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 מת&גרהסת בזה הגעת חוק מפושט הכמשלה:

 מבוא

 החדק המוצע הוא שלב ביניים בחקיקת שמטרתה מניעת שחיקת ההון בעסקים
 כתוצאה. מהאינפלציה מחד, ומניעת שחיקת המס מאידך.

 ביוני 1981 פורסמה הצעת חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ״א—
 1981, שנועדה לעבות לגעיות האמורות בצורה מקיפה לתקופה בסיונית של שלוש שנים;
 אולם התברר שיישומה יהיה קשה הן לציבור ׳הנישומים והן לשלטונות המם ומשום כך
 היה צורד •בהכנת ־תיקונים להצעה. בינתיים הושלמה הכנת התיקונים שמטרתם לפשטה
 ולתקנה תוך הענות להערות הציבור. אולם מאחר והצעה זו היא מרובת סעיפים ועוסקת

 בנושאים מסובכים ביותר אין להניח שהכנסת תוכל לסיים את הטיפול בה מיד.

 משום יכך מוצע'להסתפק בהוראת שעה גם לגבי שבת המס 1981, העומדת להסתיים.

 הוראת וממה המוצעת היא במתכונתו של חוק מם הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל
 אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ״א—1981, שהתייחס לשנת המס 1980,

 שנעשו בו מםיפר שינויים כמפורט בדברי ההסבר לסעיפים השונים.

ת חוק 1573, ז׳ באדי־ זזתשמ״ב, 2-3.1962 103 ו מ  ה



 חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה)
 (הודאת שעה ותיקוני חוק), התשמ״ב-982ו

 ה  1. בחוק ז

 (!) תהא לכל טובח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה1 (להלן — הפקודה),
, לפי העבין, זולת אם יש הוראה  או בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963 2

 מפורשת אחרת;

 (2) ״שבת-מם״ — לרבות תקופת שומה מיוחדת;

 (3) ״הכנסה מעסק״ — הכנסה כמשמעותה בסעיף 2(1) לפקודה למעט הכנסה
 מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי ולמעט הכנסה שעל פי סעיף ד לא

 יותר לגביה ניכוי;

 (4) ״הכנסה מזכה״ — הכנסה מעסק, לאחר שהופחתו ממנה הקיזוזים, הפטורים
 והביכויים המותרים לפי כל דין, פרט לניכוי על פי חוק זה ולביכויים, קיזוזים

 ופטורים המותרים רק כבגד מקור הכנסה שאיננה הכבסה מעסק, ובלבד:
 (1) שסכום ההכנסה המזכה לא יעלה על הסכום המתחייב מהדו״ח שהגיש

 הנישום על פי סעיף 131 לפקוד־;
 (2) שלא יראו בתוצאה שהיא הפסד, הכנסה• מזכה;

 (3) שהכנסה מזכה של שותפות תיראה כהכנסה מזכה של השותפים לפי
 חלקם בשותפות;

 לענין הגדרה זו, כשניכוי מחושב כשיעור מהכנסה חייבת, הוא יחושב לפני
 הניכוי על פי חוק זה;

 (5) ״מלאי״ — מלאי עסקי כמשמעותו בסעיף 85 לפקודה, לפי ערכו כפי שהוצהר
 בדו״ח לתום שבת המס הקודמת לעבין קביעת ההכנסה החייבת לאותה שנה;

 (6) ״הון עצמי״ — כפי שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכבסת;.

 (7) ״עוסק בחקלאות״ — מי שבבעלותו ציוד או בטיעות המשמשים אותו בייצור
 הכנסתו מחקלאות במשקו החקלאי;

 (8) דין קיבוץ כדין יחיד.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הניכוי; אולם :מוצע לקבוע שני סייגים לקביעת גובה
 ההכנסה:•לפי׳הסייג הראשון לא תובא בחשבון הכנסה.
 שהנישום לא כלל בדו׳׳ח השנתי שהגיש והסייג השני
 קובע שהניכוי יינתן רק אם היתה, לנישום הכנסה,

 מזכה.

 ׳פעיף 1 הגדרת ״הכנסה מזכה״
 מוצע שהבסיס לחישוב סכום הניכוי שתכליתו
 הגנה בפני שתיקה אינפלציונית יהיה ההכנסה הנקיה
 מעסק לאחר שהופחתו ממנה גם הניכויים האישיים,
 אד לפני ניכוי שלפי החוק המוצע. הכנסה זו תיקרא

 ׳־הכנסה מזכה״ והיא תהיה גם הבסיס לחישוב תקרת

ח הדש 6, עמי 120. פ ו נת ישראל, נ  ! דיבל מדי
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 2402.
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י •מייחד ו כ י ר נ ו כ י ב בת של חבר־בני־אדם בשנת המס 1981 יותר ל י  2. (א) בחישוב הכנסתו החי
-אדם י נ ב  לחבר־

 מהכנסתו מעסק —

יתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ״ט—  (1) בחברה תעשי
ן שני אלה: (להלן — חוק עידוד התעשיה) — הסכום הגבוה מבי 3 1969 

כה;  א. 10% מהכנסתה המז

ד  ב. 75% מההון העצמי או 50% מהמלאי לפי הגבוה שביניהם א
כה;  לא יותר מ־25% מההכבסתה המז

י אלה: ן שנ  (2) .בהבר־בני־אדם אחר — הסכום הגבוה מבי

 א. 10% מהכנסתו המזכה;

 ב. 20% מההון העצמי או 50% מהמלאי לפי הגבוה שביניהם אך
 לא יותר מ־15% מהכנסתו המזכה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) יותר לניכוי רק סכום בגובה סכום הרווחים
ן ניתנות לפדיון, נ ת המס 1982 יהוון. בדרך של הנפקת מניות הטבה שאי  שעד תום שנ
ו מספיק, יותר ניכויו של נ נ  •ואם שוכנע •הנציב שהיוון כאמור הוא בלתי אפשרי או שאי
 סכום שייקבע באחת הדרכים שלהלן או בשתיהן או בשילוב של היוון והדרכים שלהלן,

 הכל כפי שיורה הנציב —

^ ק ו ל ת המס 1982 תובטח אי ח  (1) סכום בגובה הרווחים שעד תום שנ
 בדרך שקבע הנצ״ב;

 (2) סכום בגובה ספום ההגדלה של ההון העצמי שנעשתה עד תום שבת
די גיוס הון נוסף. י  המס 1982 על־

ר כ פ י ה ר ב  ד

(א)(2)  סעיף קצן
 לגבי חברות שיש להם עסקים אחרים (שאינם
 תעשיה), מוצע להוסיף גם שיעור של 50% מהמלאי
 כחלופת משנה לקביעת גובה סכום הניכוי. זאת כדי
 להקל גם על ענפים אחרים עתירי מלאי, שנפגעו יותר

 מאחרים מהאינפלציה.

