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 ממפרפמו־ג גזה הצעת חול! מגועפ הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם׳ 29), תשל״ח-1978

י הפקודה)־־  תיקון סעיף 1, 1. בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה 1 (להלן —

 (1) בהגדרת ״הפרשי הצמדה״, במקום ״לקרן מילווה — כמשמעותו בחוק
 הריבית, תשי״ז—1957״ — יבוא ״לחוב או לסכום תביעה״;

 (2) בהגדרת ״תושב ישראל״ או ״תושב׳/ הקטע ״חבר שהשליטה על עסקיו
 וניהולם מופעלים בישראל״ יסומן (2) ולפניו יבוא:

 ) ״(1) חבר הרשום בישראל ועיקר פעילותו בישראל; ובלבד שאם הוא

 רשום כחברה נכרית יראוהו כתושב ישראל רק אם ביקש זאת;״
 א(3) במקום הגדרת ״נישום״ יבוא:

 ״״נישום״ — אדם שהיתה לו הכנסה בשנת המם;״

 (4) בהגדרת ״פנקסים קבילים״, בסופה יבוא ״ובלבד שלא יראו פנקסים
 כקבילים אם הנישום הודה כי אינם קבילים״.

 ה ד ו ק פ  תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 (ח)(2) ל

 (!) בדישה, במקום ״ונתקיימו שתי אלה״ יבוא ״ובאיגרת חוב צמודה — אם
 , נתקיימו שתי אלה״; 7׳

 (2) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא: 1
 ״ובאגרת חוב בלתי צמודה — אם נתקיימו שתי אלה:

 (א) הריבית נצברה לגבי תקופה העולה על שלושה חדשים;
 (ב) איגרת החוב נרכשה בתוך שלוש שנים לפני פדיונה או לפני המועד

 לתשלום הריבית.״

ר כ ס י ה ר כ  ד

 לענין המיסוי אין מקום להבחנה בין הלוואה רצונית
 לאחרת, ומספיק שכתוצאה מהצמדה נוסף סכום כלשהו
 לחוב או לסכום תביעה. מוצע לתקן את ההגדרה לפי זה.
 (2) הגדרת ״תושב ישראל״ או ״תושב״ קובעת

 לאמור:
 ״״תושב ישראל״ או ״תושב״ -

 לגבי חבר־בני־אדם - חבר שהשליטה על עסקיו
 וניהולם מופעלים בישראל; . י

 לגבי יחיד - יחיד היושב בישראל, ואינו נעדר ממנה
 אלא העדרי ארעי שהם לדעת פקיד השומה סבירים
 ואין בהם לסתור טענת אותו יחיד כי הוא יושב בישראל;״.

 פעיף 1 (1) ההגדרה הקיימת של ״הפרשי הצמדה״
 קובעת כך:

 ״״הפרשי הצמדה״ - כל סכום שנוסף לקרן מילווה -
 כמשמעותו בחוק הריבית, תשי״ז-1957 - עקב הצ
 מדה לשער המטבע, למדד המחירים לצרכן או למדד

 אחר, לרבות הפרשי שערד

 ואילו לפי חוק הריבית ״מילתה״ הוא ״כל עסקת
 אשראי, לרבות נכיון שטר והעברת חוב על פי שטר
 בדרך אחרת״. ההפניה להגדרה זו יצרה קשיים בביצוע,
 בנלל הצורך להוכיח שנעשתה ״עסקת אשראי״, היינו

 עסקה הנובעת מיחסים רצוניים של לווה ומלווה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6. שמ׳ 120; ם״ח השל״ז, עמי 194.
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 3. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא: הוספתמעיף*
 ״הכנסה מאזור 3. (א) לענין סעיף זה —

 ״אזרח ישראלי״ — כמשמעותו בחוק האזרחות, תשי״ב—21952;
 ״אזור״ ־־ כל אחד מאלה: יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני

 ודרום סיני;
 •••־:., ״רווחים״ — כמשמעותם לענין מס על פי חוק המם החל באזור.

 (ב) הכנסתו של אזרח ישראלי שנצמחוז, הופקה או נתקבלה
 באזור —יראוה כמופקת בישראל.

 (ג) אזרח ישראלי הנמנה עם חבד־בני־אדם תושב האזור — ידאו
 חלק מרווחי החבר, כיחס חלקו של אותו אזרח בזכויות לרווחי החבר,
 כהכנסה המופקת בישראל, אולם דיבידנד שקיבל האזרח הישראלי מתוך

 רווחים ששילם עליהם מם על פי סעיף קטן זה יהיו'פטורים ממם.

 (ד) הכנסה שאזרח ישראלי שילם עליה מם על פי סעיף קטן(ב)
 לא תהא חייבת במס מכוח הוראות אחרות של פקודה זו.

 (ה) אזרח ישראלי ששילם על הכנסה כאמור כסעיף קטן(ב) מס
 לשלטונות האזור, יזוכה מהמס הישראלי בסכום המס ששילם באזור;

 לגבי הכנסה כאמור בסעיף קטן(ג) יזוכה אזרח ישראלי בחלק מסכום •;•.״•••
 המם ששילם החבר על רווחיו, כיחס חלקו בזכויות לרווחי החבר.״

 4. בסעיף 5 לפקודה - תיקון סעיף 5
 (1) בפסקה (2), במקום ״12,000 לירות״ יבוא ״35,000 לירות״;

 (2) בפסקה (4) (א), אחרי ״ותמלוגים״ יבוא ״ששילמה המדינה או״ ובמקום
 ״או נכסים ששולמו״ יבוא ״או נכסים ששימשו4״.

ר ב פ י ה ר ב  ד

 שאינני חייב לשלם מס״; וזאת בין משום שהוא פטור ממס
 ובין משום שהיו לו הוצאות או הפסדים שאינם מותירים
 בידו הכנסה חייבת. והחסרון השני: אף אם באמת אין
 לאדם הכנסה חייבת, או שהוא פטור מכל מם - בכל
 זאת יש מקום לחייבו בחובות השונות המוטלות על
 ״נישומים״ - שהחשובה בהן היא חובת ניהול פנקסים
 (סעיף 130 לפקודה) - כדי לאפשר לפקיד השומה

 לבדוק אם אכן פטור הוא מחובת תשלום המם.

 התיקון המוצע יפתור את הבעיות הללו.
 (4) הגדרת ״פנקסים קבילים״ קובעת לאמור:

 ״״פנקסים קבילים״ - פנקסי חשבונות שפקיד השומה
 לא סירב לקבלם ולא פסל אותם, או שסירב לקבלם
 או פסלם אולם ועדה כאמור בסעיף 146 או בית

 המשפט ביטלו את החלטתו.״

 לגבי חבר־בני־אדם מתבססת ההגדרה על המבחנים
 של שליטה וניהול המופעלים בישראל - מבחנים שלא
 זו בלבד שלא קל לקבוע אם הם מתקיימים או לא אלא
 שלעיתים ברוך שהשליטה מופעלת מחוץ לישראל(משום
 שרוב בעלי השליטה יושבים בחו״ל) אך החברה במהותה
 היא חברה ישראלית משום שהיא רשומה ופועלת בישר־
 אל - ודווקא מבחן זה, שהוא המבחן הטבעי והקל יותר
 לבדיקה, חסר בהגדרה. מוצע להוסיף את מבחן הרישום

 והפעילות.
 (3) ״נישום״ מוגדר כיום כ״אדם החייב לשלם מם

 הכנסה״.
 _ להנדרה זו שני חסרונות בולטים; האחד: היא מוסרת
 למעשה לידי האדם עצמו את זכות ההחלטה הראשונית
 אם הוא נישום או לא, וכתוצאה מכך האם מוטלות עליו
לפי הפקודה. תמיד יוכל לטעון ״חשבתי  חובות שונות:

 2 ס״ח תשי״ב, עמ׳ 146; ס״ח תשכ״ש, מע׳ 20; תשל״ח, עמ׳ 48.
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 בסעיף 9 לפקודה —
 (1) במקום פסקה(1) יבוא:

 ״(1) משכורתו של נשיא המדינה, וכל סכום אחר המשתלם
 מאוצר המדינה לנשיא או לנשיא לשעבר או לשאיריו בקשר

 למילוי תפקידו כנשיא?

 תיקון סעיף & 5.

 בפסקזז׳(5) (א) —
 (א) בדישה, במקום ״של נכה שאיבד 100% מכושר עבודתו״ יבוא
 ״של נכה שנקבעה לו נכות של 100% או נכות מצטברת, כמשמעותה
 על פי חוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב], תשכ״ח—31968 (להלן — חוק

 הביטוח הלאומי), של 90% לפחות״; י

(2) 

ר ג ס י ה ד כ  ד

 ״(2) הכנסת עבודה כשהעבודה געשתה בישראל בין
 על ידי תושב ישראל ובין על ידי תושב חוץ, למעט
 הכנסה כאמור של תושב חוץ מעבודה אצל מעביד שגם
 הוא תושב חוץ, אם העובד שהה בישראל׳ בשנת המס
 תקופה או תקופות שאינן עולות בסך הבל על 90 יום

 וההכנסה לא עלתה על 12,000 לירות.״

 העלאת הסכום נועדה להתאים אותו לעליית המחי
 רים הכללית. ;

 לפי פסקה (4)(א) אף אלה בגדר הכנסה מופקת
 בישראל:

 ״(4) (א) ריבית, הפרשי הצמדה, דמי שכירות ותמ
 לוגים ששילם תושב ישראל, למעט תשלומים כאמור
 ששילם מפעל קבע בחוץ לארץ של תושב ישראל על
 הלוואה או שימוש בנכסים לצרכי אותו מפעל ולמעט
 תשלומים כאמור בשל הלוואה או נכסים ששולמו

 בחוץ לארץ שלא לצרכי ייצור הכנסה,״

 מוצע לקבוע במפורש שתשלומים כאמור ששילמה
 המדינה אף הם הכנסה המופקת בישראל, שכן קיים

 ספק אם ניתן לראות במדינה עצמה ״תושב ישראל״.

 התיקון השני לפםקת משנה זו הוא תיקון של שיבוש
 מילולי שמקורו בטעות• דפוס. למלים הכתובות כיום
 ״נכסים ששולמו בחוץ לארץ״ אין כל משמעות והכוונה
 המקורים היתה ל״נכסים ששימשו בחוץ לארץ״. כך גם
 נכתב בנוסח הצעתי החוק שבה חוקקה ההוראה, אלא
 שבמהלך הטיפול בהצעת החוק נפלה טעות, ומוצע

 לתקנה.

 ו. סעיף 9 לפקודה קובע ״פטורים ממם״. סעיף 5
 וזו לשונה של פסקה (1):

 ״( 1) משכורתו של נשיא המדינה והגימלה המשתלמת
 לו או לשאיריו על פי סעיף 16 לחוק־יםוד: נשיא

 המדינה.״

 לפי הנוסח הקיים יוצא שפנקםים יכולים להיות בלתי
 קבילים רק אם פקיד השומה נוקט בצעדים לשם כך.
 מוצע לאפשר לנישום עצמו להודות בכך שפנקסיו אינם
 קבילים ולחסוך על ידי כך בהליכים המיותרים בנסיבות

 כאלה.

