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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק מילווה בטחון(מפעלים מאושרים)(תיקון מם׳ 2), תשלי׳ו-1976

י (להלן - החוק תיקון סעיף 1 1 9 7 4 - ד ״ ל ש  1. בסעיף 1 לחוק מילווה בטחון (מ&עלים מאושרים), ת

 העיקרי), בהגדרת ״הכנסה מוטבת״, במקום פסקה (2) יבוא:

) ו־>ב) לחוק החברה לישראל א ) 6 ־  ״(2) הכנסה שחלים עליה סעיפים 5 ו

(ב) לחוק לעידוד השק ־ ) ו א ) 7 ־  בע׳ימ, תשכ״ט-&196¡¡, או סעיפים 6 ו

 עות (חברות עתירות הון), תשל״ד-1973 3, למעט דיבידנד המשתלם

 לתושב חוץ:״

: הוספה סעיף 9א א ן : | ן-עיקךי מ ל ד ח  2. אחרי סעיף 9 ל

-ברירה לתשלום 9א. החייב במילווה על פי סעיף 2 (2) רשאי, לפי בחירתו, לשלם במקום .
בני-אדם ייחשב כמס חברות:״ ס המילווה, מס של 7%, שלגבי חבר־  מ

 3. בסעיף 10: לחוק העיקרי, אחרי ״על המילווה״ יבוא ״או על המס לגבי מי שבחר תיקון סעיף 10

 לשלם מס״.

ה ל י ח  4. תחולתו של חוק זה משנת המם 1975 ואילך. ת

ר ב ס  לבד* ה

 (ב) קיבל אדם דיבידנד ששולם מתוך ריווח הון של
 החברה׳ יהיה פטור עליו מכל מם.

 (ג) קיבל תושב חוץ דיבידנד שסעיף קטן(א) איבו
 חל לגביו׳ יהיה פטור עליו מכל מס, חוץ מן המם

 שהחברה חייבת לנכותו לפי סעיף 161 לפקודה.
 (ד) מכר אדם מניה מסדרת מניות׳ יהיה פטור ממס

 על ריווח ההץ הנובע ממכירה זו.״

 סעיף 7 לחוק עידוד השקעות (חברות עתירות הון),
 תשל״ד-973ו, זהה בלשונו לסעיף 6 הנ״ל.

 , משקיעי חוץ רואים בהטלת חובת תשלום
 ״ מילווה בטחון על מפעלים מאושרים הפרת
 הבטחה ששיעור המסים שלהם לא יעלה, בתקופת ההט
 בות׳ על 33% (או 28% לנבי מפעלים שאושרו לפני 1970).
 למרות העובדה שמבחינה משפטית אין הטלת מילווה
 חובה כהעלאת שיעור מס הכנסה, הרי לאור טענות אלה
 מוצע להקל את הנטל על מפעלים מאושרים בכלל
 וזאת בשל הפגם שבמתן הטבות שונות לשותפים, תושבי
 חוץ ותושבי ישראל, באותו מפעל. לפי המוצע תינתן
 הברירה בץ למשקיע בתור משקיע ובץ למפעל המאושר
 לשלם מילווה בשיעור של 9%* או 171%׳ לפי הענץ׳

 או להמירו בתשלום מם בשיעור של 7%.

 ן בתיקון שנעשה לחוק העיקרי בשנת 1975
 * חוייבו במילווה דיבידנד המשתלם לתושב
 חוץ וריווח הק נזמבירת המניות המזכות בהטבות לפי
 חוק החברה לישראל וחוק עידוד השקעות(חברות עתי
 רות הון). חיוב זה נעשה שלא במתכוון, כתוצאה מאזכור
 בלתי מדוייק של סעיף בחוקים הללו; ועל כן מוצע

 לבטלו.

 וזו לשונה של ח פסקה כנוסחה לפי התיקק משנת 1975 :
6 לחוק החברה ־  ״(2) הכנסה שחלים עליה סעיפים 5 ו
7 לחוק ־  לישראל בע״מ, ונשכ״ט-1969, או סעיפים 6 ו
 לעידוד השקעות (חברות עתירות הץ), תשל״ד-1974.״

 וזו לשובו של סעיף 6 לחוק החברה לישראל בע״מ,
 תשכ״ט-1969:

ה ר ב ח ות ב ל מבי ע ב ת ל ו ב ט ה -
 6. (א) קיבל אדם מן החברה דיבידבד ששולם מתוך
 הכנסה מזכה׳ תוך חמש עשרה שנים מהשנה שבה הושבה
 אותה הכנסה׳ יהיה פטור עליו מכל מם נוסף על המס
 ששילמה החברה׳ והוא הדין לגבי פירות השקעה המש
 תלמים כדיבידנד על ידי תאגיד אחר מתוך דיבידנד
 שקיבל כאמור; לענץ זה יראו הכנסות החברה שנתהוו

 ראשונות - כאילו חולקו ראשונות.