(כ)  סעיף קטן
 גם בחוק זה מוצע להתנות את גובה •הגינוי בסכום
 רווחים שיהוונו; &ולם לאור הנםימ שלימד שלא
 תמיד יש רווחים שניתן להזונם או שלא תמיד אפשר
 להוון רווחים, מוצע לאפשר שמירת ההון בחברה בדר

 כים חילופיות לפי הוראת נציב מס הכנסה.

 םעיף 2
 סעיף המן(א) (1)

 הניבוי המיוחד שהוענק לתעשיה לפי פרק ב1 לחוק
 עידוד התעשיה (•מסים), התשכ״ט—1969, במטרה להגן
 עליה בפני שחיקה אינפלציונית בשל המלאי, איננו
 חל בשנת המם 1981. מוצע להעניק את הניכוי האמור
 במסגרת הוראת השעה,, אולם בניגוד למצב משבים
 קודמות, מוצע להנמיך את תקרת הניכוי של 50%
 מההכנסה החייבת ולהעמידה על 25% מההכנסה המ
 זכה. זאת לאחר שהתברר שהתעשיה, קיבלה עד כה
 הגנת יתר. עם זאת ההגנה הניתנת לתעשיה היא עדיין

 בשיעורים גבוהים מאשר כענפי המשק האחרים.

 3 ס׳׳דו התשכ״ט, עמי 232.
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יבת של יתיז־ בשנת המס 1981 יותר ניכוי מהכנסתו מעסק  3. בחישוב הכנסתו החי
ן שני אלה:  בסכום השווה לגבוה מבי

; כה  (1) 10% מהכנסתו המז

 (2) 50% מהמלאי ובלבד שלא יעלה על 15% מהכנסתו המזכה.

 4. בחישוב הכנסותיהם של המפורטים להלן יותר, על אף האמור בסעיפים 2 (א) או 3,
 ניכוי בשיעור של 50% מסכום הניבוי שהיו זכאים לו על פי הסעיפים האמורים, ואשר

:  יחושב ללא החלופה של שיעור מהמלאי

;  (1) מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 4

 (2) נישום המדווח על הכנסותיו או על חלק מהן לפי שיטת העבודות
 הגמורות.

 ניכוי מיוחד
 ליחיד

 ניכוי מיוחד
 למוסד כספי
ל  ולמדווה ע

ת רו ת גמו דו  עבו

 5. חבר־יבני־אדם הזכאי לניכוי על פי סעיפים 2 או 4 ויש לו סוגי הכנסה מזכה
 שחלים עליהם שיעורי מס שונים, למעט הכנסה פטורה, יחולק הניכוי בין סוגי ההכנסה

 כאמור, לפי היחס שבין ההכנסה מכל סוג לבין כל ההכנסה המזכה.

 6. עוסק בחקלאות יהיה זכאי בשנת המס 1981, במקום הפחת שהוא זכאי לו על פי
 כל דין בשל ציוד המשמש במשקו החקלאי או בשל מטעים —

 (1) לכפל הפחת המגיע לו על פי סעיף 21 לפקודה בשל הציוד או
! המטעים — למעט אלה שפסקאות (2) או (3) שלהלן חלות עליהם — ובלבד * 

 שסך כל ניכויי הפחת בשלהם לא יעלה על המחיר המקורי שלהם;

י יכו קת הנ ו  חל
 בין סוגי

ת מעסק ו ס נ כ  ה

 פחת לעוסק
! ו  בחקלאו

ר ב  ס

 מוצע שהניכוי יחושב ללא החלופה של המלאי —
 שכן מלאי של מקרקעין ומלאי של: ניירות ערך הם נכ
 סים השומרים על ערכם, מוחזקים לתקופה ארוכה

 ותשלום המס נדחה עד לשלב המימוש.

ת וישנם סוגי הכנסה שמוטל עליהם מס סעיף 5 ו י  ה
 בשיעורים נמוכים משיעורי המס הרגילים,
ש צורך לקבוע את דרך חלוקת הניכוי. מוצע שהניכוי  י

ק באופן יחסי בין סוגי ההכנסה. ל ו ח  י

 מוצע להעניק לחקלאים פיצוי מיוחד חד־ סעיף 6
 פעמי בשל השחיקה, האינפלציונית של מט
ם חולפות מספר שנים עד שהם מתחילים י ע ט מ . ב ם י  ע

 להניב פרי, וכשהם מתחילים להניב ומגיע עליהם פחת,
ד עכשיו, בשיעורים נומינליים על בסיס  הוא מחושב, ע
 העלות ההיסטורית בלבד. כתוצאה מכך השחיקה לגבי
״ במיוחד. בעבר ניתן לתעשייה ניכוי ל ו ד ב היא ג י ע ט ד  ד

 פחת מיוהד כפיצוי לשחיקה האינפלציונית והיתה כוונה

 בשינוי מהחוק הקודם מוצע לקבוע גם סעיף 3
ל יהיז־ את המלאי כהלופת משנה לקבי צ  א
 עת גובה סכום הניכוי; תיקון זה יענה, לבעיותיהם של
 יחידים שעסקיהם מחייבים החזקת מלאי בכמויות ני
 כרות ובשל כך הם נפגעים יותר מהמיסוי האינפלציוני.

