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 מתפרפמות כזה הגעות חזק ממטמ הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת מם הכנסה(מס׳ 40), תש״ם-1980

(להלן — הפקרדה), יברא: 1 ף 130א 1, אחרי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה י ע ת ס פ ס ו  ה

 ״ניהול פנקםימ 130א. נא) יהלומן יהיה רשאי לנהל במטבע חוץ את פנקסי החשבונות
ץ שהוא חייב בניהולם על פי סעיף 130, לגבי עסקו ביהלומים, לפי כללים ו  במטבע ח
 וקביעת ההכנסה שיקבע שר האוצר בא׳ישור ועדת הכספים של הכנסת שיכללו את התנאים
ד שבהם יהיה רשאי מי שבחר לנהל פנקסים כאמור לחזור בו מבחירתו; כ ם ל א ת ה  ב

 לעני ן זה -

 ״יהלומך׳ - מי שעסקו או חלק מעסקו ע־בוד יהלומים, מסחר
 ביהלומים או תיווך בהפ;

 ״עסק ביהלומים״ - עיבוד יהלומים, מסחר ביהלומים או
 תיווך בהם.

, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע  (ב) שר האוצר רשאי
 לגבי יהלומן שבחר לנהל פנקסים כאמור בסעיף קטן נא) צללים לקביעת
 הכנסתו החייבת וחישובה, ובמיוחד לענין ההרצאות, ההכנסות והפחת,
 וכללים_כדבר חיוב במם, ותשלום מס והפרשי הצמדה וריבית עליו, הכל
 בהתחשב בניהול הפנקסים במטבע חוץ כאמור: כללים לפי פסקה זו יחולו

 על אף האמור בכל דין.״

א 2. בסעיף 145א לפקודה, במקום ״שהוא בעל עסק זעיר מסוג שקבע שר האוצר וניהל״ ג 4 ף 5 י ע  תיקון ס
 י יבוא ״כמפורט להלן שניהל״, ובסופו יבוא:

 ״(1) בעל עסק זעיר מסוג שקבע שר האוצר!

 (2) יהלומן כמשמעותו בסעיף 130א, למעט יהלומן שוויתר
 על אותן הקלות מהוראות הנציב לניהול פנקסים, שקבע שר

 האוצר״.

ר ב ם י ה ר ב  ד

 הענף היחיד שבו ישראל מהווה מרכז בינלאומי, ושכל
ת של תעשיית היהלומים והמסחר בהם מתנהלת כ ר ע מ  ה
 במטבע חוץ משום שכל חומר הגלם מיובא מחוץ לארץ

ל המכירות הן ליצוא.  וכמעט כ

 הצעת הדזוק באה לממש את המלצותיה של ועדת
ע ב ט מ , אשר הציעה לאפשר ניהול פנקסים ב ע ל ס ־ ר  ב
ל כ ר זה מחייב תיאומים ב ב  חוץ בענף היהלומים. ד
 י ק הקי ת וקביעת הוראות השונות מהוראות החו כ ר ע מ  ה
לל חישוב ו  מות בענין קביעת ההכנסה החילבת וחישובה, כ

 ההוצאות, ההכנסות והפחת.

 כידוע נתעוררו קשיים בענין ניהול פנקסי חשבונות
בדה שחובת ניהול הפנקסים ת העו  בידי היהלומנים, למרו
ה עליהם, האת בשל בעיות מיוחדות בע1ף היהלומים. ל  ח

ל הקשיים וליצור כלים מתאימים  במגמה להתגבר ע
 לניהול הפנקסים מונו במשך השנים האחרונות שתי ועדית,
 הראשוגה, בראשותו של סגן נציב מם הכנסה, מד ס׳
ס 1977, והשניה, ר מ  מועלם, שהגישה המלצות עוד ב
, בראשותושל המשנה ליועץ המשפטי ר ב כ  שמונתה לא מ

. ע ל ס ־ ר ר י׳ ב  לממשלה, מ

 ה י  הוועדות הביאו בחשבק את העובדות שתעשיית ה
 לומים בארץ היא תעשיית מפתח שענף היהלומים הוא

 * דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח תש״מ עמ׳ 101;, ה׳׳ח 1441, תש״ס, עט׳ 153.
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 3. יהלומן שבחר לנהל פנקסים במטבע חוץ על פי תקנות מכוה סעיף 130א לפקודה, הוראמימער
 והתחיל לנהלם לא יאוחר מיום כ׳ באלול תש״ס(1 בספטמבר 1980), יחושבו רווחיו ממכירת
 מלאי שהיה לו ביום שהתחיל לנהל אח פנקסיו כאמור, על יסוד שער הדולר של ארה״ב
 באותו יום, גם אם לענין קביעת הכנסותיו בשנות מם קודמות הובא בחשבון לגבי אוחו מלאי

 שער דולר אחר.

