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 מתפרסמת כזה הצעת חוק מטעם ועדת דזחוקה חוק ומשפט של הבנםת:

 חוק הבחירות לכנסת האתת עשרה (הוראות שעה)(תיקון), החשמ״ד-1984

 1. אחרי סעיף 33 לחוק הבחירות לכנסת האחת עשרה (הוראות שעה), התשמ״ד— הוספת =עיף 33א
 11984 (להלן — החוק העיקרי), יבוא:

 ״תיקון סעיף 65 33א. בסעיף 65 לחוק הבחירות, במקום ״לא יאוחר מהיום ה־9 שלפני

 יום הבחירות״ יבוא ״לא יאוחר מיום ח׳ בתמוז התשמ״ד (8 ביולי
 1984)״.

. הוספת םע-ף 34א א ו ב  2. אחרי סעיף 34 לךןךק ךןעיקףי י

6 34א. בסעיף 67 לחוק הבחירות — ׳ 7 ו י ע  ״תיקיו ס

 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״לא יאוחר מהיום ה־11 שלפני
 יום הבחירות״ יבוא ״לא יאוחר מיום ה׳ בתמוז התשמ״ד (5 ביולי

 1984)״;
 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״לא יאוחר מהיום ה־8 שלפני יום
 הבחירות״ יבוא ״לא יאוחר מיום ט׳ בתמוז התשמ״ד (9 ביולי

 1984)׳/

 1 0״ח התשמ״ד, עמ׳ נ13.
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 תיקח סעיף » 3. בסעיף 42 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יברא:

 ״(3) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא 5
 (ו) שוטר, שהוצאה לו תעודת־הצבעה־לשוטר ולאחר מכן חדל להיות
 שוטר, רשאי להצביע בכלי קלעי ובלבד שהזדהה בתעודת זהות או בפנקס
 דהוי ומסר ליושב ראש ועדת הקלפי אישור ממשטרת ישראל כי חדל להיות
 שוטר או כי הוא רשאי להצביע ללא מדים; יושב ראש ועדת הקלפי יחתום
 על התעודה ועל האישור ויצרף אותם לפרוטוקול ועדת הקלפי והועדה

 תטביע את החותמת המעידה שהצביע לכנסת כאמור בסעיף 74 (ג)״.

ה 4. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת. י ' ח  ת

 מתפרסמת בזח חצעת חוק מטעם הממשלה :

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מסי 62), החשמ״ד-1984

 ביטול סעיף 20א3 1. סעיף 20א3 לפקודת מס הכנסה 1 (לזזלן — הפקודה) — בטל.

 3. במקום סעיפים 46 עד 46ג לפקודה יבוא:

 ״תרו2י׳ למיס׳־ 46. (א) אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 10,000 שקלים

י לקרן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) שקבע לעניו זה ר ו ב י  צ

 שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, 30% מסכום התרומה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע להשאיר את ההוראה הקובעת שההטבה
 תגתן רק למי שהסכום הכולל של התרומות שלו בשנת
 המם עולה על סכום מסויים, ולקבוע שסכום זה יהוה

 10,000 שקלים.

 בניגוד להוראה הקיימת המאפשרת העברת יתרה
 בלתי מנוצלת של תרומה לשנים הבאות, בערכה

 הנומינלי, מוצע שלא לאפשר העברה כזאת להבא.

 מוצע לקבוע תקרה כוללת לשכום תרומות שבשלו
 יינתן זיכוי; הסכום המכסימלי בשל כל התרומות ביחד,
 יהיה 20% מהכנסתו החייבת של התורם בשנת המס

 שבה תרם.

ם זה יעודכן מדי שנה לפי המדד של ו »  מוצע ש
 חודש יולי (המתפרסם בחודש אוגוסט) וזאת בדי
 לשמור על ערכן הממוצע של מרבית התרומות

 ובהתחשב בעובדה שישנן תקופות שומה מיוחדות.

 ביטול סעיף 43 2. סעיף 43 לפקודה — בטל.

