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ל סעיף 64א  ביטו

ת פרק פ ס ו  ה
 שלישי 1
 להלק ד׳

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 52), התשמי׳כ-982ז

א — הפקודה) — בטל. ה ל סה! (  1. סעיף 64א לפקודת מס הכנ

א: בו  2. אחרי סעיף 67 לפקודה י

ג ישראל השוהה כחוץ לארץ ש ו  ״פרק שלישי 1: ת

 ״״ישב ישראל 67א. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע

י כללים בדבר הניכויים והזיכויים שיותרו ליחיד תושב ישראל שיש לו ? ׳ ר ח ה ב ז ה ש '  ד

י כ פ י ה ר ג  ד

 סעיף 64א חוקק לפני שלוש שנים כדי להעניק
 לחברה המשפחתית שהכנסתה היא למעשה הכנסת
 המשפחה, אפשרות שיראו אותם כהכנסתו של אחד
 מבני המשפחה; לכן חל על הכנסה זו מם מירבי של
 60% לפי שיעורי המס המוטלים על יחיד, ולא שיעור

 5עיפיפ 1, 1. ההצעה לביטול ההוראות המיוחדות
7ו־8 לגבי חברה משפחתית, בד בבד עם הפחתת ,4,3 
 שיעור מס החברות, היא שלב נוםף בביצוע המדיניות
 של הפחתת שיעורי המס שתלווה בהרחבת בסיס המס

 על ידי ביטול פטורים.

וסח חדש 6, עמי 120; סי׳ח ךתשמ״א, עמי 282, עמי 289, עמ׳ 313; התשמי׳ב, עמ׳ 4. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די
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 הכנסה כאמור בסעיף 5(3), ובדבר שיעור המס שיחול על ההכנסה האמורה,
 י הכל בהתחשב במיוחד במשך השהייה מחוץ לישראל ובתנאי המחייה

 בארץ שבה שהה אותו יחיד לצורך הפקת ההכנסה האמורה.״

 תיקון סעיר >? 3. בסעיף 91(א) לפקודה, במקום ״61%״ יבוא ״54.5%״.

ן סעיף 26! 4. בסעיף 126 (א) לפקודה, במקום ״של 40 אגורות על כל לירה״ יבוא ׳׳30%״.  תיקו

 מצב זה מביא לידי כך שהחברות מחפשות בל
 דרך אפשרית לגרום להסבת הכנסות מהחברה שלא
 בדרך חלוקת דיבידנד ולניצול פרצות, כדי להפחית

 את נטל המס.

 כמו כז ניכרת גם מגמה לעבור לניהול עסקים
 בצורת שותפויות או על ידי יחידים ללא הקמת גוף
 משפטי — דבר שאיננו רצוי לרשויות המס, שכן ניהול
 העסקים באמצעות חברה, הדורש ביקורת של רואי
 חשבון, מאפשר גם ביקורת מסודרת של שלטונות

 המס.

 משום כך מוצע לצמצם במידה ניכרת את הפער
 בין נטל המס המשולב של ההברה ובעלי מניותיה לבין
 המס המוטל על יהיר, וזאת על ידי קביעת שיעור מס
 חברות של 30% (במקום 40%), כתוצאה מכך יהיה
 הנטל הכולל של המס על רווחים מחולקים בחברה
 שמניותיה אינן נסחרות בבורסה 61.5% (במקום 67%),
 בחברה שמניותיה נסחרות בבורסה — %.54 (במקום
 61%), ובחברה תעשייתית שאינה מחלקת רווחים

 ומשקיעה אותם בהברה — 44% (במקום 52%).

 3. סעיף 91(א) לפקודה וסעיף 48א(א) להוק מס
 שבה מקרקעין, קובעים שהמם שהבר־בני־אדם חייב
 בי על ריווח הון ריאלי הוא 61%: יש להתאימו להפ־
 התת המס המוצעת על ידי קביעת שיעור של 54.5%.

 4. סעיף 36 לחוק להשקעות משותפות בנאמנות
 קלבע שקרן לא מסויינת תשלם בנוסף למס בשיעור
 של 35% גם מם הכנסה בשיעור של 26% (ביחד 61%);
 מוצע להפחית את השיעור של 26% ב־6.5%, כדי

 להגיע לשיעור המס של 54.5% כמוצע בחוק זה.

״ 2 סעיף 5(3) לפקודה מחייב במם הכנסת  ־

 עבודה של תושב ישראל שנעשתה בחו״ל,
 תוך ארבע שבים מיום צאתו מישראל אם המעביד
 הוא הושב ישראל, או אף תוך תקופה ארוכה מזו
 כשהמעביד הוא מדינת ישראל או המוסדות הלאומיים.
 הואיל וההכנסות משולמות לשכירים אלה• במטבע הוץ
 והם חיים בחו״ל לפי רמת החיים שם, יש צורך להת־
 אים את נקודות הזיכוי והניכויים השונים.. מוצע להס־
 מיך את שר האוצר לקבוע כללים לעניז זה, שיחולו

 לגבי שכר שישתלם מחודש אפריל 1982 ואילך,

י ר ב  ד

 המס המוטל על ההברה, שהוא 61% על רווחים בלתי
 מחולקים ו־67% כשמחולקים רווחים.