 * ס-ח תשל״ד, ן:מ׳ 67; סייח תשל-זז, עמי 165.
 2 ס״ח תשכ-ט, ׳נגלי 149.

 3 ס״ח תשל-ד, ממי 18.
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 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 24), תשל״ו-1976

(להלן - הפקודה), אחרי פסקה (15) יבוא: 1  תיקון סעיף 9 1, בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה

 ״ביטוח מפני (15 א) סכוב שקיבל תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח הלוואה מפני

ק י שינוי שער החליפין של הלירה והמתייחס לקרן הלוואה שנתן במטבע ח ע י ש י נ י  ש

 שהחזיק בדין או בלירות שנבעו מהמרה כדין של מטבע חוץ ואשר לפי

 תנאיה יש להחזירה בלירות ללא הפרשי הצמדה:״.

 תיקון סעיף 121 2. בסעיף 121 (א) לפקודה, ברישה, אחרי ״הכנסתו״ יבוא ״החייבת״.

 תיקון סעיף 46! 3. בסעיף 146 לפקודה, במקום מעיף קטן(ח) יבוא:

ר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר -  ״(ח) ש

 (1) נהלי זימון ועדות הערר:

 (2) סדרי הדין בועדה:

 (3) האגרות שישולמו בשל ההליכים לפני הועדה: .

 (4) שכר חברי הועדה.״

״ יבוא ״בסעיפים 131. 161, 166, 1 3  תיקון סעיף 158א 4, בסעיף 158 א(ג) לפקודה, במקום ״בסעיף 1

 171 או 181ב״.

ר ב ס * ה ר ב  ד

 סעי\* 3 סעיף 146 (ח) לפקודה קובע כך:

 ״(ח) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי
 הדין בועדה, וכי רשאי הוא לקבוע את האגרות שישולמו

 בשל הליכים לפניה ואת שכר חבריה.״

 מוצע להסמיך את שר המשפטים גם להתקין תקנות
 בדבר נהלי זימונן של ועדות הערר. דבר זה יאפשר
 קביעת כללים וסדרים קבועים מראש, כדוגמת ההוראה

 המקבילה בחוק מס ערך מוסף.

 סעיף 4 סעיף 58!א לפקודה קובע לאמור:

 ״158א. (א) לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה על פי
 םעיף 145 ולא יינתן צו לפי סעיף 152, בלי שניתנה לני

 שום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו,

 (ב) בהודעה על שומה או בצו כאמור בסעיף
 קטן(א), יפרט פקיד השומה, בנוסף לנימוקים לאי קבלת
 הדו״ה או ההשגה, גם את הדרך שלפיה נעשתה השומה.

 (0 האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יחול אם
 הנישום לא הגיש דו״ח כאמור בסעיף 131.״

 נקודת המוצא של ההוראה שבסעיף קטן(ג) הוא שאם
 הנישום לא מילא את הובתו הבסיסית להגיש דו״ח אין
 מקום להזמינו להשמיע טענותיו לפני שפקיד השומה מו*

 ״ לפי סעיף 9 (15) לפקודת מס הכנסה פטורים
 ״ הפרש־ שער על הלוואה שנתן תושב חוץ
 במטבע הוץ ואשר יש להחזירה במטבע חוץ (ראה
 לענין זה גם את הגדרת ״הפרשי שער־•); אולם אין פטור
־  לאותו מלווה כאשר הוא מקבל חזרה את הלוואתו בלי
 רות ישראליות ללא הצמדה, אך בתוספת סכומים השווים
 לסכום הפרשי ההצמדה אלא שמקורם הוא בפוליסה

 לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה.

 להבחנה זו אין הצדקה ענינית, ומשום כך מוצע להחיל
 את הפטור ממם גם על סכומים אלה.

 סעי2*ם מם הכנסה הוטל תמ־ד על ההכנסה ההייבת,
 2 1־5 שהיא ההכנסה ברוטו לאהר שהופחתו ממנה
 ההוצאות העסקיות וההכנסות הפטורות יקוזזו ההפסדים.

 בתיקון האחרון לפקודה הוחלף סעיף 125, ובטעות
 נשמטה ממנו המלה ״החייבת״. מוצע לתקן את הטעות.