 בחוק לשנת המס 1980 נקבע שעסק המדווח סעיף 4
 על הכנסותיו לפי שיטת העבודות הגמורות
 יהיה זכאי רק למחצית הניכוי. הוראה זו הלה בעיקר
 לגבי קבלנים. הסיבה להוראה זו היא שעצם החיוב במס
 על־פי דיווח בשלב מאוחר, על הכנסה שנוצרה קודם
 לכן, ובסכומה הנומינלי, בששיעורי המס מותאמים לשבת

ו הגנה בפני שחיקה אינפלציונית.  סיום העבודה יעי ב
ת ו ד ס ו ל מ ה גם ע ל י ח ה ה זו אך ל א ר ו ר ה י א ש ה ע ל צ ו  מ

 כספיים שבשנת 1980 לא היו זכאים כלל לניכוי. ההצדקה
 למתן ניכוי חלקי היא בכך שהמוסדות הכספיים מגינים
 על הונם בפני שחיקה בדרך של השקע־ בחברות במת

 או בחוץ לארץ והמעקב אחרי השקעות אלה הוא קשה.

 4 ה״ח התשל״ו, עמי 52.
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ו כדין פחת לפי סעיף 21 לפקודה, בסכום של 400 נ  (2) לניכוי פחת, שדי
 שקלים לכל דונם מטע מניב פרי המעובד בשלחין מלא ובלבד שסכום
 הניכוי לא יעלה על הכנסתו מאותו מטע בניכוי ההוצאות שהוצאו בייצורה;
 היה סכום הניכוי עודף על יתרת המהיר המקורי של המטע, יראו את

; ע ט מ ן חישוב השבח במכירת ה  סכום •העודף כתמורה נוספת לעני

; ניכוי זה  (3) לניכוי של 10% ממחיר העלות של מטע שטרם הניב פרי
יב  יופחת מהמחיר •המקורי לעבין חישוב הפחת לאחר שהמטע החל להנ

ן חישוב השבח במכירתו.  או לעני

 7. הניכוי לפי חוק זה לא יותר —

 (1) לחברה בהשקעת חוץ הזכאית להטבות על פי פרק שביעי 3 לחוק
;  לעידוד השקעות הון, התשי־״ט—51959

ה; (2) לחוק לעידוד התעשי  (2) לחברה שחל לגביה סעיף 49 (1) או

 (3) מהכנסה שחל עליה חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת
; 6  שעה ותיקוני חוק), התשמ״א—1981

 (4) מהכנסה, למעט הכנסה מקמעונאות או מחקלאות, שספרי החשבונות
ם; י מנ ו  •לגביה נוהלו על בסיס מזומנים או שהדיווח עליה הוא על בסיס מז

 (5) מהכנסת יהלומן כמשמעותו בסעיף 130א •לפקודה אשר בחר לנהל
 פנקסי חשבונות במטבע חוץ — מעסקו ביהלומים.

ו •לשנת המס 1981 הם קבילים.  8. הניכוי לפי חוק זה יותר רק למי שפנקסי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שחל עליהן החוק האמור. כן מוצע לשלול, אותו מחברות
 תעופה שהחוק האמור חל עליהן.

 (2) בתוק לשנת 1980 נשלל הניכוי מהכנסה הנק
 בעת על בסיס מזומנים למעט הכנסה כזאת כאשר הדר׳ח
 הענתי לגביה נערך לצרכי מס על בסיס השיטה המצ
 טברת, ההצדקה לשלילת הניכוי כשההכנסה נקבעת על
 בכיס מזומנים היא• שבשיטה זו אין בדרך כלל מרכיבים
 של מלאי, חייבים או זכאים שמושקע בהם הון הבשהק
 על־ידי האינפלציה; אולם הסייג המאפשר מתן וע־־כוי
 כאשר הדיווח לצורך קבלת הניכוי יהיה על בסיס הצטב
 רות, הביא לדיווחים מלאכותיים ולמתן הגנה למי שלא

 נפגע משתיקה איבפלציז־נית.
 משום כך מוצע להשמיט את הסייג וכך ישלל הניכוי
 גם •מהכנסה שספרי החשבונות לגביה מנוהלים על
 בסיס מזומנים וגם מהכנסה שהדיווח עליה הוא על פי

 שיטת המזומנים.

 •ע ״ g מוצע לשלול את הניכוי ממי שפנקסיו אינם
 קבילים, כפי שנקבע גם בהוק ל־1980.

 לתיתו בשנת 1580 גם לחקלאים, אולם מאחר והיתה
 כוונה לחוקק את חוק האינפלציה בו היה פתרון גם
 לבעיות אלה, לא נעשה הדבר. משום כך מוצע להעניק
 בשל המטעים ניכוי מיוחד לפיצוי שחיקת העבר — עד

 לחקיקתו של חוק האינפלציה.

״ ד כמו בחוק לשנת 1980 מוצע גם באז לשלול ״ & 

 את הניכוי מגופים המקבלים הגנה בפני
 שחיקה אינפלציונית על פי חוקים אחרים, או כתוצאה
 משיטת ניהול הפנקסים; לרשימת סוגי הכנסות שלא
 יהנו מהניכוי על פי החוק •המוצע נוספה ההכנסה
 הנהנית מהקלות לפי חוק עידוד להשכרת דירות (הוראת

 שעה ותיקוני חוק), התשמ׳׳א—1981.

 • בשני נושאים מוצעים שינויים:
 (1) בחוק לענת 1980 נשלל הניכוי מכל הכנסה
 מספנות. התברר שאין הדבר מוצדק שכן לא כל הספנות
 נהגית מהגנה על־פי החוק לעיח־ד התעשיה (מסים).
 משום כך מוצע לשלול את הניכוי רק מחברות ספנות

 5 ב״ה התשי״ט, עמי 234.
 6 ס״ח התשמ״א, פמ׳ 68.

ת חוק 3ל15, ז׳ באדר וזתשמ״ב, 2.3.1932 107  הצעו



ן הניכוי על פי חוק זה, דין חברה משפחתית שחל עליה סעיף 64א לפקודה ה 9. לעני ר ב י ח ה ס נ י  ד

ת , , , ,  משפחתי

 כדין חבר־בני־אדם והכנסתה החייבת של החברה לא תובא בחשבון לענין ניכוי אצל
 הנישום כמשמעותו בסעיף האמור.

