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 מתפרסמת כזה מטעם הממשלה הצעת חד?:

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 45), התשמ״א-1981

(להלן — הפקודה) יבוא:  אחרי סעיף 40א לפקודת מס הכנסה 1

 40ב. בחישוב המס של יחיד שמלאו לו 16 שנה אך טרם מלאו לו 18

.1 

ת זלכו ד ו ק נ  ״
ער  לנ

 שנה, תובא בחשבון נקודת זיכוי.״

ספת סעיף  הו
 40ב

 בסעיף 121 לפקודה —

 (1) בסעיף קטן(א), במקום פסקאות (1) עד (4) יבוא:

 ״(1) על כל שקל מ־79,200 השקלים הראשונים — 35% ;
 (2) על כל שקל מ־200׳25 השקלים הנוספים — 45% ;
 (3) על כל שקל.מ־38,400 השקלים הנוספים — 50% ;

 (4) על כל שקל נוסף — 60%.״

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״על 85,200 הלירות הראשונות״ יבוא ״על 57,600
 השקלים •הראשונים־׳/ במקום ״25 אגורות על כל לירה״ יבוא ״25%״ ובמקום

 ״על 85,200 לירות״ יבוא ״57,600 שקלים״.

ן סעיף 2.  תיקו
12! 

 3. אחרי סעיף 121 לפקודה יבוא:

 122. (א) על אף האמור בסעיף 121, רשאי שר האוצר, באישור ועדת
 הכספים של הכנסת, לקבוע שיעור מם אחיד, נמוך מהקבוע בסעיף האמור

 ובלבד שלא יפחת מ־25%, לגבי כל אחד מסוגי ההכנסות שלהלן:

 ״המס על
 הענקה בעד

 פריון עבוךד,
 ושכר בעד

ת ו ר כ ש מ  עבודה, ב

ספת סעיף  הו
122 

ר כ ס י ה ר ב  ד

 נסים ואילו כיום הוא חל על כ־10%, ובשיעור המם
 ההתחלתי היו 72% מהשכירים וכיום נותרו בו רק

 35%־
 מוצע לקבוע תקרות הכנסה חדשות בהתחשב

 בתמורות שחלו, מאז הרפורמה, בהכנסה הריאלית'
 ובהתפלגות ההכנסות. לפי המוצע ייכללו במדרגת המם
 הנמוכה ביותר של 25% כ־50% מהשכירים (במקום
 35% כיום), במדרגת המס של 35% ייכללו כי20%
 מהאוכלדסיה (במקום 31% כיום), במדרגת המס של
 45% ייכללו 15% (במקום 11% כיום), במדרגת המס
 של 50% ייכללו 10% מהאוכלוסיה (במקום 13%
 כיום), ובמדרגה העליונה של 60% — 5% מהאוכלוסייה

 (במקום 10% כיוס).

 מוצע לתת הקלות במס להכנסה הנובעת
 מהגברת התפוקה בענפי תעשייה לפי צרכי

 סעיף 3

 המשק.

 מוצע לעודד נערים עובדים על ידי מתן סעיף 1
 נקודת זיכוי נוספת, שפירושה העלאת סף
 המם שלהם ל־1,820 שקלים לחודש (במקום סף המס

 של 1,260 שקלים לרווק בוגר).

 בעת הרפורמה שנעשתה במס הכנסה סעיף 2
 בשנת 1975 היתה כוונה לבבות את המס
 כך שישמור על התוכן הריאלי גם בתנאי אינפלציה.
 שני המרכיבים העיקריים בקביעת המס הם נקודות
 הזיכוי ותקרות ההכנסה. נקודות הזיכוי הוצמדו מאז
 למלוא שיעור עליית המדד ובכך נשמר סף המם הרי־
 אלי; אולם תקרות ההכנסה היו צמודות במשך תקופה
 ארוכה רק ל־70% משיעור עליית המדד, וערכן הרי״

 אלי נשחק.
 כתוצאה מהשחיקה הגיעו יותר ויותר מפרנסים
 לשיעורי מס שוליים גבוהים; בעת החלת הרפורמה
 הל שיעור המס השולי המכסימלי על 1.2% מהמסר

י מדיבת ישראל, נוסה חדש 6, עמ׳ 120. ע  ! ד
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 (1) הכנסתם של עובדים בענפי תעשיה או במפעלי תעשיה
 שקבע שר האוצר לאחר התייעצות עם שר התעשיה, המסחר
 . והתיירות, בעד עבודה במשמרת שניה והכנסתם של עובדים
 בענפים או במפעלים שייקבעו כאמור מהענקה המשתלמת

 בעד פריון עבודה;

 (2) י הכנסתם של עובדים במפעלי תעשיה מעבודתם במש
 מרת שלישית.