 רה להפוך את התופעה הידועה כ״כיבוס סעיף 2 סעיף 3 (ח) לפקודה חוקק בשנת 1975 במט־
 איגרות״ לבלתי כדאית. לפי זה, א) הריבית הצבורה
 מחוייבת במם כאשר רוכש האיגרת הוא אדם שאיננו עוסק
 בקניית איגרות חוב ומכירתן, ו־ב) הוצאות רכישת האי־
 גרת - בסכום הריבית הצבורה - אינן מותרות בניכוי
 לענין קביעת ההכגסה החייבת כשרוכש האיגרת הוא
 אדם שאצלו הריבית היא הכנסה עסקית, אם האיגרת
 נרכשה בתוך שנה וחצי לפני פדיונה או לפני המועד לת־
 שלום הריבית והריבית נצברה לגבי תקופה העולה על
 שנה. שני תנאים אלה לגבי הכנסה עסקית נקבעו בהת־
 חשב בעובדה שבאותו זמן הונפקו איגרות חוב'צמודות

 בריבית נמוכה. י """״ י
 לאחרונה מנפיקים איגרות חוב בלתי צמודות בריבית
 גבוהה, ולגבי איגרות כאלה התנאים האמורים אינם מס־
 פיקים, שכן כשהריבית גבוהה נצבר סכום גדול בתקופה
 קצרה. מטרתם של התיקונים המוצעים לשמור על גורם

 ההרתעה מפני ״כיבוס איגרות״ בלתי צמודות.
 בגלל הנסיבות המיוחדות, מוצע לראות את הישר־
 אלים המפיקים הכנסות באזורים, כאילו הם מפיקים

 את הכנסותיהם בישראל, ויובטח שלא ישולם כפל מם.

 לפי סעיף 2 .לפקודה מוטל מם הכנסה על פעין> 3
 הכנסות שנצמחו, שהופקו או שנתקבלו ביש
 ראל. סעיף 5 לפקודה דן במקומה שלי וזכנםה וקובע
 לגבי הכנסות מסויימות שהן הכנסות שמקומן בישראל,

 כדי להסיר כל ספק בדבר.
 לפי פסקה (2) לסעיף 5 יראו כהכנסה מופקת

 בישראל -

 3 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.
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 (ב) בפסקת משנה (א), במקום ״על פי חוק תחול הקביעה האמורה״
 יבוא ״על פי אחד החוקים שלהלן תחול הקביעה האמורה:

 (1) חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], תשי״ט—
;4 1959 

 (2) חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד—51954;
 (3) חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי״ז—61957 .

 (4) חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש״ל—970! 7.
 (5) חוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי״ז—1957 8;

' (6) פרק ג׳ לחוק הביטוח הלאומי; ; י  ו
 שד האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להוסיף על החוקים

 האמורים״;
 00 בפסקת משנה(ב), במקום ״36,000״, פעמיים, יבוא ״72,000״;
 (3) במקום כותרת השוליים של פסקה (6) יבוא ״קצבאות נכי מלחמה״;

 (4) אחרי פסקה (6ב) יבוא:
 ״קיצבאות נכות (06 'קיצבת נכות המשתלמת על פי סימן ה׳ לפרק ג׳ פרק

 מהביטוח הלאומי ו׳2 ופרק ט׳2 לחוק הביטוח הלאומי;

ת לאסירי (6ז0 הטבה סוציאלית או תגמול לאסירי ציון ולבני* משפחו- מ ט  ה

 צייו תיהם של אסירי ציון והרוגי מלכות, מכוח חוק;

 קיצבאית נכות (6ה) קיצבת נכות המשתלמת מאת מדינת חוץ מכוח דיניה;״

 ממדינות חוץ

 (5) בפסקה (7א)(א)(2), במקום ״4,000״ יבוא ״8,000״;
 (6) בפסקה (7א)(א)(4) -

 (א) אוזרי פרט משנה (ב) יבוא:
 ״(בא) נתקיים האמור בפרט משנה (א) והעובד נפטר, יחולו לגביו
 הוראות פסקת משנה (ב) בכפוף להוראות (1) ו־(11) של פרט משנה (ב)

 ובשינויים המחוייבים לפי הענין;״
 (ב) בפרט משנה (ד), אחרי ״כחלק מהמענק;״ יבוא ״ולענין הפטור - אם
 חזר בו מבחירתו תוך ששה חדשים מפרישתו אצל המעביד האחרון, יראוהו
 כאילו מלכתחילה לא בחר כאמור, ואילו אם חזר בו לאחר מכן, תהיה המשכורת
 האחרונה, לענין זה, משכורתו כפי שהיתה בעת פרישתו, ותקרת הפטור תהיה
 כפי שהיתה בעת חזרתו מבחירתו, אולם תקופת עבודתו לאחר פרישתו מהמעביד

 האחרון לא תובא בחשבון;״

ר כ י ח פ ר  ד כ
 2. לפי הנוטה הקיים של פסקה (5) (א) ניתן פטור
 על הכנסה' מיגיעה אישית למי שאיבד 100% מכושר הע
 בודה• בחוקי הנכות השונים, :וגכך לפי הנוהג כיום במס
 הכנסה, מתייחסים לנכות רפואית ולא לאיבוד כושר
 העבודה. משוס •כך מוצע לקבוע שהפטור יינתן, למי שיש

 לו.נכות של 100% או נכות מצטברת של 90%.

 בתיקון שנעשה בשנת 1975 בפקודת מם הכנםהיחריבו
 במם טובות הנאה רבות שמקבלים שכירים; טובות הנאה
 אלה אינן מוגדרות כמשכורת לגבי הנשיא ומשום כך
 הפטור שבפסקה(!) איננו חל עליהן. מוצע להרחיב את
 תחולת הפטור" על כל המשתלם וניתן מאוצר המדינה

 לנשיא, לנשיא לשעבר או לשאיריו, בשל היותו ו[שיא.

 4 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 276. !
 5 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 76.

 6 ם״ח תשי״ז, עמ׳ 103. ^
 ד ס״ח תש״ל, עמ׳ 126.
, עמ׳ 22.  8 ס״ח תש^ז
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 (7) בפסקה (7א)(ב)(2), במקום ״10,000״ יבוא ״20,000״;
 (8) בפסקה (7א)(ז), אחרי ״אם בעת פרישתו״ יבוא ״היה עמית בקופת הגמל
 שנה לפחות, ובעת פרישתו״, ובמקום הסיפה המתחילה במלים ״הודיע כאמור״
 יבוא ״הודיע כאמור, רשאי הוא לחזור בו על ידי הודעה לנציב; חזר בו כאמור,
 יראו את כל הסכום - בכפוף לפסקה (17) - כולל ריבית, הפרשי הצמדה

y :ורווחים אחרים עליו, כמענק פרישה ויחולו לגביו ההוראות הבאות 
 (1) לא קיבל מענק בעת פרישתו - יהיה זכאי לפטור על פי פסקת

 משנה(א), ותקרת הפטור תהיה כפי שהיתה בעת חזרתו מבחירתו;
 (2) קיבל מענק בעת פרישתו, תופחת תקרת הפטור בשיעור השווה
 לסכום המענק לכל שנת עבודה, מחולק בתקרת הפטור כפי שהיה בעת
 הפרישה•, לענין זה, אם נתקבל המענק בתוך המש שנים שלפני חזרתו
 מבחירתו, יובא בחשבון המענק בשלמותו, ואילו אם נתקבל בין השנה
 השישית לבין השנה העשירית שלפני חזרתו מבחירתו — יוקטן סכום
 המענק שיובא בחשבון ב־20% לכל שנה מהשנה השישית שלפני הבחירה

 ועד השנה העשירית״;
 (9) במקום פסקה (10) יבוא:

 ״ריבית למדינת (10) ריבית שמשלמת המדינה למדינת חוץ, או למי ששר

 חיץ האוצר הכיר בו כפועל בשם מדינת חוץ ובשבילה;
 (10) אחרי פסקה (13) יבוא:

 ״הפרשי הצמדה (13א) הפרשי הצמדה ששולמו בשל ה^קעת נכס:״
 בשל הפקעה

 (11) בפיםקה (14), בדישה, אחרי ״שהפקיד יחיד״ יבוא ״ולענין זה, יחיד -
 לרבות קרן להשקעות בנאמנות, כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות בנאמנות,

; 9  תשכ״א-1961״

ר ב ם רי ה נ  דנ

 4. עד לחקיקתו של סעיף 245 לפקודה, האוסר
 על מתן קונצםיות, ניתן פטור, בדרך של קונצסיה, לקיצ־
 באות המשתלמות מאת המוסד לביטוח לאומי. עתה מוצע
 לעגן את הפטור בחוק. כמו כן מוצע לפטור את הקיצבה
 המשתלמת לאסירי ציון, ולשאיריהם של אסירי ציון וה

 רוגי מלכות, בשל אופיה.

 5. בפסקה (7א) (א), פרט (4) (ב) דן בסכומי
 פיצויים שהצטברו בעבר בקופת גמל, כאשר העובד עו
 בר לעבוד אצל מעכיד אחר ובוחר לצרף לענין זה את
 תקופות עבודתו, אך לאחר מכן פורש מהמעביד האחרון
 ואינו חפץ להמשיך ולצרף את תקופות עבודתו גם להבא.

 חסרה בסעיף הוראה למקרה שלאחר צירוף תקופות
 עבודה אצל מעבידים שונים - נפטר עובד. מוצע להו
 סיף הוראה שתקבע את גובה הפטור במקרה כזה לפי
 הכללים שבפסקה (7א)(ב), ביחס למענק הון שנתקבל
 עקב מוות. לפי פםקת־משנה(ב) האמורה, פטורים ממם -

 לפי הנוסח,הקיים של החוק, אם נקבע אחוז נכותו
 של נכה על פי חוק, חלה הקביעה האמורה נם לענץ
 הפטור ממם הכנסה. מתברר שלא תמיד מתאימים המב
 חנים לקביעת הנכות שעל פי חוקים אחרים לאלה של מם
 הכנסה, וניתן כיום להסתמך על קביעה לפי ששה חוקים
 בלבד שהקריטריונים המשמשים לקביעת אחוזי. הנכות
 לפיהם מתאימים גם לענין הפטור ממם. עם זאת תינתן
 לשר האוצר סמכות להוסיף על ששה אלה אם יווםפו
 במשך הזמן חוקים מתאימים. במקרה שלא היתה קביעת
 אחוזי נכות על פי אחד החוקים האמורים ייקבעו אחוזי
 הנכות, גם להבא, על פי התקנות שהתקין שר האוצר

 לעניןזה.

 מוצע גם להגדיל את הסכומים המובאים בחשבון
 לענין מתן הנחות סוציאליות שונות - בפסקאות (5) (ב),

 (7א)(א)(2) ו־(ב)(2) ו־(20)(א), (ב) ו־(ג).
 3. החלפת כותרת השוליים מוצעת לנוכח הוספת

 פטורים לקצבאות נכות אחרות, בפסקה(4).

 9 ם״ח תשכ״א, עמ׳ 84.