? 10. בחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), ו  יזיקיז ח
נפלציה  האי

ת 980! התשמ״א—1981 ז — •  לשנ

 (1) בסעיף 3׳ במקום הסיפה המתחילה במלים ״ולגבי אגודה שיתופית״
 יבוא; ״ואם שוכנע הנציב שהיוון הוא בלתי אפשרי או שאיננו מספיק, יותר
 ניכוי־ו של סכום שייקבע באחת •הדרכים שלהלן או בשתיהן או בשילוב של

 היוון והדרכים שלהלן, הכל כפי שיורה הנציב —

 (1) סכום בגובה הרווחים שעד תום שנת המס 1981 תובטח אי
; ב י צ  חלוקתם בדרך שקבע הנ

 (2) סכום בגובה סכום הגדלת ההון העצמי שנעשתה עד תום שנת
 המס 1981 על־ ידי גיוס הון נוסף;

 (3) לגבי אגודה שיתופית — סכום שאי חלוקתו תובטח בדרך שיקבע
 הנציב בהתייעצות עם רשם האגודות השיתופיות.״

; (2)  (2) בסעיף 8(א), פסקה (2) — בטלה ופסקה (3) תסומן

א: בו  (3) במקום סעיף 10 י

״ 10. תחולתו של סעיף 8 לגבי שנת המס 1981 ואולם מי שתבע ניכוי י ו ח ת יה ו  ״^י
 לפי סעיפים 2 או 4, יחול לגביו סעיף 8 גם לגבי שנת המס 1980.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לסתום פירצה שאיפשרה לנישומים לקבל הלוואה למי־
 מון השקעות שהריווה ממכירתן פטור ממס ובו בזמן

 לנכות את תוצאות המימון מההכנסה החייבת במס.
 באותו תיקון הוספת גם הוראה שקבעה שההון
 העצמי של •הנישום כפי שייקבע בתקנות יופחת מן
 המילוות המועדפים — שסכומם מהווה תקרת הסכום
 של ריבית שלא תותר לנישום בניכוי משום שהם

 מילוות שהרווחים עליהם פטורים ממס הכנסה.
 זאת מתוך הנחה שהלק מהמילוות המועדפים מומן
 מהון עצמי, ובדרך זו הגן הנישום על הונו בפני שחי
 קה אינפלציונית. משום כך מותנית תחולתו של תיקון
 זה בכך שלא תינתן להון העצמי הגנה אינפלציונית
 בדרך אחרת. היות וניתנה הגנה להון עצמי בחוק
 לשנת 1980, לא היתד־ סיבה, להפעיל את ההוראה
 האלטרנטיבית של הקלה דרך סעיף 19 לפקודה, שהיתה
 צריכה להיות מסובכת ביותר ובהיקף של חוק אינפל
 ציה זוטא; ומשום בך לא הותקנו התקנות שקבעו
 מהו ההון העצמי שאותו יש להפחית מהמילוות המו
 עדפים. מאחר וגם בשנת 1981 תינתן הגנה לפי החוק
 המוצע, אין למעשה מקום להוראה ומוצע לבטלה

 למפרע, מיום חקיקתה

 . 9 מוצע להבהיר שהכנסתה של הברה משפח
 תית תוכל ליהנות מניכוי פעם אחת בלבד,

 ולפי הדין החל על חברה.

 סעיפים 10 ו־13(א)
 פסקה (1)

 כאמור בדברי ההסבר לסעיף 2(ב), לאחר חקיקתי
 של החוק לשנת (199 התברר שלא בכל מקרה ניתן
 להבטיח שמירת ההון העצמי על ידי היוון רווחים, בין
 משום שלא תמיד יש רווחים ובין משום שלא תמיד
 ניתן להוונם. הכוונה שבדרישת ההיוון היא שההון
 העצמי יישמר, וכאשר• ניתן להבטיח זאת בדרכים
 אחרות צריך לאפשר זאת כדי לא לשלול את הזכות

 לניכוי האינפלציוני.
 היות ומפעלים לא מעטים נפגעו מהעדר ההוראה
 המוצעת עתה, מוצע לחוקקה בתוקף למפרע מתחילתו

 של החוק לשנת 1980.

 פסקאות (2) ו־(3)
 בחוק לשנת 1980 תוקן סעיף 19 לפקודת מם
 הכנסה והורחבה הגדרת ״מיליות מועדפים״ במגמה

 ד ס״ת התעומ״א, עמ׳ 288.

ת הוק 1573, ז׳ באדר התשמ״ב, ב2.3.198  108 הצעו



! הפקודה קו  11. בפקודת מס הכנסה תי

מחק;  (1) בסעיף 17, פסקה (10) — תי

 (2) בסעיף 19—

— ( א ) ן ט  (א) סעיף ק

 (1) בהגדרת ״מילוות מועדפים״ —

 (א) בפסקה (2), במקום ״מ־5% מכלל הזכויות״ יבוא בכל מקום,
 ״מ־5% מזכויות ההצבעה״, בסיפה, אחרי ״ואולם לפי בקשת
 הנישום״ יבוא ״שתוגש יחד עם הדו״ח לפי םע^ף 131״ ובסופה
 יבוא ״בבקשה כאמור יפרט הנישום את שיעור זכותו בהצבעה
 ואת המועדים שבהם התחיל או פסק להיות בעל זכית כאמור״;

א: בו  (ב) במקום פסקאות (4) ו־(5) י

 ״(4) זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקר
 קעין, התשכ״ג—1963, למעט זכות כאמור במקרקעין

:  שלהלן

 (א) מקרקעין המשמשים או מיועדים לשמש נכס
 קבוע בייצור הכנסה מעסק או מקור הכנסה כשה־

 הכנסה מהם היא סבירה לגבי •הזכות;

;  (ב) מקרקעין המשמשים מלאי עסקי

 (ג) דירת מגורים אחת או מקרקעין המיועדים לשמש
;  דירת מגורים אחת

ר ב פ י ה ר ב  ד

 הנסיון שנצטבר במשך שש השבים מאז חוקקה
 ההוראה האמורה מלמד שהיא מהורה תמריץ שלילי הן
 לענין הצהרת אמת והן לענין תשלום המם במועד, שכן
 הערך הריאלי של המס הולד ויורד ככל שמאחרים
 בתשלומו, וככל שהריבית והפרשי ההצמדה המותרים

 בניכוי גדול יותר.

 מוצע שתחולתו של ביטול פסקה 17 (10) שהתירה
 את הניכוי תהיה. לגבי הצטברויות של ריבית והפרשי
 הצמדה החל מ־1 באפריל, וזאת כדי להמריץ את הני
 שומים לבצל את תקופת המעבר ולהשיל את מלאי
 החובות שלהם; ולמי שלא יהא סיפק בידו לשלם עד
 המועד האמור תינתן עוד תקופת מעבר של הצי שבה
 שבה תותר לניכוי מחצית סכום הריבית והפרשי

 ההצמדה שיצטברו בה.

