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 מתפרהמות ma העעות חוק מטעפ הממשלה:

 הוק לתיקון פקודת מס הכנסה(תיקון מס׳ 28), תשלי׳ז-1977

 1, אחרי סעיף 35 לפקודת מס הכנסה! (להלן - הפקודה) יבוא־

 ״זינלי בעד נסיעה 36. בחישוב המם של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון \ נקודת זיכוי
 למקום ההשתכרות כזיכוי נסיעה."

 ״זיכוי בעד דמי
 ביטוח ותגמולים

 2, במקום סעיף 45א לפקודה יבוא:

 45א. (א< יחיד יזוכה ממם ב־25% מן הסכומים ששילם בשנת המם —
 (1) לביטוח חייו או חיי אשתו בחברת ביטוח אם הוא תושב

 ישראל;
 (2) כתשלום לקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 שיש עליה
 אישור הנציב לענין פסקה זו, למעט תשלום לקופת גמל

 לקיצבה במסגרת תכנית_לפבס1ו^מ.קךפה. .
 "(ב) יחיד יזוכה ממס ב־35% מן הסכומים ששילם כשנת המם

 כתשלום לקופת גמל לקיצבה, במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה.
 (ג) בסעיף זה, ״פנסיה מקיפה״ - תכנית פנסיה הכוללת גם תש

 לומים בשל נכות ותשלומים לשאירים.
 (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יינתן זיכוי בעד
 חלק מהסכומים העולה על 900 לירות או על 5% מההכנסה המזכה כמש

 מעותה בסעיף 47, לפי הסכום הגדול יותר.״

 3, (א) תחילתו של סעיף 1 ביום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 1977) ובלבד
 שבחישוב המס לשנת המם 1977 תובא בחשבון רק מחצית מסכום הזיכוי השנתי.
 (ב) תחילתו של סעיף 2 ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978).

 הוספת סעיף 36

 החלפת סעיף 45א

 תחילה והוראת
 מעבר

ר כ ש י ה ד ג  ד

 כתשלום שנתי לקופת גמל. ״קופת גמל״ מוגדרת בסעיף
 47 לפקודה, והיא כוללת קרן או קופה לתגמולים, לקיצ-

 בה, לפיצויים, לחופשה או למטרה אחרת כיוצא באלה.

 מוצע להגדיל את שיעור הזיכוי לגבי סכומים ששולמו
 לקופת גמל לקיצבה בעד פנסיה מקיפה מ־25% ל־35%.
 התיקון המוצע יביא להגברת י החסכון לטווח ארוך -
 שכן סוג זה של פנסיה כולל גם את מרכיב הפיצויים עקב
 פרישה, ולהגברת הבטחון הסוציאלי ־ משום שבסוג
 זה של פנסיה משתלמת גם קימה־־בשל נכות־וקיצבה־
 לשאירים במקרה של פטירת החוסך. כן יביא התיקון
 המוצע גם תועלת לקופת המדינה, שכן קיצבה חייבת

 במס ואילו תגמולים פטורים ממנו.

 בסיעה מהבית לעבודה מהווה הוצאה פרטית
 * ״ ואיננה מותרת לניכוי, אולם הוצאה זו קשורה
 באופן הדוק ביותר ליצירת ההכנסה, וחלק הארי של
 המפרנסים, בין שכירים וכין עצמאיים, עומד בה, ומשום
 כך מוצע להתחשב בכך. היות ולא ניתן מבחינה מנהלית
 לבדוק אצל כל המפרנסים מי עמד בהוצאה ומה היה
 סכומה, מוצע להעניק רבע נקודת זיכוי בשל נסיעה
 לעבודה לכל הנישומים. גובה הסכום נקבע לפי ממוצע

 של ההוצאות בתחבורה הציבורית.
 ..היות ותחילתו של סעיף זה תהיה באמצע שנת המס
 977 י, מוצע שלשנה זו יינתן מחצית מסכום הזיכוי השנתי.

 סעיף 45א לפקודה קובע כי יחיד יזוכה ממס
 העיף 2 ב־25% מן הסכומים ששילם בשנת המס

 1 דיני מדינת ישראל, ניסו! הדש 6, עמ׳ 120; ס־וזתשל״ז,עמ׳ 194, ע«י 207, סמי 218.
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 חוק מס שבח מקרקעין(הוראת מעבר)(תיקון והארכת.תוקף),
 תשל״ז-1977

ן(הוראת מעבר^ תשל׳׳ו-1976.! (להלן - תיקון העיף 1  1. במקום סעיף 1 לחוק מס שבח מקרקעי
 החוק העיקרי), יבוא: י

 ״פטור ממס שבח 1. (א) הגיש איגוד מקרקעין, תוך שנתיים מיום י׳ באב תשל״ו
 מקרקעין ומתוספת (6 באוגוסט 1976), הצהרה על פי סעיף 73 לחוק מם שבח מקרקעין,
° תשכי׳ג-1963 2 (להלן - חוק מס שבח), המעידה על העברת כל זכויותיו  מ

 במקרקעין לכל בעלי הזכויות בו בהתאם לזכויותיהם ביום ההעברה
 כאמור, יהיו האיגוד ובעלי הזכויות בו פטורים ממס שבח מקרקעין

 ומתוספת מס בשל ההעברה.

