 ואילך. הפרש־ הצמדה וריבית'י,

 לפי פסקה (50) החדשה יותרו כהוצאה רק לתקופה המתחילה ביום תחילת החוק.

í סעיף 3 ז 
 בעקבות המלצת תועדה לא יותרו בניכוי ריבית והפרשי הצמדה שעמד בהם נישום בקשר להל־!
 רואותיו׳ אס באותה שנת מם היו לו כנגדן מ-לוות מועדפים, ההגדרות בסעיף יוצרות את הקשר י
 בץ סכום ההשקעה במ־לוות מועדפים לבץ סכום ההלוואות של הנישום באותה שנת מם׳ וקאת^
 ההנחה המשפטית שההלוואות אכן נלקחו לרכישת מילוות מועדפים באותו םכום. יהיו שתי דרכים;
־ W לאי התרת הריבית והפרש־ ההצמדה: האחת - א־ התרת ריבית בשיעויי של 22% מסכום 

יה-אי התרת הריבית החל מאותה הלוואי  דואות המיועדות״ לרכישת מילווה מועדפים, והשנ
|w ,שלגביה משתלמת ריבית בשיעור הגביה ביותר, והלאה כלפי מטה׳ מבחינת שיעור הריבית 
 לםכום ההלוואות המיועדות, 5
 כן מוצע, כי אם קיבל אדם הלוואה שלהבטחת החזרתה שעבד תעודות מילווה חובה, דא תותר
I a ל  לו בניכוי ריבית על ההלוואה שלקח׳ עד לסכום ההצמדה שנצבר על אותו מילויה חובי׳׳ כ

 9 ם״ח תשי״א, עמי 84.
 10 ס״ח תשל״ד, עמ׳ 3,

1S תיקון סעיף 

 הוספת סעיף 19

 330 הצעות חוק 188¡, ל׳ בםיון תשלי׳זז,



 ״עדך ממוצע של מילוות מועדפים״ — סך כל יתרות המילוות המועדפים
 הגבוהות ביותר שהיו לנישום ביום מן הימים של כל אחד מחדשי

 השנה, מחולק ב־12, לפי מחירי הרכישה;

 ״הלוואה מתואמת״ - סכום כל הלוואה שקיבל הנישום כפיל במספר
 הימים שבהם היתה לו׳ מחולק ב״360;

ועדות״ —  ״הלוואות מי

 (1) בחברה — סכום ההלוואות המתואמות בשנת מס, עד
 לסכום הערך הממוצע של המילוות המועדפים באותה שנה;
 (2) ברהיד — סכום ההלוואות המתואמות בשנת מם, העודף
 על יתרת המחיר המקורי׳ כמשמעותו בסעיף 88׳ של הנכסים
 המשמשים לו לייצור הכנסתו, עד לסכום הערך הממוצע של

 המילוות המועדפים באותה שנה;

ת״ — כולל הפרשי הצמדה, בי  ״רי

 (ב) לא יותרו לניכוי לפי סעיף 17(1) 22% מסכום ההלוואות
 המיועדות שקיבל הנישום, או׳ לפי בחירת הנישום או פקיד השומה, לא
 תותר לניכוי הריבית על סך כל ההלוואות המתואמות בשנת המס החל
  בהלוואות הנושאות את שיעורי הריבית הגבוהים ׳ותר, עד לסכום ההל

 וואות המיועדות.

 (ג) קיבל אדם הלוואה שלהבטחתה שעבד תעודות מילווה חובה,
 לא יותר לו לניכוי על פי סעיף 17 (1) אותו חלק מהריבית על ההלוואה,
 השווה לסכום ההצמדה שנצבר על המילווה האמור, אלא משעה שהמילווה

״  נעשה מילווה מועדף.

 141. סעיף 20 לפקודה — בטל.

 ?15, סעיף 24 (ג) לפקודה - בטל.

 * ד ב ר י ה ס ב ד

ד הוא אינו סחיר. לשון אחרת: הוראה זו מהווה סייג לעקרון שכל עוד מילווה החובה אינו סהיר אץ % 

ל בגדר מילוית מועדפים שלגביהם אין מתירים ריבית. כל  ״;. הוא נ
 ?־. תחולת הסעיף משנת המס 1975 ואילך. לענין ההוראות שבסעיף 19 (א) ו־(ב) המוצעים יחושב
 ן הערך הממוצע של המילוות המועדפים לפי היתרות מחודש יולי 1975 ועד תום שנת המם, או תום
 תקופת השומה המיוחדת׳ מחולקות ב־12; ההוראה שבסעיף 19 (ג) תחול לגבי ריבית המשתלמת

; בעד התקופה שמידם תהילת החוק. , 

 זעיף 14
 ^ בעקבות המלצת הועדה יבוטל הניכוי היציב הניתן לשכיר.

 ,-?•־_ תחולת הסעיף משנה המם 1975.

 יזע*ף 5 ן
ל נכס שהיעבר בהעברה שאץ  סעיף 24 (ג) לפקודה מאפשר קבלר פחת לפי מהיר מקורי חדש ע
ל את ההוראה׳ בעקבות ט ב  . ; עמה העברת שליטה, אם שולם מם ריווח הון על ההעברה. מוצע ל

 ^ שינוי שיטת המיסוי על רווחי הון: דאה סעיף 42 להלן.
 תחילת הסעיף מיום תהילת החוק.

 ^'זמ חוק 1128, ל׳ בסיוז תשל״ה, 9.6.1975



 תיקון סעיף 28 16. בסעיף 28 לפקודה -

׳ יבוא  (1) בסעיף קטן גא)׳ במקום הסיפה המתחילה במלים ״של אותו אדם7
 ״החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת מם״;

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(ב) מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת מס כאמור, יועבר
 סכום ההפסד שלא קוזז לשנים הבאות בזו אחרי זו ויקוזז כנגד סך כל
ד׳ לרבות רווח הון  הכנסתו החייבת באותן השנים מעסק או משלח י
ד׳ ובלבד שאם ניתן לקזז את ההפסד באחת השנים, לא  בעסק או משלח י

״;  יותר לקזזו בשנה שלאחריה.

ד) ו־״(ה), ולפניהם יבוא: ) ו מנ סו  (3) סעיפים קטנים >a ו־(ד) י
ת א , אם ביקש ז ( מב  ״(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו
 הנישום לא יקוזז הפסד לפי סעיף זה כנגד רווח הון שהוא עודף

״; . י נ ו  אינפלצי

 (4) סעיפים קטנים (ה) ו־(ו) יסומנו כסדרם (ו) ו־(ז)׳ בכל אחד מהם במקןט,
y :־(ד)״ יבוא ״(ד) ו־(ה)״׳ ואחריהם יבוא  ״(ג) ו

ן״ — לרבות שבה>  (ח) בסעיף זה׳ ״הכנסה חייבת״ ו״רווח הו
 כמשמעותו לפי סעיף 6 לחוק מס שבח מקרקעין׳ תשכ״ג—n 1963 (להלן-־;
 שבח מקרקעין).״ ד
 י?
 תיקון סעיף 32 17. בסעיף 32 לפקודה - .£

X  (1) פסקה(8) - בטלה; י -
 (2) בסופו יבוא; >4
 ״(11) הוצאות למתן טובת הנאה שנתן מעביד לעובדי!׳
׳ ובן הוצאות׳ בגבולון•  ואשר לא ניתן לייחסה לעובד פלוני
| ג  סכומים שנקבעו בתקנות על פי סעיף 31׳ להחזקת ר
׳ ולא ניתן ל״ין! ו ד והמשמש את עובדי  שבהחזקתו של מעבי
 את טובת ההנאה מהשימוש בו לעובד פלוני; הוצאות כאמן!
״ ;־'§  לא ייראו כהכנסת עבודה בידי העובדים.

ו ב ס י ה ר ג  ד
j 

 סעיף 16
| ס פ  לפסקה (ז): בעקבות תיקון הגדרת ״הכנסה הייבת״ יתוקן אף סעיף 28(א) הדן בקיזוז ה
 לפסקאות (2) ו־(3): לפי תיקונים אלה יוכל הנישום לבקש לקזז הפסדים עסקיים משנים קוד2
 אף כנגד אותו חלק מריווח הון או שבה שהיו לו והמהווים עודף אינפלציוני. מכאן שלגבי ריוגו|

 ריאלי(לרבות שבח לפי חוק מם שבח) בעסק׳ הקיזוז הוא אוטומטי. #7
 לענין ההבחנה בין ״עודף אינפלציוני״ לבין ״ריווח הון ריאלי״ - ראה סעיף 40 להלן.

Üf לפסקה (4): דיווח הון ושבה מקרקעין לפי חוק מס שבח, ייראו כהכנסה חייגה 
 קיזוז הפסדים.

rm1?1975 , אולם ההוראות בענץ קתה שבח יחולו מיום תחילתfüj תחולת הסעיף משנת המם 

 סעיף 17
^ ב  לפסקה (1): לפי סעיף 32(8) אץ להתיר למעביד ניכו־ של פיצוי הלנת השכר. מוצע ל
 האיפור במקביל לביטול הפטור של אותו פיצוי בידי העובד: ראה גם דברי הסבר לםעי^ן

 כתוצאה מכך יראו מעתה פיצויי הלנת שכר כהוצאה בידי המעביד וכהכנסה בידי העובז»|
 11 ס״ח תשב״ג, עמי 156.

 332 הצעות חוק 1188, ל׳ בסיח תשל*8



 8.¡״ במקום סע־ף 33 לפקודה יברא: החלפת סעיף 33
 .״ז־גבייף. 2י3ייי• 33, (א) פקיד השומה דשאי למרב להתיר נייכוי הוצאות על פי חש־
^ בונות שהגיש נישום שלא ניהל פנקסים קבילים, ולשום את ההוצאות ^ " ' ^ 

 קייליס לפי מיטב שפיטתו.
נית ולא  (ב) נישום החייב בניהול פנקסי השבתות בשנת מם פלו
 ניהלם׳ או שפנקסיו נמצאו בלתי קבילים בנסיבות מחמירות כאמור
 בסעיף 146, לא יותרו לו באותה שנה ניכויים וקיזוזים בשל פחת, ריבית׳

 חיבות אבודים והפםד״ם׳ ולא יוכר לו הפסד לאותה שנה.״

 9ן, שפ הפרק השל־׳ש׳ בחלק ג׳ לפקידה *היה ״ניכוי׳ מ׳ זיכויים וקיצבאות ילדים״, שינוי שם פרק

 20, לפני סעיף 34 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 33א

ת 33א. בפייק זה - ו ר ד ע ז , 
ר  ״נקודת זיכוי״ — סכום של 200׳1 לירות לשנת מס, צמוד למדד כאמו

 בסעיף 120א, המקוזז כנגד המס לאותה שנה:

 ״נקודת קיצבה״ — סכום של 100 לירות לחודש, צמוד למדד כאמור
 בסעיף 120 א.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפסקה(2): הוספת פסקה (1 ו) משתלבת בהרחבת בסים רמס. מדובר בטובות הנאה שנותן מעביד
 ־•. לעובדיו׳ אך לא ניתן לייחסן לעובד פלוני. הוצאות בקשר לטובות הנאה כאלה לא יותרו למעביד
 * . כהוצאה. גם רכב שבהחזקתו של מעביד והמשמש את עובדיו, בלי שהוא צמוד לעובד מסרים,
 ,;׳ נבלל בקטגוריה זו. הוצאות אלו שלא הותרו למעביד בניכר לא ייראו כהכנסת עבודה

 ^ בידי העובד.
 תחולת הסעיף משנת המס 1975.

 י; 13
 :-־'; סעיף 33 הקודם דדן באי התרת הוצאות שאינן מבוססות על חשבונות נכונים׳ יוחלף׳ בעקבות

 1|> המלצת הועדה׳ בשתי הוראות:
 %=- 1. מי שלא ניהל פנקס״ חשבונות, בייץ שחייב היה בניהול ובין אם לאו׳ או שניהלם ונמצאי
 .:/; בלתי קבילים אך בנסיבות בלתי מחמירות׳ רשאי פקיד השומה לשום את הוצאותיו. לשון
 0¿' אחרת: פקיר השומה חייב להתיר את ההוצאות האחרות אך הוא יכול לעשות זאת על פי

 :ז מיטב שפיטתו׳ ללא הסתמכות על החשבונות שהציג לו הנישום.
^ 2. לא יותרו ריבית׳ פחת׳ חובות אבודים וקיזוז הפסדים לנישום שחייב היה בניהול פנקסים * 
ו  ולא ניהלם׳ או שניהל פנקסים והם נמצאו בלתי קבילים בנסיבות מחמירות׳ ולא יאשר ל

- #:׳ פקיד השומה הפסדים בשל אותה שנה.
 לגבי הוצאות״! האחדות רשאי פקיד השדמה לשום אותן׳ אך אינו רשאי שלא להתירן.

 ^ הסעיף יחול לגבי הוצאות שפקיד השומה רשאי לשום אותן בשל שנת המס 1975 ואילך׳ אולם
 י|; הוצאות שאין להתירן לא יותרו לשנה זר שלושה רבעים מהן׳ ואם נקבעה שנת שומה מיוחדת ־ סכום

 **יחסי המתאים למועד סיום אותה שנה.

 בןןלאזר החלםת שיטת הניכויים האישיים בנקודות זיכוי ונקודות קיצבה׳ מגדיר סעיף זה את המונחים
- ||ד!ללו.

ן ר שינוי זה תורגמו הניכויים האישיים בסעיפים הבאים לנקודות זיכוי אד לנקודות קיצבה. | ' 
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 החלפה סעיף 34 21, במקום סעיף 4;

 ״זיכוי לתושב 34. בחישוב המם של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון
ל שתי נקודות זיכוי.״ א ר ש  י

3 22. במקום סעיף 35 לפקודה יבוא: ף 5 י ע ת ס פ ל ת  ה

 ״זיכוי לעולה 35. (א) בחישוב המס של עולה יובאו בחשבון -

ג נקודת זיכוי לכל חודש משמונה עשר החדשים / 4 (1) 
 הראשונים לעלייתו ל״שראל:

{ נקודת זיכוי לכל חודש משנים עשר החדשים / 6 (2) 

ב נקודת זיכוי לכל חודש משנים עשר החדשים / 1 2 (3) 
 שלאחריהם.