 בתקופת הפעלת החוק התברר שלא זו בלבד שיש
 קשיים מקצועיים וטכניים רבים ביישומו, אלא שניהן
 לזכות באמצעותו בהעדפות מס שלא התכוונו אליהם
 ושאינן מוצדקות. ההוראה הקובעת שניתן להעביר את
 הכנסותיה של החברה לנישום, ללא• השלום מס מיידי,
 נוצלה לרעה ובני המשפחה משכו כספים כבר בתחילת
 השגה והכריזו על משיכה זו כעל דיבידנד ביניים —
 הפטור ממם. משיכה כזאת בחברה רגילה היתה מת
 חייבת בניכוי במקור בשיעור של 45% אם היתה
 נעשית בדרך של חלוקת דיבידנד ואם היתה נעשית
 בדרך אחרת — היתה נחשבת להלוואה ללא ריבית

 המתחייבת בתשלום מס על הריבית הזקופה.

 כמו כן הביאה ההוראה האמורה לסיכול המטרה
 של עידוד השקעת הרווחים בהברה, מגמה שבאה
 לידי ביטוי בשנים האחרונות על ידי מתו הטבות במס
 לחברה תעשייתית רגילה, כמו פחת של 50% וניכוי
 מיוחד בשל מלאי; חברה תעשייתית רגילה שחילקה
 רווחים מסכומי ההטבות חייבת בניכוי במקור בשיעור
 של 45% (במקום 67%) ואילו הברה משפחתית יכולה
 להעביר את כל הרווחים ליחידים ללא כל מס, ובכך
 הם נהנים מהטבה שיחידים בהברות אחרות אינם

 זכאים להן.
 זאת ועוד, לאחרונה פרש בית המשפט את המושג
 יחברה משפחתית״ כך שהוא מתייחס לא רק לבני
 המשפחה בדרגת קירבה ראשונה. דבר זה משמיט את

 הבסיס ששימש עילה לעצם הקיקת ההוראה.
 משום כך מוצע לבטל את ההוראה, אך לשלב
 ביטול זה בהפחתת שיעורי המס המוטלים על חברות
 בכלל. בכך תבוטל העדפת המיסוי על היחידים לעומת

 החברות.

 2. על הכנסתה החייבת של חברה מוטל כיום מס
 חברות בשיעור של 40% ועל ד־בידנד המחולק מהיתרה
 לאחר ניכו׳־ מס הברות מוטל מס הכנסה בשיעור של
 45% כשמניותיה של החברה אינן נסחרות בבורסה
 (הנטל הכולל הוא 67%) ו־35% כשהמניות נסחרות
 בבורסה (הנטל הכולל הוא 61%), וזאת כאשר שיעור

 המס השולי של היחיד הוא 60%.
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ה סעיף 175 ק י  5. \ בסעיף 175 לפקודה, סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) יסומנו (ג) ו־(ד) כסדרם ולפניהם ת
: א ו ב  י

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן־,(א) רשאי שר האוצר לקבוע, דרך כלל
 או לגבי סוגי נישומים, מקדמות חדשיות שיהיו בשיעור ממחזור העסקאות
ת; שיעור 'המקדמות ייקבע ת המקדמו  של הנישום בתקופה שבה משתלמו
 על פי היחס שבין סכום מחזור העסקאות של הנישום בשנת המם הקובעת

; ה נ  לבין המס שחוייב בו לאותה ש

ן זה, ״מחזור עסקאות״ — סך כל העסקאות כמשמעותן בחוק מם ערך  לעני
, למעט מכירות שחל עליהן חלק ה׳ או חוק מס שבח  •מוסף, התשל״ו—1975 2

 מקרקעין, התשכ״ג—1963 *.״

ת סעיף 92!א פ ס ו  6. אחרי סעיף 192 לפקודה יבוא: ה

יב ם 192א. המועד לתשלום ריבית, הפרשי הצמדה וריבית או קנס שחי  ״המועד לתשלו
ת הפרשי ד • . בי  רי

ס בהם נישום על פי פקודה זו הוא תוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה. על נ ו ק ; א ד מ צ  ה

 החיוב בהם.״

ן חיק  7. בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א—1961 *, בסעיף 36, במקום ״26%״ תיקו
ת י ״ ק ״ , י ת יבוא ״19.5%״. י תפו  משו
ת ו נ מ א נ  ב

ן חול קו  תי
 מס שבח
ן  מקרקעי

לה  תחו

 8. בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963, בסעיף 48א(א), במקום ״61%״ יבוא
 ״54.5%״. . י

 9. (א) תחולתו של סעיף 1 לגבי חברה שאין לה תקופת שומה מיוחדת — משנת
 המם 1982 ולגבי חברה שיש לה תקופת שומה מיוחדת — מתחילת תקופת השומה המיוחדת

שה לסעיף 10(2). י י זאת בכפוף להוראה שב  לשנת המס 1983, ו

 (ב) תחולתם של סעיפים 2 עד 5, 7 ו־8 משנת המס 1982.

