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 מתפרסמת בזה־ הצעת חוק ממעס הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה(מם׳ 34), תשל-׳ט-1979

 תיקון סעיף 9א 1. בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה « (להלן — הפקודה) -
 (1) בסעיף קטן (א)׳ בהגדרת ״קיצבה מזכה״׳ במקום ״8,300״ יבוא
 ״12-500״, ובסופו יבוא ״קיצבה שחלק ממנה הוון - תבוא בחשבון לענין זה

 הקיצבה שהיתה משתלמת אילולא ההיוון״;
׳ במקום ״25%״ יבוא ״30%״ ובמקום ״83״ יבוא ״150״;  (2) בסעיף קטן(כ)

׳ במקום ״8/300״, פעמיים׳ יבוא ״12,500״;  (3) בסעיף קטן(ג)
 (4) בסעיף קטן(ה)׳ במקום ״יופחת סכום הקיצבז: שהוונה מהסכום הפטור של

 הקיצבה״ יבוא ״יופחת השיעור שהוון מהשיעור הפטור של הקיצבה״. י

 תיקון סעיף 9ב 2. בסעיף 9ב לפקודה, במקום ״25%״ יבוא ״30%״.

 הוספת סעיף 20ב 3. אחרי סעיף 20א לפקודה יבוא:

 ׳׳ניבוי בשל 20ב. בקביעת הכנסתו החייבת של תושב ישראל ששילם מזונות לתושב

^ ך חוץ על פי פסק דין של בית משפט בחוץ לארץ׳ יותר לו ניבוי של אלתו י י ? . . . , . 
ץ חלק מסכום המזונות העולה על סכום שקבע שר האוצר באישור ועדת ו ז ב ז ש י  ח

 הכספים של הכנסת.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לדוגמה: אם הקיצבה המקורית היתה 1,000 לירות,
 25% מהם פטורים ממס, והסכום שהוון הוא 250 לירות,
 הרי שכל החלק המהוון פטור ואילו יתרת הקיצבה חייבת
 כולה. אס לאחר זמן עלה סכום הקיצבה ל־2,000
 לירות, והסכום הפטור הוא 500 לירות (25%), הסכום
 שמופחת מסכום הפטור נשאר 250 לירות - שכן ההוראה
 הקיימת מתייחסת לסכום הפטור ולא לשיעור הפטור.
 לפי התיקון המוצע יופחתו מסכום הקיצבה המוגדלת

 25% ממנה, ובדוגמה זאת - 500 לירות.

 פ _ 3 סכומים שפוסקים בתי משפט.בחוץ לארץ

 כדמי מזונות, כשהם מתורגמים ללידות
 ,ישראליות, גבוהים בדרך כלל במידה ניכרת מהסכומים
 הנפסקים בארץ ולעתים אינם משאירים בידי החייב
 בתשלומם אמצעי מחיה מספיקים. מוצע להתחשב במצב
 ולאפשר לנכות את החלק על הסכום העולה על מה

 שפוסקים בדרך כלל בארץ.

 רצפת הסכום שיותר לניכוי תיקבע בידי שר האוצר
 באישור ועדת הכספים של הכנסת; ההגבלה המחייבת
 פסק־דין של בית משפט בחוץ לארץ תצמצם אפשרות

 של ניצול ההוראה לרעה.

 פעייפיס (א) סעיף 9א(ב) פוטר ממס, בתנאים מסדי
 ! ו־2 מים, 25% מקיצבה מזכה שמקבל אדם או
 מקבלים שאיריו. ״קיצבה מזכה״ היא ״אותו חלק מהקיצ־
 בה או מסך כל הקיצבאות שמקבל אדם ושאינו עולה על

 8,300 לירות לחודש־.
 מוצע להגדיל הן את סכום הקיצבה המזכה והן את
 'שיעור החלק הפטור, ובכך להקל על פנסיונרים או

 שאיריהמ.

 (ב) סעיף 9א(ה) קובע כי ״סכום המתקבל עקב
 היוון קיצבה פטורה - פטור אף הוא ממם; ניתץ פטור
 על קיצבה שהוונה, יופחת סכום הקיצבה שהוונה מהסכום

 הפטור של הקיצבה״.
 מהוראות אלה יוצא שבמקרה של היוון חלק
 מהקיצבה, חל הפטור של 25% רק על חלק הקיצבה
 שנותר לאחר ההיוון ולא על הקיצבה במלואה. מוצע
 לתקן את הגדרת ״קיצבה מזכה״ כך שהיא תבלול את
 מלוא סכום הקיצבה, לפני שהוון חלק ממנה; על ידי

 בך יינתן הפטור של25% על מלוא הסכום.
 מההוראות האמורות עולה נם זאת, שאם בזמנו הוון
 חלק מהקוצבה שהתבטא בםכום מסויים, יישאר סכום
 זה סכום הפטור שיופחת גם אם סכום הקיצבה גדל

 בהרבה, כתוצאה מאינפלציה או גורם אחר.