 (ב) הזיכוי האמור יינתן לשנת מס שכולה או מקצתה נמצאת
י החדשים שהעולה  בתקופת ארבעים ושנים החדשים האמורים׳ לפי מספ
 ישב בישראל באותה שנה, ולא יינתן אלא בפעם הראשונה שנעשה
 לעולה: לפי בקשתו לא תובא במנין 42 החדשים תקופת היעדרות רצופה

 מהארץ שאיננה פחותה מששה חדשים ואיננה עולה על שלוש שנים.

 (ג) בסעיף זה, ״עולה״ - מי שבידו אשרת עולה או תעודת
 עולה לפי חוק השבות, תש״י-1950 או מי שזכאי לאשרה או לתעודה
 באמור ובידו אשרה או רשיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל,

 תש־״ב—1952 אי מי שנמנה עם סוג בני אדם ששר האוצר קבע שדינם:
 כדין עולה לענק זה, אך למעט מי שאזרחותו הישראלית התבטלה על פי-
 סעיף 10 (ד) לחיק האזרחות, תשי״ב—1952 4!.״ ׳1

 ביטול סעיפים 23. סעיפים 35א׳ 36 ו״36א לפקודה - בטלים.

 35א, 36 ו־36א

ר ב ס י ה ל ב  ד

 סעיף 21
 לפי סעיף 34 יינתנו שתי נקודות זיכיי לתושב ישראל. הניכוי לרווק מעל גיל 30 לפי סעיף 34(ב|
 הקיים יבוטל, ולא תינתן במקומו כל נקודה זיכוי׳ שהדי שיעורי המס הגבוהים יותר לרווקים יבוטלו

 אף הם.

 סעיף 22
 סעיף 35 הקודם דן בניכוי מיוחד להקנה. ניכוי זה יבוטל, ומעתה תינתן לזקנים גימלה מוגדל

 מאת המוסד לביטוח לאומי.
 בסעיף 35 החדש יינתנו לעולה נקודות זיכוי במקום הפטור לפי סעיף 9 (16) לנוסח הקודם.

 סעיף 23
 סעיף 35א הקייס׳ הנותן זיכוי בעד הוצאות רפואיות׳ יבוטל׳ והנושא יועבר לסעיף 45 החדן׳

 ראה סעיף ז3 להלן.
 הניכויים בשל נכות לפי סעיף 36 הקיים והניכוי המי1חד לחרש״אילפ לפי סעיף 36א הקיי||
fe .יבוטלו, ובמקומם תינתן גימלה מאת המוסד לביטוח לאומי 

 12 ס״ח תש״י, עמי 159.
 13 ס״ה תשי״ב, עמי 354.
 4! ס״ה תשי״ב, עמי 146.
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 24, במקום •;יעיף 37 לפקודת יברא: החלפת סעיף 37
 ״זיגוי בעד אשה 37־ בחישוב חמם של יחיד תושב ישראל׳ שהוכיח להנחת דעתו של

 פקיד השומה פי בשנת המס וזיתה לו אשה שהיונה עמו או שכלכלתה
׳ תובא בזזשביץ נקודת זי בוי אחה.״ ו  היתה עלי

 25. במקום םעיף 38 לפקודה יבוא: החלפת סעיף 38

 ״זיכי-י בעד אשה 38. (&) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהכנסתו החייבת כוללת

ת הכנסה של אשתו׳ והוכח להנחת דעתו של פל*ד השומה כי באותה הכנסה ד ג י  ע

 שד האשה דושגה מיגיעתה ה&יש־־ת מעטק או משלת י*ך
 יומ1 בחשבון, בנוסף על נקודת הזיכוי לפי סעיף 37׳ \ נקודת זיכוי
| נקודת זיכוי ־  אם הוא ?דננו זכ&י לנקודת קיצבה לפי סעיף 40 (א)׳ ו

ה כאמור. ג  אם הוא זכאי לנקודת מ
 ו ו

׳ אם הכנסתה של האשה איננה (א)  (ב) על אף האמור בסעיף קטן
 עולה על סכום שהוא פי 8רבעה מסכום נקודות הזיכוי האמורות׳ לפי
 הענין. לא תיכלל הכנסתה בחישוב הכנסתו החייבת של בעלה׳ ובחישוב

 המם שלו לא יובאו בחשבון נקודות הזיכוי האמורות.״

 26, במקום סעיף 33 לפקודה יבוא: החלפת סעיף 39

 ״זיכוי בעד אשה 39. בחישוב המס של ״היד תושב ישראל שאשתו היתה עוזרת לו,

ך 9 חדשים של שנת המם׳ בהשגת הכנסתו ל שבוע בתו ב ה לפחות 24 שעות ב ל ע ב ת ל י ח ע י  , ד

סף על נקודת הזיכוי לפי סעיף ו ד׳ יובא בחשבון׳ בנ  ,; מעסק או ממשלח י
 ־= J- ,37 וד!רזית די ר די ״

335 

ר ב ס ג ר י ה  ד

 סעיף 24

 !״,,הניכוי בעד אשה לפי סעיף ד3 הקיים יבוצל, ובמקומו ת׳־נחן בקורת זיכוי אחת.

! ־ | 

 |*גיו 25

 מינוי בעד אשה עובדת לפי סעיף 38 (א* הקיים יבוטל ובמקומו יינתן 1/2 נקודת זיכוי אס הבעל
 |ן.איננו זכאי לנקודת קיצבה בעד ילדים׳ ו־3/4 נקודת זיכוי אם הוא זכאי לנקודת קיצבה כאמוד.

 ן|>נמקום השיטה הקיימת של הגבלת הניכוי הזה לסכום הכנסת האשת, מוצע ^תיל הי ^ם הכנסת
 |§<׳.י*אעה אינה עיייה על סכום עיר.!״ מי ארבעה מסכום נקודות הזיכוי׳ לא תצורף הכנסתה להכנסת
 |ך״געל׳ ובמקביל לא יינתנו לו נקודות הזיכוי כאמור. סעיפים קטנים ו.ב) - (ד) לסעיף 38 יבוטלו,

 ־ןמק נושאי הזיקגה והנכות יועברו למוסד לביטוח לאומי.

2* 

׳ לפי סעיף 39 הקיים׳ יבוטל׳ ובמקומו יינתן לבעל 1/4 נקודת ה י ע ב  ?עד בעד אשה העוזרת ל

ק 1188, ל׳ במיון תשל״ה, 9.6.1975 ז | 



 מזלפה סעיף 40 27. במקום סעיף 40 לפקודה יבוא:

 ״נקודות קיצבה 40. (א) יחיד הושב ישראל זכאי לנקודת קיצבח בשל כל אחד משני
ם הילדים הראשונים, ינקודה ורבע בשל כל ילד נופף, והן ישולמו י ד ל י ד ע י ב י ב י ז  ר

 מאת המוסד לביטוח לאומי על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, 1  תשכ^ח—1968 3

 (ב) (1) בחישוב המס של יחיד שהיו לו ילדים שבתחילת שנת
ה  המס טרם מלאו להם שמונה עשרה שנה ושכלכלתם הית
 עליו׳ אך אינו זכאי לנקודת זיכוי לפי סעיף 37 או לפי
׳ תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת בביםף לנקודת 0 ) ן ט  סעיף ק
 הקיצבה לפי סעיף קטן(א); הוראה זו לא תחול על יוזיך
 שהיה זכאי לזיכוי לפי סעיף 37 אילולא הוראות סעיף

 66 (א)(2) .

 (2) הורים החיים בנפרד וכלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם,
 תחולק נקודת הזיכוי לפי פסקה (1) לפי יחס הוצאות הכלכלה
 שהוציא כל אחד מן ההורים; לא הסכימו ההורים על יחס

 הוצאות הכלכלה׳ יקבע אותו פקיד השומה.

 (ג) הורים החיים בנפרד ולאשה היתה הכנסה מיגיעתה האישית
ד או מעבודה. תובא בחשבון, לענין חישוב המס צל  בעסק או במשלח י
 הכנסתה׳ בשל ילדיה הנמצאים אצלה׳ נקודת זיכוי אחת בשל כל שני

 ילדים׳ וכשמספר הילדים הוא בלתי זוגי - נקודת זיכוי גם בשל הילד.
 האחרון, בנוסף לנקודות הקיצבה, ולא תהא זכאית לחלק בנקודת זיכוי

״ . (ב)(2)  לפי סעיף קטן

ו נ ס י ה ו נ  ד

 סעיף 27 |
 הניכוי בעד ילדים לפי סעיף 40 (א)> ו) הקיים יבוטל ובמקומו ימתנו נקודות ק-צבה מאת המוסר';

 לביטוח לאומי. בעד כל אחד משני הילדים הראשונים שלא מלאו לו 18 שנה(במקום 20 שנה כיום)̂׳
 תינתן נקודת קיצבה המתבטאת ב־100 לירות לחודש׳ ובעד כל ילד החל מן הילד השלישי תינחף

 נקודת קיצבה ורבע.

 הניכוי המיוהד לאלמן או גרוש שיש להם ילדים׳ לפי סעיף 40 (א)(2) הקיים/ יבוטל׳ ומעתה המ$
 יקבלו׳ בנוסף לנקודות הקיצבה׳ גם נקודת זיכוי אחת. *

כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם׳ יהיו זכאים לנקודות הזיכוי לפי יחם הוצ־ן  הורים החיים בנפרד, ו
 אות הכלכלה שהוציא כל אחד מההורים. :1
 ־־ע־

, נ״אע׳ר האעה «1׳¿¡ ת !•׳!י ר;י_ננ1ה »ירעח אישי־ת׳ תהא האשה זכאית^ פרד ג 3 1נ י י ח  לגבי־ 1=ודי• ה
 בשל ילדיה הנמצאים אצלה, לנקודות זיכוי בדומה לאע־ה עובדת שחישוב הנזם שלה נעשה בנפרו§

 נקודת זיכוי אחת בשל כל שני ילדים, וכשמםפר הילדים הוא בלתי זוגי׳ נקודת זיכוי נוספת ב׳1
 הילד האחרון.

 שתי הוראות שהיו קיימות לענק הניכוי בעד ילדים יבוטלו: הגבלת הניכוי בעד ילד שיש לו המג
 בזכות עצמו׳ והחלפת הנ־כוי הרגיל בניכוי מוקטן בשל ילד המשרת בשירות סדיר. במקוסמ׳:?!

 לילד בשירות סדיר׳ יוגדל השכר שמשלם צה״ל לחיילי השירות הסדיר.

 15 ס״ה תשב״ח, עמי 108.

 336 הצעות חוק 1188, ל׳ בסיון תשל״ה.



> י במקום סעיף 41 לפקודה יביא: החלפת סעיף 41 \ 

ן חישוב  ״סייג לאשה 41. אשה שהיתה נשו&ה בחלק משגת המם׳ תהא זכאית׳ לעני
ה המם שהיא חייבת בו ־-־ א ר ש ה ב ת י ה  ש

 חלק מהשנה
ג מנקודות / 1 2 ־  (1) בעד התקופה שכה לא רדתה נשואה - ל
) כפול במספר החדשים ג )  הזיכוי לפי סעיפים 34 ו״40(ב) או

 שבהם לא היתה נשואה;

1 מנקודות / ^ ־  (2) בעד התקופה שבה היתה בשואה ־־ ל
 הזיכוי לפי סעיף 66 בפול במספר החדשים שבהם היתה

 29, סעיפים 42 עד 44 לפקודה — בטלים׳ וסעיפים 44א ו־45 יסומנו 42 ו־43. ביטול ותיקוני
 מס3ור

. תיקון םעיף  ;30. סעיף 45א לפקודה יסומן 44, ובו בסוף פסקה (1) יבוא ״אם הוא של תושב ישראל״

 |31, אחרי סעיף 44 לפקודה יבוא: הוספת סעיף

 •:.:.*זיכוי בעד 45. (א) בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד
 ^.הלצאי*הפלאיות בשנת המם בעד טיפול רפואי שלו או של בן משפחתו שבעדו הוא זכאי
 S לנקודות זיכוי לפי סעיף 37 או לנקודות קיצבה לפי סעיף 40, יותר לו

-׳־!״ זידרי•

: סעיף !4 הלךימ, הדן בניכוי בעד תמיכה כקרובים נטול״ יכולת׳ וסעיף 42 הקיים׳ הדן בניכוי  ז
 1% . מיוחד בעד נטולי• יכולת עקב ליקוי׳ יבוטלו׳ ענין התמיכה בבטולי היכולת יועבר למוסד לביטוח
 לאומי. סע־ף 43, הדן בניכוי מיוחד לחקלאי׳ יבוטל &ף הוא, במקביל לביטול הניכוי היציב

 ^ - לשכירים לפי סעיף 20 (ראה סעיף 14 לעיל).
 ־ סעיף 44 הקיים׳ הדן בניכויים המגיעים רק לגבי חלק משנת המס׳ יבוטל׳ ובמקומו נקבע בסעיף

 41 החדש כי רפוי יחס״ יינתן רק לגבי הכנסת אשד־ שרייתה נשו^ה בחלק משנת המס בלבד.
 ^•״ זיכוי זה יתייחס לזיכוי הניתן לאשה כתושב עד למועד נישואיה וממועד זה הוא יינתן בחישוב נפרד
 לגבי מספר החדשים ממועד הנישואין. גם הזיכוי היחסי שניתן בעבר׳ על פי סעיף 40 יא)(3) (ב),
- לגרושה עם ילדים עד שחזרה ונישאה׳ יינתן גם מעתה יחסית עד לנישואיה׳ ובחישוב נפרד - יחסית |  י |

 > )־'בעד החדשים ממועד הנישואין ועד לתום שנת המם־
 ,^תחולתם של סעיפים 20 ער 29 משנת המס 1975׳ פרט לתשלומי נקודות הקיצבד. מאת המוסד

 ־^לביטוח לאומי׳ שתחילתם מחודש יולי 1973.
- ;5¡־.;־

30 
 |י1וםף לתיקון הטכני בסעיף זה׳ מוצע תיקון לפסקה(!)׳ שהוא התיקון היחיד בפקודה הנחוץ לאור
 ^כיטול הסיפה של סעיף 108. הזיכוי ממס בעד תשלומים לביטוח חיים בהברת ביטוח׳ יוםיף לחי־

 ־-.|&תן לתושב ישראל בלבד.