 (ג) תחולתו של סעיף 6 לגבי הודעות שנשלחו לאחר פרסומו של חוק זה ברשומות.

ד ב כ י ת ר ב  ד

 לפי הוראות הפקודה מוטלים ריבית סעיף 6
 והפרשי הצמדה על חובות מסים שלא
 שולמו במועד; אולם. הסרה הוראה הקובעת מהו המועד

 . שבו חייבים בתשלום סכומים אלה.

 כך יוצא שסכומים אלה גם אם תשלומם
 נדחה לזמן רב אינם מתחייבים בריבית, הפרשי הצמדה
 או קנסות; קביעת מועד חוקי לתשלומם תאפשר הטלת
 קנס החל מתום ד ימים מאותו מועד, לפי חוק המסים
 "(קנס פיגורים), התשמ״א—1981. בנוסף לכך קביעת
 מועד לתשלזם הקנסות תאפשר הפעלת הליכי הגבייה,

 במגמה להשתית את המקדמות על הפעילות סעיף 5
 השוטפת של . הנישומים מוצע • לאפשר
 לפקיד השומה לבסס •אותם על המחזור השוטף, במקום
 על שומות סופיות שנעשו בעבר, ואשר • לא תמיד
 משקפות את המס שיתחייב בו הנישום בשנת המקדמות
 השוטפות. כתוצאה מכך גם יחסכו פניות רבות לפקידי
 השומה להקטין מקדמות עקב נסיבות מיוחדות או
 עונתיות וכן יהסך מפקידי השומה הצורך להגדיל
 מקדמה לפי סעיף 180(ב)(2), שההליכים לצורך

 הפעלתו אינם פשוטים.

, עמי 52.  2 ס״ת התשל״ו
 3 ם׳יח החשכ״ג, עמ׳ 156.
 4 ס״ה התשכ״א, עמי 84.
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ת זכאית עד לביטולו של סעיף 64א לפקודה, יראוה י 10. חברה שהיתה חברה משפחתי ב נ ז  יייראיי1 מ
לה לגביה תחולתו של סעיף 1, ויחולו  משפחתיל" כאילו חדלה להיות חברה כאמור ביום שבו מתחי
 לגביה ולגבי חבריה הוראות סעיף 64א האמור המתייחסות לתקופה שלאחר תקופת ההטבה

: ה  וכן יחולו הוראות אל

 (1) אם איננה מתפרקת —

ת זכאית וטרם קוזזו, ימשיכו  (א) הפסדיה שנוצרו בעת היותה חברה משפחתי
 להיחשב בהפסדו של מי שהיה הנישום האחרון אלא אם ביקשה ההברה מפקיד
 השומה בעת הגשת הדוי׳ח השנתי האחרון שלה כחברה משפחתית זכאית,

 שיראו אותם בהפסדיה של החברה;

 (ב) מקדמותיהם של החברה ושל הנישום יחושבו לפי הסכומים שהיו מהווים
 בסיס למקדמות שלהם אילולא חיו רואים את החברה, בשבר. הקובעת, כחברה

 משפחתית.

 (2) אם היא חברה שהתאגדה בעת שסעיף 64א היה הל והיתד. לחברה משפחתית
 זכאית לא יאוחר מתום שנה מיום שהתאגדה והיא החליטה עד יום י״ג בתשרי
 התשמ״ג (30 בספטמבר 1982) להתפרק וזאת גם אם היא חברה שיש לה תקופת

 שומה מיוחדת —

ת המס 1982 חהיה  (א) העברת נכסי ההון שלה לחבריה, שתיעשה עד תום שנ
 פטורה מכל מס בין על פי הפקודה ובין על פי חוק מס שבח מקרקעין,

 התשכ״ג—1963 ;

 (ב) יום הרכישה של נכס שהועבר לחבר, יהיה יום הרכישה כפי שהיה בידי
 החברה;

 (ג) כמחיר מקורי של הנכס לענין סעיפים 21 ו־88 לפקודה, וכסכום שהוצא
נות והציוד לענין סעיף 27 לפקודה, כשהם בידי החבר, יראו  לרכישת המכו
 את יתרת המחיר המקורי של אותו נכס כפי שהיתה בידי החברה בעת

 העברתו לחבר;

 (ד) על העברת מלאי מהחברה לחבריה יחול סעיף 85 לפקודה, אלא אם
; ביקשו  ביקשו החברים שיראו את המלאי ׳כשהוא בידיהם כמלאי עסקי
 כאמור, יראו כעלות המלאי את הסכום שלפיו היה מחושב ערכו לשם קביעת

יבת של החברה;  ההכנסה החי

 (ה) הפסדיה של החברה יקוזזו תהילה כנגד רווחיה בשנת הפירוק והיתרה
 תיחשב בהפסדו של מי שהיה הנישום האחרון שלה;

 (ו) לא יחול מם ריווח הון על מניות או זכויות של החבר בחברה
 המתפרקת.
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