
 רשיוכוות

 הצעות חוק
 כ״ג בכסלו התשמ״א 1498 1 בדצמבר 1980

 זמוד

 חוק מם הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים בתעשיה) (הוראות שעה), התשמ״»-1980 111

113 
 חוק מם הכנסה (עידוד להשכרת דירות וניידות) (הוראת שעד. ותיקון הפקודה),

 םתפדפמות כזה הצעות חוק מנזעם הממשלה:

 תוק מס הכנסה (הטבות לתייליס משוהדדים בתעשיה)(הודאות שעה),
 התשמ׳יא-980ו

 1. בחוק זה — ד,נדרית

 ״מפעל תעשייתי״ — כמשמעותו בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ״ט—•11969 (להלן
ו התעשיה); ו ז  — חוק ן

 ״מפעל תעשייתי מזכה״ -י־ מפעל תעשייתי שעל העסקת עובדים בו חל הסכם קיבוצי או
 צו הרחבה, כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—21957;

ר כ ה י מ ר ב  ד

 ההטבות לפי חוק זה יינתנו לחייל ששוחרר בתקו
 פה שבין יום פרסומו של חוק זה לבין יום 31 במרס 1982
 והתחיל לעבוד במפעל תעשייתי תוך חצי שבה מיום
 שמדורז, או ששוחרר תוד שנה לפני פרסומו של חוק זה
 והתחיל לעבוד במפעל תעשייתי תוך חצי שנה מיום
 הפרסום, או ששוחרר תוך השנה כאמור והוא כבר

 עובד במפעל תעשייתי.

 מטרת החוק המוצע היא לעודד חיילים משוחררים
 לעבוד בתעשיה, וע^ ידי כד לאפשר היצע כוח אדם

 גדול יותר לתעשיה.

 חייל משוחרר, לעניז חוק זה, הוא מי שהשתחרר
 משימת סדיר בצה׳׳ל או משירות במשמר הגבול או
 משירות קבע בצה׳׳ל שהתנדב בדרך של התחייבות.

 1 0״ח התשכ״ס, עמ׳ 32¿• ההש׳׳ם, at׳ 103.
 2 ס״מ וזתשי׳׳!, עמי 63>
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 ״חייל משוחרר״ — כל אחד מאלה:

 (1) מי שסיים את תקופת השירות הסדיר בצבא־הגבה לישראל שהוא חייב בו
 על פי חוק שירות בטחון, התשי״ט—1959 [נוסח משולב] 3 (להלן — חוק שירות

 בטחון);

 (2) מי שסיים את תקופת שירותו במשמר הגבול בתקופת השירות הסדיר שהוא
;  חייב בו על פי חוק שירות בטחון,

;  (3) מי שסיימה שירות לאומי על פי חוק שירות לאומי, התשי״ג—1953 4

 (4) מי שלאחר תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בו על פי חוק שירות בטחון
 המשיך בשירות סדיר על פי התנדבות בדרך של התחייבות לשירות קבע במשך

 תקופה של לא יותר משנתיים;

 ״עובד זבאי״ — כל אחד מאלה:
 (1) חייל משוחרר ששוחרר בין יום פרסומו של חוק זה ובין תום שנת המם 1981

 והתחיל לעבוד במפעל תעשייתי מזכה תוך חצי שנה מיום שחרורו:

 (2) חייל משוחרר ששוחרר תוך שנה לפני יום פרסומו של חוק זה והתחיל לעבוד
 במפעל תעשייתי מזכה תוך חצי שנה מיום הפרסום האמור;

 (3) חייל משוחרר ששוחרר תוך שנה לפגי יום פרסומו של חוק זה והוא עובד
 במפעל תעשייתי מזכה.

 פטור סילש 2. עובד זכאי יהיה זכאי לשש נקודות זיכוי כמשמעותן בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה 5

 (להלן — הפקודה), בנוסף על נקודות הזיכוי המגיעות לו על פי הפרק השלישי לחלק ג׳
 לפקודה (להלן — נקודות זיכוי נוספות) בשנה הראשונה לעבודתו במפעל התעשייתי

 המזכה, ולשלוש נקודות זיכוי נוספות בשנה השניה לעבודתו במפעל כאמור.