 166 הצעות חוק 1337, י״ח באדר ב׳ תשל״ח, 27.3.1978



 (12) אחרי פסקה (14) יבוא:
>־ בידי (14א) הפרשי שער שקיבלה חברה שרוב הון המניות הר־ ע  ״הפרשי ש
 תבדה שמניותיה שום שלה נקוב במטבע חוץ ורוב מניותיה בידי תושבי

 נקובות במטבע חיץ חוץ;״

 (13) בפסקה (20) -
 (א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״ושוויה של הסעה מאורגנת״;

 (ב) בפסקת משנה (א), במקום ״720״ יבוא ״1,440״;
 (ג) בפסקת משגה (ב), במקום ״1,440״ יבוא ״2,880״;

 (ד) בפסקת משנה(ג), במקום ״175״ יבוא ״350״;
 (ה) אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

 ״(ד) שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה ולחזרה
 בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת בידי המעביד, אם הנציב או מי שהוא .
 הסמיך לכך קבע שהסעה מרוכזת של העובדים למקום העבודה היא הכרחית
 בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום העבודה, וההסעה היא בהתאם

 לתנאים שקבע;״

. ׳ י י •י י ־ .  6. בסעיף 9א לפקודה —
 (1) בהגדרת ״קיצבה מזכה״, במקום ״84,00״ יבוא ״7,000״;

, במקום ״48״ יבוא ״70״;  (2) בסעיף קטן(ב)
 (3) בסעיף קשן(ג)(1), במקום ״4,800״, פעמיים, יבוא ״7,000״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ״(ז) בכפוף לאמוד בפסקת משגה (א)(4) (א), (שמ
 כוחה ניתן פטור למענק פרישה עד לסכום של משכו
 רת חודש לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה,
ל שנת כ  ובלבד שהסכום לא יעלה על 4,000 לירות ל
 עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק מש
 נה), רואים מענק הון עקב פרישה וכן מענק הון עקב
 מוות כמענק שנתקבל גם אם נשאר מופקד בקופת
 גמל; הוראה זו לא תחול על סכומים העומדים לזכותו
  של עובד שפרש בקופת גמל לקיצבה, אם בעת פרי
 מ  שתו הודיע לנציב על רצונו להמשיך ולהשאירם ל
 טרת תשלום קיצבה; הודיע כאמור ולאחר מכן משך
 את הכספים שלא כקיצבה, ייחשב - בכפוף לפסקה
 (17) - כל הסכום, כולל ריבית, הפרשי הצמדה

 ורווחים אחרים עליו, כמענק פרישה;״.

 שלושה תיקונים מוצעים לפסקת משגה זו:
 (א) מוצע להבהיר שההוראה בדבר המשכיות ללא
 תשלום מם חלה גם - ובעיקר - על כספים שהופקדו
 מלכתחילה בקופת גמל לקיצבה ולא לתכנון מם תוך

 כדי הפרישה. .

 ״(ב) (1) מענק הון שנתקבל עקב מוות - עד סכום
חדשי עבודה לכל שנת עבו  השווה למשכורת של שנ̂י
 דה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על
 השיעור האמור, רשאי הנציב לפטור את העודף, כולו
 או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר,

 בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה;
 (2) בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת,
 משנה זו על 10,000 לירות לכל שנת עבודה וחלק

 יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה.״
 לפי הנוסח הקיים של פרט (4) (ד) אין הוראות כיצד
 לחשב את הסכום הפטור ממם במקרה שעובד, שבחר
 ברציפות ההפקדות בקופת גמל, חזר בו מבחירתו תוך

 שנתיים, בעודנו עובד אצל המעביד החדש.
 התיקון המוצע קובע הוראות לענין זה תוך שמירה
 על כך שהבחירה והחזרה מהבחירה לא יתוכננו מראש
 מתוך כוונה ליהנות מתקרת פטור גבוהה יותר מזו שהיתה

 בעת המעבר ממעביד אחד לשני.
 6. באותה פסקה (7א) פסקת משנה (ז) קובעת

 לאמור:
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 7. בסעיף 11 לפקודה, בסופו יבוא ״או על הכנסתו של תושב כשטח כאמור, וכן רשאי
 הוא, באישור כאמור, לקבוע ניכוי נוסף בשל נכסים של מפעל באותו שטח, והכל בתנאים

 שיקבע׳/

 תיקון סעיף 11

 תיקון סעיף 15 8. ־ בסעיף 15 לפקודה, בסופו יבוא ״וכן רשאי הוא, באישור כאמור, להורות כי הריבית
 המשתלמת על מילווה שערבים להחזרתו מדינת חוץ, או מי ששד האוצר הכיר בו כפועל

 / בשמה של מדינת חוץ ובשבילה, תהיה פטורה ממם״.

 תיקון סעיף 16 9. בסעיף 16(2) לפקודה, אחרי ״מריבית המשתלמת״ יבוא ״על ידי המדינה או המש
 תלמת״, ובמקום ״מוסד בנקאי כאמור״ יבוא ״אצלם״.

 תיקון העיף 18 10. בסעיף 18 לפקודה -
, בסופו יבוא ״ובלבד שתשלומים כאמור ששולמו לקופת  (1) בסעיף קטן(א)
 גמל לגבי החודש האחרון של שנת המם, יראו כאילו שולמו בתוך שנת המם אם

 ן שולמו לה תוך חודש מתום שנת המס״;
. (2) בסעיף קטן(ב), אחרי ״שכד עבודה״ יבזא ״דמי ניהול, תשלומים אחרים״, י  י
 ובמקום ״או אם המס עליהם נוכה בתקופה האמורה״ יבוא ״ואם לא שולמו לו
 כאמור - כאשר בעל השליטה כלל אותם בדו״ח על הכנסותיו לאותה שנת מם״.

• י •• • •י ' י . • • S r i ' • -

- ה ד ו ק פ  תיקון סעיף 9! 11. בסעיף 19 ל

 (1) בהגדרת ״מילוות מועדפים״, המלה ״צמודים״-תימחק, ואחרי ״מיליות
- ו ״ ל ש  מלחמה, תשל״ד-1973״ יבוא ״ומילווה חדש על פי חוק מילוות חסכון, ת

 01976!, שמועד פרעונו המקורי היה 1 באוקטובר 1977״;

ר כ ס י ה ר ב  ד

 7. מוצע שההוראה בדבר פטור לתלמיד במוסד
 להשכלה גבוהה תבוטל ובמקומה תבוא הוראה בדבר זיכוי
 בפרק הזיכויים (ראה סעיף 19 להלן ודברי הסבר לו).
 לפסקה(10) החדשה: לפי הנוהג הבינלאומי אין מדינה
 נוהגת לחייב מדינה אחרת במסים. עד לחקיקת סעיף 245
 לפקודה בשנת 1975 נהגו גם אצלנו לפטור מדינה זרה
 מהמס על ריבית שקיבלה על הלוואה שניתנה למדינה,
 ממנה או מגוף הפועל בשמה;'אולם סעיף 245 אישר מתן

 קונצסיות ומשום כך יש צורך בהוראת חוק מפורשת.,
 8. לפסקה (13א) החדשה: מאחר שההגדרה של
 הפרשי הצמדה תוקנה כך ששוב איננה מתיחםת רק
 למילווה ורצוני, יש צורך לפטור ממס הפרשי הצמדה
 בלתי מתוכננים, שמשלמת רשות מפקיעה מתוך רצון
 למנוע ממקבלם נזק של ירידת ערך׳ הכסף בגלל נסיבות

 שאינן תלויות בו.
 9. לתיקון פסקה (14): עד למהפך הכלכלי היו
 תושבי ישראל יכולים להשקיע במטבע חוץ רק באמ
 צעות חשבון נת״ד. כך עשו גם הקרנות להשקעות המשו
 תפות בנאמנות, וככל אדם אחר היו גם הן פטורות ממם
 על הריווח שנבע להם ממכירת הנת״דמכח צו מם הכנסה

 (סטור ממס לפקדון נת״ד), תשל״ו-1976.

 (ב) לפי הנוסח הקיים, אין מניעה שעובד, לאחר
 שהודיע על רצונו להמשיך ולהשאיר את הכספים בקופת
 גמל לקיצבה, יוכל למשכם שלא כקיצבה לאחו• מכן;
 ונאמר שבמקרה כזה יראו את כל הסכום, לרבות ימה
 שנצבר עליו, כמענק פרישה. במלים אחרות, יכול אדם
 במקרה זה להוציא את הכספים בלל שיודיע על כך
 מראש לפקיד השומה כדי שיוכל לעשות את חשבון המס
 המניע ולהורות לקופה לנכותו. כדי למנוע אפשרות
 זו מוצע לקבוע שניתן יהיה להוציא את הכספים מהקופה
 רק אחרי הודעה לנציב, ופירושו של דבר שהוצאת

 הכספים תהיה מותנית באישורו של פקיד השומה.

 (ג) יתכן שאדם שמשך כספים מתוך קופת גמל לקיצ־
 בה לאחר שבחר בהמשכיות ורואים את הכספים כמענק
 פרישה, קיבל בעבר פיצויים פטורים או פטורים בחלקם
 לגבי התקופה שבה נצברו הכספים לקיצבה, ויוצא שהוא
 מקבל פטורים פעמיים. משום כך מוצע להתחשב בפטו
 רים שגתקבלו בעבר, אולם מחמת הקושי לעקוב אחרי
 פיצויים שנתקבלו בעבר הרחוק, מוצע להסתפק בתקו
 פה של 10 שגיש; וככל שהתקופה שבה קיבל פ־צויים
 פטורים רחוקה יותר,,תהיה השפעתה על גובה הפטור

 קטנה יותר.

 י" ס״ח תשל״ו, עמ׳ 246.
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 (2) בפסקה (2) להגדרת ״הלוואות מיועדות״, בסופה יבוא ״לענין זה יראו
 קיבוץ כיחיד ורשאי שר האוצר לקבוע כללים בדבר הנכסים שיראו אותם

 כמשמשים לקיבוץ לייצור הכנסתו״;
 (3) האמור בסעיף קטן(ב) יסומן (1) ולפני ״לא יותרו לניכוי״ יבוא ״היו

 לנישום מילוות מועדפים צמודים״, ובסופו יבוא:
 (2) היו לנישום מילוות מועדפים בלתי צמודים, תותר לניכוי לפי
 סעיף 17 (1) הריבית על ההלוואות המיועדות כנגד הריבית על המילוות

 המועדפים הבלתי צמודים.
 ץ יי׳ (3) היו לנישום מילוות מועדפים צמודים ובלתי צמודים, ייועדו

 ההלוואות המיועדות תחילה כנגד המילוות הצמודים ועל היתרה יחולו
 הוראות פסקה(2).״

 12. בסעיף 21 — תיקון סעיף 21

 (1) בסעיף קטן(א), בסופו יבוא ״וכן יראו כבעל נכם מי שעל אף שהסב
 אותו הוא חייב עליו במס על פי סעיפים 83 או 84, ומי שהעביר את הנכם אך
 / ־* השאיר לעצמו את הזכות ליהנות מפירותיו, ובלבד שהמחיר המקורי של הנכם

 יהיה המחיר שהיה נקבע לו אילולא ההסבה או ההעברה כאמור״;
 ׳(2) בסעיף קטן(ב), אחרי ״משנת קבלתה״ יבוא ״או שולם מם ערך מוסף
 בשל רכישת נכס והנישום ניכה את המם כמם תשומות לפי חוק מם עדך מוסף,

, ובמקום ״או החוב״ יבוא ״החוב או מם התשומות״.  תשל״ו—1975 ״

י דזפבר ר ב  ד

 6 סעיף 9א לפקודה ענינו פטור לקצבה• המש

 תלמת מאת מעביד או קופת גמל. מוצע
 להגדיל את סכומי התקרה המהווים בסים למתן פטור

 ממם על חלק מהקיצבה.