 פםקה(2) (א)(1)(א)
 בהגדרת ״מילוות מועדפים״ שבסעיף 19 לפקודה
1 כמילוות מועדפים גם מניות «  הוגדרו בתיקון לשנת !

 סעיף 11 י
 פפקה (1) ומעיף 13 (ג)(1)

 (1) ריבית והפרשי הצמדה ששילם נישום על
 הלוואה שלקח לשם תשלום המס, אינם במהותם
 הוצאה לשם ייצור ההכנסה ולפי עקרונות הפקודה לא
 היה צריך להתיר את ניכויים מההכנסה; וכך אמנם
 היה המצב החוקי עד לרפורמה של שבת 1975. בעת
 'הרפורמה המליצה הועדה הציבורית שגיבשה! את
 עקרונותיה על קביעת ההוראה המתירה את ניכוי הרי־
 !בית והפרשי ההצמדה ששולמו בשל איחור בתשלום
 מם; תיקון זה. נומק בכך שכאשר בישום לוקח הלוואה
 קשה. להוכיח מה עשה בכספי ההלוואה; האם תשתמש
 בה לצרכי עסקו שאז הוצאות המימון מותרות בניכוי
 או שהשתמש בו לתשלום המס — שאז אין להתיר את
 הניכוי. כתוצאה מכך מי שמצליח להציג הלוואה שלקה
 לתשלום המס כהלוואה שנלקחה לצורך העסק זוכה
 ליתרון על פני מי שמשלם את הריבית והפרשי ההצמדה

 בשל חוב המס מכיסו.

ת חוק 1573, ז׳ באדר התשמ״ב, 23.1982 109  הצעו



 (ד) מקרקעין שאינם מפורטים בפסקאות (א) עד
 (ג) שהזכות בהם היתד. בידי הנישום לפני יום י״ג

(31 במרס 1977),  בניסן התשל״ז

ן כמיועדים לשמש למטרה  ובלבד שלא יראו מקרקעי
ת  פלונית אם לא החלו לשמש לאותה מטרה תוך שנ
ן זה יראו גם התחלת בנייתו של י  •המס 1982 ; לענ

 בנין כהתחלת שימוש.

 (5) סכום שהשקיע אדם בחברה בעת שנתקיימו שני
 אלה:

 (א) בין המשקיע והחברה קיימים יחסי שליטה
 במשך תקופה של 60 ימים לפחות בשנת המס;

 (ב) בתקופה של 60 ימים לפחות שבה קיימים
 יחסי שליטה כאמור מרבית נכסי החברה, לפי מהירי

ם;  הרכישה, היו מילוות מועדפי

ן זה —  לעני

 ״השקעה״ — לרבות הלוואה. ששיעור" הריבית
 השנתי עליה אינו עולה על 100% ;

 ״שליטה״ — כמשמעותה בסעיף 25 ;

 (6) רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי שהנישום
 לא תבע ניכוי על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות
 רכב), התשל״ה—1975 *, בשל ההוצאות להחזקתו, ורכב
 כאמור בנספח ב׳ לתקנות האמורות שהוצאות להחזקתו
 מותרות על פיהן — שנרכשו בשנת המס 1980 או אחריה,
 וכן רכב שנפח מנועו עולה על 2000 סמ״ק ושלפי תקנה
 4 לתקנות האמורות אין מתירים לניכוי הוצאות להחזקתו.״

 (1) לעניל זכות במקרקעין מדבר הסעיף בזכות
 ״שאינה משמשת ואינה מיועדת לשמש. מקור הכנסה״;
 הביטוי ׳־מקור הכנסה״ שאיננו מוגדר יכול להתפרש
 על דרך הצמצום כנכס שיש הכנסה מהשכרתו או
 מהשימוש בו. הכוונה היתה גם למקרקעין שהם נכס

 קבוע או מלאי, ומוצע לקבוע זאת במסורש.

 כמו כן מוצע לפרש את המונח ״מיועדת לשמש״
 ולקבוע שי׳־יעוד״ צריך גם להתממש בתוך שנת
 המס 1982, אולם כשמדובר בבנין, אם יתברר בסופו
 של דבר שהוא אכן משמש למטרה, יראו בהתהלת

 בנייתו בשנת המס 1982 בהוכחת היעוד.

 (2) לענין השקעה בחברה. אחרת — נקבע שיראו
 כמילווה מועדף ״סכום שהשקיעה חברה בחברה אחרת
 אשר ב־ניהן קיים יחם של שליטה״, ו״החברה האחרת״

י ר ב  ד

 שהדיווח ממכירתם פטוד ממס הכנסה; אולס הוצאו
 נ?גדר מילוות כאמור מניות נסחרות בבורסה המוחזקות
ה העולה על שלוש שנים והמקנות לבעליהן שלי פ ו ק  ת
 טה בשיעור של 5% לפחות מכלל הזכויות בחברה.
 מתברר שהמעקב אחרי תנאי זה הוא קשה ביותר
 ואיננו •מוצדק שכן המאפיין העיקרי מבחינת השליטה
ת ההצבעה; משום כך מוצע להסתפק בזכויות ו כ א ז י  ה
ת כאבן בוהן לקביעת זכות ו ח פ  החצגעה של 5% ל

 השליטה.

 2=קח (2) (א)(1<(3)
 בחוק לענת 1980 הוגדרו כמילוות מועדפים גם
 זכו ה במקרקעין והשקעה שהשקיעה הברה בחברה
ת האמורות איבן בהירות דיין ואף ו א . נמצא שה! ר ת ר ־  א
 אינן מלאות, ומוצע להבהירן ולהשלימן כמפורט להלן:

, עמ׳ 156.  8 ס״ח התעכ״ג

ת חוד! 1573, ז׳ באדר דתשבדב, 2.3.1952 ו ? צ  110 י



ועדות״ בפסקה (2), במקום ״של הנכסים  (2) בהגדרת ״הלוואות מי
״ יבוא ״או לפי הענין, על יתרת שווי  המשמשים לו •לייצור הכנסתו
 רכישה כמשמעותו בסעיף 47 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—
 1963, של הנכסים הקבועים המשמשים לו לייצור הכנסתו שלא הוגדרו

 כמילוות מועדפים״.

