
 רש־וכוות

 חוק הצעות
 12 ביולי 1982

 עצמאי

 1981, הותר ניכוי לשנת המס• 1980, בשיעור של עד
 10% מההכנסה החייבת של עובד עצמאי. זאת, כדי
 למנוע עיוות של מיסוי על בסיס. נומינלי וכדי לתת

 הגנה נאותה מפני מיסוי על רווחים אינפלציוניים״
 מוצע לאמץ את העקרון שהוחל במם הכנסה, ולתת
 הקלה זו גם לגבי חישוב. דמי הביטוח מהכנסתם של

 עובדים עצמאיים•
 ההטבה המוצעת תינתן רק לעובדים עצמאיים
 שבחישוב הכנסתם החייבת בשנת המס 1980 הותר
 ניכוי בשיעור של עד 10% לפי חוק מס הכנסה האמור,

 ובשיעור שהותר.

 כ״א בתמוז התשמ״ב 1591

 בהתאם לסעיף 164 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשכ־י׳ח—1968, משלם עובד עצמאי דמי
 ביטוח בהתאם להכנסותיו מהמקורות המפורטים בסעיף

 2 (1) ו־2(8) לפקודת מס הכנסה.
 ההכנסה השנתית המובאת בחשבון לעניין זה היא
 ההכנסה עמיתה לעובד העצמאי י בשנת הכספים שקדמה
 לשנת התשלום והיא נקבעת לפי השומה הסופית לגבי
 אותה שנה לפני כל פטור, ניכויים או זיכויים לפי

 פקודת מס הכנסת.
 לפי חוק מם הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל
 אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ׳׳א—

 1 ס״וז התשמ״א, עמי 288.
 2 ס״יז התשכ׳׳ח, עמי 108.
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 מתפרסמת בזה הצעת תוק מטעה הממשלה:

 חוק הבישוה הלאומי(נימי מיוחד נשל אינפלציה)(הודאת שעה),
 הוינשמ״ב—982ז

' ו כ י  1. עובד עצמאי שבתישוב הכנסתו התייבת מעסק או ממשלח יד בשנת המס 1980 י נ
 . . . לעוב:

 הותר לו — לפי חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני
 חוק), התשמ״א—11981 — ניכוי של עד 10% מהכנסתו החייבת, יותר לו, לגבי שנת
 הכספים 1981, ניכוי באותו שיעור בחישוב הכנסתו השנתית לענין תשלום דמי ביטוח

 לפי סעיף 164 לחדק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ה—1968 2,
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 מתפרסמת כזה מטעם רעדת הכספי־פ הצעת חוק של: הכד הכנפת:

 תוק לתיקון דיני הרכישה לצדכי ציגור (תיקון מסי 4) (תיקון),
 התשמי׳ג-1982

 1. בחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מסי 4), התשמי׳א—11981
 (להלן — תיקון מם׳ 4), בסופו יבוא:

 ״י״יילי׳ 5. תחילתו של סעיף 2 מיום י״א בניסן התש״ם (31 במרס 1980).״

 הוספת סעיף 5

 2. תחילתו של חוק זה כתחילתו של תיקון מס׳ 4.

 3. בעל זכויות ששולמו לו פיצויים לפי סעיף 8 לחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי
, בתקופה שאחרי י״א בניסן התש״ם (31 במרס 1980) ולפני  ציבור, התשכ״ד—1964 2
 ל׳ באדר התשמ״א (6 במרס 1981), ישולם לו הסכום הנוסף, המגיע לו מכוח סעיף 1,
 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי סעיף 8 האמור מיום ששולמו לו הפיצויים עד ליום

 התשלום בפועל של הסכום הנוסף,

 תחילה

 הפרשי הצמדה
 וריבית על

 התשלום הנוסף

י זז&בד  דבד

 בעת חקיקתו של תיקיז מס׳ 4 לא ניתנה הדעת
 על מקרים — והם מרובים למדי — שבהם עשר
 השניים האמורות תמו בין יום 31.3.1980 לבין יום פרסום
 החוק המתקן, הוא יום ל׳ באדר א׳ התשמ״א (6.3.1981),
 ומחמת כך לא שולמו הפרשי הצמדה בעד תקופה שעד

 11 חדשים, שבה שיעור האינפלציה היה כ־120%.

 מוצע איפוא שיינתן תוקף למפרע, מיום 313.1980,
 לתיקון האמור, "ושכל רשות הרוכשת תשלם עתה את
 ההפרש המגיע ממנה לבעל הזכויות בשל התקופה
 שבין יום 31.3.1380 לבין •תאריו שלפני 6.3.1981 שבו
 נסתיים המשא ומתן ביניהם, בצירוף ריבית והפרשי
 הצמדה הקבועים לפיצויים המשתלמים לבעל זכויות,
 מיום שהיה ההפרש צריך להשתלם עד יום תשלומו

 בפועל.

 חבר הכנסת: אברהם מלמד

 סעיף 9 לחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור,
 התשכ׳׳ד—1964, כפי שהוכנס לחוק בתיקון מס׳ 2
 בשנת התשל״ז, ענינו ״הגבלת תקופת ההצמדה״, ולפני

 שחוקו בתיקון מס׳ 4 בשנה שעברה היה נוסחו כך:
 ״9. הריבית והפרשי ההצמדה האמורים בסעיף
 8 יחושבו עד יום י״א בניסן התש״ם (31 במרס
 1980) או עד תום עשר שנים ממועד הרכישה,
 לפי המאוחר, ולאחר מכן תשולם ריבית לא
 צמודה בשיעור של 6% לשנה על סכום הפי
 צויים בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית שהצ

 טברו עד לאותו מועד.״
 בסעיף 2 של תיקון מס׳ 4 נדחה התאריך הקיצוני
 כד שאם המשא ומתן בדבר פיצויים טרם נגמר ועשר
 שנים ממועד הרכישה תמו אף אחרי 31.3.1980, יהיה על
 הרשות הרוכשת לשלם ריבית והפרשי הצמדה עד תום

 עשר השנים ולכל היותר עד 31.3.1983.

 1 סייח החסמ״א, עמ׳ 124.
 2 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 122; התשל״ז, עמי 148; התשל׳יה, עימ׳ 120.
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