 1 דיני מדינה ישר»ל, נוסח. הדש 6, עמ׳ 120.
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 4, בסעיף 32 (9) (א)(2) לפקודה, כמקום ״000,*8יי יבוא ״9,500״. תיקון מניף 32׳

ןסעיף41 קו , תי בפסקה (1), אחרי״34״ יבוא״36״ דה,  5, בסעיף 41לפקו

י . , תיקון &יף 44 4 >א) לפקודה ־ . * י ף 4 י ע ס  6* ב
 (1) בדישה, במקום. ״לפי סעיף 37 או״ יבוא ״לפי סעיף 37, או של אשתו
 שהכנסותיה מחושבות בנפרד לפי סעיף 66, או של בן משפחתו שבעדו הוא

 זכאי״, ׳ובסופה יבוא ״ובלבד שלא יינתן זיכוי בשל סכומים שהאשה תבעה ,
rcn (א) כעדמ זיכוי לפי םעיף 66 

 , (2) בפסקה (1), במקום ״2,000״ יבוא ״5,000 או סכום גבוה מתר שקבע
 שד האוצר באישור ועדת הכספים של הכבסת״ז

 (3) אחרי פסקה (2) יבוא: ;,
 ״(3) בסעיף זה, ״טיפול רפואי״ — לרבות ביטוח רפואי

 שלא תבעו בשל תשלומים בעדו ניכוי לפי סעיף 47ב.״

 7. בסעיף 45 לפקודה, אחרי ״או מפגר״ יבוא ״או שהיה לאשתו הורה או ילד כאמור״. תיקון סעיף 45

 8. בסעיף 45א(ד) לפקודה, במקום ״900״ יבוא ״3,000״. תיקון סעיף 45א

י תיקון סעיף ד4ב  9. בסעיף 47ב. לפקודה - י

 (1) האמור בסעיף יסומן גא), ובי, אחרי ״ביטוח רפואי״ יבוא ״למעט ביטוח
 רפואת שיניימ״;

ר כ פ ז י ז ד ע  ר

 חולים והמניע לכ־5,000 לירות. כמו ק מוצע שסכום
 זה לא יתעדכן אוטומטית בנהתאס לעליית המדד וניתן
 יהיה לשקול מפעם לפעם אם להעלותו(ובכך להרע את

 מצב הנישום) אם לאו.
 הוראות אחרות בסעיפים אלה מכוונות למנוע מתן
 הטבות כפולות לפי סעיפים שונים בשל אותן הוצאות
 ריפר, ולהבטיח שאשה שיש לה חישוב נפרד לא תאבד

 את זכותה לניכוי בשל הוצאות רפואיות.

 •פעיף 1
 התיקון לסעיף 45 מרחיב את חוג נטולי
 'היכולת שבשלהם ניתן זיכוי וכולל בו גם
 נטולי יכולת שהם קרוביה של האשה ואינם קרובים של

 הבעל.

 סעיפים הסכום, שבעדו ניתן.זיכוי בעד ביטוח ותג־
 8 ו־0! מולים לא עודכן לאחרונה; מוצע לעדכנו
 ולהעלותו ל־3,000 לידות וכן לכלול אותו בין הסכומים

 המתעדכנים אוטומטית בהתאם לעליית המדד.

 מוצע לאפשר ניכוי מחצית מדמי הביטווד סעיף 9
 שמשלם יחיד בשל ביטוח רפואת שיניים,
 מכיון שרפואת שיניים איננה ניתנת במסגרת הטיפול הד־

 פואי שקופות החולים מספקות לחבריהן.

 הסכום של 8,000 לירות המופיע בסעיף סעיף 4
 32 (9) (א)(2) לפקודה - בטעות לא עודכן
 בתיקון מם׳ 33 לפקודה, למרות העובדה שבהוראה
 המשלימה שבפסקת משנה (ב) הוא הועלה ל־9,500

 לירות.

 מוצע לתקן את הסעיף כך שאשה שנישאה פעיף 5
 בתוך שנת המם לא תפסיד את החלק היחסי
 מנקודת הדכד בעד נסיעה למקום ההשתכרות בשל
 תקופת רווקותה, כשם שאין היא מפסידה את החלק
 . היחסי מזיכוי התושב ומנקודות הקיצבה והזיכוי בעד

 ילדים.

 פעיפיפ (א) ההוצאות לביטוח רפואי חוםכות מה־
 6 ו־10 מבוטח את ההוצאה בעד טיפול רפואי ומ
 שום כך מהיע לכלול גם הוצאות אלה במונח הוצאות

 בעד טיפול רפואי.