א: בו ) י ב ) ן  (ב) במקום סעיף קט

ו לנישום מילוות מועדפים לא תותר לניכוי ריבית  ״(!ב) (1) הי
 בסכום השווה לסכום הערך הממוצע של המילוות המועדפים בכל

 אחת משנות המס שלהלן כפול בשיעור המפורט לצדה:
 בשנת המס 1975 — 22%.
 בשנת המס 1976 — 24%
 בשנת המס 1977 — 45%
 בשנת המס 1978 — 50%

 בשנת המס 1979 — 100%
 בשנת המס 1980 — 110%

 בשנת המס 1981 — 100%;

ות  לענין זה, ״מיליות מועדפים״ — כפי הגדרתם בכל אחת משנ
 המס האמורות.

 (2) לנישום שהוא יחיד תותר לניכוי תחילה, על אף האמור
 בפסקה (1), ריבית בסכום שעד ליתרת המהיר המקורי של
 הנכסים הקבועים המשמשים לו לייצור הכנסתו בכל אחת משבות

 המס שלהלן כפול בשיעור המפורט לצדה:
 בשבת המס 1975 — 10%
 בשנת המס 1976 — 10%
 בשנת המס 1977 — 20%
 בשנת המם 1978 — 20%
 בשנת המס 1979 — 40%
 בשנת המס 1980 _ 40%
 בשנת המס 1981 — 40%

 ועל יתרת ריבית יחולו הוראות פסקה (1)

 מהלוואה כאמור התחייבויות של החברה להברה
 האחרת.

 בהוראה זו נקשרו דברים שאץ ביניהם קשר
 הכרחי ומוצע למתקה. אין בהכרה קשר בין.השקעה
 בדרך הלוואה בהברה האחרת לבין התחייבותה של
 החברה לחברה האחרת, ועל כן אין מקום להוראה
 ־־ובעת שיש להפחית ריבית על הלוואה שקיבלה
 ההברה המשקיעה מהריבית שאיננה מותרת בניכוי.
 ואשר להתחייבויות של החברה. לחברה האחרת יתכן
 שהן נובעות מחובות עסקיים רגילים ועל כן אין מקים

 להפחיתם מההשקעה המחווה מיליות מי־מדף.

י ר ג ד _ 

 צריכה להיות חברה שמרבית נכסיה הם מילוות מועד
 פים. מתברר שאין •מקום לדרישה שיחסי השליטה
 יהיו לאורך כל שנת המם, ומוצע •לקבוע שלענין זה
 יספיק שבמשך תקופה של 60 הימים יהיו מרבית נכסיה
 שלי החברה האחרת, לפי מחירי הרכישה, מילוות

 מועדפים.
 ״השקעה״ הוגדרה בפסקה. זו ככוללת גם הלוואה
 •ללא ריבית או כשהריבית עליה נמוכה מהשיעור
 שנקבע לענק סעיף 3(ט) לפקודה, ובלבד שאם ההברה
 המשקיעה, קיבלה ריבית על הלוואה, היא תופהת
 מהריבית עואיבנה מיתרת בניכוי; כמי כן יש לבכחינ
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 (3) במקום הריבית כאמור בפסקאות (1) ו־(2) לא תותר לניכוי
ות המס המפורטות בפסקאות האמורות, על ־פי  בכל אחת משנ
 בחירת הנישום או החלטת פקיד השומה, הריבית שלא היתה
 מותרת לניכוי על־פי סעיף קטן (ב) כפי שהיה בתוקף לגבי אותה

ת מס. נ  ש

) יבוא: ג ) ן  (ג) אחרי סעיף קט

 ״(ד) מילוות מועדפים של בן־זיגו של הנישום או של ילדיהם
 שבתחילת שנת המס טרם מלאו להם 20 שנה, יראו אותם לענין. סעיף
 זה כאילו הם של הנישום, אלא אם הוכיח להנחת דעתו של פקיד
 השומה כי נרכשו מכספי בן־הזוג או הילדים ושהכםפים לא נתקבלו

ו לא במישרין ולא בעקיפין.״  ממנ

 (3) בסעיף 145 (א)(1), אחרי ״יראו את הדו״ח״ יבוא ״בכפוף לאמור בסעיף
 145א2״.

 (4) אחרי סעיף 145א1 יבוא:

ה 145א2. (א) סבור פקיד השומה שדו״ח שהוא שומה עצמית איננו נכון מ ו ע ב
ם  ״ י ק י י  ״

 מ על פניו, רשאי הוא, לפני משלוח הודעה בדבר סכום המס המתחייב

 מהדו״ח, לדרוש מהנישום לתקן את השומה העצמית תור 30 ימים.

ר ג פ י ה ר ב  ד

 התברר שהפניה זו לוקה בחסר משום שהיא
 מתעלמת מהנכסים הקבועים שעל מכירתם חל חוק מם
 שבח מקרקעין, ואשד אין כל סיבה שלא להתחשב גם
 בהם לענין זה. הלכה למעשה נהגו שלטונות המס
 בהתאם לכוונה זו מבלי שיבחינו כי ההגדרה איננה כו־
 ללת נכסים אלה. מוצע להבהיר במפורש שכוונת
 הסעיף היא אך ורק לנכסים קבועים שחל עליהם פרק
 רווחי הון שבפקודה או חוק מס שבח מקרקעין, מאחר
 והוראה זו היתה לקויה, מוצע לתת לסעיף המתקן

 תחולה רטרואקטיבית.
 (2) לנוכח העובדה שנכסים מםויימים הוגדרו
 בתיקון לשנת 1980 כ״מילוות מועדפים״, יש להתאים

 לכך את ההגדרה: של הלוואות מיועדות של יחיד.