 חובת מעביד 3. (א) מעביד המעסיק עובד זכאי לא יהא רשאי לשלם לאותו עובד שכר נמוך מזה

י המשתלם לעובד אחר המועסק בתפקיד זהה ואשר יש לו אותו ותק בעבודה. כ ם ש י ש י ? 

 שווה
 ,(ב) מעביד אשר לא מילא אחר הוראות סעיף קטן (א), רשאי העובד להגיש

 תובענה נגדו לבית הדין לעבודה לפי חוק בית דין לעבודה, התשכ״ט—1969 5,

 ביצוע ותקנות 4. שר האוצר ׳ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע

 לביצועו.

 3 סייח התשל״ד, עמי 129. י
 4 ס״ח התשי״ג, עמי 163• ־ "

 5 דיני מדיבת ישראל,, נוסח הרש 6, עט׳-120.
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 תוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות וניידות) (הוראת שעה
 ותיקון המקורה), התשמ״א-980ו

 הגדרות ופדשנה!

 פחת מיוחד
י דירה ס  כ

 מושכרת למגורים

 הפבה נופפת
 לבני! להשכרה

 בחרק זה —
 (1) ״דירה״ — חדר או מערכת חדרים שנועדו לשמש יחידת שלמה ונפרדת

 למגורים;

 (2) ״בבין להשכרה״ — כמשמעותו בסעיף 53א לחוק העידוד;

;  (3) ״חוק העידוד״ — חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט—959! נ

(להלן — הפקודה), י  (4) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה 2
 זולת אם יש בחוק הוראה מפורשת אחרת..

 7. (א) בעלה של דירה שהיתה מושכרת בשנת מס פלונית למגורים לתקופה של
 נשרה חדשים לפחות, יהיה זכאי, לפי בחירתו, לנכות מהכנסתו באותה שנה מהשכרת
 אותה דירה, לענין הפקודה, 2% משוויה כפי שנקבע לענין תשלום מם רכוש לאותת
 םנה על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א—31961, וזאת במקום פחת, תוספת
 *חת והפחתות אחרות המגיעות לו על פי כל דין בשל הדירה האמורה, לרבות ניכוי
 :כומים ששילם לפינויו של דייר מוגן; היתה הדירה מושכרת לתקופה קצרה מעשרה

 ־זדשים, יהא זכאי לניכוי יחסי כיחס מספר החדשים שבהם היתה מושכרת ל־12.

 (ב). סכום שנוכה לפי סעיף קטן (א) יווסף בעת מכירת הדירה להכנסה או
 {שווי המכירה לענין חוק מם שבח מקרקעין, התשכ״ג—41963 (להלן — חוק מם שבח),
 •יראו את הסכום האמור כניכוי נוסף לצורך חישוב הפחת המתואם כמשמעותו בחוק

 3. (א) בעלו של בנין להשכרה יהא, על אף האמור בכל דין, חייב על הכנסתו
 שהושגה ממכירת לא יותר ממחצית שטחו של הבנין להשכרה, במס על פי סעיף 47 לחוק

 ־עידוד אם נתקיימו שלוש אלה:

ן להשכרה ניתן לאחר יום פרסומו של חוק זה אך י  (1) ׳האישור לענין המ
 לפני תום ארבע שנים מיום פרסומו;

ד ב פ י ה ר כ  ד

 כדי. לעודד בניית דירות חדשות להשכרה
 מוצע להרחיב את ההטבות הניתנות לגבי

 מטרת החדק. המוצע היא לעודד השכרת דירות
 שהמלאי הקיים ובניית דירות מגורים חדשות להשכרה.

 בגין להשכרה שתוכניתו אושרה לפר חוק לעידוד השק־
 עומ הון, התשי״ט—1959. לפי המצב תקיים. ניתנות
להשכרה רק לגבי הדירות המיועדות ' ן י נ בב ת'  הטבו
 להשכרה, ולגבי הדירות הנמכרות חלים שיעורי המס

 שעיה 2 . מוצעת, התרת פחת ריאלי בשיעור של 2%
 לשבה כהוצאה לצורך מס הכנסה לכל מי
 במשכיר דירה למשך עשרה חדשים לפחות בשנה.

 בכך יקטן נטל המס על משכירי דירות. הרגילים.

 1 י פ*ה התשי״ט,• עמ׳ 234. י
 2 דיני נידינת ישראל, נוסו! חדש 6, עמ׳ 120.

 3 ס״ח זזתשכ״א, עמי 100.
 4 ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 156; התשל׳׳ז, עש׳ 201.

