
 ?פוי

222 

223 

 חוק מסים עקיפים (מם ששולם ביתר או בחסר) (תיקון), תשל״ט-9ד19

 חוק לתיקון פקודת המכס (מס׳ 9), תשל׳׳ה—1979



 מתפרסמות כזה הצעות חוה מטעה הממשלה:

 חוק מסים עקיפים(מס ששולם ביתר או בחסר)(תיקון/
 תשל״ט-1979

 1. בסעיף 3(3) לחוק מסים עקיפיס (מס ששולם ביתר או בחסר)/ תשכי׳וז—1968 ג
 (להלן - החוק העיקרי)׳ במקום ״ובמהיר המקובל בשוק פחות אותו חסר״ יבוא ״כמחיר

 שלא נכלל בו אותו חסר״.

 תיקון סעיף 3

 2. במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא!

 ״הזחי יתר 6. יתר יוחזר למי 1ששילמו׳ אם הוא ביקש את ההחזר תוך התקופה

 הקובעת, והוכיח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:
 (1) שהוא לא מכר את הטובין;

 (2) שהוא מכר את הטובין אולם היתר לא נכלל במחיר
 שהקרבה שילם.״

 החלפת םעיף 6

 החולה 3, הוראות סעיף 2 לחוק יחולו גם לגבי יתר ששולמ לפני יום פרסומו של חוק זה.

ד כ ם י ה ר ב  ד

ל בו, כללו המחירים שלפי  מרכיב שלא היה צריך לכלו
 הם נמכרו הטובין גם את מס היתר, והמחיר המקובל
 בשוק היה מחיר כולל מס היתר. נמצא שבמקרים כאלה,
 אף על פי שמס היתר גולגל על הקונה, אץ נובע בצורה
 חד־משמע־ת מהנוסח הקיים שמי ששילם את היתר אינו

 זכאי לקבל בחזרת את היתר.

י למנוע ספקות מוצע שייקבע במפורש שיתר יוח  כד
 זר - אם הטובין נמכרו - רק בתנאי שה־תר לא גולגל על

 הקונה.

 התקופה הקובעת להחזר יתר היא חמש מעיף 3
 שנים מן היום שבו נתהווה היתר לגבי טובין

 שיובאו, ושלוש שנים לגבי טובין אחרים.

 לאחרונה פסק בית המשפט העליון, בע״א 245/77,
 מדינת ישראל נגד פלדות פלדום בע׳׳מ, כי אגרות סבלות
רך גביית מכם, ולפי זה -  אינן חלק מהמחיר המקובל לצו
 המכס שנגבה עד לפסק הדין, על בסיס הכללת האגרות
 במחיר המקובל, הופך למס יתר, ויש חשש ששלטונות
 המכס יידרשו להחזירו, למרות העובדה שהטובין נמכרו
 והמס האמור נגבה מהקונים. כדי למנוע מצב זה מוצע
 שהתיקון לסעיף 6 לחוה העיקרי יחול גם לגבי מם ששולם

 ביתר לפני תחילתו של החוק.

 סעיף 3 לחוק העיקרי קובע תנאים שלפיהם
* לא יידרש אדם ששילם מס בחסר להשלים 1 י ^  פ

 את החסד. בין התנאים תנאי ״שהנישום מכר את הטובין
 בתום לב, לפני דרישת תשלום החסר, ובמחיר המקובל

 בשוק פחות אותו חסר״.

 הביטוי ״המחיר המקובל בשוקי בסעיף זה עלול לג
־בהירות, כמוסבר להלן לענץ סעיף 6 לחוק  רוב: אי
 העיקרי, ולצורך ההבהרה מוצע לקבוע במפורש שהחסר
 לא ייגבה אם הטובץ נמכרו במחיר שלא נכלל בו

 אותו חפר.

 סעיף 2 סעיף 6 לחוק העיקרי קובע לאמור:

 ״6. (א) יתר יוחזר למי ששילמו אם המנהל נתבקש

 לכך תוך התקופה הקובעת.

 >ב) נוכח המנהל כי הטובין נמכרו במחיר העולה

 על המקובל בשוק, לא יוחזר היתר אלא אס ההפרש

 הוחזר לקונה.-

 מטרת סעיף קטן (ב) היתה למנוע החזר מס עקיף

 ששולם ביתר במקרים שבהם המס ששולם ביתר גולגל־

 על הקונה.