 (ב< מנהל מם שבח או מי שהוא הסמיך רשאי לדחות את תשלום
 המס עד למילוי התנאים שבסעיף 3 ולהתנות את הדחיה בקבלת ערבות
 בנקאית, או ערבות אחרת שיקבע, להבטחת תשלום המם במקרה שלא
 יתמלאו התנאים שבסעיף 3; וכן רשאי הוא, על אף האמור בסעיף
 16 (א)(2) לחוק מס שבח, לתת אישור להעברת הזכויות בפנקס המקרקעין

 ולהתנותו בקבלת ערבויות כאמור.״ ־־ ,

 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום ״הגשת הבקשה להעברה״ יבוא ״העברת הזכויות״, תיקון סעיף 3

ר כ ש י ה ר ב  ד

 להעברת הזכויות מוגשת אמנם תוך שנה אך מחיקת האי
 גוד תיעשה בעוד שנים רבות, בסמוך להעברה הממשית
 של הזכויות משמו של האיגוד לשמות בעלי הזכויות בו,

 העברה שלא נקבע זמן לעשייתה.
 משוס כך מוצע לתקן את החוק ולנסחו כך שיהיה ברור
 שהפטורים ממם שבח ומתוספת מם יינתנו רק אם העבדת
 הזכויות תבוצע תוך שנתיים מיום תחילתו של החוק העי
 קרי (סעיף 1 (א) החדש), ואם החברה תפורק או תימחק

 תוך ששה חדשים מהעברת הזכויות(סעיף 2).
 בעקבות הגשת הצהרה על פי סעיף 73 לחוק מם
 שבח חייב המנהל לשום את המס, ולפי סעיף 91 (א)
 לחוק האמור יש לשלם את המם תוך 14 יום מיום שנמ
 סרה השומה לחייב. על כן ייתכנו מקרים שבהם מועד
 תשלום המס יהיה לפני שעברה התקופה שבה חייב האי
 גוד להתפרק או להימחק, ולא יוכל המנהל לדעת אותה
 שעה אם מגיע פטור לאינוד אם לאו. משום כך מוצע
 לאפשר למנהל לדחות אח מועד תשלום המס תוך הב
 טחת תשלומו במקרה שהאיגוד יימחק או יתפרק לאחר
 המועד, כדי שאם יפסיד האיגוד את הפטור תהיה אפש

 רות לגבות את המס.

 סעיף 1 לחוק העיקרי קובע לאמור:
 ״ו. הגיש איגוד מקרקעין, תוך שנה מיום פרסומו של חוק
 זה, בקשה להעברת כל זכויותיו במקרקעץ בדרך רישום
 משמו של האיגוד לשמות כל בעלי הזכויות בו בהתאם
 לזכויותיהם ביום ההעברה כאמור, יהיו האיגוד ובעלי
 הזכרות בו סטוריס ממם שבח מקרקעין ומתוספת מס

 בשל ההעברה.״

 וסעיף 3 לחוק העיקרי קובע כך:
 ״3. הסטורים כאמור בסעיף 1 ו־2 יינתנו בתנאי שתוך
 שלושה חדשים לפני הגשת הבקשה להעברה כאמור, או
 תוך ששה חדשים לאחר ההעברה, קיבל האיגוד החלטה
 לפירוקו, או שנמחק מפנקס החברות, בהתאם להוראת
 סעיף 242 לפקודת החברות, תוך ששה חדשים לאחר
 ההעברה כאמור; מנהל מס שבת מקרקעין רשאי להא
 ריך את התקופה למחיקת האינוד מפנקס החברות בששה
 חדשים נוספים אם הוכח להנחת דעתו כי המחיקה טרם

 בוצעה מסיבות שאינן תלויות באיגוד.״
 מהנוסח של שני הסעיפים הללו עולה כי ניתן לזכות
 בפטור ממס שבח ומתוספת מס גס במקרה שהבקשה

 1 ס״ח תשל״ו, עמ׳ 272.
 2 ס״ה חשב״ג, עמי 156.
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 הוראת מעבי 3. איגוד מקרקעין שהגיש לפני תחילתו של חוק זה בקשה להעברת זכויותיו במקרקעין
 לבעלי הזכויות בו וביום פרסומו של חוק זה טרפ העביד את זכויותיו במקרקעין לבעלי
2 לחוק העיקרי, להגיש ־  הזכויות בו, חייב, כתנאי לקבלת הפטור כמפורט בסעיפים 1 ו
 הצהרה כאמור בסעיף 1 (א< כנוסחו לפי חוק זה תוך 90 יום מיום פרסומו של חוק זה,
 ולקבל החלטה לפירוק האיגוד או למחיקתו מפנקס החברות תוך ששה חדשים מיום העברת

 הזכויות.

6 באוגוסט 1977). )  י״י** 4, תחילתו של חוק זה ביום כ״ב כאב תשל״ז
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 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המהיר 64 אגורות