 פשקה (2)(כ<
 (1) סעיף 19 (ב)(1) לפקודה קובע שאם היו
 לנישום, בשנת המס, מילוות מועדפים לא תותר לו
 לניכוי ריבית על סכום ההלוואות המתואמות, החל
 בריבית ששיעורה הוא הגבוה ביותר, והלאה כלפי

 מטה מבחינת שיעור הריבית.
 כדי להפעיל סעיף זה יש צורך לבדוק את כל
 חשבונות הבנק של הנישום כדי לאתר את ההלוואות
 השונות ולקבוע הן את סדר שיעורי הריבית והן את
 משך הזמן שבו היתה ההלוואה בידיו של הנישום

 (3) מוצע לקבוע שיראו כמילווה מועדף גם
 רכב פרטי שלא דרשו בשבילו ניכוי הוצאות וכן
 רכב גדול במיוחד גם אם דרשו בשבילו הוצאות:
 הסיבה לכך היא שברכב מושקעים כיום סכומים גדו
 לים מאוד ואין מקום להתיר ריבית על הוצאה לרכישתו
 של רכב שאיננו משמש בייצור ההכנסה או לרכב
 הפרטי המפואר שאין ענין לעודד את השימוש בו

 לצרכי עסק.

 פסקה (2) (א)(2) וסעיף 13 (ב)(2)
 (1) ״הלוואות מיועדות״ המהוות תקרה לסכום
 הריבית שלא תותר בניכוי למי שיש לו מיליות מועד
 פים, הוגדרו לגבי יחיד כי׳סכום ההלוואה המתואמת
 בשנת מם, העודף על יתרת המחיר המקורי, כמשמעותו
 בסעיף 88, של הנכסים המשמשים לו לייצור הכנסתו,
 עד לסכום הערך הממוצע של המילוות המועדפים

 באותה שנה״.
 הכוונה היתה לקבוע שההנחה המשפטית שבסעיף
 לפיה רואים הלוואות שלקח נישום כאילו לקחם לשם
 רכישת מילוות מועדפים, כשהיא מכוונת ליחיד, היא
 רק לגבי סכומים העודפים על יתרת נכסיו הקבועים,
 המשמשים לו בייצור הכנסתו, כדי להגדיר מהם נכסים
 קבועים, להבדיל ממלאי עסקי, מפנה ההוראה לסעיף
 88 הנמצא בפרק הדן ברווחי הון על נכסים קבועים.
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 (ב) לא תיקן הבישום את השומה העצמית כאמור •בדרישת
 פקיד השומה, ובקבע לאחר מכן בשומה כי הוא חייב בהפרש מס. כפי
 שעלה מן הדרישה, יהא הבישום חייב, בנוסף להפרש המס המגיע ממנו,
 בסכום מס נוסף השווה להפרש המס האמור (להלן — בסעיף זה —

 מס נוסף).

 (ג) . דין מס מסף כדין •חוב מס -שנוצר בתום שבת המס׳ שאליה
 מתייחסת השומה העצמית. י.

 (ד) על הטלת מס נוסף ניתן להשיג או לערער לאהר שומה י או
 צו שהוצאו בעקבות השומה העצמית ועלבד שאם• נקבע שאכן תיו לי
 קויים שחייבו'תיקון השומה העצמית והנישום לא תיקנם על פי דרישת
 פקיד השומה, רשאים הנציב או בית המשפט הדן בערעור להפחית את
 סכום המס הנוסף או לבטלו, אם מצאו שיסודו של, הליקוי בסוגיה הראויה

 •לבירור משפטי.

 (ה) לא נעשתה שומה עד תום ארבע שנים מתום שנת המס שבה
 מסר הגישום את שומתו העצמית, רשאי פקיד השומה, תוך שנה מתום
 ארבע השנים האמורות, לחזור •ולדרוש מהנישום לתקן את השומה
 העצמית; דין דרישה כאמור, לעניו ערעור, כדין צו שניתן על פי סעיף

 152.״

ר כ מ י ה ר ב  ד

 גם לגבי היחיד נשמרת הזכות הן לבישום והן
 לפקיד השומה לפעול לפי השיטה החילופית של אי

 התרת סכום 'ריבית כקבוע היום בסעיף 19(ב).

 פשקה (2)(ג<
 היות וסעיף 19 (ב) לפקודה מדבר במילוות מוע
 דפים שהיו לבישום, עולה מכר שמיילוות של בבי
 משפחתו אינם מובאים בחשבון לענין זה. זוהי פירצה
 חמורה המאפשרת העברה מלאכותית של המילוות
 מהנישום לבני משפחתו ומסכלת את ׳"הפעלתו י של
 סעיף 19. מוצע לקבוע כי יראו את המילוות המועדפים
 של בן־זוגו של הנישום וכל של ילדיו שבתחילת שנת
 המס טרם מלאו להם 20 שבה: כאילו הם של הנישום
 אלא אם יוכיח הבישום שהמילוות נרכשו מכספים שאינם

 שלו.

 פסקאות (3) ו־(4)
 מטרתו של התיקון המוצע בסעיף זה היא להפוך

 לבלתי כדאית הגשת דו׳יהות על• סכומי הכנסה נמו־'
 כים במגמה לנצל את השחיקה האינפלציונית של
 המס, בהתחשב גם בכך שהריבית והפרשי ההצמדה
 בשל איחור כתשלום המס •מיתרים לניכוי מההכנסה

 החייבת.
 לפי החוק הקיים כאשר הנישום מגיש את תרו״ח
 שלו המהווה שומה עצמית, ופקיד השומה רואה מיד,
 ללא צורך בבדיקה מעמיקה, טעויות •בפרשנות או
 בצורת החישוב, המפחיתות את סכום המס, אין פקיד

 בשנתי חמס; דבר זה קשה ביותר לביצוע ומשום •כך
 מוצע לקבוע דרך אלטרנטיבית שהיא פחות מדוייקת
 אד הרבה ידתר קלה לביצוע; עם זאת תינתן הזכות
 הן לבישום והן לפקיד השומה לדתש שהחישוב של
 סכום הריבית שלא יותר בניכוי יהיה לפי השיטה

 הקבועה כיום בסעיף 19.
 הדרך החדשה המוצעת׳ היא• לפרט בחוק שיעורי
 ריבית קבועים שייוחסו ישירות למילוות המועדפים,
 השיעורים משתנים בהתאם לשנות המם.השונות והם
 משקפים את שיעורי הריבית •הממוצעת׳ במשק.באותן

 שנים.