ף 45 החדש בא במקום סעיף 35א הקיים׳ הנותן זיכוי ממם בשיעור של 35% בעד הוצאות י ע ^ - 1 

, מיוחדות. מוצע להוסיף על הזיכוי הקיים גם זיכוי נוסף׳ כפי שהמליצה הועדה. זיכוי נוסף  . !ריפו
 ||זז הוא בשיעור של 25% מהסכומים ששולמו בעד טיפול רפואי של הנישום׳ אשתו או ילדיו, והוא

 =;^!שתלב עם הזיכוי הקיים בסעיף 35*5.

\*&-
975J9.6 ,י' בםיון תשל״ה , . . * *  1188חיק .



:5% (!) 
 על 5% מהכנסתו החייבת׳ לפי הנמוך שביניהם׳ אך לא יותר
ל סכומים העולים על %!12 מהכנסתו ש  זיכוי לפי פסקה זו נ

 החייבת או על 000׳7 לידות׳ לפי הנמוך שביניהם•
 (2) 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על %|2!

 מהבבםיתו החייבת״

 זיכוי לפי סעיף קטן(א) לא יותר —

 (1) 8לא ?נל פי קבלה להוכחת ההוצאה;

 ;2) למי שהיו; חייב לנהל פנקסי חשבונות ולא ניהל פנקסים
 קבילים;

 (3) בשל הוצאות לסוגי טיפול רפואי שקבע לענין זה שר
 האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת׳ ורשאי הוא לקבוע
 כאמור סוגי טיפול לעניין כל אחת מהפסקאות של סעיף

 קטן (א).׳׳

 »0׳ &םקה (!)׳ ב ד׳ ל$הר ניכוי הסכומים
״ ׳ נ  ד׳ ז יז7• 0י

׳ במקום ״45א״ יבוא ״44 0 ) ן ט  (2) בסעיף ק

 ציף 56 לפקודת׳ במקום ״לנמ תת גילויו
 »י 0עיף

 סעיף 57 4̂

 הזיכוי לפי מעייף זה מותנה בהצגת קבלה להוכחת ההוצאה, וביחס לנ־שומ שהיה חייב לנהל פג־ •5׳
 קס־ים - אף בכך שניהל פנקסים קבילים־

 שר האוצר ייסכ?ך לקבוע בתקוות אילי סוגי הוצאות שהוציא נ־־שום בעד טיפול רפואי לא יזכוהו 1-,
 בזיכוי ממם לםי סעיף זה. בשינוי ממד! עיהיה קיים עד עתה שוב לא יהיה צורך באישור ועדה רפוי ׳4
 אית לענין היוניות הטיהול. 1

 תחולת הסעיף משנת המם 1975.

 לפסקה (1): הגדרת ״הכנסה מזכה״ תתוקן לאור השיגוי בהגדרת ״הכגםה חייבת״. התיקון בפ&גןה _|
 ל2) טכני בלבד, י "1

 סעיפיה 56׳ 57 !־״58 דני־ם בשומת קיבוצים יהפ יתוקנו כדי להתאימם לשיטת נקודות הדכד וגקו^ןן
 דות הקיצבה. סעיף 59 דן בניכוי בעד בני משפחה תלויים שאינם יכולים לקיים את עצמם׳ י ׳ ^

 יבוטל לרגל1 העברת נושא התמיכה למוסד לביטו
 תחולת סעיפים אלה משנת המם 1975.

 הצעות חוק 8§11, ל׳ בםילז י1שי"ה׳ ^



) והסימון ״(א)״ - יימחקו׳ ובמקום הטיפה המתחילה מיקרן סעיף 58 נ )  35. בסעיף 58 לפקודה׳ סעיף קטן
 י במלים ״לניכוי לפי סעיף 40״ יבוא ״לנקודות קיצבה׳ יהא הקיבוץ זכאי לכל נקודות הקיצבה

. ׳ ו,  של חברי

 36, סעיף 59 לפקודה — בטל,

 37, בסעיף 66 לפקודה׳ במקום סעיף קטן(א) יבוא: תיקון םגייף

 ״(א) על אף האמור בסעיף 65׳ רשאים אשה נשואה או אישה
 לתבוע כי ייעשה הישוב נפרד של המם על הכנסתה מיגיעה אישית
 כעסק או משלח יד או מעבודה׳ ובלבד שלגבי הכנפה כאמור שהיא קיצבה
 יכירה שלגביה היתה

 פ הקיצבה לחישוב נפרד בשל ההכנסה תאחרונ!
 שמכוחה משתלמת הקיצבה? ואלה ההוראות שיחולו לגבי החישוב הנפרד:״

 ״(1) הזכאות לניכויים׳ לזיכויים ולנקודות זיכוי לפי סעיפים
 33 עד 35׳ 44׳ n 47״m וההנחה במס על פי סעיף 11 יהיו

 גם לאיש וגם לאשה;

 (2) לא תהיה זכאות לנקודות זימד׳ לפי סעיפים 37 עד 39:

ת לנקודות קיצבה לפי סעיף 40 (א) תהא רק לאיש׳ ו  (3) מ
 :א בחשבון נקודת זיכוי אחת

 נקודת זיכוי גפ בשל הילד האחרון.״

 £-;י38, בסעיף 67 לפקודה׳ במקום ״ויותר ניפוי לאיש לפי סעיף 38 וניכוי נוסף של 720 תיקון סעיף ?6
 1 ליירורז״ ירו«

ר ב ס ו י ה -- ^ ־ ב

 סעיף קטן גאז של מעיף 65 דן בחישוב נפרד של המם על הכנסת אשה בשיאה מיגיעה אישית בעסק,
 במשלח יד או בעבודה. לאחר שהוגדרה ״יגיעה אישית- בסעיף ן מוצע להכגיט לי?םגרת ההכנסות
 המזכות בחישוב נפרד אף קיצבה המעיולמת בשל הכנסת עבודה׳ שלגביה היתה האשת זכאית
 בעבר לחישוב נפרד׳ או כשדרחה זכאית בחמש השנימ האחרונות שקיימו לתשלום הקיצבה -

ñas y ה ¡ 
; החלפת הפסקאות שבסעיף הקטן־ באה הן כדי להתאימן להחלפת מערכת הגיכויים האישיים, ׳ ^ 
 ען* הפטורים, וההנחות לאזורי פיתוח, במערכת נקודות קיצבה׳ נקודות זיכוי והנחה בשיעורי המס,

ץ את ההוראות לפי סוגיהן. ב ק . והן כדי ל ך | 
־ תחולת הסעיף משנת המס 1975. | | 

 יו 38

ף 67׳ הדן בהכנסת איש ואשה במשק חקלאי׳ יבוטל הניכר הנוסף׳ ואשה העובדת נ י ע ם ג ^  צ
-ן. חקלאי תושווה מעתה׳ מבחינת נקודות הזיכוי עפ׳׳י סעיף 8י־ ל&שה עובדת בחישוב משותף.

 ן;־ תחולת הסע־ף משגת המס 1975.

 »» חיק 1188, ל׳ בסטן תשלי״ה, 5ד9.6,19



 «זיק!־ן מעיף 69 39, כסעיף 69 לפקודה —

 (1) במקום פסקה (ו) ייבואו

ים אפשר להתיר ליחיד כאמור;״ י  ״(1) אילו ניפויים ודכו

מ ״שלגביהם ׳ יים״ ׳  (2) בפסקה (2)׳ במקום ״שעליהם יחולו אותם ניכי
ים״. י יכו  יחולו אותם ניכויים או ז

 תיקון סעיף 88 40. בסעיף 88 לפקודה -־

 (1) אחרי הגדרת ״מלאי עסקי״ יבוא;

״ - מדד המהירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה ״מדד  ״
 המרכזית לסטטיסטיקה׳ ולגבי־ התקופה לפני שנת 1951 — המדד שקבע

 שר האוצר;״

״׳ במקום הסיפה המתחילה במלה ״ובלבד״ יבוא  (3) בהגדרת ״מהיר מקורי
 ״ובלבד שלא הותרו בניכוי בעבר בחישוב הכנסתו החייבת של הנישומ

 (להלן — הוצאות השבתה או החזקה׳ לפי העניץ)״;

 (3) אחרי הגדרת ״מחיר מקורי״ יבו&:
 ״״מחיר מקורי מחהגמ״ — המחיר המקורי־ למעט הוצאות ההשבתה ומח
 צית הוצאות ההחזקה׳ כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום
 הרכישה, ובתוספת הוצאות כל השבחה כפול במדד יום המכירה ומחולק
 במדד ביום גמר ההשבחה, ובנכם בר״־פחת—גפ לאחר ניכוי הפחת המתואמ;

׳ בדרך כלשהי׳ הגיע הנכס לידי הנישום או  ״יום רכישה״ — היום שבו
 שהנישום נעשה זכאי לו־ לפי המוקדם; ואם הנכס הגיע לנישום׳ או
 שהנישום נעשה זכאי לו׳ בדרך מתנה׳ לפנ״ יום ג׳ בניסן תשכ״ח (1
 באפריל 1938)׳ או ^ף לאחר מכן אם הנכם הגיע לידי הני־שומ כמתנה
(5) — היום שבו הגיע הנכס ליידי  הפטורה ממם לפי סעיף 0097 (4) או

 הרוכש האחרון שרכשו של& במתנה פטורה ממס;

י ה  ו

 בעקבות שמוי מערכת הניכויים׳ תוקן סעיף 69 כדי׳ שיתייחס הן לנ״כויים והן לזיכוייס. המונח
 ניכויים יתייחס לניכויים עסקיים בלבד.

 תחולת הסעיף מ?£נת המ5 1975.

 בסעיף 88 לפקודה יתוקנו מספר הגדרות קיימות ויוספו מספר הגדרות הדשות׳ כדי להתאים
 נושא ריווח ההון לשיטה החדשה שהמליצה על־־ה הועדה. הגדרת ״מדד״ נחוצה הדי שיהיה אפשר ׳:.
 לקבוע על פיו את העודף האינפלציוני שבריווה הון. מפיון שאג חיה מדד רשמי לפני שנת 1951; *
 יוכל שר האוצר לקבוע את המדד לאותה תקופה. %
 תיקון הגדרת ״מחיר מקור׳׳״ ב& פדי למנוע מצב שבו הוצאה להחזקה או להשבחה׳ שהותרה בעבי י

 בניכוי כהוצאה שוטפת, תיכלל במחיר המקורי המתואם־
 הגדרת ״מחיר מקורי מתואם״ נחוצה לשערוך המהיר המקורי של הנכם בהתאם לעליית ה&י^,
 בץ יום רכישת הנכס לבין יום מכירתו. מן המחיר המקורי שאותו יש לשערך, יש להפחית ח! :
י ש־ •{ י ס ו ק ת ך שהוצאות ההחזקה הוצאו במשך כל ה כ  מחצית הוצאות ההחזקה (כדי לתת ביטוי ל

f

 : ׳ S ׳ 9 7 5 > i .הצעות חוק 1188, ל׳ בסיון תשל״ה 



 ׳־׳פחת״ — הסכומים הניתנים לניבוי לגבי גבם לפי סעיף 21, בצירוף
 הסכומים שהופחתו מהכנסה חייבת בשל המחיר המקורי של הנכס;

ד ד מ  ״פחת מתואם״ — סך כל הפחת כפול במדד ביום המכירה ומחולק נ
 ביום שהוא באמצע התקופה אשר בה נצבר הפחתי, ואם הותר ניכוי נוסף
 על פי חוק מם הכנסה (תוספת פחת על נכסיש עסקיים)׳ תשי״ה—1958»!/
 חוק מס הכנפה (תוספת פחת על נכסים עסקיים)׳ תשכ״ד—1964 ^׳ או
 חוק עידוד התעשיה (מסים)׳ תשכ״ט—1969 8! — בתוספת הניכוי הנוסף
 שנצבר כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום שהוא באמצע

 התקופה אשר בה נצבר הניכוי הנוסף;״

 (4) במקום הגדרת ״יתרת המחיר המקורי״ יבוא^
 ״״יתרת המחיר המקורי״ — המחי^ המקורי של גכם לאחר שנוכו ממנו

 סכומי הפחת;״

 (5) אחדי הגדרת ״ריווח הון״ יבוא:

ני״ — ו דף אינפלצי  ״עו

 (1) חלק ריווח ההון השווה לסכום שבו עולה המחיר
 המקורי המתואם על יתרת המחיר המקורי;

 (2) במכירת מוניטין שלא שולם בעד רכישתם — חלק
 ריווח ההון השווה לסכום ריווח ההון׳ כפול בהפרש שבין
 המדד ביום המכירה לבין המדד ביום שהוא במחצית התקופה
 מתחילת צמיחתם של המוניטין ועד יום מכירתם ומחולק

 במדד בידם מכ״דתם;

ר ב ס י ה ד 3  ד

 מועד הרכישה למועד המכירה) והן ?יוה הוצאות ההשבחה של הנכנסים שאיתן משערכימ בנפרד
 (לפי עליית המדד מיום גמירתה של כל השבתה עד ליופ המכירד). כאשר הנכס הנמכר הוא נכס
 ^ בר־פחת׳ יש להפחית מן המחיר המקורי המתואם את ״הפחת המתואם־*/ ולצורך זה יוגדר המונה

 { ..״פחת״ בנפרד.

