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 46א—46ג

 מתפרסמת כזה'הצעת חוק מטעה הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת מם הכנסה (מם׳ 42), התשמ״א—1980

1 (להלן — הפקודה) יבוא: ה ס נ כ  אחרי סעיף 46 לפקודת מס ה

 46א.. יחיד או חברה שתרמו סכומים למגבית מיוחדת של קרן היסוד —
 המגבית המאוחדת לישראל ושל קרן קיימת לישראל, שהכיר בד. שר
 האוצר, או למכון אונקולוגי על שם משה שרת ז״ל של הסתדרות מדי

 צינית הדסה, יהיו זכאים, לשנה שבה תרמו —

 (1) יחיד — לזיכוי ממס ב־50% מסכום התרומה;
 (2) חברה — לניכוי מהכנסתה החייבת של 50% מסכום

 התרומה.

 46ב. (א) אדם ששילם 25,000 שקלים או יותר כתרומה למוסד שקבע
 לענין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס

 שהוא חייב בו במחצית סכום התרומה.

.1 
 ״תרומות ימוסדוח

 תרומות גדולות

ר כ מ י ה ר כ  ד

 לישראל, שהוכרו על ידי שר האוצר, יזוכה ממם לגבי
 אותה שנה מם שבה תרמ את התרומה ב־30% מסכום
 התרומה שלא זוכה ממס בעדה לפי סעיף 45 לפקודת
 מס הכנסה (היום סעיף 43 לפקודה). כן נקבע שאם

 פעיפיפ סעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה
 1—2 (מם׳ 2), התשכ״ב—1962, קבע שיחיד שתרם
 בשנות המם 1962 עד 1978 תרומה למגבית מיוחדת של
 קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל ושל קרן קיימת

 1 דיני מדינת ישראי, נוסח חדש 6, עמי 120; ס׳׳וז 982, התש׳׳ם, עמי 205.
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 (ב) םכוט המרומה שבעדו יינתן זיכוי כאמור בסעיף קטן (א)
ת על 25% מהכנסתו החייבת של התורם י נ א  לא יעלה ם£נוז מ* פ
 באותה שנת מ0; על träfe העודף יזוכה ממס בשנים י הבאות בזו אחר
 זו, ובלבד שלא תוכה לטי סעיף זה בשנת מס אחת בעד סכום תרומה

 העולה על 25% 0הב32ותו החייבת באותה שנה.

 (ג) שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות
 את הסכום שבסעיף קטן,(א)•

 46ג. לא יינתן זיכוי לפי סעיפים 46א או 46ב בעד תרומה שהתורם כבר
 קיבל בעדה זיכוי או ניכוי לפי כל דין.״

 סייג לזיכוי

 2. הודאות סעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס׳ 2), התשכ״ב—21962
 (להלן — החוק הפוקע), יחולו אף לענין שנת המס 1979 על יחיד או חברה שתרמו

 באותה שנה סכומים למוסדות המפורטים בו.

 הוראת שעד.

 3. מוסדות שביום י״ד בניסן התש״ם (31 במרס 1980) היו קבועים כמוסדות ציבור
 לענין סעיף 3 לחוק הפוקע כפי שהיה בתוקף במועד האמור יראו אותם כאילו נקבעו

 כמוסדות ציבור על פי סעיף 46ב לפקודה כנוסחו לפי חוק זה.

 תחולה 4. תחולתו של חוק זה משנת המס 1980 ואילך.

ו כ פ ז י ו ר ב  ד

 100,000 לירות או יותר למוסד שקבע לענין זה שר
 האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמם
 שהוא חייב בו בסכום של מחצית התרומה שתרם, ובלבד
 שהזיכוי לא יעלה בשבת מם מםויימת על 25% מהכנ
 סתו החייבת של התורם. עודפי זיכוי מועברים לשנים

 הבאות.

 מוצע לחוקק גם את הוראותיו של סעיף זה כסעיף
 קבע בפקודת מס הכבסה, תוך העלאת סכום התרומה
 המזכה מ־100,000 לירות, שנקבע בשנת 1972, ל־25,000

 שקלים.

 ההוראוד המוצעת תחסוך לנציבות המם
 3 טיפול בפניות מצד מוסדות שכבר נבדקו

 ונקבעו כמוסדות ציבור, ותמנע ממוסדות אלה את
 הצורך בפניה נוספת.

 חברה תרמה תרומה למוסדות האמורים היא רשאית
 לנכות מהכנסתה החייבת בשנת המם שבה • נתרמה
 התרומה את מחצית סכום התרדמה שלא נוכה׳ לפי
 סעיף 48 לפקודת מס הכנסה. אוחז הטבות חלו גם
 על מי שתרם להסתדרות מדיצינית הדסה בעד מכון

 אונקולוגי על שם משה שרת ז״ל.

 מוצע לחוקק מחדש את הוראות הסעיף האמור
 כסעיף קבע בפקודת מם הכנסה, בשינויים אלה:

 (1) תרומתו של היחיד הזוכה ממס בשיעור של
 50% במקום 30%;

 (2) לגבי שנת המס 1979 יחולו הוראות הסעיף
 כאילו לא פקעו.

 סעיף 3 לחוק קבע שאדם שתרם, בשבת מס פלונית
 שבין 1 באפריל 1971 לבין 31 במרס 1980, תרומה של

 2 ס״זז התשכ׳׳ב, עמ׳ 129; התשל״ח, עמ׳ 112.
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