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 מתפרסמת כזה הצעת חול, ממעמ הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מסי 67), ההשמ״ה-984ו

ן — הפקודה), •בסעיף 3(ט) — ל ה ל ) ז טעיר 3 1. בפקודת מם הכנסה 1 קי  תי

 (1) אחרי פסקה (1)(ב) יבוא:

 ״(ג) בזכות או בהלוואה שקיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה שבשליט
 תו — כהכנסה לפי סעיף 2(4); לענין זה —

 . ״קרוב״ — כהגדרתו בסעיף 76(ד)(1);

 ״בעל שליטה״ — מי שמחזיק או זכאי לרכוש, !במישרין או בעקיפין,
 לבדו או ביחד עם קרובו, אחד מאלה:

 (1) 5% לפחות מהון המניות שתוצא;

 (2) 5% לפחות מכוח ההצבעה בחברה;

 (3) זכות לקבל 5% לפחות מרווחי החברה או מנכסיה בעת
 פירוק ;

 (4) זכות למנות מנהל.״

 (2) בסופו יבוא:

 ״(3) שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב ההפרש האמור בפסקאות
 (1) ו־(2) וכן את דרך חישובו של כל נתון הנחוץ לצורך זה.״

1 2. בסעיף 18(ב) לפקודה, אחרי ״הניכויים ממשכורת״ יבוא ״והועבר לפקיד השומה יר 8 ע ז ס ו ק י  ת

 כתוספת הפרשי הצמדה •וריבית כמשמעותם בסעיף 159א(א) לגבי התקופה שמתום שנת
 המס ועד מועד הניכוי״.

 דברי הסכר

 ב־5% לפחות מההון שהוצא, או מכוח ההצבעה או
 זכות שקיבל בעבר לרכישת בכם או שירות מהזכות לתותים או שיש לו זכות למנות מנהל בחברה.

 סעיף 3(ט) לפקודה קובע שאדם שמימש

 2 סעיף 18(ב) לפקודה מגביל את ניכויים

 של תשלומים לבעלי שליטה בהברת מע
 טים כהוצאה של החברה. הסעיף קובע שלושה תנאים
 חליפיים הדרושים כדי שתשלום לבעלי שליטה יוכר

 כהוצאה:
 א. אם שולמו לו באותה שנה לגביה נדרשת

 ההוצאה.

 ובעת המימוש היה הפרש בין מחיר השוק שלהם לבין
 המחיר שאותו אדם שילם, או אדם שקיבל הלוואה
 ללא; ריבית אז בריבית במוכה — והכל כשהזכות או
 ההלוואה ניתבו בקשר ליחסי עובד מעביד, או ממי
 שאותו אדם מספק לו שירותים — רואים כהכנסה
 חייבת במס את ההפרש שבין מה ששולם בפועל לבין
 מה. שהיה משולם אילולא נתקבלה טובת ההנאה בקשר

 ליחסי עובד ומעביד או אצל ספק שירותים.

 ב. אם מקבל התשלום כלל את הסכומים כהכ
 נסה בדו״ח לשנת המס לגביה נתבעת ההוצאה.
 ג. אם נוכה מס במקור תוך שלושה חדשים

 למימוש זכות או קבלת הלוואה בריבית נמוכה בידי
 מוצע להרחיב את ההוראה האמורה גם בקשר

 בעל שליטה או קתבו, מחברה שבשליטתו.

 ש״בעל שליטה״ יוגדר לענין זה כמי שמחזיק מתום שנת המס.