 טעות דומה קרתה גם בסעיף החדש 191ב. בסעיף זה
 מדובר על הגדלת המם בשל אי ניהול פנקסים בשיעור
 של ״10% מההכנסה שלגביה הוא חייב בניהול השבתות״.
 כמובן, גם ההגדלה צריכה להיות על הבסיס שעליו מוטל

 המס - כלומר מההכנסה החייבת.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ם״ח תשל״ה, עמי 168; תשל״ו, עמי 84.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 7, עמ׳ 173.

 168 הצעות חוק 1228, ה׳ באדר א׳ תשל״ו, 9.2.1976



 5, בסעיף 191ב(א) לפקודה, אחרי ״10% מההכנסה״ יברא ״החייבת״. תיקון סעיף 91!ב

 6, בסעיף 245 לפקודה, בסופו יבוא ״או מכוח סמכות מוגדרת בחוק״. תיקון סעיף 245

 7, בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 22), תשל״ה-1975 3, בסעיף 85 - תיקון חוק לתיקון
 פקודת מם הכבסה

 (1) בסעיף קטן (ט), בסופו יבוא ״ואילו ביטולו של סעיף 40 (א) בנוסחי (מסי 22)

 לפגי החלפתו בחוק זה - משנת המס 1975״;
 (2) אחרי סעיף קטן נמו) יבוא:

 ״נטו!) תחולתו של סעיף 67 לגבי שומות לשנת המס 1975 ואילך.״

 (א) תחילתו של סעיף 1 מיום כ״ב בתמוז תשל״ה (1 ביולי 1975). תחילה ותחולה

4 עד 6 - משנת המס 1975 ואילך. ־  (ב) תחולתם של סעיפים 2 ו

ר ב ס * ה ר ג  ד

 ״או מכוח סמכות מוגדרת בחוק״. התוצאה של התיקון
 האמור,תהיה שאי אפשר יהיה לתת הקלות קבועות ממם
 הכנסה אלא בחוק או בתקנות שהסמכות להתקינן הוגדרה

 בחוק.

״ ך (א) סעיף 40 (א) לפקודה, לפני שהוחלף ע  ס

 בתיקון מס׳ 22, דן בניכוי מהכנסתו של אדם
 שהיו לו ילדים שכלכלתם עליו. סעיף זה הוחלף בתיקון
 האמור, בהוראה לפיה אדמ שיש לו ילדים שכלכלתם
 עליו מקבל בשלהם נקודות קיצבה. לפי סעיף 85 (ט)
 נקבעה תחולתו של הסעיף החדש מיום 1 ביולי 1975,

 ופירושו של דבר שההוראה הקודמת נשארה בתוקף עד י
 אותו תאריך. דבר זה נוגד את המגמה הכללית שהיתה
 בתיקון מם׳ 22, כפי שהוסברה גם בפרק ד׳ של המבוא
 להצעת החוק האמורה. המגמה היתה להמנע מיצירת
 שתי תקופות שומה בשנת המס 1975,האחת לגבי החדשים
 ר  אפריל, מאי ויוני והשניה מיולי. משום בך הופעלה ה
 פורמה לגבי מערכת השיעורים והניכויים מתחילת שנת
 המס, וכדי שלא תביא הרפורמה להפסד נוסף על
 המתוכנן, נקבע היטל מעבר של 3% מהמס החל על יחיד.

 קביעת שיעור ההיטל נעשתה מתוך הנחה שגם הני
 כויים בעד הילדים, כשאר הניכויים, יבוטלו למפרע
 מראשית שנת המס 1975, ואילו נקודות הקיצבה ישולמו
 החל מיולי 1975. דבר זה נאמר גמ במפורש בדברי
 ההסבר להצעת החוק בסיפה לדברי ההסבר לסעיפים

 28 ו־29.

 בטעות לא בוטל הניכוי בעד ילדים מראשית שנת המס,
 ומוצע לתקן טעות זו.

 (ב) בסעיף 158א שחוקק בתיקון מם׳ 22 נקבע כי
 לא תיעשה שומה לפי מיטב שפיטה ולא יינתן צו בהשגה

 ציא לו שומה לפי מיטב השפיטה. אולם ההוראה מנוסחת
 כך שהיא חלה רק לגבי חובת הגשת דו״ח שנתי, והנימוקים
 לאי הזמנת אדם להשפיע טענותיו קיימים גם כשמדובר
 באי־הגשת דו״ה על ניכוי במקור או על תשלום מקדמה
 על הוצאה עודפת. משוס כך מוצע להרחיב את הסייג
 שבסעיף קטן(ג) ולהחילו גם לגבי מי שלא הגיש לפקיד
 השומה דו״חות אחרים שהיה חייב להגישם: לפי סעיף
 161 (דו״ח לגבי ניכוי מריבית ומדיבידנד), לפי סעיף
 166 (לגבי ניכוי מהכנסת עבודה, קיצבה ותמורה), סעיף
 171 (לגבי ניכוי מההכנסה המשתלמת לתושב חוץ) ולפי
 סעיף 181ב (לגבי תשלום מקדמה על הוצאות עודפות).