 י (ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע
 שהשיעור המופחת שבקבע על פי סעיף קטן (א) יחול לגבי כל ההכנסה
 המפורטת בסעיף האמורי• או לגבי חלק ממנה וניתן לקבוע שיעורים
 שונים או סכומים שונים מההכנסה, לענפי כלכלה שונים, למקצועות

 שונים ולסוגי נישומים שונים; כן רשאי הוא, לקבוע, באישור כאמור.:

 (1) כללים ותנאים להחלת השיעור המופחת;

 (2) סוגי עובדים שעל הכנסתם לא יחול השיעור המופחת.

 בסעיף זה —
 ״הענקה בעד, פריון עבודה״ — הענקה, הטבה או פרמיה,
 שהיא הכנסת עבודה המשתלמת על עיי חוזה עבודה שאושר
 לענין סעיף זה •כפי שנקבע בתקנות, בנוסף על המשכורת
 או השכר המקובלים הקבועים בחוזה העבודה, בעד פריון
 עבודה העולה על הפריון הרגיל ואשר נקבע על פי נורמות
 מדודות שאישרו המכון לפריון עבודה או גוף אחר שקבע

 לענין זה שר האוצר;

 ״משמרת שניה ושלישית״ — כפי שהגדיר שר האוצר
 בתקנות, לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה.״

 (ג)

 ביטול סעיף
 132 א

ספת סעיף  הו
 187א

 4. סעיף 132א לפקודה — בטל.

 אחרי סעיף 187 לפקודה יבוא:

 187א. (א) נישום שהגיש את הדו״ח שלו לפי סעיף 131 לפני המועד
 האחרון הקבוע בסעיף 132 וצירף אליו סכום כלשהו על חשבון המם

.5 
 ״תמריץ להקדמ

 הגשת דו״ח
 ותשלום

י ב ס י ה ר ב  ד

 שניה ושלישית יתנו אפשרות להגברת הייצור במש
 אבי ההון הקיימים.

 פעיפימ להקדמה תשלומי מס חשיבות גדולה ביחוד
 4 ר־5 בתנאי האינפלציה הקיימים, ומוצע לעוד
 דה על ידי הקלות בריבית החלה על תשלומים לאחר
 תום שנת המס. כיום קיימת הקלה למקדימים בתשלום

 ייקבעו כללים. שיבטיחו שההקלות אכן יינתנו לשם
 הגברת. התפוקה.

 . מוצע לתת הקלות לעבודה במשמרת שניה בענפי
 תעשיה ובמפעלי 'תעשיה שייקבעו לפי צרכי המשק
 ולעבודה במשמרת שלישית בכל ענפי התעשיה, במג

 מה לעודד ניצול מכסימלי של הציוד.
 ההקלות להגברת התפוקה ובעד עבודה במשמרות
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 המגיע על פיו, זכאי לגבי אותו סכום לפטור מהריבית החלד״ עליו לפי
 סעיף 187 (א) כמפורט להלן:

 (1) על סכום ששולם עד תום החודש הראשון שלאחר תום
 שנת המס או תקופת השומה המיוחדת (להלן בסעיף זה —

 שנת המם) — פטור ממלוא הריבית;

 (2) על סכום ששולם בחודש השני שלאחר תום שנת המם —
 פטור ממחצית הריבית;

 (3) על סכום ששולם בחודש השלישי שלאחר תום שנת
 המס — פטור מרבע הריבית,

 (ב) ההקלה שלפי סעיף קטן (א) תחושב תחילה וסכום ההקלה
 שלפי הסיפד. לסעיף 187(א)(1) ינוכה מיתרת הריבית.

 (ג) נישום ששילם סכום כלשהו על חשבון המם המגיע ממנו, לפני
 המועד האחרון הקבוע בסעיף 132 זכאי להקלה שלפי סעיף קטן (א)

 או להקלה שלפי סעיף 187 (א)(1), לפי הגבוהה שבהן.״

 6. (א) תחילתן של סעיפים 1 עד 3 משנת המם 1981, ובלבד שלענין התאמת תקרות
 ההכנסה לעליית המדד על פי סעיף 120ב, יראו את הסכומים שנקבעו בסעיף 2 כאילו

 היו בתוקף ביום 14 במרס 1981.

 (ב) תחילתן של סעיפים 4 ו־5 לגבי שנת המס 1980 ואילך.

ר כ פ י ה ר ב  ד

 זו פחותה מההקלה הניתנת למי שמקדים גם בהגשת
 הדו״ח.

 המם רק אס ההקדמה מלווה בהגשת דו״ח; לפי המוצע
 יוכלו ליהנות מהקלה גם אלה שאינם מסוגלים להקדים
 בהגשת הדו״ח ומוכנים להקדים את התשלום. הקלה
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