וסח חדש 6, עמי 120; ס״יה התשמ״ד, עמי 186. ת ישראל, נ נ י ד  1 דלני מ

 4 הצעות חוק 1696, כ״ו בתשרי הוזשמ״ה, 22.10.1984



K Í Z ת סעיף פ ס ו : ה א ו ב  אחרי סעיף 32 לפקודה י

 32א. על אף האמור בכל דין, לא יותרו לנישום ניכוי •הוצאות, או
 הקטנת מקדמות, בשל תשלומים שחלה על הנישום לגביהם חובת ניכוי
 במקור, אלא אם כן הועבר לפקיד השומה סכום המס שצריך היה לנכותו
 במקור, והוגש לו דו׳׳ח כאמור בסעיפים 161, 166 ו־171, לפי הענין,
 שבו צויינו שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של האדם אשר לו או
 בשבילו שולמו התשלומים, ובחבר־בני־אדס — מספר מזהה אחר, והכל
יקת המאפשרת לפקיד השומה לזהות את מקבל התשלום.״  בצורה מתי

ן 50יף 88!  בסעיף 188 לפקודה ״ תיקי

 (1) בסעיף קטן (א), אחרי ״145״ יבוא ״או 3 אחוזים מסכום •המס על פי הדו״ה
 שהוגש באיחור, לפי ׳הגבוה״, אחדי ״קודמת״ יבוא ״ולא היה חייב במס לפי הדו״ח

 שהוגש באיחור״ ובמקום ״1,000 לירות״ יבוא ״10,000 שקלים״;

 (2) בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), במקום ״1,000 לירות״ יבוא ״10,000 שקלים״;

 (3) בסעיף קטן '(ד), בפסקת משנה (1), במקום ״1,000 לירות״ יבוא ״10,000
 שקלים״, בפסקת משנה (2), במקדם ״2,000 לירות״ יבוא ״20,000 שקלים״

 ובפסקת משנה(3), במקום ״4,000 לירות״ יבוא ״40,000 שקלים״;

 (4) בסעיף קטן(ו), במקום ״100 לירות״ יבוא ״1,000 שקלים״;

 (5) בסעיף קטז (ז), במקום הקטע המתחיל במלים ״2,000 לירות״ ומסתיים
 במלים ״50,000 לירות״ יבוא ״40,000 שקלים בעד כל חודש של פיגור״, ובמקום

 ״מיליון לירות״, פעמיים, יבוא ״10 מיליון שקלים״;

.3 
ת ר ת ה  ״סייג ל

ת נ ט ק ה  ניכויים ו
ת בשל א ו מ ד ק  מ

י יכו ת נ ר ב ע  ה
ר ו ק מ  ב

.4 

י הסבר ר ב  ד

 להיות כלולים בו, והתרת ההוצאה בניכוי לא מותנית
 בכך שפקיד השומה יוכל לזהות את האדם לו שולמו
 התשלומים. יש מקרים רבים בהם הפרטים הכלולים
 בדו״ח בקשר לתשלומים אינם מדוייקים וכתוצאה
 מכך לא ביתן לגבות ממקבלי התשלומים את המס

 המגיע.

 מוצע לקבוע כי לא יותר לנישום ניכויי הוצאות
 או הקטנת מקדמות בשל תשלומים שחלה עליו לגבי
 הם חובת ניכוי במקור, אלא אם כן הועבר הניכוי
 לפקיד השומה בתוספת דו״מ המכיל פרטים המזהים
 את מקבל התשלום, והמאפשרים לפקיד השומה לזהות

 את האדם שממנו נוכה המס.

 בהגשת דוי׳ח שנתי, דו״ח ניכויים, ודו״ח פ.עיף 4 סעיף 188 לפקודה קובע קנסות על פיגור
 על הון ובכס־ם. סכומי הקנסות עודכנו לאחרונה באפ
 ריל 1980 ומכיוון שלא הוצמדו למדד איבדו את כוח

 ההרתעה שבהם.

 מוצע לעדכן את סכומי הקנסות. ולקבוע מעתה
 מנגנון הצמדה אוטומטי כמו זה הקיים לגבי תקרות

 הסעיף בנוסחו הנוכחי מאפשר לחברה לזקוף את
 התשלום כהוצאה בשנת המס המוקדמת, בעוד הניכוי
 במקור נעשה ומועבר באיחור של שלושה חדשים ללא
 בל ריבית והפרשי הצמדה. כיום אין כל הצדקה להסדר

 זה.