 החלפת סעיפים
 46 עד 46ג

 פעיפיפ 1 עד 3
 לפעייף 46 המוצע:

 בפקודת מם הכנסה מצרים חמישה סעיפים הקובעים
 הטבות. מס שונות לנישום התורם למוסד ציבורי׳
 (סעיפים 43, 46, 46א, 46ב ו־48) וכן ישנה הוראה
 מיוחדת בעניין תרומות ללב״י. ההוראות השונות חוקקו
 בתקופות שונות ונועדו לענות לצרכים שהיו קיימים
 בעת חקיקתן. הלקו של ההוראות הפך בינתיים לבלתי

 משמעותיים בשל הסכומים הפעוטים הנקובים בהם*

 כיום נראה שאין הצדקה לשוני המהותי בהטבות
 המוענקות בהוראות האמורות ומוצע להחליפן ולקבוע
 הטבה אחידה — מתן זיכוי ממס בםבום של 30%
 מהתרומה — שלה יהיו זכאים תורמים למוסדות
 ציבוריים כהגדרתם בסעיף 9 (2) לפקודה, שקבע לעני!
 זה. שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובן

 הקרנות הלאומיות.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120¡ ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 19, עמ׳ 47, עמ׳ 56, ועט׳ 124.
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 ב-טול ס!עיף

 תיקון סעיף 190

 יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנד., ובלבד שלא יינתן זיכוי בשנת
 מס פלונית בשל סכום מלל של תרומות העולה על 20% מההכנסה

 החייבת של הגישוש באותה שנה.
 (ב) הסכום שבסעיף קטן (א) יותאם בכל שנת מם, בהתאם
 לשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בתודש אוגוסט שלפני שנת
 המס ועד המדד שפורסם בחודש אוגוסט של שנת המס; סכום שהוגדל

 כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים;
 הנציב יפרסם הודעה ברשומות בדבר הסכום שהוגדל ועוגל כאמור.

 (ג) .בסעיף זה, ״קרן לאומית״ — הסוכנות היהודית לא״י,
 ההסתדרות הציונית העולמית, המגבית המאוחדת לישראל •והקרן הקיימת

 לישראל.

 46א. על אף האמור בכל דין, הסכום הכולל שבשלו יותר בשנת מס
 פלונית זיכוי בשל תרומות על פי סעיף 46 וניכוי בשל השתתפות במימון
 מהקר •ופיתוח שמבצע אדם אחר על פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה
 (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי),
 •התשימ״ד—21983, לא יעלה על 45% מהכנסתו החייבת של נישום
 באותה שנה; לענין זה, ״הכניסה חייבת״ — לפני הניכוי בשל השתתפות

 במחקר ומיתה/

 46ב. סכום המס שאדם היפטר מתשלומו בשל הזיכוי בעד תרומות
 לפי סעיף 46 ולפי כל דין אחר, יווסף לסכום •המס המהווה בסיס לקביעת

 מקדמות על פי סעיף 175.״

 חקרזז כוללת
 להשגות מס

 לתרומות ולמר׳פ

 זיכוי בשל
 תרומה —

 תושסוז לבסיס
 המקדמות

 סעיף 48 לפקודה — בטל.

 בסעיף 190 (א) לפקודה, בסופו יבוא:
 ״(3) לעבין הפחתת סכום המקדמות כאמור בפסקה (2) יווםף למס שעל פי
 הדו״ח, סכום המם שהנישום הופטר מתשלומו בשל הזיכוי בעד תרומות לפי
 סעיף 46 ולפי כל דין אחר ובשל ניכוי עקב השתתפות במימון מחקר ופיתוח

 שמבצע אדם אחר לפי סעיף 20א(א) או לפי כל דין אחר.״

.4 

.5 

ר כ ס  ה

 לסעיף 46כ רזמיצע:
 תרומות אינן חוזרות ונשנות מדי שנה; לפי׳כך
י השנים ג  אין לאפשר את הפחתת בסיס המקדמות לג
 הבאות, בשל תרומה שנעשתה בעבר, ואין גם מקום
 להקטין את המקדמות השוטפות בשל כך. ההתחשבנות
 בקשר לכך תעשה עם עשיית השומה וקביעת סכום

 המם.

_ 5 כדי לוודא שלא הוקטנו מקדמות שלא כדין ״  ״
 על סמך •התרומות או על סמך הניכוי
 למחקר ופיתוח מוצע לתקן את סעיף 190 (א) לפקודה
 ולקבוע ש^ענין הבדיקה• בקשר לכך יש להוסיף למס

י ר ב  ד

 לסעיף 46א המוצע:

 מוצע לקבוע תקרה כוללת לסכום ההטבות שיוכל
 נישום לקבל בשל תרומות למוסדות ציבור והשתתפות
 במחקר ופיתות המזכה אף היא בהטבות גדולות:
 התקרה הכוללת המוצעת היא 45% מההכנסה החייבת;
 הנישום יוכל לחלק ביניהם את סכומי ההטבה, לפי

 רצונו.

