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 מיזפרםמת כזה הצעת ptn כמזעפ המנמילה:

 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים)(מסי 8),
- יתש״ם-1980

 1. בסעיף 3 (1) ו־(2) לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945! (להלן - הפקו
 דה)׳ במקום ״עשרים אלף לירות״ יבוא ״עשרת אלפים שקלים״.

 2. על אף האמור בסעיף.3 לפקודה ובחוקי העזר של הרשויות המקומיות׳ לא יחוייב
 אדם בשל כל מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק כאמור באותו סעיף בסכום מם העולה

 על השיעורים הנקובים להלן:

 (1) אם בסיס תשלום המס לפי חוק העזר (להלן - הבסיס) הוא סכום המחזור
 השנתי של העסק - 0.6% מסכום המחזור;

 (2) אם הבסיס הוא שכר העבודה הכולל ששילם העוסק - 1% מהשכר;

 (3) אם הבסיס הוא מספר המועסקים - חמש מאות שקלים למועסק;
 (4) אם הבסיס שובה מהאמור בפסקאות (1) עד (3) - פי חמישה מהסכום

 שחוייב בו לפני יום פרסומו של חוק זה.

 3. על אף האמור בסעיף 2 (1) עד (3), בשנת הכספים 1980 לא יחדיב אדם בשל כל
 מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק כאמור בסעיף 3 לפקודה כסכום מם העולה על פי

 חמישה מהסכום שחוייב בו לפני יום פרסומו של חוק זה.

 4. סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת הרשויות המקדמיות (מס עסקים) (מם׳ 7), תשל״ז-
 1976 2 — בטל
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 (3) אם הסכום האמור עלה על חמשת אלפים
 לירות- 00%!.״

 לנוכח ההגבלות האמורות וירידת ערך הכסף איבד
 מם העסקים את משמעותו הכספיים לפיכך מוצע להע
 לות את תקרת מס העסקים ל־10,000 שקלים ובמקביל

 לבטל את ההגבלה שהוטלה בסעיף 2 לתיקץ מס׳ ד.

 פעיפימ כדי שההעלאות במס העסקים, בעקבות
 2 ו־3 העלאת תקרת המם כמוצע בסעיף 1, תהיי
 נה מבוקרות׳ מוצע לקבוע׳ במקום ההגבלה שהוטלה
 בםעיף 2 לתיקץ מס׳ 7, ארבעה סוני הגבלות בהתאם
 לקריטריונים שלפיהם נוהגות הרשויות המקומיות להטיל
 את המם בחוקי העזר שלהן. בנוסף לכך מוצע שבשנת
 הכספים 1980 לא יהיה שיעור המם בשום מקרה גבוה
 מפי חמישה מהסכום שחוייב בו אדם לפני יום פרסומו

 של החוק המוצע,

 מךפים הסכום המירבי שניתן להטילו כיום כמס
 : ו״4 עסקים הוא 20-000 לירות. סכום זה נקבע
 ׳אוקטובר 1976 בחוק לתיקון פקודת הרשויות חמקו-
 :יות (מס עסקים)(מסי 7)׳ תשל״ז-1976 (להלן - תיקון
 ס׳ 7). באותו חוק נקבעה בסעיף 2 הנבלה נוספת על

 נדלת המס כדלהלן:

-2. על אף האמור בסעיף 3 לפקודה ובחוקי העזר
 של הרשויות המקומיות׳ לא יחוייב אדם׳ בשל כל
 מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק כאמור באותו
 סעיף׳ בסכום מס העולה באחוזים הנקובים להלן על
 הסכום שהריב בו לפני יום פרסום חוק זה ברשומות:

 (0 אם הסכום שחוייב בו כאמור היה עד אלף
 לירות -35%;

 (2) אם הסכום האמור עלה על אלף לירות אך לא
 על חמשת אלפים לירות - .50% ;

 ! ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115; ס״ח תשל-ז, עמי 2.

 rro 2 תשל״ז, עמי 2.
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