 הצצ־וו?.»ז?ך498ד, כ״ג גכ&ל־וי התשמ״&, 0§§1.12.1
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 (2) הבניה תמה לפני תום ארבע שנים מיום פרסומו של חוק זה;
 (3) לפחות מחצית משטחו של הבבי!׳ מורכבת מדירות שיועדו להשכרד
 והושכרו למגורים לתקופה של חמש שנים לפחות מתוך שש שנים רצופוו

 מתום הבניה.
 (ב) ההטבה שלפי סעיף קטן (א) תינתן אם נתקיימו בתנאים האמורים בו, ובלבד
ן להשכרה לא קיים תנאי מהתנאים האמורים, י  שאם התברר לאחר קבלת ההטבה שבעל הט
 תבוטל ההטבה למפרע והוא יהיה חייב בתשלום המס שהיה חייב בו אילולא ההטבה,

 בתוספת ריבית והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה.

 4. (א) במכירת דירה שחל עליה סעיף 3 יחול על ריווח מהמגרש שיעור מם הח7
 על שבח שהוא עודף אינפלציוני כמשמעותם בחוק מס שבח.

 (ב) לענין סעיף זה, ״ריווח מהמגרש״ — אותו חלק מהדיווח השווה למחיר המקורי
 של חלק המגרש המתייחס לאותה'דירה כפול במדד ביום תחילת הבניה ומחולק במת

 ביום הרכישה.

 (ג) הוראות סעיף זה יחולו בכפוף להוראות סעיף 48 לחוק מס שבח, ולענין זד
 התחלת הבניה תיחשב כמכירה.

 שיעור פס
 מיוחד על

 עודף אינפלציוני

 ״דמי שכירות
 שמשלס יזזיך
 שעבר זמנית

 5. בסעיף 17 לפקודה, במקום פסקה (12) יבוא:

 (12) דמי שכירות ששילם יחיד בעד דירה ששכר בישראל במקום ש&ליו
 עבר לגור לרגל עבודתו או עסקיו, במשך חמש שנים מיום שעבר לגור
 במקום האמור: דמי שכירות אלה יותרו לניכוי מדמי השכירות שהוא

 מקבל בשל השכרת דירת הקבע שלו באותה תקופה;״

 6. (א) תחולתם של סעיפים 2 ו־4 היא לגבי ארבע שנות מם החל בשנת המס 1980.

 (ב) תחולתו של סעיף 5 משנת המס 1980.

 תיקון הפקודה

 תחולה

 7. תוך ששה חדשים מיום פרסומו של חוק זה רשאי אדם להגיש בקשה למרכז
 כמשמעותו בחוק העידוד, לאשר כבנין להשכרה בנין שכבר הוחל בבנייתו או אף תמוז

 בנייתו, ובלבד שטרם נעשה שימוש בדירות שיועדו להשכרה.

ר ג פ י ה ר ב  ד

 לפי המצב הקיים בפקודת מס הכנסה, עובז פעיף 5
 שכיר שהעתיק את מקום נעוריו לישוב אחו
 לרגל עבודתו, והשכיר את דירת מגורי הקבע שלו
 ושכר דירה במקום שאליו הועבר, יהא זכאי, למשן
 שגה אחת, לנכות, בחישוב הכנסתו החייבת, את דמי
 השכירות שהוא משלם מדמי השכירות שהוא מקב?

 מדירת הקבע.

 כדי לעודד ניידות, מוצע לתקן את ההוראה שבפ
 קודת מס הכנפה ולקבוע תקופה של חמש שנים במקונ
 תקופת שנה אחת האמורה בה, ואף להחיל את ההוראו

 על כל יחיד, לרבות עצמאי.

 מוצע כי אם לפחות מחצית השטח של הבביז הוש
 כרה לתקופה של חמש שנים לפחות מתוך שש שנים
 רצופות מתום הבניה, ישלם בעל הבנין מס על ההכנסה
 ממכירת הדירות שאינן מושכתה בשיעור מופחת של
 30%, כפי שנקבע בסעיף 47 לחוק לעידוד השקעות דיון.

 מוצע כי במכירת דירות בבניז שאושר מעיף 4
 כבנין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות
 הון, יחול מס בשיעור של 10% בלבד על העודף האינ

 פלציוני שבמרכיב המגרש בהכנסה מהמכירה.
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