 ,{ הגדרת ־׳פחת מתואם״ נחוצה לשערוך הפחת והניכוי הנוסף שנצברו בתקופת השימוש בגכמ, כאמור
 יי-לגבי נכס בר־פחת׳ יש לנכות מן המחיר המקורי המתואם שלו את הסחת המתואם,

 ׳/הגדרת ״יום רכישה״ כלולה עתה בהגדרת -תקופת החזקה״ שבסעיף 91(2) לפקודה/ הנעשית
א שימי ממנה.  ;:-.למיותרת עם שעוי שיטת חישוב דיווח הדק. ההגדרה המוצעת מנוסחת לל

 יץהתיקון להגדרת ״יתרת המחיר המקורי״ הוא טכני: הסיפה שלה הועברה להגדרה הנפרדת של
 *ו• ׳פחתי.

 ולהגדרת ״עודף אינפלציוני״: אותו חלק מריווח ההון שאינו ריאלי, אלא הוא נובע מירידת עדך
 ן־הכםף המשתקפת בעליית מדד המחירים לצרכן, הוא הקרוי ״עודף איסנלציוגי׳*׳ והיא יתחייב
 $גמס בשיעור של 10% בלבד. על כן הגדרתו הראשונה של מונח זה הוא חלק ריווח ההון השווה

ם שבו עולה המהיר המקורי המתואם על ״תרת המחיר המקורי. ו כ ס ל  ו
 ןחודאות מיוחדות נקבעו כדי לקבוע מהו העודף האינפלציוני במכירת מוניטץ משני סוגים; וה

ם וזה שלא שולם בעדם. ד ע ב ^ ם ל ו ^ 

 §ם״ןז תשי״ה, עמי 108,
פ״ח ת׳טכ׳יד, עמ׳ 84. | | 

 irogj חעכ״ט, עמ׳ 232.
 י י

 •*^זיק 1188, ל׳ בסמן ת-טל״ה, 9.6.1975



 (3) במכירת מוניטין ששולם בעד רכישתם׳ לגבי חלק ן
 התמורה השווה למרר ר המקורי המתואם יחושב העודף האיב׳» !
 פלציוני לפי פסקה (1) ואילו לגבי יתרת התמורה יחושב \
 העודף האינפלציוני לפי פסקה (2); ?•

/ ׳ ; י נ ו נפלצי  ״רי־ווה הון ריאלי״ — ריווח ההון פחות העודף האי

 החלפת סעיף 90 41. במקום סעיף 90 לפקודה יבוא:

 ״ממרות קצרות 90־ (א) במכירת נכס תוך שנה מיום רכישתו יראו את בל ר״ווה ההון
ד כריווח הון ריאלי; במכירה תוך השגה השביה יחושב העודף האינפלציוני ע י  מ

 כא״לו יום הרכישה היה מאוחר מיום הרכישה הממשי במספר חדשים
 כמספר החדשים השלמים שמיום המכירה עד תומ שנתיים מיום הרכישה

 הממשי.

(א) לא יחולו על מכירת נכס שהיא הפקעה,  (ג) הוראות מעיף קטן
 על מכירת נכס שנתקבל בירושה׳ ועל מכירת גפפ לשם חילוף כאמור

 בסעיף 96.״״

 לגבי מוניטין שלא שולם בעד רכישתם ייקבע העודף האינפלציוני ע׳׳יי הכפלת םכום ריווח ההון ־׳
 בהפרש שבץ המדד ביום המכירה למדד ביומ שהוא במחצית התקופה שבץ תחילת צמיחתם של י

 המוניטין ועד יום מהירתגז׳ וחלוקתו במדד ביום המכירה. השימוש במדד שהוא במחצית התקופה
ך שמוניטין צימחים בהדרגה׳ נדבך על גבי נדבך. כ  כאמור׳ נותן ביטוי ל

 לגבי מוניטין ששולם בעד רכישתם, בנוי נוסה הסעיף על אבחנה בין הישוב העודף האינפלציוני
 של המהיר ששולם ייחישוב א) לבץ חישוב העודף האינפלציוני של הגידול העצמי של המוניטין י

 (חישוב ב). חישוב העודף האינפלציוני• של המחיר ששולם נעשה בדרך שבו משערכים את המהיר
 ״) , 15¡¡ ייי המהיר ששולם׳ כשהוא משוערך׳ לבין המ

ל ריווח ההון. החישוב של העודף האינ־ י. ל  מהווה את העודף האינפלציוני על המחיר ששולם מתוך כ
 פלציוני של הגידול העצמי של המוניטין(חישוב מ) נעשה ע״י כך שמפחיתים מהתמורה שנתקבלה ~ן
 את המחיר המשוערך ששולם׳ והמהום המתקבל מוכפל בהפרש שבץ המדד ביום המכירה למדד -
 ביום שהוא במחצית התקופה שבין יום רכישת המודטץ ועד מכירתם, והכל מחולק במדד ביוט '1

 המכירה. על ידי כך מתקבל העורף האמפלציווי של הגידול העצמי של המוניטין.
 מים נחישוב א והישוב ב) מהווה את כלל העודף האינפלציוני* מתוך כלל דיווח ההון.

 ״ריווח הון ריאלי״ מתקבל מהפדתת העודף האינפלציוני מתוך סכום ריווח ההון.

ל ^ א ן י  בביטול כל מערכת הניכויים האישיים יבוטל סעיף 90 הקיים׳ שהתייר לקזז כנגד ריווח ח
 עודף הניכויים שלא ניתן לקזזם כנגד הכנסה רגילה.

 ועדת הרפורמה המליצה להבחץ כין ריווח הון ממכירות קצרות מועד (תוך שנתיים בנכס הוןומוך־׳^-
ג|1- א י ד ה ע ו ת מ ר צ  שלוש שנים במקרקעין) לבץ ריווח הון ממכירות אחרות. בריווח הון ממכירה ק
* ׳ ! | — י ה ו ע  המליצה לראות בכל הריווח ריווח ריאלי. כדי להקל ולגרום להדדגתיות במעבר בץ שי
~ 1 ^ י ע ב ב ש ח ת ה  החל על מכירה קצרת מועד לבין השיעור החל על מכירה שאינה כזו׳ מוצע ל
ל ?-111 י ע , ם ינ  האינפלציוני כבד במפירית שנעשו תוך השנה השביח ולקבומ שיטה מיוחדת של הדרגח°ו
ל ריווח ההון כריווח י* ־11¡ ך  החדש קובע כי אם נמכר הי כ ס תוך שנה מיום רכישתו׳ יראו את כ
1 1 1 ׳ ו א א מ י ' ה ש מ מ מ הרכישה ה ו  ובמכירה תוך השנה השניה יחושב העודף האינפלציוני לאילי י
 יותר במספר החדשים שנשארו בץ יום המכירה ועד תום השנתיים מיום הרכישה הממשי• -? ז

€  342 הצעות הוק 88ע, ל׳ בסמן תשל״ה, 5^¿'



 קרש סעיף 91 לפקודה יברא: החלפת סעיף 91
 רעוה 91. (א) חבר בני &דם יהיה חייב במס על דיווח הון ריאלי בשיעור

.61% 
 (ב) יחיד יהיה חייב במם על ריווח הון ריאלי בשיעורים המפורטים
׳ ויראו את ריווח ההון כשלב הגברה ביותר בסולם הבנםתו  בסעיף 121

 החייבת.
׳ אם הנישום וני יהיה 10%  (ג) (1) המם על העודף האינפלצי
 שילם מקדמה בשיעור של 30% מריווח ההון תוך שלושים
 יום מיום קבלתו; ל*2 שילם מקדמה כאמור, יראו את העודף

.  האינפלציוני כריווח חון ריאלי
 (2) השיעור של 10% האמור בפסקה (1) יחול גם —

 נא] אם שילם הנישום׳ בהסכמת פקיד השומה׳ מקדמה
 בשיעור נמוך מ״30% לאחר שהראה טעמים סבירים
 להניח כי המס שיחול על ריווח ההון לא יגיע ל־30%;
 1ב] אם הגיש הנישום תוך 30 הימים כאמור דו״ח
 מפורט על ריווח ההון ושילם את המם לפי המתחייב
 ממנו׳ ובמקרה זה׳ m יתברר שהמס שהנישום חייב בו
 עולה על המס ששילב, יודיע לו פקיד השומה על כך
 והנישום יחיה חייב לשלם את ההפרש בתוספת ריבית
 בשיעור של 15% לשנה מתום 30 הימים האמורים ועד
 חודש לאחר קבלת ההודעה; לא שילם הנישום את
 ההפרש בתוספת הריבית כאמור׳ יראו, לענין שיעור

 המס, כאילו לא שילמ את המקדמה.

 (ד) המם על רווח הון לא יעלה בשוב מקרה על 50% ממנו.
 (ה) לפי בקשת הנישום ידאו m ריווח ההון הריאלי כאילו גבע לנישום
ל שש המסתיימות  בחלקים שנתיים שווים במספר שנות מס ש^ינו עולה ע
 בשנה שבה נבע ריווח ההון׳ ואת השומות לשנים האמורות יראו במתו-
 קנות בהתאם לבך; על ריווח ההון האמור לא יחולו מילוות חובה; על אף
 האמור בסעיף קטן זה יחושבו הריבית והפרשי ההצמדה לפי סעיף 187 על

 פי השנה שבה נבע רווח ההון למעשה.״

 91 לפקודה יוחלף ובסעיף החדש ייקבעו שיעורי המס החלים על ריווח הון הן של יחיד והן
 וזבר־־בגי״אדפ.

 המלצת הועדה ייקבע שיעור מס של 10% לעודף אינפלציוני שבדיווח ההון, והריווח הריאלי
ל המס על כל ריווח ההון לא יעלה על  ;1ל בהכנסה החייבת ויחריב בשיעורי מם רגילים. סך כ

 מכלל הריווח.
 1 על ריווח ההון הריאלי של חבר״בני״אדם, שיה״ה בשיעור של 61%׳ הוא המס הכולל החל
 הכנסה רגילה של חבר־־־בני־אדם. על העודף האינפלציוני שבדיווח ההון׳ הן של יחיד והן של

 2• הנישום שילם מקדמה פחותה מ־30%, תוך המועד האמור׳ אך בהסכמת פקיד השומה;
 3. הנישום שילם מקדמה פחותה 5?״30%׳ תיך המועד האמור׳ המבוססת על דו׳-ח שהגיש
 לפקיד השומה׳ אולם אפ יחליט פקיר השומה כי נוצר הפרש מם שעליו לשלמו׳ הוא ישלם

 *ת ההפרש תוך שלושים יום מיו• קבלת הודעה על כך מפקיד השומה׳ בתוספת ריבית.

343 9.6-1975 , 8 * ה ״ ל ש ׳ ל׳ ,לסיח• ת 1 g ק ו | 



 יף 92 לפקודה -

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא;

 ״(א) סכום הפסד הון שהיה לאדם בשבת מם פלונית ואילו היה

 תיקון סעיף 92 43,

 ־71 הריאל>
 וכל לירה של היתרה תקוזז כנגד שלוש וחצי לירות של עודף אינפלציוני;
 לענין זה רואים שבח כמשמעותי בחוק מס שבח מקרקעין׳ תשכ״ג—1963׳
 או הפסד בעסקה שהל עליה החוק האמור, כאילו היו ריווח הון או ה©זי

ן.״;  הון׳ לפי העני

וח הון גלב!" ׳ במקום ״מם על רווה הון בלבד״ יבוא ״רו (ב)  (2) במצ-ף קטן
 ר מעיי ו

א 44. אחרי סעיף 94 לפקודה י 9 ר 4 י ע  ס

 •:אותה
 כוללת

* שנים לפחות ל \ /  !׳ *
 מניות או זכויות אחרות

 ר המקורי המתואם של !׳!וי׳!1 אה

 מאת בעל מניות לחברה. י
-״מבירת הלו

 עם מניות

 *ניות וההלוואה
 הפסד הוו במכירת המניות

11111̂  1(11 

 :םעיף קטן(ה) לם^יף 91 ניתנת לנישום זכות לבקש כי ריווח ההון הריאלי ייראה כאילו נבע.

 קימ שנתיים שורט בתקופה שלא תעלה על שש שנים והמסתיימת בשנה שבה נבע ריווח ההון.

 בעקבות המלצת הועדה, יוחלף םעיף קטן(א) לסעיף 92 הדן בקיזוז הפסדי הון. לפי השיטה הוד
 דשה שוב אין מתרגמים הפסד הון למט לצורך הקיזה׳ אלא תמיד רואים את הפסד ההון *עמו
 כהפסד ריאלי׳ והפסד זה יקוזז תחילה כנגד ריווח ההון הריאלי ר רק היתרה תקוזז כנגד העוד|-
 האינפלציוני, לפי יחם של לירה הפסד כנגד שלוש וחצי לירות של עודף אינפלציוני. לאור המלצה
 אחרת של הועדה, לאחד אח מם השבח עם מס ררוהי הון׳ נקבע בסעיף זה כי לענץ קיזוז הפסד*
 הון דין שבח או הפסד מעסקה שחל עליהם חוק מם שבח מקרקעין כדין ריווח הון או הפםי הון-. ה״

 סעיף 94א החדש הוסף בעקבות הבעת דעתה של הועדה׳ שיש לבחון ולקבוע כללים לכרןנ
 בהלוואות בעלים שהיוו חלק מההשקעה בחברה. הסעיף קובע כי אס בעל מניות מכר את מ־זי י

 או חלק מהן, יתד עם הלוואת הבעלים שלו בו?ברה׳ שהיתה בלתי צמודה וחלפי לא פחות
! ן  שנים מיום נתינתה, יראו את התמירה שנתקבלה ככוללת תמורה בעד ההלוואה, ששורה הוא ת

| |  המתואמת של ההלוואה. לשון אחרת׳ לאחר שנעשה שערוך נפרד של המניות ושל ההלוואה׳ ה
,  המשוערך הכולל פחות עלות המניות וההלוואה מהווה את העודף האינפלציוני. אם כתוצימ^
- & ה י ה ז מ ו ה , ח ד י ו י  ערוך ההלוואה נוצר הפסד במכירת המניות׳ יקוזז הפסד ההון כנגד ר
^ ן 4 - ג נ  עול לירה הפסד כנגד לירה ריווח׳ בשינוי גזהעקרון החל כרגיל לגבי קיזוז הפסד תיו כ

.43 

^ ־ , ' 1 ״ י מ  הצעות חוק 1188, ל׳ בסייי ה



׳ היא לעשרת כן לגבי תיקי! סעיף ל מחיר הנכס שרפש׳׳• *יבוא ״ודשא5 ע  48 בסעיף 96 לפקודה, אחרי ״

 תיקון סעיף 97

ץ ב ע ל  (1) בסעיף קטן (א)׳ פסקה (3) - בטלה׳ וחפיפה המתחילה במלים ״
 זד־״ — תימחק;

, במקום ״9(16)״ יבוא ״35(ג)״. ב) )  (2) בסעיף קטן

 יף 101 לפקודה׳ במקום ״ריבית של 15% לשגה״ יבוא ׳״הפרשי הצמדה יד־
׳ ( « ! 5  כמשמעותו בסעיף 9

- י כ מ ר ה ח א  םעיף 95 חל על כל ריווח הון ממכירת נכס לחברה תמורת מניות כשיש למוכר׳ מיד ל
ל  ^ דה, לפחות 90 אהה מכוח ההצבעה של החברה. סעיף קטן(ב) דן׳ בץ היתר׳ במחיר המקןףי ש
 ^ הנכם לצורך חישוב ריווח ההון כאשר הוא נמכר הלאה מאת החברה׳ והוא קובע כי יראו את יום

 ^ הרכישה של הנכם כיום שגו הוא הועבר לחברה. התיקון לסעיף קטן (ב) יקבע צי י
 כיום הרכישה של הנכס האמור את היום שבו רכש אותו מי שמכר אותו לחברה.

