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 חוק רשות שדות התעופה (הוראת -שעה), תעו״ם—1980

ה (מס׳ 39), תש׳׳ם—1980 ס מ  הוק לתיקון פקודת מס ה



 מתפרסמווג םזוז דמעות חדר, מגזעם הממשלה:

 חוק רשות שדות התעופה(הוראת שעה), תש׳ים-1980

 פרשנות 1, בחוק זה —

 (1) יהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק רשות שדות התעופה׳ תשל״ז—
 1977 ! (להלן - החוק העיקרי). ושבי החוקים יתפרשו כאחד;

 ג2) ״מסוף מעבד״ — מסוף מעבר יבשתי לתנועת בני אדם׳,טובין וכלי רכב
 בין ישראל לבין מצרים.

 סמכויות זמניות 2, גא) עד ידם שיקבע שר התחבורה בהודעה ברשומות באישור ועדת הכלכלה של

 הכנסת׳ יהא זה מתפקידה של הרשות׳ בנוסף לתפקידיה האחרים לפי סעיף 5 לחוק העיקרי —

 (1) להחזיק׳ להפעיל׳ לפתח ולנהל את מסופי המעבר המפורטים בתוספת
 (להלן — מסופי המעבר של הרשות)׳ בין שהם בישראל ובין שהם מחוצה לה׳
 לבצע בהמ פעולות תכנון ובניה ולתת בהם שירותים בלווים לכל הפעולות

 האלה;

 (2) לנקוט אמצעים לבטהונם של מסופי המעבר של הרשות ושל בני האדם׳
 הטובין׳ כלי הרכב, המבנימ והציוד שבהם׳ בהתאם להוראות שר התחבורה.

 (ב) בנוסף על שירדת שהרשות תתן על פי סעיף קטן(א) רשאית היא לתת שירו
 תים אחרים במסופי המעבר של הדשות אד בקשר אתפ שניתן לתתם אגב מילדי תפקידיה

 כאמור.

 (0 במלאה את תפקידיה ובמתן שירותים לפי סעיף זה תונחה הרשות בעקרונות
 מתן שירות יעיל לרווחת המשתמשים במסופי המעבר של הרשות ובהבטחת תנאי תפעול

 ברמה נאותה לרשויות המוסמכות שיפעלו במסופי המעבד של הרשות.

 (ד) (1) החוק העיקרי - למעט סעיפים 26 עד 28 ו־32 שבו - יחול על מילוי
 תפקידיה של הרשות לפ* סעיף זה׳ בשינויים המהוייבים לפי העניין.

ד כ 0 י ה ד כ  ד
 מסופי המעבר היבשתיים לרשות שדות התעופה, שהת
ם מנסיונה ת מסופיה אויריים ויכולה לתרו ל ע פ ה  מחתה ב

 בתחום זה,
 בהוק רשות שדות התעופה, תשל״ז-1977, נקבעו
 מסגרות אחריותה, סמכויותיה ותפקידיה של רשות שדות
 התעופה. מסגרות אלה מוגבלות לשדות התעופה של
ל מסופי המעבר ו ע פ ת ת האחריות ל ר ב ע . ה ד ב ל  הרשות ב
 היבשתיים מחייבת חקיקת חוק מיוחד כמוצע, שיחול
 כהוראת שעה, עד מועד שיקבע שר התחבורה באישור

ה של הכנסת. ל כ ל כ  ועדת ה

־ ־ ־־ ל העוברים במםופ־מ תוטל אגרה, שתיועד לכיסו,  ע
 חלקי של עלות הפעלתם.

־ צ ץ מ ב ם השלום ב־ן ישראל ל כ ס ה  בוספח השלישי ל
ב כ ד אדם וכלי ר  דים הובטחה זכות תיועה הפש׳ת של ב
ם ץ מצרים. בהסדרי ב  של שתי המדינות בין ישראל ל
ם השלום, בין מצרים לבין ישראל כ ס ה  שיקבעו, בהתאם ל
, נקבע ב כ ר מעבר יבשתי של בני אדם, טובין וכלי ר ב ד  ב
ר באל־עריש ובנקודות ב ע  כי המעבר יהיה בנקודת מ

ר נוספות שייקבעו. ב ע  מ

ר את האחריות לי-הולם  הממשלה החליטה להעבי
ם של מסופי המעבר היבשתיים הישראליים בץ ת ל ע פ ה ל  ו
 ישראל לבין מצרים לאחריות משרד התחבורה, וזאת
 . במגמה שמסופים אלה •ופעלו בידי רשות אזרחית׳ ומשרד
להפעלה של  התחבורה יעביר את האחריות לניהול ו

 1 ס״ח תשל״ז, עמי 182; תשל״ח, עמי 45.
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 (2) לענין מסופי המעבר של הרשות׳ ייקרא סעיף 55 (א) לחוק העיקרי
 כאילו• נאמד בו:

 ״(א) שר התחבורה רשאי בצו, בהתייעצות עם המועצה ובאישור
 ועדת הכלכלה של הכנסת׳ להוסיף מסוף מעבר לרשימה שבתוספת או

 לגרוע' ממנה.״
 (ה) סעיף 22 (א)(2) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית)׳ תשלי׳ז~1977 2׳ יחול
 גם יעל מסוף מעבר כאילו היה מיתקן תעופתי שחל עליו הסעיף האמור, וכאילו הרשות

 היא מפעילו׳ הכל בשינויים המהוייבים לפי הענין.

