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 מתפרהמת כזה •הצעת חוק מעעפ הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מסי 63), החשמ״ד-984ו

1 (להלן — הפקודה) — ה ס נ כ  תיקה סעיף 1. בסעיף 121 לפקודת מס ה

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״98,400״ יבוא ״1,428,000״, במקום ״31,200״ יבוא
 ״456,000״ ובמקום ״48,000״ יבוא ״696,000״.

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״72,000 השקלים הראשונים של הכנסה שמקורה
 ביגיעה אישית או בנכס בית 25%״ יבוא ״כל שקל מ־528,000 ׳השקלים הראשונים
 של הכנסה שמקורה ביגיעה אישית או בנכס בית — 20% ועל כל שקל «־492,000
 שקלים נוספים של הכנסה באמור — 30%״, ובמקום ״72,000״ יבוא ״1,020,000״.

1 2. בסעיף 122 (א) לפקודה, במקום ״מ־25%״ יבוא ״מ־20%״. 2 ׳ 3 י י ע  תיקיז ס

ד (1 באפריל 1984). ה 3. תחילתו של חוק זה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ י י ח  ת

ר ב ס י ה ו כ  ו

 מוצע להוריד את שיעור מס ההכנסה ההתחלתי מ־25%
 ל-20% וליצור מדרגת מס נוספת של 30%. התיקון
 המוצע יגביה את סף המס, כלומר, יגדיל את סכום
 ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה לחלוטין ממס הכנסה,
 ובכך יביא להגדלת סכום ההכנסה המנויה שלי בעליי
 ההכנסות הנמוכות, וזאת מבלי לשנות את נטל המם
 המוטל על בעלי ההכנסות הגבוהות. לדוגמא, כתוצאה
 מהתיקון האמור יעלה סף המס לנשוי שאשתו אינה

 עובדת מ־32,980 ל־41,112 שקלים.
 תהערפה היא שלאחר התיקון כ־35 אלף נישומים
 המשלמים כיום מס הכנסה יהיו פטורים לחלוטין

 מתשלומו.

״ 2 סעיף 122 לפקודה מסמיד את שר האוצר, ע  פ

 באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע
 שיעדר מס נמוך להכנסות מעבודה במשמרות ולהענקה
 בעד פריון עבודה, ובלבד ששיעור המם לא יפחת
 מ־29%. לאור התיקון המוצע בסעיף 1 (2) יש להתאים

 גס את שיעור המס המזערי הקבוע בסעיף זה.

 סעיף 1
 לפפי!ה (1) :

 סעיף 121 (א) לפקודה קובע את סכומי תקרות
 ההכנסה ואת שיעורי המס החלים עליהם. תקרות
 ההכנסה מותאמות ארבע פעמים בשנה לפי עליית
 המדד. מוצע לשלב בפקודה את הסכומים המעודכנים

 כפי שתואמו ל־1 באפריל 1984.

 'לפפקה (2):
 סעיף 121 (ב) לפקודה קובע שיעור מם של 25%
 להכנסה שמקורה ביגיעה אישית או בנכס בית. שיעור
 זה נקבע במקורו להכנסה שאינה עולה על 72,000
מן הוא!  שקלים, ולפי ההתאמה למדד הסכום המעו

.1,020,000 
 סף המס הוא פונקציה של שיעור המס ההתחלתי
 ומספר וגובה נקודות הזיעוי להן ובאי הנישום. בשגימ
 האחרונות הלה שחיקה משמעותית בסף המם ביחס
 לשכר הממוצע וזאת למרות עידכון מדרגות המס* כיום
 גב בעלי הכנסה נמוכה נכנסים למעגל משלמי המם,

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120: ס״ח התשמי״ד, עמ׳ 19, עמי 47, עמי 56 ועמי 124¡ ד,״ח זזתשמ״ד,
 עפ׳ 256.
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