45 ^fr;, 

 :£.- םעיף 96 לפקודה דן בריווח הון ממכירת נכס כר״פחת שהוחלף בנכם אחר תוך תקופות שנקבעו
 i בסעיף. כיו$ רשאי הנישום לבקש לשלט מם דק על הלק :׳סדים מרימה ההון, זב&ותו םכוס שלא
 _1 הוייב בו במס כאמור יוקטן המחיר המקורי של הנכם החי־ש׳ הן לצרכי פחת והן לצרכי ריווח הון.
-  \' בעקבות ההבחנה בין ריווח הון ריאלי לבין עודף אינפלציוני, תינתן עתה לנישום האפשרות להפ

 Í:. עיל את האופציה שבסעיף לגבי ריווח ההון כולו או דק לגבי דיווח ההון הריאלי.
? תחולת סעיפים 40 ער 46 משנת המס 1975 ואילך׳ אולם לגבי מכירות שבץ 4.75.? ליום תחילת § 
 $' החוק יוכל הנישום לבקש שיחולו ל^ביל ההוראות המתייחסות לריווח הון שהיו בתוקף לפני תחילתו
 € של החולף ובמקרה יה יצורף ריווח ההון להכנסת הנישום בשנת המס 1974. אס לא ביקש זאת,

 I;• ידאו׳ לענין תשלום המקדמה, כאילו דיווח ההון נבע לגישומ ב־וס פרסומו של הוק זה.
 A י ההוראה בדבר קיזוז הפסדי הון תחול גפ על הפסדימ שלפני תחולת התיקון.

W 4 7 § 

 לפסקה(ו): בעקבות חיוב הפרשי הצמדה במס רגיל(למעט הפטורים שפורשו בסעיף 9)׳ יבוטל
: הפטור ממס ריווח הון על הפרשי הצמדה שהיה ק3וע בסעיף 97 (א)(3). בעקבות ביטול הפטור 4 

 ff; תימחק גם ההגדרה של ״הפרשי הצמדה״ שבסיפה של סעיף.

 ?1׳ הסעיף היץ בה 9(16) לסעיף 35׳ תשונה
 ¿ ההפרה שבסעיף 97 (ב).

ת זז מד צ ת הועדה, שלפיה יחריבו יתרות חובה של הנישום לשלטונות המם׳ הן בריבית והן  ^ו
י תשולם ריבית כפי שייקבע כ ו  ׳נהםרשי הצמדה, יתוקן אף סעיף ו10 וייאמר כ

 |1 תחולת ההוראה לגבי הפרשי הצמדה לתקופה מיום תהילת החוק,

 fg חוק 1188, ל׳ בסיון תשל־י׳ה, 9.6.1975



 08! 49. בסעיף 108 לפקודה׳ הסיפה המתחילה במלים ״אלא שלגבי יחיד״ — תימחק,

 50. אחרי סעיף 120 לפקודה יבוא:

 זח -

 מטעם הלשכה המר

 י לא יובאו בחשבון

 הגדרות

 צר> באישור יערת ¿

 ג־-

 י*
-é - Tí? י ל ' 

 (2) לגבי תקרות הבבםה דשאי שר האר

 יהדדי״
 יי

־ השונות שבסעיף 121;! ־ ׳ ־ י  ׳ ־

 קודת קיצבה (לתקרות:;"*
 ההכנסה ולסכומים אלה ייקרא להלן — הסכומים) יהיו צמודים למדד 11* י

 הצמדה

 הסיפה שמוצע לבטלה מורה כי תושב חוץ לא יהיה זכאי לניכויים וזיכויים אישיים. הוראה זו קיימתי־
 בסעיפים השייכים לענץ׳ ואץ בה עוד צורך. . -־־£|׳

4 ו .  י י

 • :׳•-..0-
 ;יף 50 ׳&1|י־
 בסעיפים המוצעים נקבעת השיטה שלפיה יותאמו תקרות ההכנסה ונקודות הזיכויוהקיצבה ל«יד&^

 הועדה. עיקרי השיטה הם אלה:

» זיכוי והקיצבה י ? י א  ןעיף הדיור)׳ ו
 תקרות ההכנסה יוצמדו למדד זה׳ בכפוף לתיקונים שאפשר לקבוע בתקנות.

15  ב. התאמת מערכת המם לשינויים במדד תיעשה לכל היותר פעמיים בשנה. ההתאמה תי
 לה תיעשה מדי שנה, לקראת תחילת שנת המס הבאה. בשנה שבה לא נעשתה התאמה באמצן
| | א  השנה, יביא שינוי של 5% במדד מאז ההתאמה האחרונה להתאמת מערכת המס. התאמה ב
 צע השנה, וכץ דתאמה לקראת השגה הבאה, בשנה שבה נעשתה התאמה כזו, תיעשה בלאיןן!

ן פ  שהמדד יעלה ביותר מ״־10% לעומת המדד הקודם. ההתאמות התכופות הללו באות ל
 על תהליך מהיר של עליית מחירים.

ש ד ו ח  נ. חישוב השינוי במדד ייעשה על סמך ממוצע מדדי ששת החדשים המסתיימים ב
 החודש שבו נעשית הבדיקה. הבדיקות ייעשו בחדשים אוגוסט ופברואר.

 תחולת הוראות אלה משנת המם 1975 ואילך.

 הצעות הלק 1188, ל׳ בםימ תשל׳*!-ק|2



 החלפת סעיף 121

מת או ב״15  (ב) התברר ב״15 בפברואר שלפני• שנת מס פלו
 באוגוסט שבשבת המס, שהמרד הממוצע לתקופה שקדמה להם עלה ב־10%

(ב) כשנת מם פלונית׳  קטן
 לו עלה ב״5%

 ל1
 ׳15 בפברואר כי המדד

׳ ־!. !,  המדד היסודי

:¿7 * 1 0 «  ו! *

 לק ל־

 5, במקום סעיף 121 לפקוד־ יבון

 ביטול סעיפים
 122 ו־ 123

70 

 ׳3*0 ])/ י ! 11¿ 1¡!
ו י ל  (2) על כל לירה מ״ס00׳12 הלירות הב !־ מ

 1) ,24 הלידות הבאות — 50%;

 צזחייבינ נב) על אף האמור בסעיף קטן(א)(1) יהיה שיעור המס שחייבים
;25% -
 )1 י, ע^^ן0׳ ] ה?

 4 סעיפים 122

 5־ בסעיף 124 לפקודה -

 < (1) במקום ״בסעיף 121״ יבוא ״בםעיפיפ 121׳ 126 ר״ד12^
^ ^ ׳  ( (2) בסופו יבוא ״היה הנישום חבר גניי **־׳«1 אה ן״י״יי* -

 ;?יעו ו ן ׳פק בים׳
 !׳*!/ו- !•ראשו!/!׳ .66 הלירות ד

 ן|35°׳ וניתנת הנחה של 10% בשיעור המם הבסיסי על הכנסה מיגיעה אישית. לפי המלצת ה
א תינתן הנחה זו למי שחייב חיה לנהל מגקםי חשביבות ולא ניהלם או שפנקסיו | | 

 'ןןלתי קבילים.
 ||וןולת סעיף זה משנת המס 1975 ואילך.

 |$קבות ההמלצה לבטל את שיעורי המם המיוחדים על שעות נוספות ופרמיות׳ סעיפי ס 122
 |521 יבוטלו.

 ^.|זלת הסעיף משנת המס 975 ן ואילך.
 ^ ווי-

ן סעיף 124 לפקודה בא בעקבות החלפת הודאות בסעיף 28!. הסעיף החדש קובע כי נ | |  ן
 י:1יחיד ובין חבר בני אז־ם׳ יהיה זכאי לשיעור המם של %+32 על הכנסתו מדמי מפתח או

 8*1', ל׳ בסידן השל״ה, 9.6.1975



 סעיף 125ב 54. בסעיף 125ב לפקודה, במקום ״50%״ יבוא ״25%״,

 תיקון סעיף 26ג 55. בסעיף 126 (א) לפקודה, במקום ״42״ יבוא ״40״.

 יף 127 (א) לפקודה׳ במקום ״30״ יבוא ״35״.

 בין
ף זה,  ד

פי כל דין אם ל : 

ץ 3  (ב) הלק המס על הכנסה מיוחדת עד לשיעור 35% ייחשב, לע
 סעיף 127, כמס הכנסה׳ וה״תרה — כמם חברות שלא יותר ניכויו בחישוב

 (1) דין שבח מקרקעין כדין הכנסה מיוחדת

 (2) יראו את סד כל

 ם המם תוך 30 יום מיוס
 ן מם הכנסה ומחציתו על

 יכבד קיים בסעיף׳ היינו
 יהא שיעור מס זה מחציתו על

 :ית, באות
 קבלת ההכנסה. לגבי חבר בני אז

 חשבון מם חברות.

 הגבלת שיעור המס על דיבידנד. לטי התיקון ׳-;>:
 ? זו הינה הלק מן הדיביזיה במיסוי החברות. ׳ו

 בעקבות המלצת הועדה יתוקן סעיף 125ב הדן ב
 יופחת שיעור המס המקסימלי מ״50% ל״45%.

 במסגרת המלצות הועדה ישונה שיעוד מם החברות החל על הבר בני אדם מ־42% ל־40%׳ ומם
 ההפנמה יועלה מ״30% ל־35%. סך פל המם על חבר בני ארס לגבי רווחים בלתי מחולקים יוצמד/|*

 איפוא על 61%. י
 תחולת הסעיפים משנת המה 1975 ואילך.

 התיקון מחליף את םעיף 128 הקיים, הקובע את שיעור המס החל על הכנסה מדמי מפתחועל^ן
 הכנסה מריווח הון. הוראות אלו הוכנסו לסעיפים 91 ו־124 לפקודה׳ ואץ בהן צורך כאן•

 ההוראות החדשות קובעות מיסוי ״הכנסה מיוחדת״, היא הכנסה שנקבע לה שיעור מס מיוחד עפ׳ןן
25<.̂  כל דין, כגון הכנםה שחל עלייה סעיף 3 (ב)(3), הכנסה מריבית, המוגבלת בשיעור מס של 

 והכנסה מריווח הון בידי חבר בני אדם.
ן ^  חבר בני אדם המחלק דיבידנד מתוך הכנסה מיוהדת כאמור יראו את חלק המס, עך ל־35% מ

 ששולם על ההכנסה שחולקה׳ כמס הכנסה׳ והיתרה תיראה כמם חברות. מם החירות ומה
 יותר בניכוי לצרכי חישוב מס ההכנסה על ההכנסה המיוחדת. משמעותו של תיק^זה הי^ן

 הצעות חוק 1188, ל׳ בסיון תשל״ה,



(א) יסומן ״(1)״ ובסופו יבוא ״או במועד מאוחר  (1) האמור בסעיף קטן
 יותר שקבע הנציב׳ ורשאי הוא לעשות כן דרך כלל או לסוג ממדים של

 נישומים.״{

 (2) אחרי פסקה (1) האמורה יבוא י.

נוי  ״(2) הנציב רשאי׳ לפי בקשת יישום׳ לאשר לו שי
׳ לתנאים ולתקופה שיקבע; דהה הנציב ו  מההוראות החלות עלי
ר׳ תוך שלושה חדשים׳  את בקשת הנישום ^ רשאי הוא לעדו
 לפני ועדה שהוקמה לפי סעיף 148 (להלן — ועדה לקבילות

 פנקסים.״;

לפ״ - תימחק;  (3) בסעיף קטן(3)״ הסי&ה המתחילה במלה ״או
(ג) יסומן(ס) ולפניו יבוא;  (4) סעיף קטן

 ״(1) סירב פקיד השומה לקבל חשבונות כאמור בסעיף קטן >נ),
 או פסל פנקסי חשבונות בשל ליקויים שבמצבו בהם או מפני שלדעתו
 הם אינם משקפים נכונה את התוצאה העסקית הממשית — ישלח לנישום

 הודעה על בך ויפרש בה את נימוקי החלטתו.

ו ג ס י ה ו 3  ד
 חבר בני אדם המחלק דיבידנד מתוך ההכנסה המיוחדת י־חזיר לעצמו את המם ששילם עד לגבול
 של 35% (אם המס ששולם עולה על שיעיר וה) ויהדר לעצמו אה כיל המם ^ם השיעור ששילפ אינו
 עולה על 35%. דץ ריווח ההון במקרקעין(השבח) יהיה כרץ הכנסה מיוהדת׳ היינו׳ אף על שבח

 מקרקעין יחולו כל ההוראות דלעיל.
 לפי פםקה (2.) לסעיף קטן(ב)׳ מך כל המם ששולם׳ הן על העודף האינפלציוני והן על הריווח
 הריאלי, יראוהו כמס כולל ששולם על כל ריווח ההון או השבח׳ ומס בשיעור עד 35% מריווח
 ההון או השבח מסך כל המט ההל עליהם ייראה כמם הכנסה׳ והיתרה היראה כ3?ס הברות.