 תוספת
 (סעיף 2(1))

 מסוף נאות סיבי(אל־עריש).

 2 ס״ח תשל״-ז, עמי 126; תשל״ח, עמי 45.

 חוק לתיקון פקודת מם הכנסה (מם׳ 39) , תש״ם—1980

1 (להלן — הפקודה), במקום ״30 ביוני״ יבוא תיקון סעיף 132 ה ס נ כ  1. בסעיף 132(א) לפקודת מס ה
 ״31 ביולי״.

 2. אחרי סעיף 132 לפקודה יבוא: י־ הוספת סעיף 32״¡ :

 132א. נישום שהגיש את הדו״ח שלו לפי סעיף 131 לפני המועד האחרון
 הגסתהדו״ח הקבוע בסעיף 132 וצירף אליו סכום כלשהו על חשבון המם המגיע על

 פיו, זכאי, לגבי אותו סכום, לפטור מהריבית החלה עליו לפי סעיף
 187 (א), כמפורט להלן:

 (1) על סכום ששולם עד 30 באפריל — יהיה פטור מריבית;

ר ג פ י ה ר כ  ד

 מוצע לתת תמריץ של פסור מהריבית החלה על
 סכומי מס ששולמו לאחר תום שנת המס. התמריץ

 גדול יותר ככל שמועד הגשת הדו״ה מוקדם יותר.
 להקדמת הגשת הדו״ח מספר יתרונות: היא תביא
 להקדמת תשלומי מס, תמנע עומס מינהלי במשרדי
 השומה בתקופה קצרה, ותאפשר הקדמת הטיפול

 בדו״הוה שיוגשו במועד מוקדם.

 פעיפים לפי סעיף 132(א) לפקודה המועד להגשת
 1 ו־2 הדו״ח השנתי על ההכנסה, לכל מי שאי
 בנו מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות
 הכפולה, ׳הוא תוך שלושה חדשים מתום שנת המס

 שאליה מתייחס הדו״ח.
 מתברר שתקופה זו קצרה מדי לחלק מהיישומים
 ומשום כך מוצע להאריכה בחודש נוסף; עס זאת,
 בכדי לעודד הגשת דו״חות מוקדם ככל האפשר,

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 (2) על סכום ששולם בחודש מאי — יהיה פטור ממחצית
 הריבית;

 (3) על סכום ששולם בחודש יוני — יהיה פטור מרבע הריבית.״

 תיקלן סעיף 77¡ 3. בםיגיף 177 לפקודה, במקום ״לפי סעיפים 175 ו־176״ יבוא ״לפי סעיף 175

 וזכאי הוא לקזז ממקדמותיו סכום שנוכה במקור באותה שנת מס שלגביה משתלמות
 המקדמות, אך לא יאוחר מהחודש שלפני החודש שבו חל מועד התשלום של המקדמה,'

 ובלבד שיש בידו אישור בכתב בדבר הניכוי״.

 הוספת סעיף 193» 4. אחרי סעיף 190 לפקודה יבוא:

ה 190א. מי שקיזז ממקדמותיו ניכוי במקור שלא היה לו לגביו אישור ^ י * " ^ 
 של« כדין' בכתב או שנוכה שלא בתקופה המותרת על פי סעיף 177, יהיה חייב

 בקנס בסכום של פי שלושה מסכום הניכוי שקוזז שלא כדק.״

 תיקון סעיף 92! 5. בסעיף 192 לפקודה, אחרי ״ואת סכום הקנס לפי סעיפים 188, 190״ יבוא ״190 א״.

ר ב ס י ה ר כ  ד

 השומה והנישום יוכל לעשות את הקיזוז בעצמו.
 זוהי הקלה גדולה אך היא עלולה לאפשר שימוש
 בלתי נכת או אף ניצול לרעה; ומשום בך מוצע,
 מצד אחד, לקבוע בחוק גופו סייגים ברורים לגבי
 הסכומים שיותרו בקיזוז ומצד שבי — להטיל קנס

 גבוה על מי שיפעל בניגוד להוראות האמורות.

 שעי׳פיפ סעיף 177 לפקודה קובע כי סכום שנוכה
 £ 4 ד־5 במקור בשנה פלונית יראוהו כתשלום על
 חשבון המקדמות שאותו בישום חייב בהן באותה
 שבה. כדי לממש את ההוראה הזאת צריך הנישום לפ
 נות אל פקיד השומה ולבקשו להתאים את המקדמות.

 לפי המוצע לא יהיה עוד צורך בפביה אל פקיד
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