 ^ מוצע לתת סמכות למתן הנחה ממם על
 ׳׳• הכנסתו של תושב בשטח התיישבות חדשה
 או שטח פיתוח, גם אם לא הופקה' באותו שטח. המטרה
 היא למשוך אגשים שיתגוררו בשטחי התיישבות חדשה
 ובשטחי פיתוח, אפילו הם מתפרנסים מעבודה או מעס

 קים במקומות אחרים.

 נ?וצעת גם סמכות להעניק ניכוי נוסף למפעלים המצו
 יים באזורים ^אמורים, ניכוי שיהיה בו משום תמריץ.

 הכספים של הכנסת לפטור ממם, ריבית פעיף 8 מוצע להסמיך את שר האוצר, באישור ועדת
 המשתלמת על הלוואה שמדינת חוץ או מי ששר האוצר

 הכיר בו כפועל בשמה ועבורה, ערבים להחזרתו.

 ״ אצל החשב הכללי שבמשרד האוצר מופקד
 ¥ גם מטבע חוץ הנושא ריבית. מוצע להסמיך,

 את שר וזאוצר לפטור ממם גם ריבית זו, בדומה לריבית
 על פקדון אצל מוסד בנקאי.

ל אדם לרכוש מטבע כ  ב״מהפך הכלכלי״ אפשרו ל
 חוץ וחשבונות הנת״ד בוטלו. כיום ניתן מכוח פסקה (14)
 פטור ממם הכנסה, בתנאים מםויימים, להפרשי שער על
 מכירת פקדונוח במטבע חוץ של יחידים. לפי חוק הש
 קעות משותפות בנאמנות נחשבת קרן להשקעות משותפות
 בנאמנות כחבר־בני־אדם, והיא איבדה איפוא את
 הפטור על הפרשי שער, למרוח העובדה שהיא משמשת
 מכשיר להשקעותיןזם של יחידים. התיקון ׳המוצע יחזיר

 לקרנות כאלה את הפטור על הפרשי שער.
 10. לפסקה (14א) החדשה: בעקבות התיקון להג
 דרת ״תושב ישראל״, והרחבת תחולתו גם לגבי חבר-
 בני־אדם שהוא בשליטתם של תושבי חוץ כאשר עיקר
 פעילות החברה היא בישראל, מוצע לפטור את הפרשי
 השער שקיבלה חברה שרוב הון המניות הרשום שלה
 נקוב במטבע חוץ וגם רוב מניותיה בלדי תושבד־חוץ^׳־,
 11. לתיקון פסקה (20); ישנם מפעלים הנמצאים
 באזורים מרוחקים שאין אליהם כלל תחבורה ציבורית,
 או שהתחבורה הציבורית אליהם איננה סדירה ורצופה,
 או שאין תחבורה כזאת בשעות שבהן מתחלפות משמרות
 העובדים, והמעביד מסיע את העובדים למקום העבודה
 במרוכז מטעמי נוחות שלו. משום כך מוצע לפטור את

 העובד ממם' על שוויה של הסעה כזו.

 11 ס״ח תשל׳י׳ו, עמ׳ 52.
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 ה ד ו ק פ  תיקון סעיף 24 13. בסעיף 24 ל

 (!) בסעיף קטן(א), כמקום הדישה עד המלים ״או לאחר מכך יבוא ״הועבר
 נכס בר־פחת מאדם לאדם״;

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״שגי עסקים או חלק מהם, או נכס מנכסיהם״,
 יבוא ״נכסים״.

 ה ד ו ק פ  תיקון סעיף 32 14. בסעיף 32 (9) ל

 (!) בפסקת משנה(א), במקום ״תשלום מענק עקב פרישה או תשלום מענק
 עקב מוות״ יבוא ״תשלום סכומי מענק עקב פרישה או עקב מוות, הפטורים
 ממס לפי סעיף 9 (7א)״, ואחרי ״יחד עם בן־זוגו״ יבוא ״או שיש לבן זוגו״;

 (2) בפסקת משנה (ב), במקום ״4,000״ יבוא ״8,000״.

 תיקון סעיף 33 15. בסעיף 33 (ב) לפקודה, במקום ״נישום החייב״ יבוא ״נישום שבשנת מם פלונית לא

 ניהל פנקסים קבילים לא יותר לו קיזוז הפסדים משנים קודמות כנגד הכנסתו באותה שנת
 מס, ואם הוא חייב״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

ג (1) בשנת 1976 נקבע בחוק מילוות חסכון, 1 

 תשל״ו-1976, כי מילוות החובה לפי חוק
 מילווה חסכון, תש״ל-1970, או לפי חוק מילווה חסכון,
 תשל׳יא-1971, שפרעונם לא יידרש עד תום ארבע שנים
 ממועד פרעונם לפי אותם חוקים, יראו את הזכאי להם
 כמי שחזר והלווה את הסכומים הצפויים מפדיון תעודות
 המילווה. מילוות אלה, הנקראים ״מילוות חדשים״, למע
 שה שוב אינם מילוות חובה, שכן אם רוצה הזכאי יכול
 הוא לפדות אותם. משום כך אם רוצים שמילוות אלה,
 כמילוות החובה, לא ייחשבו כמילוות מועדפים, שחלק
 מהריבית על ההלוואות שלקח בעליהן אינו מותר כהו

 צאה, יש לומר זאת במפורש.
 (2) קיבוץ, למרות היותו חבר־בני־אדם, נישום
 כיחידים, ולכן יש להפעיל לגביו גם את סעיף 19 כאילו

 המדובר ביחידים.
 (3) לאחרוגה החלו גם בהנפקת איגרות בלתי צמו־
 דות בשיעור מם מוגבל. נראה כי במילוות אלה אין הצד
 קה שלא להתיר לניכוי ריבית על הלוואות מיועדות, אך
 אין גם הצדקה להתיר את ניכוי הריבית מהכנסה בשיעור
 מס רגיל. משום כך מוצעת לגבי מילוות אלה הוראה
 מיוחדת, שלפיה תנוכה הריבית על ההלוואות המיועדות
 מהריבית המועדפת של המילוות הבלתי צמודים, ובמק
 רה שיש לנישום מילוות מועדפים משני הסוגים, ייועדו
 המילוות קודם כל כגגד המילוות המועדפים הצמודים.
 (1) סעיף 21 (א) לפקודה מתיר ניכוי פחת
 רק לבעליהם של נכסים. סעיפים 83 ו־84
 לפקודה קובעים שלענין תשלום מם הכנסה אין מכירים
 בהסבה לטובת צעירים או בהסבה הניתנת לביטול,

 ״״,״ ״ לפסקה (1): סעיף 18 (א) לפקודה קובע
W 1 לאמור: 0 

 ״(א) מענק פרישה, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי
 חגים, דמי מחלה והוצאות אחרות כיוצא באלה -
 י ניכוים לפי סעיף t'7 יותר רק בשנת המם שבה שולמו
 לזכאי להם או לקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47.״
 ההפרשות לקופות גמל, המתייחסות לחודש האחרון
 של שנת המם, מועברות בהכרח לקופות לאחר שנת המס,
 ולפי ההוראה הקיימת אין אפשרות להתיר את ניכוין.

 הארכת התקופה בחודש תפתור בעיה זו.
 לפסקה(2): סעיף 18 (ב) לפקודה אומר כך:

 ״(ב) משכורת, שכר עבודה, הפרשי הצמדה או רי
 בית המשתלמים על ידי חברה שהיא בשליטתם של לא
 יותר מחמישה בני אדם כמשמעותה בסעיף 76 לאחד
 מחבריה - שהוא בעל שליטה כמשמעותו בסעיף
 32(9) -ניכוים לפי סעיף 7! בשנת מם מםויימת יותר
 רק אם שולמו לו באותה שנת מם או תוך שלושה חד
 שים אחרי תומה או אם המס עליהם נוכה בתקופה

 האמורה.״
 מטרת התיקון היא למנוע התרת הוצאה, אצל חברת
 מעטים, של סכומים שונים המשתלמים לבעלי שליטה
 והנקראים בשמות שונים, כשהםכומים טרם שולמו למע
 שה ובעל השליטה שזוכה בהם אף איננו חייב להצהיר

 עליהם.
 התרת ההוצאה אצל החברה בתנאי שהסכום נכלל
 בהכנסתו של בעל השליטה באותה שנת מם, בצירוף
 הטלת חובת ניכוי המם במקור מכוח סעיף 164, תמנע

 הימנעות מהמם במקרים אלה.
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 16. בסעיף 38 (א) לפקודה, אחרי ״לפי סעיף 37״ יבוא ״1/4 נקודת זיכוי לפי סעיף 36״ תיקון סעיף 38
 ובסופו יבוא ״ואם אשתו היא תלמידה, גפ הזיכוי שלפי סעיף 45ב״.

 17. בסעיף 39 לפקודה, במקום ״1/4 נקודת זיכוי״ יבוא ״1/2 נקודת זיכוי-אם הוא איננו תיקוןסעיף39
 זכאי לנקודת קיצבה לפי סעיף 40 (א), ו־3/4 נקודת זיכוי אם הוא זכאי לנקודת קיצבה
 כאמור, ובלבד שאם הוא זכאי, בשל אשתו, גם לזיכויים שעל פי סעיף 38, יינתנו לו

 הזיכויים לפי אחד משני הסעיפים, לפי בחירתו״.

 תיקון סעיף 44
 18. בסעי^ 44 (ד) לפקודה, בסיפה, במקום ״יש הכרה לקבל את הטיפול הרפואי מחוץ

 לישראל״ יבוא ״הנסיעה הכרחית לשם ריפוי שאינו ניתן להיעשות בישראל״.
פו יבוא ״בשל כל נטול יכולת״. תיקון סעיף 45 בסו  19. בסעיף 45 לפקודה,

 20. בסעיף 45א לפקודה — תיקון סעיף 45א
 (1) בסעיף קטן(א), בדישה, במקום ״ששילם״ יבוא ״ששילמו' הוא או בן

 , זוגו״, ובפסקה (1), במקום ״חיי אשתו״ יבוא ״חיי בךזוגו״; ׳

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״ששילם״ יבוא ״ששילמו הוא או בן זוגו״,
 ובסופו יבוא ״או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע"

 שר האוצר, לשם שמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו״. .

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הסעיף לפי הנוסח הקיים מתייחם רק לפחת בהעברת
 עסק או נכס השייך לעסק ואין בו התיחסות למשלח־יד
 ונכס המשמש באותו משלח־יד. מוצע להרחיב את תחולת

 הסעיף ולנסחו ניסוח רחב וכולל.
 הנוסח של סעיף קטן (ב) יותאם אף הוא לשינויים

 האמורים. י

1 (ו) סעיף 32 לפקודה קובע איזה הוצאות 4 ^ 
 אינן ניתנות לניכוי; לפי הרישה של פסקה

- ל ש  (9) (א) לא יותרו ניכויים ב
 ״(א) תשלום מענק עקב.פרישה או תשלום מענק עקב
 מוות ששילמה חברה שהיא בשליטתם של לא יותר
 מחמישה בני׳־אדמ, כמשמעותה בסעיף 76, לבעל
 שליטה בה שיש לו לבדו או יחד עם בן־זוגו, במישרין

 או בעקיפין, לפחות5% מהון המניות שהוצא.....״
 ההוראה מכוונת למנוע ניכויים של תשלומים לבעל
 שליטה בלי שישולם עליהם מם כלשהו. משום כך אין
 הגיון באי התרת הניכוי לגבי סכומים שבעל השליטה

- ׳ - *  משלם עליהם מם. י י .
 לפי ההוראה הקיימת ניתן לטעון כי אם המניות הן
 רק בידי בן־זוגו של הנישום אין לראות את הנישום כבעל

 שליטה. מוצע להבהיר שאכן יראוהו כבעל שליטה.
 (2) לענין מענק עקב מותו של בעל שליטה ששילמה
 חברת מעטים, מוצע להגדיל את סכום התקרה של

 המענק אשר יותר לה לניכוי.