 לדתמה:
 • ריווח הון בסך 00,000 ו לירות׳ המתחלק ל־״80,000 לירות ריווח ר*!? לי ו׳־000׳40 ל״רות עודף

 ? אינפלציוני׳ חייב במם כולל של 40,600 לירות׳ ל£י החישוב חב^:
 61% על 60,000 =י 600׳36
 ג 10% על 40,000 » 4,000

ל 40,600 כ  ; סד ה
1! 

 :> מ8כום מס זה יראו 35% מסך כל ריווח ההון׳ התו 35,000 לירות׳ כמם הכנסה, והיתרה, 600׳5
 * לירות, כמס חברות.

 | תחולת הסעיף משנת המם 1975.

58 1* | 
 ;:סעיף 130 (א) בנוסחו כיום קובע כי הוראות הנציב לניהול פנקסים ייכנסו לתקפן בתום שלושה
 ן-הדשימ מיום פרסומן ברשומות. לאור ההמלצה לחייב בהדרגה את כלל הנישומים בניהול פנקסים׳
 להמלצה שבאה לבי־טיי בהוראות החדשות לניהול פנקסים שפורסמו בחודש מאי השיה, מוצע כי
ר גידול פנקסים ייכנסו לתוקף במועד אחר, וזאת לגבי׳ ב ד  ^הנציב יהיה רשאי לקבוע כי ההודאות ב

 |?לל החייבים בניהול פנקסים או לגבי חלק מהם,
ל את פנקסיו בצודה שמה ה  !?וראה חדשה שהוכנסה לסעיף מסמיכה את הנציב לאשר לבישום א
 |ןןהנקבע בהודאות החלות לגביו. המו כן דשאי הנציב להתנות את אישור הש־נד בתנאים וסייגים
 ן׳טיידאו לו׳ ורשאי הוא להגביל את תוקף האישור לתקו8ה מםוייגזת. ההודאה מוסיפה וקובעת הי
 ן&ש דחה הנציב את בקשת הנישום בעניין זה, רשאי הנישום לעדור על כך לפני הועדה לקבילות

 |$קסיפ, תוך שלושה חדשיפ מיום מתן החלטת הנציב כאמור,
.•3 

ק 1188, ל׳ בסיון תשל״ה, 9.6.1975 י ח ^ 



 (ד) (1) על החלטת פקיד השומה על פי סעיף קטן(ג) ניחן
ת  לערוד לפני הועדה לקבילות פנקסים תוך 30 יום מיום קכל

 ההודעה;

 (2) התקופה מידם הגשת העדר לפי פסקה (1) עד קכלת
 החלטת הועדה לא תובא בחשבון התקופות האמורות בסעי£ימ

 145 ר־152(ג).

, או שהוגש רגדחזז, (ד) ש ערר באמרי־ בסעיף קטן מ  (ה) לא ה
ץ ערעור על השומה,  יראו את פנקסי החשבונות כבלתי קבילים לענ

מ י ש  (ו) לא יוצא צו לפי סעיף 152 (ב) המבוסס על אי קבלת פנק
 או פסילתם׳ לפני שנשלחה הודעה על כך לנישום לפי סעיף קטן(ג) -

 ולפני שדלף המועד להגשת הערר על החלטת פקיד השומה׳ ואם הוגש
 ערר — לפני שניתנה בו החלטת הועדה לקבילות פנקסים.

; י  (ז) הגשת עדר לפי סעיף זה איננה באה במקום השגה על 3
 סעיף 150. י;

 (ח) האמור בסעיפים קטנים (ג) עד (ו) יחול גם על החלטת הנציב:-'
 לפי סעיף 147,״ \\

 בסיפה של סעיף קטן(ב)׳ שמוצע לבטלה׳ ניתנת זכות לערער לבית המשפט על החלטת פקיד:

 ?נקסים, מן ההכרח לבטל סיפה זו.

 , !;עסקית הממשית׳ או אם סירב לק!
ד שומה לפסול פנקסי חשבונות׳ משום שאיגמ משקפיה  סעיף קטן(ג) החדש קובע כי אם ההד׳־ט פקי
 :ל חשבונות שנוהלו שלא לפי ההוראות׳ עליוך'
 יר על כך לועדה׳ ולשם כך יש לו 30 יום כלבד*

׳ שוב לא יוכל אס3ר^.  מיום קבלת ההודעה. אם לא הגיש הנישום ערד לועדה׳ או אם נדחה עדרו
 השומה לפני בית הנ

׳ 3¡ ך ד כ  r ע

 סעיף קטן(ו) קובע כי לא יוציא פקיד השומה צו־ לפי סעיף 152 (ב)׳ שהוצא בעקבות פסילת פנזןסן^
 חשבונות של הנישום׳ לפני ששלח הודעה על כך ולפני שחלף המועד להגשת ערר על החלטתוז^..

 ־ערר לפי סעיף 130 אינו בא במקום השגה לפי סעיף 150.

 ההוראות האמורות יחולו אף על צו של הנציב לפי סעיף 147 המבוסס על פסילת פנקסי הגי|§
| | ן ע  התקופה מיום הגשת הערר עד להחלטת הועדה לא תובא בחשבון לענין הגבלת הזמן ל

 השומה ולהחלטה בהשגה עליה.

 תחולת ההוראות בדבר הערר לפני הועדה על החלטת פקיד השומה היא לגבי שומות לשגהןן^
- ^ £ 1 י ג ש ה : ח ב ו מ ו י ש ר ו ע ד ו ע ה י ל  973! ואילך, כל עוד הן אינן סופיות, ובתנאי נוסף שלא המש ע

ם י ש  לפני יום תחילת החוק, יחול לגביהן ההסדר החדש רק אם יודיע הנישום תוך שלי
 י ־־צונו לעדור לפני הועדה.

 המם 1972 וקודמות לה לא ין

 הצעות חוק £8



 תיקון סעיף 31¡

 ביטול סעיף! 13-1

 דה
 (1) במקום סעיף קטן(א) יבו

 הייב־־נ
וליד  י

א י ״ס של י : 

ה ש י ג  ה

 י ג-׳ ו \ > ש1>

 (2) אשה נשואה שהצהירה כאמור בפ ז (1) כי,
 על הכנסותיה בנפרד

 (3) יחיד

 כל שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דו״ח ואפילו

0 (3)״ יבוא ״(1$) (5)׳ 0 ׳ במקום ״ (ב)  (2) בסעיף קטן

 כל תושב מע? 1״ד 18 יהיה חייב מעתה להגיש דו׳׳ח על הכנסותיה וכל תושג מתחת לגיל 18 יהיה
 %;הייג כהגשת דו׳־ח אפ הכנסתו השנתית לא פחתה מ-200׳7 לירות׳ סכום שהמס עליו שווה בערך

 י בעקבות המלצת הועדה לאפשר לאשת איש לדווח על הכנסותיה בנפרד(דיווח נפרד בלבד ולא
\ הוראה שלפיה חייבת אשה לדווח על הכנסתה בנפרד 3  |ן;לעריכת שומה נפרדת)׳ תיווסף להעיף \
 אם בעלה צירף לדו־-ה השנתי שלו הצהרה התומר. בידה׳ שהיא אכן תדווח על הכנסותיה בנפרד.
 ^־צירף הבעל הצהרה כאמור, פטור הוא מלכלול בדוי׳ ח שלו את הכנסות אשתו; והוא הדין, כמובן,

 >״אם האשה דיווחה בפועל על הכנסותיה.

 בעבד חוייב בהגשת רו׳׳ח יחיד תושב חוץ דק כאשד היתה לו הכנסה חייבת. עתה הורחבה חובה
11̂ וחייב הוא לדווח על כל הכנסה שהי ה ה לו בשנת המם׳ היינו הכנטה ברוטו לנ^ני כל ניכוי הוצאות  

 וקיזוז הפסד ומ,
 |,מבד בני אדם שהיתר. לו הכנסה ברוטו יהיה חייב להגיש דו״ח אף אס לא היתה לו הכנסה הייבת.
 ||י»חולתו של הסעיף היא לשנת המס 975 5 ואילך׳ אולם נישומים שלא היו חייבים בהגשת דו״ח
 לא התיקון יחול עליהם החיוב בהגשת הדו״ ח רק החל משנת המס 1977 או מתאריך מוקדם

 ^ותר אם שר ה&לצר קבע זאת.

 ת חובת דיווח כללית, יבוטל הסעיף הדן ב«
 אס הכנסתם אינה על סכום שקבע השר בתקנות על פי סעיף 12

 ז סעיף 8).

 !בעקבות המלצות הועדה בדבר
 ןי^ור שכירים מחובת הגשת ד ו״ ח

 !*פקודה; אף סעיף 12 יבוטל

 {התו?11138, ל׳ בסיון תידל״ה, 9.6.1975



 תיקו! מעיף 35! 61, בסעיף 135 לפקודה-. אחרי פסקה (3) יבון

 ׳שומה ?ו־זמ
 יתייצב לפניו ולחקוד יי* דמיוי׳׳

 ר שפקיד או מורשה אן
 המועסק בעניכי־ו על יסוך

 ע
״  בהוראה זו פדי לגרוע מכל סמבות חקירה לפי כל ד

 י״׳•׳ — »1

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:
 ׳(ג)

 ״ח לפי סעיף 131 תוך 30
 ;זו שהתיר פקיד השת

 (ד< שומה לפי״ סעיף קטן(ב) או ביטולה לנ£י סעיף קטן(ג)׳ אץ

 מסר דו״ה

 ^הת; היושב דאש
 האזזדימ יזזיו רואי

 ?י

 :זה חב
י מ  ;״«?״{״? ״ מ

̂¡» 1־^¿¡¿״!¡.^¡¿׳ )/*$״'־ \ו\\.3\ ̂)/4׳)  ( 
 ג?המ בלבד הוא עובד המדינה א

 תיקון מעיף 45י 62«

 הזז לפח סעיף 146

 תיקון סעיף 35 ז לפקודה נוער להשרות את סמכויות פקיד השומה לנ
 בשלב ההשגה. בהעתקת ההוראה הקיימת מסעיף *15 לסעיף 135 ניתן ביטוי• לכך שסמכותוהל.ן
\  כ־ק־ד השומה קיימת בכל שלבי השמה. \
ו רגישות בציבור׳ אף עלפי_;י י ב  תיקון זה הוצע בזמנו בהצעת ההוק לתיקון מם׳ 21׳ ונתברר שיש א

 שהוראה והה קיימת לגבי שלב הדיון בהשגה׳ ובשל רגישות זו ויתרה הממשלה על הצעתה בצ1|?י
 זה. ׳ ^
 התיקון מתבקש עתה מהמלצות הועדה׳ בהיותו הלק אורגני ממערכת הוראות שמגמתן לזזצביר;,

 את נקודת הכובד של הטיפול בשומה לבירור הראשון של ההכנסה החייבת של הנישום•
 197 ואילך. .';4

 ריח.מוצע די על שומה כאמור לא תהיה זכות השגה׳ *אלן׳
4 ־ ? ת ת ׳ ז 3  אמ יגיש הנישום, תוך שלושים יום מקבלת השומה׳ דד־׳ח על הכנסותיו כאמור בסעיף !
 השלמה האמורה מאליה וההליכים יתחילו כרגיל. פקיד השומה יוכל להאריך את דימיעי ?5£}?

 תחולת הסעיף היא לגבי שומות •יי שנת המם 1974 יאילך.

 להמלצת הועדה יבוטל מוסד הועדות המייעצות שהופעל על פי סעיף 46,! בנוסחו^
 דמ. בסעיף 46¡ החדש מוקמת ועדה לקבי

> ל׳ בסיון! ״ 8 ק 8 ו ת ה ן ע 5  ה



 (ב) בערד לפני הועדה על החלטת הנציב לפי סעיף 130 (א) (!
 גו סעיף 147. ?*ו על החלטת פקיד השומה לפי סעיף 130(0, הייבי

 (א)(2)
ו ד ל * 

 :!ת דזרגיייד לי?י• רוזייו

ד  11 ש

 ו «1
 'מ

 או להחליט בארפן אהד כפי שתמצא לנכון,

ת מ»7הג ח  ות א
 (1) לאשר את החלטתו של פקיד השומה; אגב כך רשאית

 ׳׳וי (2) לבטל את החלטת פקיד השומה ולהורות לו לקבל

 :הם ליקויים או » מן־)!
 *יי* «י הסטיה שהי

 בלתי׳ מהותיים לעגין קביעת הכנסתו של הגישום, או שהם׳
 פדים משקפים נכונה את התוצאה העסקית הממשית.