 (ב). הוצאות רפואיות רגילות שמוציאה משפחה
 אינן מקנות זיכוי מהמם; הסכום המבטא כיוס הוצאות

 אלה הוא 2,000 לירות.
 לאור העובדה שמוצע כי ביטוח רפואי יהיה בגדר
 טיפול רפואי, יש לצרף להוצאות שבשלהן לא ניתן הזיכוי;
 בהמתן הוצאות נורמליות, גם את הסכום המשתלט לקופת



 (2) אחרי סעיף קטן נא) יבוא:
 ״נב) יחיד ששילם בשנת מס סכומים כעד ביטוח רפואת שיניים
 בהתאם לתכנית שאישר שר האוצר לאחר התייעצות עם שר הבריאות,
 יותר לו ניכוי מחצית הסכום ששילם אך לא יותר מסכום שקבע שר

 האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.״

 תיקון סעיף 20!» 10. בסעיף 120א לפקודה, בהגדרת ״הנחות סוציאליות׳*, במקום ״הסכומים הנקובים
״ יבוא ״הסכום הנקוב בסעיף 44 (א)(1) כתקרת הסכומים שבשלהם יותר ( 1 ) ׳ א  בסעיף 44 ג

 זיכוי, הסכום הנקוב בסעיף 45א(ד)״.

 תיקון טעיף 75! 11. בסעיף 175 לפקודה -

 נ1) במקום כותרת השוליים יבוא ״מקדמות״;
 (2) האמור בסעיף יסומן(א), ובו, במקום ״יחיד׳/ פעמיים, יבוא ״נישום״;

 (3) אחדי סעיף קטן(א)1האמור יבוא:
 ״(ב) חבר בני־אדם, שבשנת המס הקובעת הילק ליחיד שהוא בעל
 שליטה בו כמשמעותו בסעיף 32(9) דיבידנד הניתן לניכוי לסי סעיף
 127 (ב)(2), או שילם לו סכומים כאמור בסעיף 18 נב) למעט משכורת
 חדשית רגילה והחזר הוצאות (להלן בסעיף זה — תשלומים לבעל שליטה),
 יהיה סכום המקדמות שלו כסכום שהיה משתלם באותה שנה אילולא שולמו

 התשלומים לבעל השליטה.

 (ג) סכום המקדמות של חבר־בני־אדם יוקטן בסכום המם שהוא
 ניכה על פי סעיף 161 (א) מדיבידנד הניתן לניכוי לפי סעיף 127 (ב) נ2)

 או על פי סעיף 164 מתשלומים לבעל שליטה.״

 ביטול מעיף 176 12, סעיף 176 לפקודה - בטל.

ה 13, (א) האמור בסעיף 1 נ1) ו־(3) בא במקום התאמת הסכומים של ההנחות הסוציאליות ^ י ח ׳ ת ג י י ° 
ה למדד ב״1 באפריל 1979 לפי סעיף 120ב לפקודה. * י ה 1 י  י

 (ב) האמור בסעיף 4 תחילתו ביום י״ג באלול תשל״ח (15 בספטמבר 1978) והוא
 בא במקום ההתאמה למדד שדדתה אמורה לחול לגבי ההנחות הסוציאליות ב־1 באוקטובר

 1978 לפי סעיף 120ב לפקודה.
 (ג) תחילתו של סעיף 10 לגבי הסכום הנקוב בסעיף 44 (א)(1) ביום כ״ט באלול

 תשל״ח (1 באוקטובר 1978).
 (ד) תחולתו של סעיף 11 (3) לגבי מקדמות שיש לשלמן בשנת המס 1979 ואילך.

 (ה) תחולתן של יתר הוראות חוק זה - לגבי שנת המס 1979 ואילך.

ר כ מ י ה ר ב  ד

 סעיפיפ מוצע לאחד את שיטת החיוב במקדמות דמה האחרונה של חבר־בני־אדם היא מחוץ לשנת המס,
 11 ו־12 ולהשוות את החברות ליחידים. דבר זה לא דבר המקשה על הביצוע.

 רק יביא לפישוט ולהקלה למנגנון גביית המסים אלא גם
 יחלק את העומס על החייבים במקדמות, כך שבמקום פועל יוצא מהאחרת ההוראות בדבר מקדמות של
 ארבעה תשלומים גדולים יהיו חייבים בעשרה תשלומים יחיד ושל חבר בני אדם הוא מחיקתו של סעיף 176 הדן
 קטנים יותר. יתרון נוסף למנגנון גביית המסים ביתן בכך במקדמות של חבר בני אדם; ההוראות המיוחדות לחבר

 שכל המקדמות ירוכזו בתוך שנת המם, בעוד שביום המק־ בני אד• כלולות בסעיף 175 המורחב.

 154 הצעות חוק 1395, כ״ח באדר תשל״ט, 27.3.1979

 המחיר 1 לירד, נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