 במקרים שבהם נגבה מס ביתר מכל חייבי המס, כגון

 שהיתה טעות משפטית שלפיה כללו בבסיס לחישוב המם

 נ ס״ו1 תשכ״ה, עמי 156.
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 חוק לתיקון פקודת המכס (מם׳ 9), תשל״ט-1979

 תיקון סעיף 31! 1, (א) האמור בסעיף 131 לפקודת המכס! יסומן (א)׳ ובר בפסקה (2)׳ אתרי פסקת
 משגה (ה) יבוא:

 ״(ו) אגרות סבלות׳ אגרות סוורות׳ אגדות רציף ואגרות והוצאות
 אחדות כשל שירותים הניתנים בקשר לטובין משעת ייכואפ ועד להח־

 םנתם או עד למסירתם לצריכה בארץ, לפי המוקדם.״

 (ב) אחרי סעיף קטן(א) האמור יבוא: י

 (ב) אחרי סעיף קטן(א) האמור יבוא:
 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר האוצר׳ באישור
 ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע סוגי אגרות והוצאות שלא יהיו חלק

 מהמחיר המקובל אם מתחייב בך מאמנה שישראל צד לה.״

י ז5סכר ד  דג

ל, בץ השאר,  ואכן שלטונות המכס נהגו במשך שנים לכלו
 את אגרות הסבלות, הסיירות והרציף בעדך הטובין

 , לענין המכס.

 לאחרונה פסק בית המשפט העליון' בע״א 245/77
י אגרות סבלות  מדינת ישראל נגד פלדות פלדום בע׳׳מ, כ
 אמן נכללות בערך הטובין לצורך המכס׳ וזאת בהסתמך
 על ההנחה האמורה בסעיף 431(3) שלפיה ״הקונה הוא
 שעליו לשלם את המכס, המסים וההיטלים האחרים
 המוטלים בישראל״. בית המשפט ראה את אגרות הסב

 לות כמם או כהיטל לפי ההוראה האמורה.

ל המקובל שיש לגבות ל  מסקנה זו מהווה חריגה מן הכ
ל בסיס מחירם של הטובין בשעת פדייתם.  מכס ע

 מוצע איפוא לקבוע במפורש שכל ההוצאות - גם אם
 הן משתלמות כאגרות - בשל שירותים הניתנים בקשר
 לטובץ עד להחסנתם או למסירתם לצריכה בארץ,
 לפי המוקדם, יובאו בחשבון מחירם של הטובין לענץ

 המכס.

 סעיף 130 לפקודת המכס (להלן - הפקודה) ענינו
 הערכת טובין, וסעיף קטן(א) בו קובע לאמור:

 ״(א) ערכם של טובין מיובאים לענין דיני המכס
 הוא המחיר שאפשר להשיג בעדם .בשעת פדייתם
 כמכירה בשוק הפתוח כשהמוכר והקונה אינם תלו

 יים זה בזה (להלן - המחיר המקובל).׳׳

 סעיף 131 לפקודה קיבע, כי לעדן המחיר המקובל
 יש ״להניח הנחות״ מסדימות, כגון שהטובץ העומדים
 להערכה צריכים להימסר לקונה בנמל היבוא או במקום
 היבוא; שהמוכר הוא שעליו לשלם את דמי ההובלה,
 דמי הביטוח, העמלה ושאר יציאות, היטלים והוצאות
 הכרוכים בעשיית חחה המכר ובמסירת הטובץ בנמל
 היבוא או במקום הייבוא; וכן שהקונה הוא שעליו לשלם
 את המכס, המסים וההיטלים האחרים המוטלים

 בישראל.

 לפי זה עדכם של הטובין לענין המכס הוא מחידמ
ל ההוצאות הכרוכות ביבואם עד לשעת פדיי״! ת כ  לרבו
 תם, למעט המסיס המשתלמים בישראל בשל יבוא טובין.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 3, עמי 39; ס״ה תשכ״א, עני׳ 28; תשכ־ב, עמי 82; תשכ״ה, עמ־ 118; תסכ״וז, עמ׳ 157; השליה,
 ע.׳,׳ 16; תסד־ו, עמי 17, עמי 294; תשל״זז, עמי 148.
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