 סעיפים ר1:ים בפקודה מסמיכים את שר
 סעיף

 6 > י!,

 האוצר לרת הקלות ממס בדרך חקיקת
 משנה (תקנות וצווים). יש הטוענים שסמכות זו בוטלה על
 ידי סעיף 245, שהוסף לפקודה בחוק הרפורמה במגמה

 לאסור מתן קובצסיות קבועות, וזו לשונו:

. (א) לא יותרו ניכויים או קיזוזים׳ ולא יינתנו פטו- 2 4 5 ״ ^ 
, הנחות ממס או הקלות אחרות, אלא אם נקבעו ם י ־ ( | 

 במפורש בחוק.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאי שר
 האוצר׳ באישור ועדת הכספים של הכנסת׳ להתקין
 תקנות למתן הקלות ׳:אמור אולם תקפן יפקע בתום
 שלושה חדשים מיום פרסומן; ובלבד ששר האוצר׳ באי
 שור כאמור׳ רשאי להאריך את תקפן עד תום שנת המס

 שבה פורסמו.״

 נוסח זה אפשר לפרשו שכל הקלה חייבת להנתן בח
 קיקה ראשית דווקא, דיבר שאפילו חוק-יסוד: משק המ
 דינה, איננו דורש. משים כך מוצע להוסיף את המלים

 3 ס״ת תשל״ה, עמי 168.
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 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות

 (תיקון מס׳ 4), תשל״ו-1976

 תיקון סעיף 5 1, בסעיף 5 לחוק עידוד החסכון, הנהות ממם הכנסה וערכות למילוות, תשט״ז-1956!,

(א) -  בסעיף קטן

 (1) בפסקה (3), במקום ״חוץ מן המס בשיעור של 35% שחברה חייבת לנכותו
אדם חייב לנכותו ־ י בנ ) לפקודה״ יבוא ״חוץ מן המס שחבר־ 7 נ 3  לפי סעיף 1

 לפי סעיף 161 (א) לפקודה״;

 (2) בפסקה (4), במקום ״לאחר שהנפקד ינכה ממנו בשעת התשלום מם של

 35%. דין ניכוי כאמור כדין ניכוי לפי סעיף 31(7) לפקודה״ יבוא ״לאחר

 שהנפקד ינכה ממנה בשעת התשלום מם בשיעור שנקבע לגבי ריבית על איגרות

 חוב לפי סעיף 161 (א) לפקודה: דין ניכוי כאמור כדין ניכוי לפי סעיף 161

 לפקודה״.

 תהילה 2, תחילתו של חוק זה מיום י׳׳ב באב תשל״ה (20 ביולי 1975).

ר ב ס  דבר* ה

 לתוצאה וו לא התכוון החוק, שהרי לפני תיקון מם׳ 22
 לא היתה קביעה שלא יראו דו״ח סתמי כדו־ח. משום
 כך ישנם דו״חות רבים שהוגשו לפני התיקון ושאין בהם
 הנתונים המינימליים, ויהיה בלתי אפשרי להזמין את
 הנישום בכל אלפי המקדים הללו להשמיע טענותיו
 ולהפעיל את ההליך החדש-המבוסס על כך שיש בידי
 פקיד השומה נתונים טובים לעשיית שומה - נם כאשר

 הגיש דו״ח סתמי.

 משום כך מוצע לקבוע שתחילתו של ההליך החדש
 תהיה לגבי שומות לשנת המס 1975 ואילך - כלומר לגבי
 שומות המבוססות על דו״חות שהיו מלווים במסמכים

 המתאימים.

 בלי שתינתן לנישום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו,
 וכי פקיד השומה חייב בשומה לפי מיטב השפיטה או בצו
 בהשגה לפרט לא רק את נימוקיו אלא גם את הדרך

 שלפיה עשה את השומה.

 שתי החובות האמורות שנתחייב בהן פקיד השומה
 הותנו בכך שהנישום הגיש דו״ח שאליו צורפו מאזן וחשבון
 ריווח והפסד או פירוט החישוב שעליו בוססה ההכנסה
 המוצהרת, הכל לפי צורת ניהול החשבונות, או פירוט
 אומדן המחזור, ההוצאות או אחוז הריווח או נתונים אח

 רים שעליהם בוססה ההכנסה המוצהרת.