׳ לרבו ר עי  ז

 |6מכויות הועדה הן משני סוגים:
 |% 1\) לאשר׳ לדחות או להחליט באופן אחד לגבי סירובו של הנציכ להיעתר לבקשת הגישום
 ׳!2 לאשר לו םטיה מאופן ניהול פגקםי החשבונות הקבוע בהוראות הנציב, וכץ לגבי החלטתו

 :י הפנקסים הפ בלתי קבילמ
 (דאה

. של$ ו מ ו ש ׳  {• > ו

 ?ה רשאית הועדה
 ירות, ולזה תהיה השלכה לענין

) ל 2 ) - $ $ 

 51 • אגב אישור ד

ת הועדה לבקר את החלטת פקיד השומה הו רחבות׳ והיא יכולה לדהות את החלטתו למ״ ו ר » 
 סטיית הפנקסים מהוראות הנציב ולמרות הליקויים שנמצא בהם׳ אם לדעתה עדיין יש בפנק-

י לשקף את הכנסות הנישום. ד כ 1 1 
 ||1קגע כי סמכויות הועדה הן יהודיות׳ וכי החלטתה היא סופית. לפי זה, לא יהא ניתן לערער

 «גחזמ׳שטט כנושאים שיוחדו לועדה׳ לא לכתחילה ולא בדיעבד.
 1^^׳•״ 1¡

י השגה שהוגשה לפני תחילת חוק זה׳ וכן לגבי שומה שנעשתה ל&ני תחילתו של  לפעול אב
׳ אם ביקש זאת הרשום תוך המועד להגשת ההשנה׳ גם &ם מועד זה חל אחרי תהילת החוק. ׳ י » 
י סעיף 130 מוסבר אילו הן השומות שלגביהן יוגש ערר לפי ב י הסבר להוראת התחילה א ן |1 

ד החדש׳ ראה דברי הסבר לסעיף 58 לעיל. י • 

> ל׳ גסיון חשל״ה, 3.6.1975 1 1 8 ??^ 



1 64. בסעיף 150 לפקודה׳ במקדם ״חמישה עשר״• יבוא ׳־׳שלושימ״. 5 יר 0  יייקיז °ע

ף 151 לפקודה יבוא: 1 65, במקום סעי 5 ף 1 י ע  החלפה ס

׳ ׳ ה 151־ מי שערך את השומה לא ידון בהשגה עליה, ג ש ה ייין ב  ״ה

1 66. בסעיף 155 לפקודה, במקום ״נהג בכל התקבולים והתשלומים של עסקו בשיטה 5 ר 5 י ע יקת ם  ת

הל פנקסים קבילים״. י נ  ובאופן שהנציב קבע לעני ן זה״ יבוא ״

' א 67, אחרי סעיף 158 לפקודה יבוא,• נ ק ש י ת פ פ ס ו  ה

 בצו על פי סעיף 152 (ב), יפרט פקיד השומה, בנוסף לנימוקים לאי
 קבלת הדו״ח או ההשגה, גם את הדרך שלפיה נעשתה השומה.

ים(א) ו״(ב) לא יחול על קביעת שרמוז  00 האמור בסעיפים קטנ
ח״ ׳  לפי מיטב השפיטה בהעדר דד

 ו ירם ל 5 ־  השגה מ

מס 1974 ואיי
י ד ל ע ו מ ה ה ך א י ר א ה  ל

י ב ג ף ל י ע ס  1ל ה

ר את השומה. . 4 ד ע א בידי מי ש  :שגה ייעשה ל
'81 ב ר ה ג 1 ( ל ה מ ע י ד י י להגיע ל ד  להשיג ידיעות כ

ף 61. י ע ס ר ל ב ס י ה ר ב  ד

 ־5

ן ו י הדי ש כ ר ו פ מ ה ׳ייקבע ב ד ו ק פ ף Í 51 ל י ע ס  ב

ו ו ת בםמכ ו ק ס ו ע  ׳ ה
ק פ ף 135 ל  סעי

f ! J I ז£  J tí 11 י

'I t * ׳ < S / U í 

á ' Í S í í ׳ ה נ ו ל ח שהשומה היא נ י כ ו ה ל ל ט נ  ה
ה ד ע ו ת ה ו צ ל מ ת ה ו ב ק ע ר זה נעשה ב ב ם. ד לי ם קבי י ס ק נ  הנישום פ

י השומה• כ י ל ר ה פו ר שי ב ד ה ב ד ע ו ת ה ו צ ל מ ת ה ו ב ק ע ת ב ו א ע ב צ ו מ ק ה ר פ ת ה ו א ר ו  ה

%  הצעות חוק 188 !, ל׳ בסיון ^



 ?6, *׳^רו! 3 הדןלפת סעיו

, — הוספת  ״החזר נ?מ יוזר 5:139. (א) בסעיף זה׳ ״הפי״שי הצמדה וריבית׳

 רי^׳ית נשי
ג  י. &^ו! /**!!־»ין(קופה י, לפי״ ת

 גיד׳/ (?!ילדו י

, ה ת ר ת י ר ה ז ז ה ן ת ו ת נ ש  131׳ והדו״ח היה מבוסם על פנקסי ה

(1,1 1 1(1$*,! 

 ־ע־ לה לאי /,

 י פי
 המידי

 יד הוזזזו

 %1י
 41׳

 |1י1 8¿
 1 יי

|סעיף 59!א הדן בהחזר מם יתר בעקבות דו״ח׳ הוכנמ לפקודה רק לא הרוג ה במסגרת תיקק מס׳ | 
21̂. הסעיף יוחלף להיכלל בו הגדרה של הפרשי הצמדה וריבית׳ שאליה מפנות הוראות אחרות | 

 הפקודה העוסקות ביתרות ^ יו* / ו ן! ^1).
 ^התנאים אשר בהתקיימם יזכו &ת הנישום בהחזר מס יתר תוך ששים יו& מיום הגשת הז־־ו״ה ידדו

 «ץ י
 ן|תד ההוראות שב העיף מתייחסות למועדים שבשלהם ישולמו ריבית אל הפרשי הצמדה וריבית.
ק למקרה הדתבדד שהמס שהוחזר לנישום על פי הדו׳׳ח הוחזר לו ביתר׳ מס היתר בלבד הוא | | 
־והזר׳ ולא הפרשי הצמדה וריבית עליו. מס היתר שיוחזר ייראה כחוב מם־ ויחולו עליו ההוראות |̂§ 

 למילות בדבר הפרשי הצמדה וריבית על יתרות חוב.

עיף יחול לגבי דו״חות לשנת המם 1374 ו&ילך* אולם תשלום הפרשי ההצמדה יתחיל דק בשל  |§ס
 ||׳מקיפה החל מ״ ן בינואר 1976׳ ואילו עד 31 בדצמבר 1975 תשולם ריבית בלבד.

 ||ניד1״חות שהוגשו לפגי פרסום החוק ייעשה ההחזר תוך ששים יום מיום הפרסום.

׳ בסיון תשל״ה, 9,6.1975  ^ 1188, י



 69. בםעיף 160 (א) לפקודה׳ במקום הסיפה המתחילה במלים ״לתבוע שיוחזר לדי יבוא

fjf¡ %J/ t i 

 •ו (31 בדצמבר

 ריבית כאמיר

ז i i LJÍÍ\/.U f ' U m I > t i l i ¿\V 1 ־ J « / i yi M ít I ¿ ! 1 ( ' ) 

 ועד תום ששה חדשים מיום הגשתו או עד כ״ז בטבח
 1975), לפי המ&והר — בתוספת ריבית של 15% לשנה;

 (2) לגבי יתרה כתקופה המתחילה

 ?יכל

 עותמ בסעיף 159א(א).

 ״הפרשי הצמדה 0&1א. הפרשי הצמדה וריב־״׳
 וריבית על החזר נישום על מי סעיפים 1.59 א (ב

 יתרות—כהכנסה

 הו!

 ים),

׳ המקבל מתושב חוץ ריבית על איגרות חוב או דיבידנד 1941 
 על מניות בשביל תושב ישראל או לזכותו׳ ינכה מס במקור

 בשיעור של 25%;

 לזכותו ריבית על א גרות חוב אד דיבידנד על מניות׳ יבכה
 מס במקור בשיעור של 25%;

 דיבידנד על מניות או ריבית על איגרות חוב׳ ינכה מס

 (א) בשיעור של 25% אם שיעור המס עליהם על פי-
 כל דין הוא 25%;

 סעיף זה קשור בהמלצת הועדה לשלם על יתרות זכות המוחזרות לנישומים ריבית והפרשי הצמימ<־
 וריבית׳ העקרון הוא כי בעד ששת החדשים הראשוניפ מיום הגשת הדו״ח או התשלום, לפי המאוחר^
 תשולם ריבית של5%!, ומאז - הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף 59וא• _-~
״ -7- ן ל3  בשום מקרה לא ישולמו הפרשי הצמדה בעד התקופה שע- 31 בדצמבר 3

|  ־״צמדה וריבית ששולמו לנישום על יתרות מס ייראו כהכנ|
 בידיו בשנת המס שבד נתקבלו. ."־-!>
: |  תחולת הסעיף לגבי ריבית והפרשי הצמדה בשל התקופה החל ביום תחילת החוק. ,

 על איגרות הוב ומדיבידנד על מניות. הסעיף יוזי^ן
 ל ואחד לגבי תושב חוץ.

 הצעות חוק 1188, ל׳ בסמן תשל׳״ז!,&

ן בניבו  ה ד
 . שלישה ל;ב

356 



ע מ ב בניכוי כאמור ישלם לפקיד השומה׳ תוך ש י  (4) החי
 ימים מיום ששולמו או נתקבלו הריבית או הדיבידנד׳ &ת
ף דין וחשבון עליהם; כץ יתן עם הניבוי ר צ  הסבומיפ שניכה מ
 למקבל הריבית אד הדיבידנד או ל&דמ שבשבילו או לזכותו
 נתקבלו תעודה שבה רשומים הסכומים ששולמו או נתקבלו

 והמס שנוכה?

 (5) בסעיף זה -
 ״מס״׳־ — למעט מס חברות?

 ״ריבית״ — לרבות הפרשי הצמדה שאינם פטורים ממס״.

 בסעיף 180 לפקודה — חיקו! סעיף 80!
, בסופו יבוא ״ובלבד שלא יפטור כאמור את מי שחייב (א)  (1) בסעיף קטן

 לנהל פנקסי חשבונות ואיבו• מנהלם״;

 (2) אחרי סעיף קטן גב) יבוא:
 ״(ג) יחיד שניהל פנקסי חשבונות בשנת המם ובשנה שקדמה לה,
 אך לא ניהל ולא היה חייב לגהל פנקסי חשבונית בשנה ששימשה בסיס
 לקביעת המקדמות בשנת המם׳ והמס שהוא חייב בו לשנת המם הקודמת׳
 על פי הדד״ח שהגיש והמבוסס על פנקסי חשבונות, נמוך מסכום המק״
 דמות — יוקטן סכום המקדמות שהוא חייב בו לאותה שבה עד לסכום

 המם שהוא היי ב בו על פי הדו״ח ״

ן קו ה או מקצתה. התי ל ו ׳ ב ה מ ד ק ׳ ר ב א ש ת ד השומה לסטור נישום מ י ק  80: (א) מסמיך את פ
ן את מקדמותיו של נישוט ^חיייב היה ׳אחל פנקסים ולא י ט ק ה  *>וםד על פקיד השומה ל

ת כן ו ש ע נות ל י השכו ס ק נ ל פ ה נ ף לנישומים החייב ל ס ו  ןןלם. זהו תמריץ נ

, &ולס לא ניהל פנקםי חשבונות ה ה ל מ ד ק ת בשנת המס ובשנה ש י השבתו ס ק נ | יחיד שניהל פ | 

ן ^ת םכומ המק־ י ט ק ה  #9$קסי החשבונות שניהלם׳ נמוך מסכום המקדמות׳ חי״ב פקיד השומה ל
׳ח. הוראה זו ל; י הדו׳ ״ פ ו על סכדמ המם שהנישום חייב בו ע ד י מ ע ה ל ^ | | * 
א ניהלם ב13ז ל ל פנקסי חשבונות בשנה שעל פיה בקב-יגו המקדמות׳ ו ה & | | ! 

^ . ״ - - « . י » ו י # 1 | . לך ם 976ו ו^י מ ת לשנת ה ו מ ד ק  *סעיף לגבי מ

׳ גסי־מ תשל־׳׳ה, 9.6.1275 ׳ י ״ 8 8 ^ ־  ג



כ ״ יבוא ״או שהוציא ס י ו  תיקין •עיף 81 זג 73, בסעיף 181ב(א) לפקודה׳ אהרי ״שנקבעו כמותרים במב

ו ף ס ה  שקבע בית המשפט״ יבוא ״

ר פ ה  פסקה (2)׳ במקום ״ריבית בשיעור שיקבע בית המשפט״ יבוא ״
 וריבית כאמור׳ זולת אם הבע ביו

 תיקון מעיף 186 75, בסעיף 186 לפקודה׳ במקום ״ריבית של 9% לשנה״ יבו& ״הפרשי הצמדה וריבי

ד ת  ״תשלוט ריבית 187. (א) (1) על סכומי מם לשנת מס פלונית׳ שלא שולמו ע

 והפרשי הצמדה שנת המם׳ תוטל על הנישום בעד התקופה שמתום שבת ך

עד ליום התשלום׳ מתום שנת המם ועד ששה חדשים מתומה  ו
 ריבית של 15% לשבה׳ ומאותו מועד — הפרשי ה3מ

 בעקבות הוספת סעיף 32 (11) לפקודה, הקובע כי לא יותר גיכוץ של הוצאות בשל טובות הנ
 שנתן מעביד לעובדיו ושלא ניתן לייחסן לעובד מסרים (ראה סעיף 17 לעיל)/ יתוקן א
 מעיף ו18ב לשם קביעת השלום מקדמת מס של 50% מאת מעביד שהוציא סכומים שאינב מותרי

 בניכוי.
 תחולת הסעיף לגבי הוצאות שהוצאו משגת המם 1375 ואילך.

 סעיף 185 לפקודה דן בתשלום ריבית על יתרות זכות או חובה של מס בעקבות פסק דין עני
 בערעורו של הנישום. התיקון לסעיף נותן ביטוי לעקרון שעל יתרות חובה או זכות יש לעלם

ל הן ריבית והן חפיישי הצמדה, ב ק  ל
 לגבי החזר בעקבות פמק דץ יחול הדין הכללי של תוספת הפרש־ הצמדה וריבית. גם לגבי תפילי"

 על החזר ותשלום לפי סעיף זה תשולם ריבית בלבד לתקופה עד יום ו3 בדצמבר 975ו׳ ולי.
 מכן - גם הפרשי הצמדה. -:1

 הפרשי הצמדה בריבית.
\ ם י י ק  ן, ובלבד שהוראות הסעיף בנוסחו ה

 ת ההסדר על כל תנא>;;•

6(5 ' 1 1 1 

 לגבי התקופה מיום 1 ביגואר 76
 ם שנעשו לפני יום תחילת החוק

 ילת התיקון
 יר

 ריבית על יתרות חוב שלנישומיםא;

ff? ולא מהמועד שבו היה חייב הנישום 

 סעיף 187 הוא הסעיף המרכזי בפקודה
 השומה. סעיף זה עבר רביזיה כללית במס

 בתיקון שלפנינו ישונו שת״ הוראות:

 הדו״ח בשל שנת המס

ה ת>8 , ט , ב  הצעות חוק י



m (א); לגבי־ מי־ שיש לו תקיפת m וריבית כמשמעותם כסעיף 
 שומה מיוחדת תבוא לעניין זה תום תקופת השומה המיוחדת

 במקום תום שנת הנ?ס.