 מטרתה של ההגבלה המוצעת היא לשמור עלי כך
 שהחלק הארי מההכנסה החייבת ייגבה כמס וישמש
 לצרכי המדינה בהתאם לסדרי העדיפויות והחלוקה

 שבחוק התקציב.

 2 ה״ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 14.
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, במקום ;  6. בסעיף 6 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 42), התשמ״א—11980
 ״1981 או 1982״ יבוא "1981, 1982, 1983 או 1984".

, בסופו יבוא:  בסעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—41963

 ״(ה) מוסד ציבורי שנקבע לעבין סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה, יראוהו כאילו
 נקבע גם לענין סעיף קטן (ד).״

.7 

 8. (א) (1) תחולתם של סעיפים 2, 3 ו־5 משנת המס 1984 ¡ ואולם לגבי תרומות
 ל״אגודה למען בטחון ישראל (לב״י) — הקרן להתעצמות צה״ל״ — תהא

 תחולתם של סעיפים 3 ו־5 משנת המס 1985 ;

 (2< התאמת הסכום לפי סעיף 46 (ב) לפקודה כנוסחו בחוק זה תעשה
 לראשונה בשנת המס 1985.

 (ב) מוסד שביום תחילתו של חוק זה, מי שתרם לו היה זכאי להטבות על פי
 סעיף מסעיפי הפקודה שבוטלו או הוחלפו על פי חוק זה, יראוהו כאילו נקבע כדין

 כמוסד ציבורי על פי סעיף 46 (א) לפקודה כנוסחו בחוק זה.

 תיקון חוק
 לתיקון פקודת

 מס הכנסה
 (מס׳ 42)

 תיקון חוק בס
 שבח מקרקעין

 תחולה

ר ב י ; ר ב  ד

ף 7  פעי
 המטרות הציבוריות. לענין קביעת מוסד
 ציבורי לשם קבלת הטבות במם שבח,
 זהות עם אלה שבפקודת מס הכנסה; משום כך, וכדי
 להסוך עבודה מינהלית ולהגיע לאחידות מרבית, מוצע
 לקבוע שמוסד שאושר כמוסד ציבורי לענין תרומות
 על פי פקודת טס הכנסה, ייחשב גם כמוסד ציבורי

 לענק חוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963.

 פעי,? מאחר וקיימים כיום כ־5000 מוסדות ציבור
 8 (ב) שתרומה להם מזכה בהטבות מס, מוצע
 לקבוע שיראו את המוסדות כאילו נקבעו או אושרו
 כדיו לפי הסעיפים החדשים, ובכך יימנע הצורך
 באישור מחדש של כל המוסדות הללו. עם זאת, מאחר
 והאישורים הקיימים מוגבלים בזמן, בתום תקופת
 האישור ייבחן מחדש כל מוסד בהתאם לקריטריונים

 הקיימים למתן אישורים.

 המתחייב על פי הדר׳ח, את המס שהנישום הופטר
 מתשלומו עקב הזיכוי בשל התרומות או הניכוי• למו״פ.

ף 6 סעיף 6 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה  סעי
 ו־8(זג)(1) (מסי 42), התשמ״א—1980, קובע שיחיד
 שתרם סכומים לאגודה למען בטחון ישראל (לב״י) —
 הקרן להתעצמות צה״ל, בשנות המס 1980, 1981 או
 1382, יהיה זכאי לנכות את סכום התרומה אך לא
 יותר מאשר 25% מהכנסתו בשנה שבה הרם; ואם
 עלה סכום התרומה על 25% מהכנסתו החייבת מנוכה

 העודף בשנים הבאות.
 מוצע להאריך את תוקפה של ההוראה האמורה
 גם לגבי שנות המס 1983 ו־1984, וכן להשאיר את
 ההוראות הקיימות. היום בפקודה לגבי תרומות של

 חברות ללב״׳י למשך שנה נוספת•
 החל משנת המם 19s5 יהולו לגבי לב״י ההוראות
 הכלליות לגבי התרומות, כפי שהן מוצעות בחוק זה.

 3 סייח התשמ״א, עני׳ 18.
 4 ס׳״ח התשכ״ג, עמי 156.
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