 להוראה זו לא נקבעה, בטעות, תחילה או תחולה,
 ופירושו של דבר שתחילתה היא מיום פרסום החוק.

 במקור: מתשלומים לתושב ישראל -35%, ומתשלומים
 לתושב חוץ -25%.

 לפיכך מוצע לתקן את החוק כך שסעיף 5 יכלול
 הפניה לבל שיעורי הניכוי במקור שנקבעו בסעיף 161
 לפקודה (שהוא סעיף 31(7) לפקודת מס הכנסה, 1947,

 לפני נוסחה מחדש).

 מוצע שתחילתו של חוק זה יהיה מיום תחילת תיקון
 מס׳ 3.

 ביום 20 ביולי 1975 נכנם לתקפו חוק עידוד החסכון,
 הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות (תיקון מס׳ 3),
 תשל״ה-1975, שבו הועלה שיעור הניכוי מריבית על
 איגרות חוב ועל פקדונות הניתנים להעברה, שהופקדו
 בתנאים האמורים בסעיף 5 (א) (4) לחוק העיקרי,

 מ-25% ל־35%.

 מתברר עתה כי בתיקון זה, שבא אגב תיקון מם׳ 22
 לפקודת מס הכנסה, לא הובא בחשבון כי סעיף 161
 לפקודת מס הכנסה קובע שיעורים שתים לניכוי מם

 1 סייח תשט״ז, עמי 52; תשי׳׳ז, עמי 156; תשל״ד, עמי 56; תשל״ה, עמ׳ 166.
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 פים), 1941, המקבל מתושב חוץ ריבית על איגרות חוב
 או דיבידנד על מניות בשביל תושב ישראל או לזכותו,

 ינכה מס במקור בשיעור של 25%.

 (2) חבר־בני־אדם תושב ישראל המשלם לתושב
 חוץ או לזכותו ריבית על איגרות חוב או דיבידנד על

 מניות, ינכה מס במקור בשיעור של 25%.

 (3) חבר־בני־אדם תושב ישראל המשלם לתושב
 ישראל דיבידנד על מניות או ריבית על איגרות חוב,
 ינכה מס במקור בשיעור של 35% או שיעור יותר נמוך

 שנקבע בכל דין.

 (4) החייב בניכוי כאמור ישלם לפקיד השומה, תוך
 שבוע ימים מיום ששולמו או נתקבלו הריבית או הדיבי
 דנד, את הסכומים שניכה ויצרף דין וחשבון עליהם; כן
 יתן עם הניכוי למקבל הריבית או הדיבידנד או לאדם
 שבשבילו או לזכותו נתקבלו תעודה שבה רשומים הסכו

 מים ששולמו או נתקבלו והמס שנוכה.

 (5) בסעיף זה -

 ״מם״-למעט• מס חברות;

 ׳׳ריבית״ - לרבות״הפרשי הצמדה שאינם פטורים ממס.״

 וזו לשון פסקאות (3) ו־(4) לסעיף קטן 5 (א) לחוק
 העיקרי:

 ״5. (א) שר האוצר; באיחור ועדת הכספים של הכנסת,
 רשאי לקבוע בצו -

(1) 
(2) 

 (3) פטור ממס על הכנסה מריבית על איגרות
 חוב, חוץ מן דמם בשיעור של 35% שחברה
 חייבת לנכותו לפי סעיף 31(7) לפקודה,
 ובלבד שהפטור לא יינתן אלא לגבי איגרות
 חוב שיש בהוצאתן, לדעת שר האוצר, ענץ של

 טובת הכלל;

 (4) פטור ממם על הכנסת המפקיד מריבית על
 פקדק הניתן להעברה, שהופקד לתקופה של
 £ שלוש שנים לפחות, בדרך ובתנאים שנקבעו
 ״ בצו, לאחר שהנפקד ינכה ממנה בשעת התשלום
 מס של 35%. דין ניכוי כאמור כדין ניכוי לפי
 סעיף 31(7) לפקודה, כאילו היתה הריבית

 ריבית על תעודת חוב.״
 וזו לשון סעיף 00161 לפקודת מס הכנסה:

 ״(א) (1) סוחר מוסמך כמשמעותו בתקנות ההגנה (כס

! 

 הצעות חוק 1228, ח׳ באדר א׳ תשל״ו, 9,2.1976 171



 המחיר 64 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