 והחייב במס הוא המסב, אפילו איננו בעל הנכס שעל
 ההכנסה ממנו הוא מתחייב במם, מן הדין, איפוא, שיהיה
 זכאי גם לפחת: המגיע בשל הנכס, ומוצע לקבוע זאת
 במפורש. הוא הדין במקרה שאדם העביר את הבעלות
 בנכם אך השאיר לעצמו את הזכות לאכילת הפירות
 ממנו. לענין הפחת תהיה המשכיות ולא יוכר מחיר מקורי

 חדש.
 (2) סעיף ז2 (ב) קובע כי אם היו תשלומים שהפחיתו
 את המחיר ששולם בשל רכישת נכס שיש עליו פחת,.יש

 להפחית מהמחיר המקורי של הנכם את סכומיהם.

 מם ערך מוסף בקשר לרכישת נכס, שנשא בו בעל
 הנכם והוא נוכה כמם תשומות - בסופו של דבר לא היה
 סכום שהוצא, משום שבעל הנכם החזיר לעצמו את ההו
 צאה בדרך של ניכויה כמם תשומות. משום כך אין לראות
 בםכום זה חלק מהמחיר המקורי ומוצע לקבוע כי יש׳

 לנכותו.

^ ״ הרישה של סעיף 24 (א) לפקודה אומרת י ע & 

• י  כ
 ״(א) עסק או חלק ממנו, או נכס מנכסיו, שהועברו
 מאדם לאדם ב־ 1 בספטמבר 1941 או לאחר מכן,
 ונוכח הנציב והחליט, שהשליטה במועבר נשארה
 לאותו אדם שבידו היתה לפני המועד הקובע, יהיה
 סכום הפחת שמקבל ההעברה זכאי לנכותו לפי סעי
 פים 23-21 כסכום שהמעביר היה זכאי לנכותו אילו

 לא העביר;״

׳ תשל״ח, 27.3.1978 171  הצעות חוק 1337, י״ח באדר ג



 הוספת סעיף 45ב 21. אחרי סעיף 45א לפקודה יבוא:

 ״זיכוי לתלמיד 45ב. תלמיד באוניברסיטה העברית, בטכניון — מכון טכנולוגי לישדאל
 או בכל מוסד אחר להשכלה גבוהה שאישר שר האוצר, יזוכה ממם ב־25%
 מהוצאותיו בשנת מס פלונית לשכר לימודיו, לרכישת ספרים וציוד אחר
 הדרושים ללימודיו וכן לתשלום שכר דירה במקום לימודיו, אם היה
 התלמיד גר עם משפחתו אילולא למד, ובלבד שלא יותר זיכוי בשל סכום

, ,  1-, הוצאות העולה על סכום הכנסת העבודה שלו באותה שנת מם.

 תיקון סעיף 47 22. בסעיף 47 לפקודה —

 (1) בסעיף קטן(א)(1), במקום ״80,000״ יבוא ״110,000״;
 (2) בסעיף קטן'(ב) לפקודה, במקום הדישה יבוא ״יחיד שבשנת המם שילמו
 הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל בעד תגמולים או קיצבה לטובתו או לטובת
 בן זוגו, או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר
 האוצר לשם שמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, יותר לו ניכוי הסכומים

 ^ששולמו כאמור ובלבד שהניכוי לא ייעלה על —״.

 תיקיןסעיף50 23. בסעיף 50 לפקודה, סעיף קטן(ב) — בטל, והסימן(א) — יימחק.

י דזפבר ר ב  ד

1 מוצע להעלות את 1/4 נקודת הזיכוי שזכאי  ך

 לה על פי סעיף 39 מי שאשתו עוזרת לו -
 ל־2/ ו נקודה אם הוא איננו זכאי לנקודת קיצבה בעד
 ילדים ול-3/4 נקודת זיכוי אם הוא זכאי לנקודת קיצבה
 בעד ילדים. בכך יושווה, לענין זה, מי שאשתו עוזרת

 לו בעסקיו עם מי שיש לו אשה עובדת.

1 סעיף 44 לפקודה דן בזיכוי בעד הוצאות 8 

 רפואיות מיוחדות. בסעיף קטן(ד) שלו הוא
 קובע כי יתירו זיכוי בישל הוצאות שהוצאו לשם קבלת
 טיפול רפואי מחוץ לישראל, ״ובלבד שהמנהל הכללי
 של משרד הבריאות או מי שהוא הםמיך לכך אישר כי יש
 הכרח לקבל את הטיפול הרפואי מחוץ לישראל. מוצע
 להבהיר את הנוסח ולקבוע בצורה חד-משמעית כי זיכוי
 בשל הוצאות לשם נסיעה לריפוי.לחוץ לארץ יינתן רק
 כאשר הנסיעה לחו״ל היא הכרחית לשם ריפוי שאינו

 ניתן להיעשות בישראל.

 סעיף 45 לפקודה ענינו זיכוי בעד מעוטי
 סעיף 19 יכולת, וזו לשונו:

 ״45. בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהיו לו
 בשנת המם אשה או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים
 למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם,
 או ילד משותק, עיוור או מפגר, תובא בחשבון נקודת

 זיכוי אחת.״

 סעיף 15 סעיפים 33(א) ו־(ב) קובעים כך:

 ״(א) פקיד השומה רשאי לסרב להתיר ניכוי הוצאות
 על פי חשבונות שהגיש נישום שלא ניהל פנקסים קבי

 לים, ולשום את ההוצאות לפי מיטב שפיטתו.
 (ב) נישום החייב בניהול פנקסי חשבונות בשנת מם
 פלונית ופנקסיו נמצאו בלתי קבילים בנסיבות מחמי
 רות, לא יותרו לו באותה שנה ניכויים וקיזוזים בשל
 חובות אבודים והפסדים ולא יוכר לו הפסד׳-ילאיותה

»\י" , : • • י • יי. \ . •י / י -  שנה.״ , . .
 סעיף קטן (ב) מחייב שלא להתיר ניכויים, קיזוזים
 והפסדים לנישום שלא ניהל פנקסים קבילים בנסיבות
 מחמירות. סעיף קטן(א) נותן שיקול דעת לפקיד השומה
 כשהוא דין במי שלא ניהל פנקסים קבילים שלא בנסיעות
 מחמירות, ומוצע לקבוע החמרה נוספת של אי התרת
 הפסדי העבר בשנה. שבה לא נוהלו פנקסים קבילים

 בנסיבות הפחות חמורות.

1 םעיף38(א), דן בחישוב המם של מי שיש לו 6 -  סעי
 אשה בעלת,הכנסות משלה והחישוב שלהם
 •נעשה במשותף, והוא קובע נקודות קיצבה ונקודות זיכוי
 שיינתנו בשל כך. רבע נקודת הזיכוי שלפי סעיף 36 ניתנת
 בעד נסיעה מהבית למקום ההשתכרות, ומן הדין לתיתה
 בשל כל מי שמשתכר. כיוצא בזה, מן הדין שהזיכוי הניתן
 לפי סעיף 45ב לפקודה לתלמיד מוסד להשכלה גבוהה

 יינתן בעד האשה נם כשנעשה חישוב משותף.

 172 הצעות הוק>1,1337!יח באדר;:ב׳התשל.״וז,: 27.3.1978



 24. אחדי סעיף 64 יבוא: זוו0פתסעיף64א
 ״סימן ד׳: חברות משפחתיות

 חברות משפחתיות 64א. (א) הכנסתה החייבת של חברה של בני זוג וילדיהם (להלן־־
 חברה משפחתית) והפסדיה ייחשבו, לפי בקשתה שתומצא לפקיד השומה
 לא יאוחד מחודש לפני תחילתה של שנת מם פלונית, כהכנסתו או

 הפסדו של אחד מחבריה שציינה בבקשה (בסעיף זה — הנישום), ויחולו ,
 הוראות אלה:

 (1) רווחים שחולקו מהכנסות החברה בשנים שהמם שהיא".
 , חייבת בו חושב על פי סעיף זה (להלן בסעיף זה — תקופת
 ההטבה) ידאו כאילו לא חולקו, וזאת אף אם חולקו לאחר
 תקופת ההטבה או לאחר שהחברה חדלה להיות חברה

 משפחתית?
 (2) שילמה החברה משכורות או שכד עבודה לחבריה, לא
 תחול עליה לגביהם חובת תשלום מם מעסיקים ומילווה חסכון

 המוטל על מעסיקים;
 (3) לענין סעיפים 9(14) ו־19 יראו חברה משפחתית

 כחברה;
 ץ (4) לענין מקדמות, יצורפו הסכומים המהווים בסיס למק

 דמות של הנישום ושל החברה;
 (5) ניתן לגבות את המם על הכנסת החברה, לרבות מקדמות,

 הן מהחברה והן מהנישום;
 (6) הפסדים שהיו לנישום לפני תקופת ההטבה אינם ניתנים

 לקיזוז כנגד הכנסת החברה;

ר ב ש י ה ר ב  ד

 להנחת דעתו של פקיד. השומה, כי עיקר התעסקותו הוא
 לימו^באותו מוסד״. מוצע שבמקום הפטור יינתן זיכוי
 בגובה25% משכר הלימוד, אך לא יותר מהכנסת העבו
 דה של התלמיד, ולא תהיה עוד הנבלה לענין נילו של

 התלמיד. -
 ההגבלות שבהוראה הקיימת היו קשות לביצוע ובעבר
 הצריכו מתן קונצםיות שונות בכדי שניתן יהיה להפעיל
 את ההוראות באופן סביר. ביהוד קשתה ההוראה בדבר
 הוכחת ״עיקר ההתעסקות״. ההוראה החדשה תאפשר
 מתן ההקלה לכל תלמיד המממן את לימודיו מעבודתו,
ל אלה כ  ותתבטא במתן זיכוי ממם, כלומר הקלה שווה ל
 שיש להם אותו שכר לימוד כשההגבלה היחידה היא
 תקרת הסכום שבשלו יינתן הזיכויבגובה הכנסת העבודה

• י י -  של התלמיד. .

 סעיף 47 (ב) מאפשר ניכויים של סכומים פעיף 22
 ששילם יחיד לקופת גמל בעד תגמולים או
 קיצבה לטובתו. לפי התיקון ניחן יהיה לנכות את התש
 לומים בכל מקרה שאחד מבני׳־הזוג שילם לטובת בן־

 זוגו או לטובתו הוא.

 מאחר שחרישה מדברת ׳בלשון רבים והםיפה בלשון
 יחיד, מוצע להבהיר שתינתן נקודת זיכוי אחת בשל כל

 נטול יכולת.