 (2) הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על חוב מס על פי
.  סעיף 59!א(ג)

) לא יחדלז לגבי התקופות הבאות: א ) ק  (ב) הוראות סעיף ק

 (!) תקופה המתחילה בתום שלוש שנים מתום שנת המם
 שלגביה הוגש הדו״ה והמסתיימת 15 ימים לאחר יום מסירת
 השומה לאותה שנה׳ אף אם שונתה השומה׳ תוקנה או הוצאה
 מחדש בעקבות צו שניתן על פי סעיף 147? לעגין זה׳ שומה —

 לפי סעיף 145׳ או׳ אם נעשתה - לפי סעיף 152;

 (2) תקופה שחייבים בה בריבית על פי סעיפים 185 (2)
 או 186.״

1 8  , במקום סעיף 189 לפקודה יבוא: החלפת סעיף 9

ת 189. (א) חשלום קנס לפי סעיף 388 או מגדלת שיעורי המם לפי סעיף ו י ד ו ה  י
 לפלילית שמדיה 191ב לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדמ לפי פקודה זד.

 (ב) הוגשה בגד אדם תביעה פלילית על אי השגת דד ir, לא יזזוייב
 בתשלום קבס לפי סעיף 188 על אותה עבירה, ואם שילם קנס כאמור —
 יוחזר לו! הוגשה תביעה פלילית כאמור והנאשם זוכה, תשולם לו ריבית

עד להחזרתו.״  על הקבס בשיעור של 15% מידם תשלום הקנס ו

* ו?5ז3ד ד 2  ד

 (י) ההל מתום שנת המם ועד תופ ששה חדשים ישלם הגישום ריבית בלבד; החל מתומ ששה
 חדשים אלה ועד ליום התשלום׳ יתווספו לריבית אף הפרשי• הצמדה׳ כהגדרתם בסעיף 59 וא

 לפקודה.
 הוראות אלה בדבר תשלום ריבית יהפרשי הצמדה על יתרות חוב׳ יחולו גם על החזר יתר ששולה

 לנישום והתברר שלא היה מגיע לו.
 לא יוטל על הגישום תשלום הפרשי הצמדה וריבית כאמור בשל תקופה העולה על שלוש שנים
 מיום הגשת הדוי׳ח לגבי שנת המם. הנישום לא יהא חייב מכוח מעיף זה בהפרשי הצמדה וריבית
 על התקופות שעליהן הוטלו ריבית והפרשי הצמדה לפי החלטת בית המשפט או בהסדר תשלומים.

ל 975!׳ אילם -  תחילת הסעיף היא מיום ז באפרי
 (1) לתקופה שעד יום 31 בדצמבר f 975 תזעל ריבית בלבד;

 (2) על שומות שיוצאו לפני יום 1 באפריל 976 ו תוטל ריבית לפי הנוסח של םעיף 87 ! לפני
\z\ תיקון מס׳ 

 ־'_־־__ (3) החיוב על פי סעיף 87 ו בנוסחו החדש׳ לגבי המס לשנת המם 974 5׳ יחול מהמועד שנקבע
 להגשת הדו׳׳ה לאותה שנה.

ת משנות ת ^ ל  <לעניןסעיף 187 (ב) בנוסח המוצע/יראו את יום !3 במרס 1975 כתום שנת המם של כ
 ~:־המס שקדמו לשנת המם 975!.

77 

 69 ו לפקודה מפה מהדש בגלל התיקונים הרבים שנעשו בו׳ וניתן 5ם ביטוי לכך שהקנס על
 פנקסים הפך למעשה להגדלת שיעורי המס.

׳ במיון תשל״ה, 9.6.1975 359  1188, י



 תייין מעיף 191 78, כסעיף 191 (ד) לפקודה׳ הסיפה המתחילה במלה ״אלא״ — תימחק־

 החלפה *עיף 191ג 79. במקום סעיף 191ב לפקודה יבוא:

 ״הגדלה שיעורי 191ב. >א) בישופ החייב בניהול פנקסי חשבונות לשנת מם פלונית ולא
^ ניהלם׳ לרבות מי שלא ביסס את הדו״ח שלו על פנקסי חשבונות׳ יוגדלו ¿ ^ 3 
ם שיעורי המם שהוא חייב בהם לאותה שנה ב־ 10% ולכל שנה שלאחד י מ ק ב ר פ ה  ב

 מכן שבה לא ניהל פנקסי חשבונות כאמור ב״20%.

עורים מוגדלים על פי  (כ) חוייב בישום תוך שבת מס פלונית בשי
׳ יוגדלו המקדמות לאותה שבה בשיעור של 20% אם הגדלת  סעיף קטן(א)
 שיעורי המם היתה ב״10%•. 1ב״40% אם הגדלת שיעורי המם היתה
 ב׳־20%׳ ובלבד שאם חוייב בשיעורי מס מוגדלים גם לשנת המם שלפיה
 נקבעו המקדמות יפחת שיעוד הגדלת המקדמה בכפל שיעור הגדלת המם;
 הוראה זו לא תחול אס הוכיח הבישום להנחת דעתו של פקיד השומה, כי
 בשנת המס שבה הוגדלו שיעורי מס ניהל פנקסי חשבונות או לא היה

 חייב בניהולם.״

. ״ 191 א״ ו  תיקון העיף 2«! 80, בסעיף 192 לפקודה׳ במקום ״191« ו־191ב״ יבוא ״

2 81. אחרי סעיף 244 לפקודה יבוא: 4 ף 5 י ע  הוםסת ס

 ״איסלר מוץ 245. (א) לא יותרו ניכויים או קיזוזים׳ ולא יינתנו פטורים, הנחות

ת ממס או הקלות אחרות, אלא אם נקבעו במפורש בחוק. ו ל י ד ה י ת ו ח נ  ה

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשא* שר האוצר׳ באישור
 ועדת הכספים של הכנסת׳ להתקין תקנות כאמור, אולם תקפן יפקע
 בתום ששה חדשים מיום פרסומן; ובלבד ששר האוצר׳ באישור כאמור,

״ ם י פ ס ו  רשאי להאריך את תקפן עד לששה חדשים נ

ר ג ס י ה ו נ ־ ! 

 ?ועיר 78
 השמטת הםיפה הנדונה המה פועל יוצא מביטול מוםד הועדות המייעצות לפי סעיף 46 ו. תחולת ,
 התיקון יהיה כתהולת הביטול של סעיף 46 ו הישן. ;

 סעיף 79
 סעיף 91זב הוכנס לפקודה רק לאחרונה במסגרת תיקון מם׳ 21. הסעיף הטיל קנם מינהליעל •
 נישום שהיה חייב בניהול פנקסים ולא מילא חובתו. כעת יוחלף הסעיף ובמקום הקנס הממהלי׳ ^

 שהוא בשיעור מהמם׳ יוגדלו שיעורי המם על הכנסותיו של הנישום.
 לאי־ניהול פנקסים תהיה השפעה לא דק על הגדלת שיעורי המס אלא גס על המקדמות שישלמ^
 הנישום באותה שנה. נקבע שיעור כפול להגדלת המקדמות לעומת הגדלת המס׳ שב! שיעלי המ&-;1״

 מחושב לפי ההכנסה ושיעור המקדמות מחושב לפי המם עליה.
 נישום ששיעורי המס שלו הוגדלו כאמור רשאי׳ במסגרת השגה וערעור כרגיל, לחלוק על הגדלוה^
 אלה. ;'15

 ־ד,

ה י ז מ ^ ה ת י מ ו ם א ה ל ת ע ע צ ר  לאור המלצת הועדה בדבר ההקילוה לפנ״מ משורת הדין מ
ה 11*  אלא אם נקבע הדבר במפורש בחוק. שר האוצר יוכל׳ באישור ועדת הכספים של הכנפי2׳ ל

 360 הצעות היק 1288, ל׳ בסיון ןזשל״וז, 5•



 82. תהילתם של סעיפים 1, 2(1), 3(1) י~(2) ו־5(2), סעיף 5(5) לגבי בישול סעיף התולה
 9 (13) ר־(16) לפקודה, סעיפים 6׳ 8, 14, 16, 17, 20 עד 26, סעיף 27 לגבי סעיף 40 (ב)
) לפקודה, ומעיפים 23, 29, 31, 33 עד 36, 50 עד 57 ו~73 — משנת המס 1975 מג  ו

 ואילך.

 (א) סעיפים 2(2),3(3), 4, 1! (1) ו~48, וסעיף 71 לגבי הגדרת ״ריבית״ בסעיף תחולה והרדמת
 מעבר

 זין

 וו עקב כל שינוי כשער החליפין ה

 דה

 (ג) פעי ף 5 יחול לגבי

u לפקודה n i u n 
ף 1 ׳ ״  דיזיך? ו

 (3) בי

 (ד) סעיף 11 (2) לגבי סעיף 17 (10) לפקודה כפי שניתן
 :מוז תשל״ת (1 ביולי 75(

 יף 17 (11) לפקודה יהול על הו

 והפרשי הצמדה לתקופה שמיום כ״ב בתמוז תשל״ת (1 ביולי 1975)

 (ו) תחולתו של סעיף 13 משנת המם 1975 ואילך % ואולם בשבת המם 1975 —

ן סעיף 19 (א) ו״גב) ל&קודת יחושב ה^דך הממוצע של המתלוות  (1) לעמ
 המועדפים לפי היתרות מחודש יולי ועד תום שבת המס;

 (2) מעיף 19 (ג) לפקודה ידולל לגבי ריבית המשתלמת בעד התקופה מיום
 כ״ב בתמוז תשל״ה (1 ביולי 1975) ,

Jl S il 

 5זי*ת
 דר

״ ו * ,  חלק ההוצ^׳״ת המפורטות בסעיף 33 לפקודה !
 ד תופ תקופת השומה המידחדת מחולק ל־12,

 > (ח) תזזדלתי של סעיף 27 לגבי׳ סעיף •40 (א) לפקודה מ״ומ כ״ב בתמוז תשל

 $ןןנות הנותנות הקילות כאמור־ ייחודן של תקנות כאלו הוא בפקיעה תקפן בתום ששה חדשי פ מיום

 ׳1 88*1, ל׳ גטיון תשל״ד,, 9.6.1575





 (or תחולתו של סעיף 70 לגבי ריבית והפרשי הצמדה בשל התקופה ההל בכ״ב
 מוז תשל״ה מ ביולי 1975).

 >ים) תחולתו של סעיף 72 לגבי מקדמות לשנת המם 1976 ואילך.

 (כ) על החזר או תשלום על פי םעיף 185 לפקודה כניסוחו בסעיף 74 תשולם לגבי
(31 בדצמבר 1975) ריבית בלבד. ו ״  קופה שעד יום כ״ז בטבת תשל

(1 בינואר 1976)׳ ואולם ו ׳ ׳  (כא) סעיף 75 יחול לגבי התקופה מיום כ״ח בטבת חשל
 ראות סעיף 186 לפקודה בנוסחו לפגי תיקונו בחוק זה יוסיפו לחול לגבי סכומים שתש״

 מה נחזה לפני יום פרסום חוק זה׳ בתנאי שהנישום עמד בכל תנאי הדודה.

 (כב) (1) סעיף 187 לפקודה כפי שתוקן בסעיף 76 לחוק זה יחול מיום כ׳ בניסן
 תשל״ה (1 באפריל 1975)׳ ובלבד:

3 בדצמבר 1975) תוטל  נא] לתקופה שעד יום ב״ז בטבת תשל״ו מ
 ריבית כלבד?

 [ב] על שומות שיוצאו לפני יום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976)
 תוטל ריבית על פי סעיף 187 לפקודה כנוסחו לפני תיקונו בחוק לתיקון

 פקודת מם הכנסה (מס׳ 21), תשל״ה-975!19;

 [ג] ההי׳וב על פי סעיף 187 לפקודה כנוסחו בחוק זה לגבי המס לשנת
 המס 1974 יהיה החל מהמועד שנקבע להגשת הדו״ח לאותה שנה.

״ט  (2) לעני ן סעיף 187 (ב) לפקודה כפי שתוקן בחוק זה, יראו את יום י
 בניסן תשל׳׳ה (31 במרס 1975) כתום שנת המס של כל אחת משנות המס

 שקדמו לשנת 1975.

 : (כג) תחולתו של סעיף 79 משנת המס 1975 ואילך, ובלבד שסעיף 191ב לפקודה
 איחול בשנת המס 1975 על נישום שניהל ספרים מיום כ׳•׳ו בתשרי תשל״ו (1 באוקטובר

.(19! 

 (כד) כל הוראה בחוק זה המתייחסת לשבח מקרקעין - תחולתה לגבי מכירה מיום
 ״נ בתמוז תשל״ה (1 ביולי 1975).

1 
וחד(להלן — היטל מעבר) בשיעורים היטל נ־עבד  ־. (א) בשנת המס 1975 י״היה אדם חייב בהיטל מי

> 
) יחיד — 3% מהמס שהוא חייב בו; V (1 

• (2) חבר־בניי״אדם — 24% מהכנסתו החייבת.  י

 J (נ) היטל מעבר לא יחול לגבי• —
) מס על הכנסה מריבית שיש עליה פטור או הנחה לפי כל דין; j (1 

 (י (2) על הכנסה חייבת שהל עליה סעיף 77 לחוק לעידוד השקעות הון,

ם-201959. ״  % תשי
י » 

. ן  > (ג) דין היטל מעבר כדין מס לכל דבר ועני
 j י

ר ג ס י ה ר ב  ד
ף המבוא. ו ס  84 ענץ היטל המעבר מוםבר בהרחבה ב

 | ס״ח תשל״ה, עמי 42.

 י"ם״ח תשי״ט, עמ׳ 234.

 ו
ק 1188, ל׳ בסיון תשל״ה, 9.6.1975 חי | ; 