ה - פ ת ש א ר ו  4. הפרשי הצמדה שנצברו לחובתו של יהלומן מעסקו ביהלומים לפני שהתחיל בניהול ה
ה ד מ צ י ה ש ר פ ה ה ד מ צ  פנקסיו על פי הוראות הנציב לפי סעיף 130 לפקודה, לא יוכרו לו כהוצאה, והפרשי ה

 שנצברו לזכותו לפני המועד האמור לא ייחשבו כהכנסה בידיו.

ת שעה - א ר ו  5. (א) יהלומן שהתחיל לנהל אח פנקסיו על פי תוספת ט״ז להוראות מס הכנסה (ניהול ה
ף ס ו ל מס נ ר ל א ם כ< ב ו י ר מ ז ן ן א א י ׳ ל ( ז ״ להלן — תוספת ט ) 3  פנקסי חשבונות)(מם׳ 2), תשל״ג-1973

 תשי׳ם (1 בספטמבר 1980), וניהל אותם כך בשנת המס 1980 וביסס עליהם את הדוי׳חות
 שהגיש על פי סעיף 131 לפקודה, לא יחוייב, בשל השנים שקדמו לשנת המם 1980, בתשלום
 מם נוסף על פי סעיף 191ב לפקודה לגבי הכנסה מעסקו ביהלומים, ואם שילם מס נופף על
 הכנסה מעסקו האמור יוחזרו לו המס הנוסף והפרשי הצמדה וריבית ששילם על אותו מס

 נוסף.

 (ב) החזר כאמור בסעיף קטן נא) ייעשה על פי בקשת הנישום שהוגשה עם הדו״ח
 שעל פי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 1980 או לאחר מכן, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית
 כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה בעד התקופה המתחילה ביום י״ז בתמוז תש״ם (1 ביולי

.(1980 

 (ג) י יהלומן שבשנת המס 1981 או 1982 לא ניהל את פנקסיו על פי תוספת ט״ז או
 לא ביסס את הדו״ח שלו באותן שנות מס על הפנקסים.,, והוחזר לו סכום כלשהו על פי
 סעיפים קטנים (א) ו־(ב), ישלם את סכום ההחזר לפקיד השומה, עם קבלת דרישתו, בתוספת
 הפרשי הצמדה וריבית כאמור מיום קבלת ההחזר ועד יום החזרתו לפקיד השומה: ואם לא
 שילם את המם הנוסף ישלם אותו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 00187

 לפקודה וסעיף 187«) לפקודה לא יחול לגביו.

 (ד) נישום החולק על דרישת פקיד השומה להחזיר לו את סכום ההחזר או לשלם את
 המס הנוסף כאמור בסעיף קטן 00 בטענה שניהל את הפנקסים כאמור ושביסס את הדו״חות
 שלו עליהם, רשאי לערער עליה תוך ששים יום לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו

 פעל פקיד השומה,

ר ג ס י ה  דפר

ת ניהו ל ח ת ל חובת שיהיה עליהם לשלם בשל שנים קודמות עם ה ר ויתור ע ב ד  מוצעות גם הוראות מיוחדות ב
ל בתנאי של ניהול פנקסים מסודר. כ ל היהלומנים הפנקסים, ה  תשלום מס. בשיעורים מוגדלים החלים ע

ר תשלום המס ב ד ב ד עכשיו, ו  בשל אי ניהול הפנקסים ע

 2 ק׳׳ו) תשל-ג, עמ׳ 626; תשל״ט, עמי 426.

16 .6 ז תש״ם1980.  ז?צ$ות' חזק feo14, , ב׳ בתמו



 חוק לימוד חובה (תיקון מם׳ 11) (תיקון), תש״ם—1980

 יןיקיזסעיף8 1. בסעיף 8(ז) לחוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 11), תשל׳׳ח—1978/ במקום ״עד כ׳
 בתשרי תשמ״א (30 בספטמבר 1980)״ יבוא ״עד י״ג בתשרי תשמ״ג (30 בספטמבר

 1982)״.

ר כ פ י ר ר ב  ד

 סעיף 6 לחוק לימוד חובה קובע את הזכאות ללימוד 'כדי לאפשר חינוך על־יםודי חינם יש צורד להמ־
 חינם.־ בסעיף 8 לחוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 11), שיך בגביית היטל חינוך על־יםודי לפחות עוד שנתיים

 תשל״ה-978נ, נקבע כי היטל חינוך על־יסודי ״גבה ומוצע לתקן לפי זה את םעיףקטן .(ז).
 על .-ידי-המוסד־ לביטוח לאומי, ותחולתו של סעיף 8
 האמור נקבעה בסעיף קט; (ז) ״עד כ׳ בתשרי תשמ״א

 (30 בספטמבר 1980)״.

 1 ם־ח תעל׳׳ח, *«׳ 128.
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