״ ״ (א) סעיף 45א דן בניכוי בשל תשלומים & 

 ע • ששילם יחיד בשנת המם לביטוח חייו או חיי

 אשתו ובשל סכומים ששילם לקופת גמל לקיצבה.
 לפי הנוסח של הסעיף יש ספק אם ניתן להתיר את
 הזיכויים הללו כאשר האשה שילמה תשלומים אלה.
 התיקון יבהיר שהזיכוי יינתן בכל מקרה שאחד מבני הזוג

 שילם לטובת עצמו או לטובת בן־זוגו.
 (ב) נישומים העובדים בשירות המדינה, בשירות רשו
 יות מקומיות או במוסדות ציבוריים אחרים שיש בהם
 פנסיה תקציבית, כאשר הם יוצאים לחופשה ללא תש־
 לום,'משלמים לגופים אלה סכומים הדרושים לשמירת
 רצף זכויותיהם. מוצע להתיר גם: במקרים כאלה את

 הזיכויים והניכויים.
2 לפי סעיף 9(1:0) הקיים יש פטור לתלמיד 1 

 ע ף שהסעיף המוצע חל עליו, אולם הוא ״לא

 יינתן לתלמיד כאמור שמלאו לו 30 שנה, אלא אם הוכיח

 הצעות• חוק 1337, י״ח ׳באדר ב׳.תשל״ח:/ז3.1978*27.:ה 173 י



 (7) במכירת מניה של חברה משפחתית יופחת מהתמורה,
 לענין סעיף 88 הן לגבי המוכר והן לגבי הקונה, סכום השווה
 לחלק מסכום הרווחים שהצטברו בחברה בתקופת ההטבה
 והיא לא חילקה אותם, כחלקה של המניה בזכויות רווחי
 ההברה; סכומים שהופחתו כאמור, לא יראו אותם כרווחים

 הראויים לחלוקה לענין סעיף 94ב.
 (ב) הברה משפחתית שביקשה להחיל לגביה את הוראותיו של

 סעיף זה לא תוכל לחזור כה מבקשתה לפני תום שלוש שנות מס.״

6 25. בסעיף 65 לפקודה - יקיז סעי1* 5  ח

, ובסופו יבוא ״כפי שצויין בקביעת פקיד השומה  (1) האמור בסעיף יסומן(א)
 שהודעה עליה הומצאה לאשה; דינה של קביעה כאמור כדין שומה לגבי הכנסת

 האשה״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא;
 ״(ב) בהשגה או בערעור על קביעה כאמור בסעיף קטן(א) לא ניתן

 להגדיל את שומת הכנסתה של האשה.
 (ג) נקבע סכום הכנסתה של האשה, בקביעה סופית שאיננה ניתנת

 עוד להשגה או לערעור, תתוקן לפיה השומה של האיש״.

 תיקון סעיף 66 26. בסעיף 0066(1) לפקודה, אחרי ״35״ יבוא ״36״ ואחרי ״45א״ יבוא ״45ב״.

ר ב פ י ה ר ב  ד

 &עיף 25 סעיף 65 לפקודה קובע לאמור:

 ״65. הכנסתה של אשה נשואה החיה עמ אישה יראו,
 לענין הפקודה, כהכנסתו של האיש והיא חחוייב על
 שם האיש ולא על שמה ולא על שם הנאמן שלה; אולם
 אם יש צורך בדבר אפשר לגבות מן האשה, אף עלפי
 שלא גשומה, חלק יחסי מן המס שחייב בו האיש, כיחס
 סכום הכנסתה של האשה אל סך כל הכנסתם של

 האישוהאשה.״

 למרות העובדה שניתן לגבות מהאשה חלק יחסי מהמם
 שחייב בו אישה, ביחס סכום הכנסתם של האיש והאשה,
 אין לאשה כל אפשרות להשיג ולערער על סכום ההכנסה

 שיוחס לה.

 סעיף זה מוחל כאשר היחסים בין בני הזוג אינם טובים,
 ובמצב זה תלויה האשד. באופן שהצינ בעלה את הענין.

 מצב זה איננו צודק, ובית המשפט הגבוה לצדק כבר
 העיר על כך. התיקון המוצע יאפשר לאשה להוכיח

 את גובה הכנסתה.

 מוצע להתיר לשני בני הזוג שיש להם חישוב םעיף 26
 נפרד זיכוי בשל הוצאות נסיעה למקום
 ההשתכרות, שבטעות, בעת חקיקת ההוראה שהעניקה
 זיכוי בעד נסיעה, לא ניתנה גם בסעיף זה. מוצע להתיר
 להם גם זיכוי בשל היותם תלמידים במוסד להשכלה

 גבוהה.

 ״ הםעיף שמוצע לתקנו קובע אלטרנטיבה
 ע ״ לחישוב ההכנסות של חברת ביטוח מביטוח

 חיים לא לפי התוצאות העסקיות הכוללות של עסקי
 הביטוח אלא לפי ההכנסות מהשקעות בלבד. הוראה
 זו נקבעה בשעתו, בהתחשב בכך שבשל ביטוח חיים ניתן
 לתבוע הפרשות לעתודות אקטואריות. לפי ההוראה
 המקורית, העתודות האקטואריות היו ניתנות ,להיקבע
 בידי חברת הביטוח לפי כללים שהיא עצמה קבעה;
 אולם מצד אחר, החובה לעשות את החישוב האלטרנטיבי

 בכל שנה היה בה משום הכבדה על החברה.

 בשנת 1968 שונתה ההוראה; מצד אחד ניתנה סמכות
 לבחון את סבירות ההפרשות, אך מצד אחר נקבע, בס
 עיף קטן (ב), כי החישוב האלטרנטיבי ייעשה רק אחת
 לארבע שנים. על פי הנסיון שנצבר במשך השנים, ולאור
 העובדה שנקבעו,כללים מוסכמים לחישוב העתודות
 האקטואריות, שוב אין צורך בהוראה זו, ומוצע לבטלה,

 בתוקף משנת 1975.

2 הכנסת חברה של בני־זוג וילדיהם אפשר 4 

 לראותה מבחינה כלכלית כהכנסת המשפחה
 ולשומה על שם אחד מבני המשפחה. התיקון המוצע
 מאפשר לשום הכנסה כזאת על שם יחיד אחד מבני המש
 פחה, לפי בחירת המשפחה> וקובע את ההוראות המת
 חייבות מהעובדה שהחברה עדיין קיימת כאישיות משפ

 טית בזמן שהשומה נעשית על שם היחיד.

 174 הצעות הוק 1337, י״ח באדר ב׳ תשל״ה, 27.3.1978



 ״גביית מס
 ממקבלי נכסים

 בנסיבות מיוחדות

 27. בסעיף 97(ב) לפקודה, במקום ״0035״ .יבוא ״35״. תיקון סעיף 97

 28. אחרי סעיף 119 לפקודה יבוא: \ הוספת סעיף 119א

 119א. היה לחבר־בני־־אדם חוב למס הכנסה ונתפרק או העביר את
 נכסיו ללא תמורה או בתמורה חלקית בלי שנותרו לו אמצעים לסילוק
 החוב האמור, ניתן לגבות את המם שהחבר חייב בו ממי שקיבל את הנכסים
 בנסיבות כאמור: ובלבד שלא יגבו ממי שקיבל את הנכסים יותר משווי
 הנכסים שקיבל ללא תמורה או מההפרש שבין התמורה החלקית ששילם
 לבין שווי הנכסים, ואם שולם מם בקשר להעברת הנכסים כאמור, לא

 יותר מהשווי כאמור פחות סכום המס ששולם.״

י •תיקון סעיף 121 ' .  29. בסעיף 121 לפקודה — ־ .
•  (1) בסעיף קטן (א) -

 (א) בפסקה (1), במקום ״66,000״ יבוא ״132,000״:
 (ב) בפסקה (2), במקום ״12,000״ יבוא ״24,000״;

 (ג) בפסקה (3), במקום ״24,000״ יבוא ״48,000״;
, במקום ״36,000״ פעמיים, יבוא ״72,000״.  (2) בסעיף קטן(ב)

 30. בסעיף 124 לפקודה, אחרי ״מיום קבלתה״ יבוא ״או במועד שנקבע בסעיף 132 תיקון סעיף 124
 להגשת הדו״ח, לפי המוקדם״.

 31. בסעיף 128(ב) לפקודה, המלים ״שלא יותר ניכויו בחישוב מם ההכנסה בשל אותה תיקון סעיף 128
 הכנסה״ - יימחקו.

 32. בסעיף: 131 לפקודה - תיקוןסעיף 131
 (1) בסעיף קטן(ג), אחדי ״סעיף קטן(א)(5)״ יבוא ״למעט דו״ח של שותפות״;

 (2) סעיפים קטנים (ד) ו־(ה) יסומנו(ה) ו־(ו) ולפניהם,יבוא:
. ת ו פ ת ו  ״(ד) שר האוצר רשאי לקבוע כללים לחיוב יחיד או ש

 בהגשת דו״ח מאושר בידי רואה חשבון ומתואם בידיו לצדכי המס.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ינתק את הזיקה בין קבלת ההכנסה לבין המועד הקובע
 למתן ההקלה.

 משום כך מוצע לקבוע שהזכות לקבלת ההקלה על
 פי הסעיף תהיה אם המס שולם תוך 30 יום מיום קבלת
 ההכנסה או במועד החוקי להגשת הדו״ח על אותה ההכ

 נסה, לפי המוקדם.

3 ההוראה הקובעת שמס חברות ששולם בשל ע 1  פ

 הכנסה מיוחדת איננו ניתן לניכוי בחישוב מס
 ההכנסה בשל אותה דכנםה, מופיעה בסעיף פעמיים -
 פעם ברישה לסעיף קטן(ב) ופעם בסעיף קטן(ג). מוצע

 למחוק את הפעם הראשונה.

3 לפי סעיף 131 (ג) לפקודה, דו״ח חבר־בני- 2 ^  פ

 אדם שאינו אגודה שיתופית צריך להיות
 מאושר ומתואם לצרכי מס בידי רואה חשבון. שותפות
 אף היא בנדר חבר-בני־אדמ, איך במקרים רבים השו
 תפויות הן קטנות ואין ענין בקבלת דו״ח מאושר ומתואם
 בידי רואה חשבון. בעבר נהגו לפטור חלק גדול מהשו

 תפויות מחובה זו לפנים משורת הדין.

2 סעיף 35 תוקן לפני זמן לא רב וההגדרה  י ך

 ע ״ שוב איננה בסעיף קטן(ג), משום כך מוצע

 להתייחם לסעיף עצמו ולא לסעיף קטן שלו.

