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 חוק לתיקון פקודת מם הכנסה (מם׳ 41), תשים—1980

ב מ  1, בסעיף 120 ב לפקודת מס הכנסה!, בסופו יבוא: י תי־זו! סעיף 0

 . ״(4) ־ על אף האמור בחלק זה רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של
 הכנסת, לקבוע כי בשנת מס פלונית יותאמו סכומי תקרות ההכנסה ארבע פעמים,
 החל בימים 1 באפריל, 1 ביולי, 1 באוקטובר ו־1 בינואר, רכז רשאי הוא, באישור

 כאמור לקבוע את הכללים שלפיהם תיעשה. ההתאמה האמורה.״

ר כ פ  ה

 מגיעים לשיעורי המס השוליים הגבוהים. ההצמדה
 ארבע פעמים בשנה תמנע עליה בנטל המם הריאלי.

 מוצע שהאפשרות של עדכון ארבע פעמים בשנה
 תהיה בגדר סמכות, שישתמשו בה רק אם יהיה צורר

 בכך, ולא כהוראת קבע בגוף החוק.

י ר 5  ד

 מוצע להסמיך את שר .האוצר להצמיד את תקרות
 ההכנסה לשיעור עליית המדד, לעבין שיעורי מס ההכ
 נסה, ארבע פעמים בשנה במקום הפעמיים שקובע
 החוק הקיים, שכן בגלל שיעורי האינפלציה הקיימים
 גדלים שיעורי ההכנסות בלירות ונישומים רבים יותר
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 חוק השופטים (תיקון מס׳ 6), תש״ם—1980

 1. האמור בסעיף 26 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 !, יסומן (א), ואזזריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), תביעה פלילית בשל עבירה לפי תקנות
 התעבורה, תשכ״א—21961, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להגישה לפני

 בית המשפט המחוזי בהרכב של שופט אחד,

 (ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קנם לפי
 כל חיקוק; בהר השופט לעמוד לדין על עבירה כאמור יחולו הוראות סעיף

 קטן (ב).״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפי הוראות סעיף 26 חייבים להתמלא שני'תנאים״
 לשם הרשעת שופט: האחד, הגשת התביעה על ידי
 היועץ המשפטי לממשלה, והשני, דיון בתביעה בבית
 משפט מחוזי בהרכב של שלושה שופטים. נראה כי
 אין הצדקה לקיום שני התנאים האמדריפ לגבי עבירת
 תעבורה לפי תקנות התעבורה ולגבי עבירת קנס כלשהי.

 מוצע, איפוא, כי בעבירות קנס יהא דין שופט
 כדין כל אזרח אחר אם בחר השופט לשלם את הקנס,
 ובעבירות תעבורה שאינן עבירות קנם יתקיים הדיון
 בבית משפט מחוזי שידון בו בשופט אחד, ..אם החליט

 היועץ המשפטי לממשלה על הגשת תביעה כאמור.

 .- סעיף .26 לחוק השופטים, תשי״ג—1953, ענינו
 תביעה פלילית בגד שופט, והוא קובע לאמור:

 ״26. לא תוגש תביעה פלילית נגד שופט אלא
 על ידי היועץ המשפטי לממשלה ולפני בית־

 משפט .מחוזי בהרכב של שלושה שופטים.״
 הוראות סעיף זה יוצרות קשיים בטיפול בדו״חות
 תעבורה נגד שופטים, שכן משהוגש דו״ח נגד שופט
 אין הוא יכול לשלם את הקנס באשר הדו״ח הוא בגדר
 ״הזמנה וכתב אישום״, ועל פי הוק סדר הדין הפל־לי,
 תשכ״ה—1965, רואים את מי ששילם את הקבס במועדו

 כמי ״שהודה, הורשע ובשא את עונשו״.

 1 ס׳׳ח תשי״ג, עמי 149; הטב״ט, עמ׳ 134; תשכ״ד, עמי 140; תשכ״ט, עמי 98; תשל״ח, עמ׳ 22; ה״וז 1464, תש׳׳ם, עמי 286.
 2 ק״ת .תשכ״א, עמ׳ 1425.
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