 (2) גם לגבי נישום יחיד שלפי החוק הקיים
 מותר לו לנכות ריבית בסכום שעד לגובה יתרת
 הנכפים הקבועים שלו, מוצע לקבוע שיעורי ריבית
 קבועים נמוכים מהשיעורים• • שאינם מותרים בניכוי
 ואשר ייוחסו לסכום יתרת המחיר המקורי האמור; לפי
 המוצע ייעשה. קודם כל החישוב של סכומי הריבית
 שיותרו בניכוי מיתרת המחיר המקורי ורק יתרת סכומי
 ריבית, לפי •השיעורים הגבוהים יותר עד ליתרת סכום
 המלוות המועדפים, לא תותר לניכוי. שיטה זו משקפת
 את הכוונה שבשיטה הקיימת אלא שכמם כאשד השי־
 עורים של הריבית שמותר לנכות מיתרת המחיר
 המקורי ידועים' מראש, אין" צורך קודם פל לחשב את
 הסכומים שלא יותרו בניכוי לפי סדר יורד, מבחינת
 גובה שיעורי •הריבית ורק אחר כך לקבוע מהו שיעור

 הריבית שיותר לניכוי.
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̂״־י׳ 12. לעביז קביעת ההכנסה החייבת על־פי הפקודה, לשנת המם 1981, בימי שהוא  יזי7יז יי
 ז; וראה שער, , , ,

 בשיעור מההכנסה החייבת, ייקבע על פי ההכנסה החייבת לפני הניכוי על־פי חוק זה.

 13. (א) תחולתו של סעיף 10 לגבי שבת המס 1980 ואילך.

1 ־  (ב) (1) תחולתו של סעיף 11 (1) לגבי ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו מ
 באפריל 1982, ובלבד שמי שישלם את חוב •המס שלו שנוצר לפני המועד
 האמור לפני חודש אוקטובר 1982, יהא זכאי לנכות מחצית מהריבית והפרשי

 הצמדה שהיה זכאי לנכותם לפי סעיף 17 (10) לפקודה אילולא בוטל.

 (2) תחילתו של סעיף 11 (2) (א)(2) כתחילתו של סעיף 13 לחוק לתיקון
 פקודת מס הכנסה(מס׳ 22), התשל״ה—31975;

 (3) תחולתו של סעיף 11 (2) (ב) לגבי שומות שניתן להשיג או לערער
 עליהן, לשנות המס 1975 ואילך, ובלבד שלגבי ריבית והפרשי הצמדה שחל
 עליהם סעיף 17 (10) לפקודה, יחול הסעיף רק על מי שתבע ניכוי על פי
 חוק מס הכנסה (ניסויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה. ותיקוני

 תוק), התשמ״א—1981, ולגבי הטצברות משנת המס 1980.

 (4) תחולתן של יתר הוראות סעיף 11 לגבי שנת המס 1982 ואילך, ואולם
 מי שתבע ניכוי לפי סעיפים 2 עד 4, יחולו לגביו הוראות האמורות גם בשנת
 •המם 1981, ובלבד שאם הנישום לא תאם את הדו״ח שהגיש על־פי סעיף
 131 לפקודה לשנת המם 1981, כמתחייב מסעיף 19 לפקודה כפי שתוקן
 בסעיף 11 לחוק זה, לא יהיה זכאי לניכוי על פי חוק זה ויראו את הדו״ח
 שהגיש כשומה עצמית, גם לאחר שפקיד השומה תיקן אותה בהתאם להתאמה

 שעשה, כמתחייב מסעיף 19 כאמור.

ר פ ס י ת ו נ  ו

 לנישום תינתן זכות להשיג או לערער על דרישת
 פקיד השומה לאחר שיוצאו שומה או צו בעקבות
 השדמה העצמית ואם לא הוצאו — בתום ארבע שנים

 משנת המם שבה מסר הנישום את שומתו העצמית.

 אם יתברר שהנישום לא תיקן את השומה. כנדרש
 אד מקורו של הליקוי היה בסוגיה הראויה לבירור
 משפטי, יוכלו הנציב או בית המשפט להפחית את

 סכום המס הנוסף או לבטלו.

_ ^ ״הכנסה חייבת״ מוגדרת בסעיף 1 לפקודה . י י ע  ם

 כ״הכנםה לאחר הניכויים הקיזוזים והפ
 טורים שהותרו ממנה לפי כל דיך׳. היות וישנם
 ניכויים שהם שיעוד מההכנסה החייבת, והיות שמ־
 ״הכנסה מזכה״, שהיא הבסיס לקביעת סכום הניכוי
 על פי חוק זה, צריד לנכות את הניכויים המבוססים

 גם על הניכוי שלפי החוק, בוצר מעגל שוטה.

 משום כך מוצע לקבוע שבכל מקום שניכוי מחו
 שב כשיעור מהכנסה חייבת, תיקבע ההכנסה החייבת

ימי על פי החוק המוצע.  בלי לנכות ממנה את הנ

 השומה יכול לדרוש מהבישוס לתקנן מבלי שהדבר
 ייחשב כשומה לפי מיטב השפיטה. דבר זה מונע
 מפקיד השומה: להתערב בשלב זה משום שעדיין אץ
 ביכולתו לבתק באופן יסודי את התיק. נמצא שסכומי
 המם המשתלמים בזמן הגשת הדו״ח נמוכים מהמגיע
 וגביית ההפרש בשלב מאוחר יותר גם עם ריבית והפ
 רשי הצמדה, אין בה כדי לפצות על שחיקת המס.
 אומנם הלכה למעשה במקרים רביום מתקן הנישום
 את הטעויות שבשומתו העצמית כשפקיד השומה
 מסב את תשומת לבו לכך, אולם אץ אפשרות לאכוף
 זאת עליו. מקרה אופייני שבו רואים את הטעויות על
 פני הדברים הוא כאשר הנישום דורש את הניכוי על
 פי חוק האינפלציה. מבלי לערוך את התיאום המתחייב
 על־פי סעיף 19 לפקודה, וזו הסיבה לכך שהתיקון
 מוצע כחלק מהוראת השעה. מוצע לאפשר לפקיד
 השומה לדרוש מהנישום לתקן את הדו״ח שלו, וזאת
 בלי שדרישה זו תשנה את אופיו של הדו״ה כשומה
 עצמ:ית; אם הנישום לא יתקן את הדו״ח ויתברר לאחר
 מכן שהדו״ח אכן הביא לתשלום חסר, יתחייב הבישום

 בתשלום מם נוסף בגובה סכום החסר.

 9 ס־ה התשל׳׳ה, עמי 168.
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