2 ההוראה המוצעת תאפשר גבייתו של המם 8 

 ע ״ במקרים שבהם חברה שהיה לה חוב למס

 הכנסה העבירה נכסים, ללא תמורה או בתמורה חלקית,
 במגמה למנוע אפשרות לגביית המס. יי

 שר האוצר מכוח סמכותו על פי סעיף 120 ב פעץ» 29 תקרות ההכנסה צמודות כיום, לפי צו של
 לפקודה, ל-70% מעליית המדד. עתה, לאחר המהפך
 הכלכלי ובעקבות ההתייקרויות שנבעו ממלו, מוצעות
 תקרות הכנסה המותאמות, באופן חד-פעמי, למלוא

 העליה של המדד.
 מעיף 30 נישומים המדווחים על הכנסותיהם על בסיס
 מצטבר מצהירים על הכנסותיהם לפני
 שההכנסה נתקבלה בפועל. לגבי נישומים אלה המועד'
 של 30 יום מיום קבלת ההכנסה, הקבוע בסעיף 124
 כתנאי להקלה בשיעור המם על דמי מפתח או פרמיה,
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 33. אחרי סעיף 133 לפקודה יבוא: : ־<•
 ״הודעה על 134. אדם שבשנת מם פלונית פתח עסק או החל לעסוק במשלח-יד, או

 התחלת התעסקות ששינה את סוג עסקו או משלח-ידו, יודיע על כך בכתב לפקיד השומה

 שבתחום סמכותו נמצא העסק או מתנהל משלח-היד, תוך 60 יום מיום
 ההתחלה או השינוי כאמור.

 הוספת סעיפים
 134ו־134א

 או שינויה

 סמכות לפטור
 מהגשת דו״ח

 134א. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור
 בתנאים או ללא תנאים, מחובת הגשת דו״ח את המפורטים להלן:

 (1) מי שעיקר הכנסתו היא הכנסת עבודה;

 (2) מי שהכנסותיו אינן מעבודה, מעסק או משלח־יד והן
 לא עלו על סכום שהוא פי שלושה מסכום נקודות הזיכוי שעל

 פי סעיפים 34 ו-36;

 (3) תושב חוץ.״ -

 34. בסעיף 135 לפקודה -
 (1) בפסקה (1), אחרי ״לנקודות קיצבה״ יבוא ״או על נכסים שהוא משמש

 לגביהם כנאמנו של אדם אחד״;
 (2) בפסקה (2), אחרי ״בקשר לכך״ יבוא ״וכן רשאי הוא לדרוש מבעל-
 העסק או משלח־היד או מפקיד אחראי שלהם לגלות היכן מצויים פנקסים,
 חשבונות ומסמכים כאמור ולהיכנס למקום הימצאם ולבדקם ולדרוש הסברים׳׳•

 (3) אחרי פסקה (3) יבוא:
 ״(4) רשאי פקיד השומה להזמין כל אדם היכול, לפי דעתו,
 להעיד בענין ההכנסה שיתייצב לפניו ולחקור אותו בשבועה
 או שלא בשבועה, ולדרוש מאדם כאמור למסור לו מסמכים
 הנוגעים לאותה הכנסה, ובלבד שפקיד או מורשה או עובד
 של הנישום או כל אדם אחר המועסק בעניניו על יסוד של
 מהימנות אישית לא ייחקר אלא על פי דרישתו של הנישום
ו של ג ו לא יחקור פקיד השומה מיזמתו הוא את בךז , כן  ו

 החייב במס, ילדיו או הוריו.״

 תיקון סעיף 135

ר ב ם י ה ר ב  ד

 מראה כי דרישת דו״חות מכל השכירים במדינה, וכן
 ממי שיש לו הכנסה שאיננה מתחייבת במס, או מתושבי חוץ
 ברוב המקרים, איננה ניתנת לביצוע בתנאים הנוכחיים.
 משוט כך מוצע י להעניק לשר האוצר, באישור ועדת
 הכספים של הכנסת, סמכות לפטור נישומים כאלה,

 בתנאים או ללא תנאים.

3 הסמכויות הנוספות שמוצע בסעיף זה להע 4 

 פ  ניקן לפקיד השומה, מטרתן לאפשר לו ל
 ע  עול ביתר יעילות ולרכז את כל המידע שיאפשר לו ל

 שות שומה נכונה.

 לעומת זה ישנם יחידים שהיקף עסקיהם נדול עד כדי
 כך שיש מקום לדרוש מהם דו״ח מאושר ומתואם בידי
 רואה חשבון. משום כך מוצע להסמיך את שר האוצר
 לקבוע כללים שלפיהם יידרשו שותפויות ויחידים להגיש

 דו״ח מאושר ומתואם בידי רואה חשבון.

ע _״ לסעיף 134 החדש: לפי החוק הקיים אין  פ

" חובת דיווח מיידית על התחלת התעסקות  י
 או שינויה, וקביעת החובה תאפשר את בגייתה של רשת

 נישומים מעודכנת.
 לסעיף 134א החדש: הנסיץ שנצבר מאז הופעלה
 הרפורמה והוטלה עמה חובת דיווח כללית,
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 הוספת סעיפים
 145א

 ו־145ב

 תיקון סעיף 149

 תיקון סעיף 159א

 פסילת ספרים
 בשל אי רישום

 תקבולים

 35. אחרי סעיף 145 לפקודה יבוא: 1
 ״סמכות,לשום 145א. רשאי פקיד השומה לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו

ם מיחזדימ החייבת של נישום שהוא בעל עסק זעיר מסוג שקבע שר האוצר, וניהל י י ק מ  ג

 את רישומיו כנדרש בהוראות הנציב לפי סעיף 130, אם סבור פקיד
 השומה שהבנסת הנישום לפי רישומיו איננה סבירה, ובלבד שלא יראו את

 ן פנקסיו של הנישום כבלתי קבילים בשל כך.

 145ב. נישום הרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה, חשבו
 נית, ספר פדיון יומי או תעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות
 הנציב מכוח סעיף 130, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי
 .. .. . אותן הוראות, יראו את פנקסיו כבלתי קבילים; נישום שפעמיים או יותר
 בשנת מם לא רשם תקבול שהוא חייב לרשמו כאמור, חזקה שפנקסיו גם
ת  בשתי שנות המם שקדמו לאותה שנה ׳׳אינם קבילים, אף אם רוחותיו נ
 קבלו והשומות נערכו לפיהם, אלא אם הוכיח הנישום, בערעור שהוגש
 לבית המשפט המחוזי על השומה שהוצאה בעקבות פסילת הספרים כאמור,

 שההכנסה שהצהיר עליה לאותן שנים היא סבירה.״

 36. בסעיף 149 לפקודה, במקום ״סעיף 145״ יבוא ״פקודה זו״ ובסופו יבוא ״או סעיף
. י ך י נ ע  153, לפי ה

 37. בסעיף 159א לפקודה -
 (1) בסעיף קטן (א), כמקום ״הסכום המוצמד״ •יבוא ״אותו סכום״ וכסופר
 יבוא ״לענין זה, שיעור העליה של המדד ייקבע לפי העליה שבין המדד האחרון
 שהתפרסם לפני תחילת התקופה לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני סוף

 התקופה״;
 (2) כסעיף קטן(ב), במקום ״60 יום״ יבוא ״90 יום״;

 ן (3) בסעיף קטן(ד), הסיפה המתחילה במלים ״לענין זה״ — תימחק.

ר כ ס י ה ר ב  ד

fi א לפקודה ענינו החזר מס יתר159 סעיף ^ 7 g 

 בעקבות דו״ח, בצירוף הפרשי הצמדה
 וריבית.

 י (1) נקיטת לשון ״אותו סכום״ באה להסיר כל ספק
 שמא הסכום המוצמד שיש להחזירו הוא הסכום המקורי

 בצירוף הפרשי הצמדה, ולהבהיר שאין הדבר כך.

 ״זיי>המדדים מתפרסמים׳ תמיד באיחור, ומאחר שהמועד
 להחזר היתרה בתוספת הפרשי .הצמדה המחושבים
 על פי המדד, הוא מוגבל, מוצע לקבוע כי המדד

 למועד כלשהו יהיה זה של,החודש שקמט:לאותו מועד.

 (2) התקופה של 60 יום להחזר יתרת מס לנישום
 נמצאה קצרדדמדי. ?ברוב המקרים אין מגגנון המסים יכול

 לעמוד בכך ומשום כך מוצע להאריכה.

 (3) ההוראה שלפיה ״המדד לסוף החהופה יהיה
 המדד האחרון שפורסם' לפני החזרת היתרה״ נעשתה

 מיותרת לאור התיקון לפי פסקה(1) לעיל. .

 לסעיף 145 א החדש: בדעת הממשלה להקל
 . ~ בדרישות לניהול פנקסים לגבי רוכלים ועס
 קים קטנים, אולם אין להתעלם מהאפשרות שרמה נמוכה
 של ניהול פנקסים לא תמיד תאפשר להניע להכנסה נכו-
 נכונה. משום כך מוצע ־לאפשר לפקיד השומה, במק
 רים שהוא חושב שהתוצאה העולה מפנקסים אלה היא
 בלתי סבירה, לשום את ההכנסה לפי מיטב שפיטתו.
 מאחר שהפנקםים נוהלו לפי הדרישה לא יחולו ההוראות

 המחמירות עם מי שניהל פנקסים בלתי קבילים.

 לסעיף 145 ב החךש: מי שמנהל פנקסים שהוזן־׳־חייב
 בניהולם ואינו רושמ בהם תקבולים,־הריהו מנהל פנקסים

 כוזבים ומוצע להתייחם כך לאי-הדישום.
 t , , 1סעיף áb _״ מוצע כי סעיף 149,״המחייב משלוח הודעת

 שומה, יתייחס לכל שומה שהוצאה על פי
 הפקודה ולאו דווקא לשומה על פי סעיף 145. כן מוצע
 לחייב שבהודעה יצויין לא רק כי אישום יש זכות השגה
 על פי םעיף 150 אלא גם, לפי הענין, שיש לו זכות

 ערעור על פי סעיף 153.
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 38. בסעיף 164 לפקודה, אחרי ״סעיף 9(7א)״ יבוא ״של סכום המתקבל עקב היוון
 קיצבה שאינו פטור על פי סעיפים 9א או 9ב, או של סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף

 18 (ב) והמהווים הכנסה בידי מקבלם״,

 39. בסעיף 181 לפקודה, אחרי ״בתשלום מס בעבר״ יבוא ״או לא נשום בעבר״,

 40. בסעיף 187 לפקודה —
 (1) בסעיף קטן(א), כמקום פסקה (1) יבוא:

 ״על סכומי מם לשנת מם פלונית, שלא שולמו עד למועד שנקבע להגשת
 הדו״ח לפי סעיף 132, יוטלו על הנישום בעד התקופה החל מהמועד
 האמור ועד ששה חדשים ממנו — ריבית של 26% לשנה, ומאותו מועד —
 הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א(א); אולם לגבי אדם
 שהכנסה מריבית בידיו מהווה הכנסה לפי סעיף 2 (1) תבוא לענין זה
 תום שנת המס או תום תקופת השומה המיוחדת במקום המועד להגשת

 הדו״ח.״
 (2) בסעיף קטן(ב)(1), במקום ״מתום שנת המם שלגביה הוגש הדו״ח״ יבוא

 ״מיום הגשת הדו״ח לאותה שנה״.

 41. בסעיף 188 לפקודה -
 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״רשאי פקיד השומה להטיל״ יבוא ״יוטל״.

 ובמקום ״50 לירות״ יבוא ״300 לירות״;
 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״50 לירות״ יבוא ״300 לירות״;

 (3) בסעיף קטן(ד)(1), במקום ״50 לידות״ יבוא ״300 לירות״;
 (4) בסעיף קטן(ד)(2), במקום ״100 לירות״ יבוא ״600 לירות״;

 (5) בסעיף קטן נד)(3), במקום ״200 לירות״ יבוא ״1,200 לירות״;
 (6) אחרי סעיף קטן(ה) יבוא:

 תיקון םעיף 164

 תיקון סעיף 181

 תיקון סעיף 187

 תיקון סעיף 188

ר ב פ י ה ר ב  ד

 קביעה זו היתה מבוססת על הרעיון כי תשלום ריבית
 איננו סנקציה כנגד הנישום על כך שלא שילם בזמן את
 המגיע ממנו, אלא תשלום בעד שימוש בכספי האוצר;
-  ומשם כך בין אם יכול היה לשלם את המס ובין אם לאו

 משלא עשה כן היה עליו לשלם ריבית.

 הנסיון הראה שהוראה זו איננה נתפסת ואיננה מתקבלת
 בציבור והיא מעוררת התמרמרות רבה מצד מי שלא
 יכלו לשלם משום שלא ידעו כמה עליהם לשלם. מוצע
 לחזור לשיטה שנתקבלה בזמנו אך בוטלה בטרם הופ
 עלה, שיטה של תשלום הריבית החל מהמועד החוקי
 להגשת הדו״ח; אולם לגבי מוסדות כספיים־וחברות
 ביטוח שאצלם באמת תופס ענין השימוש בכסף - יישארו

 ההוראות הקיימות.

 סעיף קטן(ב) ו 1) יותאם לשינוי שבסעיף קטן(א).

 במגמה לגרום להגשת דו״חות במועד, מוצע פעיף 41
 להגדיל פי ששה את הקנסות על אי הגשת
 דו״חות במועד. עם זאת, מאחר שלעתים קרובות הסיבה
 לאי הגשת הדו״ח במועד היא אי קבלת הטפסים המת
 אימים המעידים על כך שנוכה מס במקור - מוצע, בד

 _ גביית מט בדרך של ניכוי המם במקור היא
 ע ״ הדרך היעילה ביותר ומוצע להחילה על

 כל סכום המתקבל עקב היוון קיצבה, ועל סכומים
 שמשלמת הברח מעטים לבעלי השליטה בה.

 לפי הנוסח הקיים של סעיף 181 לפקודה,
 ע י מי שהיה בעבר שכיר ולא נישום איננו חייב

 בתשלום מקדמות בשנה שבה הוא הפך לעצמאי. מוצע
 לתקן זאת ולקבוע כי הוא יהיה חייב בתשלום מקדמה

 לפי המם המשוער שיהיה חייב בו באותה שנה.

 סעיף 187 (א)(1) לפקודה, כנוסחו בתיקון
 ע ^ הפקודה משנת תשל״ה, קובע לאמור:

 ״(1) על סכומי מם לשנת מם פלונית, שלא שולמו
 עד תום שנת המם, תוטל על הנישום בעד התקופה
 שמתום שנת המס ועד ליום התשלום, מתום שנת המם
 ועד ששה חדשים מתומה - ריבית של 15% לשנה,
 ומאותו מועד - הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם
 בסעיף 159א(א); לגבי מי שיש לו תקופת שומה מיו
 חדת תבוא לענין זה תום תקופת השומה המיוחדת

 במקום תום שנת המס.״
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 ״(0 אדם החייב לנכות מם במקור מסכומים שהוא משלם ולא נתן
 למי שמתשלומיו נוכה מם את הטפסים המעידים על הסכומים ששולמו
 י לו והמס שנוכה, במועד שנקבע לכך, רשאי פקיד השומה להטיל עליו

 קנם בסכום של 100 לירות בשל כל אדם שלא נמסר לו הטופס״. י

 42. בסעיף 190 לפקודה — תיקון סעיף 190

סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יסומנו(ג) ו־(ד) ולפניהם יבוא: x (1) 
 v ״(א) (1) לא שילם אדם מקדמות שהוא חייב לשלם במועד שנקבע

- יווסף על הסכום שלא שולם במועד קנם בשיעור של 2%
 מסכום הפיגור לכל 15 ימים של פיגור, עד למועד שנקבע

 בסעיף 132 להגשת הדו״ח.
 (2) ביקש אדם הפחתה מסכום מקדמותיו והתברר לפי הדו״ח
 שהגיש, שהמם על פי הדו״ח עולה על היתרה לאחר ההפחתה,

 ישלם על סכום ההפחתה — אך לא יותר מאשר על ההפר^׳
 שבין הסכום שעליו הצהיר בדו״ח לבין יתרת המקדמות
 , לאחר ההפחתה — קנם של 2% לכל 15 ימים החל במחצית
 שנת המם או תקופת השומה המיוחדת ועד למועד שנקבע
 בסעיף 132 להגשת הדו״ח, או לגבי תשלום פלוני, עד

 1 מועד התשלום - לפי המוקדם; לענין זה, אם שולם סכום ו

 כלשהו על חשבון המקדמות, יזקפוהו תחילה על חשבון היתרה.
 (כ) לא העביר אדם לפקיד השומה מס שניכה במקור במועד
 שנקבע לכך, יווסף על סכום הניכוי שלא העביר קנס בשיעור של 2%

 לכל 15 ימים של פיגור.״

 (2) בסעיף קטן(ג), אחרי ״לא שילה אדם סכום״ יבוא ״אחר״.

י ״ולא תיקון סעיף 191ב אחר / ,  43. כסעיף 191כ לפקודה, אחרי ״לשנת מס פלונית״ יבוא ״או לחלק ממנה
/ ובסופו יבוא ״ובלבד  ניהלם״ יבוא ״או שניהלם דק בחלק מהתקופה שבה היה חייב לנהלם׳
 שמי שחוייב בניהול פנקסים לראשונה בשנת מס פלונית והחל לנהלם לאחר המועד שהיה
 חייב להתחיל בניהולם, יחולו התוספות האמורות רק לגבי התקופה שבה היה חייב בניהול

 הפנקסים ולא ניהלם״.

 44. בסעיף 215 לפקודה, במקום ״מאסר שלושה חדשים או קנם 1,000 לירות״ יבוא תיקון סעיף 215
 ״מאסר שנה או קנם 20,000 לירות״.

ה ג פ  ה

4 מטרתו של התיקון המוצע היא להבהיר את ע 3  פ

 הנוסח של הסעיף כדילמנוע טענה כי נישום
 שניהל את ספריו רק בחלק מהשנה יצא ידי חובת
 ניהול הפנקסים לאותה שנה, ואיננו חייב בשיעור מוגדל

 של מם.
 עם זאת מוצע להקל עם מי שנתחייב לראשונה בניהול

 פנקסים ואיחר בהתחלת הניהול.

 סעיפיה. 44 בסעיפים אלה מוצע להחמיר את העונשים
 עד 51 במגמה להביא לתשלום מם אמת.

 ד כ הי

 בבד עם הגדלת הקנסות על הנישום, להטיל קנם גם על
 מי שהיה חייב להמציא לנישום טופס המעיד על ניכוי

 הממולא עשה זאת במועד.

 ~ . ,״ במסגרת המאמצים להעמקת הגבייה מוצע
 ^ להכפיל את הקנס על אי תשלום מקדמות
 במועד ועל אי העברת ניכויים, וכן מוצע להטיל קנס
 על מי שמקדמותיו הוקטנו לפי בקשתו והתברר לאחר
 מכן, על פי הדו״ח שהוא הגיש, כי לא היה יסוד להקטנת

 המקדמות.
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 הפרעה בשעת
 מילוי תפקיד

 העברת נכסים
 בכוונה למנוע

 גביית מם

 הוספת סעיפים
 216א ו־216ב

 ה ד ו ק פ  תיקון סעיף 216 45. בסעיף 216 ל

 (!) בדישה, במקום ״20,000 לירות״ יבוא ״50,000 לירות״;
 (2) אחרי פסקה (6) יבוא:

 ״(7) מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמה, שובר קבלה,
 חשבונית, ספר פדיון יומי או תעוד אחר על פי הוךאות
 הנציב מכוח סעיף 130 ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב

 לרושמו על פי אותן הוראות.״ ,

 46. אחרי סעיף 216 לפקודה יבוא:
 ״תקיפה אי 216א. (א) מי שתוקף אדם הממלא תפקידו בביצוע פקודה זו או מועסק

 בביצועה, בכוונה להכשילו, או כשהתוקף מזויין בכלי יריה או כלי אחד,
 דינו — מאסר חמש שנים.

 (ב) העושה מעשה המכוון להפריע לאדם כאמור בסעיף קטן(א)
 מלמלא את תפקידו כדין או להכשילו בכך, דינו — מאסר שלוש שנים.

 216ב. (א) אדם שהעביר את נכסיו לאחר בלא שהעביר את השליטה
 בהם, מתוך כוונה למנוע גביית מם שהיה חייב בו או שהוא עתיד להתחייב
 בו, ובחבר־בני־אדם—מי שהביא להעברה כאמור, דינו — מאסר שנתיים

 או קנם 250,000 לירות.
 (ב) חילק אדם מנכסי חברה בין חבריה ביודעו שתלוי ועומד
 כנגד החברה חוב מס, דינו — מאסר שנתיים או קנם 150,000 לירות,

 ובלבד שלא יעלה סכום הקנס על סכום החוב.״

 47. בסעיף 217 לפקודה, במקום ״30,000 לירות״ יבוא ״100,000 לירות״.

 48. בסעיף 218 לפקודה, במקום ״מאסר ששה חדשים או קנם 1,000 לירות״ יבוא ״מאסר
 שנתיים או קנס 50,000 לירות.״

 49. בסעיף 219 לפקודה, במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״50,000 לירות״.

 50. בסעיף 220 לפקודה, במקום ״80,000 לירות״ יבוא ״250,000 לירות״.

 51. בסעיף 221 לפקודה, במקום ״הקנס הגבוה ביותר״ יבוא ״פי שניים מהקנס הגבוה
 ביותר״.

 52. (א) תחולתם של סעיפים 5 (4), (6), (9) ו־(13)(א) ו־(ה), 7, 8, 9, 10(1), 12
 ו-23 - לגבי שנת המם 1975 ואילך.

 (ב) תחולתם של סעיפים 1 (4), 11 (1) לגבי ״מילווה חדש״, 16, 17, 19, 25, 26,
 27, 32 (1), 33 לגבי הוספת סעיף 154א, 37, 40 ו־41(6) — לגבי שנת המם 1977 ואילך.
 (ג) תחולתב של סעיפים 4(1), 5(2) (ג),(5), (7), (11), (13) (ב) עד (ד), 6,
 10 (2), 14 (2), 15, 17, 21,20, 22, 24, 32 (2) לגבי יחיד, 35 לגבי הוספת סעיף 145 א,

, 42 ו־43 — לגבי שנת המם 1978 ואילך.  39, 41 (1) עד(5)

 הוראות מעבד 53. (א) מי שנקבע לגביו כי איבד 100% מכושר עבודתו לענין סעיף 9(5) לפקודה
 לפני תיקונו כחוק זה, יראוהו כאילו נקבעה לו נכות של 100%.

 (ב) חברה של בני־זוג וילדיהם שהגישה, תוך חדשיים מיום פרסומו של חוק זה,
 בקשה שתיחשב כחברה משפחתית משנת המם 1978, יראוה כאילו הגישה את הבקשה במועד,

 לענין םעיף 64א(א) לפקודה.

 תיקון סעיף 217

 תיקון סעיף 218

 תיקון סעיף 219

 תיקון סעיף 220

 תיקון סעיף 221

 תחולה
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 המחיר 5 לירות גד0ם בדפוס הממשלה, ירושלים.