 יתירה מזאת: היחיד יכול היום לכלול את •הסכו
 מים כהכנסה בשנה שלאחר שנת המס בה נזקף התש
 לום כהוצאה, כאשר מדרגות המם החלות על ההכנסה
 גבוהות יותר — דבר המקטין בסופו של דבר את

 חבות המס של בעלי השליטה.

 מוצע להתיר תשלומים כאמור כהוצאה רק אם
 המנכה שילם הפרשי הצמדה וריבית על הסכום שנזכה

 במקור החל מתום שנת המס ועד למועד הניכוי.

 לפי נוסח הפקודה כיום, אדם ששילם סעיף 3
 תשלום ממנו היה. עליו לנכות מס במקור,
 יכול לדרוש להכיר בתשלום כהוצאה. גם אם עדיין
 לא העביר לפקיד השומה. את 'המם שנוכה במקור.
 כמו כן, אדם כאמור חייב להגיש דו״ח על הניכוי,
 אך לא נאמר בפקודה במפורש אילו פרטים צריכים
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 (6) בסופו יובוא:
 ״(ח) הסכומים הנקובים בסעיף זה יותאמו לעליית המדד על פי סעיף
 120ב כאילו הם תקרות הכנסה שהותאמו לאחרונה ביום 1 באוקטובר 1984.
 (ט) סכום קנס כפי •שתואם לאחרונה על פי סעיף קטן (ח) לפני מועד

 תשלום הקנס יחול לגבי כל תקופת הפיגור שבשלה שולם הקנס.״

! סעיף 190 5. בסעיף 190 (א) לפקודה, אחרי פסקה (2) יבוא: קו  תי

 ״(3) נישום שלא תודיע על־ התחלת התעסקות או שינויה בהתאם לסעיף
 134, ובשל כך לא שילם מקדמות כאמור,בסעיף 181, או שלא הוגדל סכום
 מקדמותיו כאמור בסעיף 180, יחוייב בהפרשי הצמדה וריבית, כאמור
 בפסקה (2), על מלוא סכום המקדמות שהיה חייב בהן, או על הסכום בו

 רשאי היה פקיד השומה להגדיל את מקדמותיו, לפי הענין.״

1 6. בסעיף 191 לפקודה, בסופו יבוא: 9 ׳ 1 1 י ע ז ס  תיקי

 ״(ה) על קנס שהוטל לפי סעיף קטן (ב) או (ג), ייווספו הפרשי הצמדה
 וריבית כמשמעותם בסעיף 159א(א) מתום שנת המס שלגביה הוגש הדו״ח
 או נקבע סכום המס לפי סעיף 145 (ב), לפי הענין, ועד למועד תשלום הקנס,

 ויראו את הקנס כסוג חיוב לענין סעיף 195א\י

י הםבר  דבר

 הכולל המשולם על ידם קטן, בערכו הריאלי, מסכום
 המס שהיו משלמים אילו קיימו את חובת ההודעה.

 מוצע להטיל על נישומים אלה הפרשי הצמדה
 וריבית מאמצע שנת המס ועד מועד הגשת הדו״ה

 השנתי ובכך להמריצם למסור הודעה כאמור.

ע 6 סעיף 191 לפקודה קובע שכאשר קיים ־ = 

 הפרש בין המס שנישום חייב בו לבין
 המס העולה •מהכנסתו כפי שהצהיר עליה בדו״ח
 •השנתי, וההפרש עולה על 25% מהמס שהוא חייב בו,

 יוטל על הנישום קנס בשיעור 10% מהפרש המם.

 כיוס הקנס מוטל על הפרש המס בערכו הנומינלי
 ועל כן אין בו כדי להרתיע. מוצע לקבוע כי הקנס
 יוצמד מתום שנת המם שלגביה נקבע הפרש המס,

 ועד תשלים הקנס בפועל.

 הכנסה. כמו כן, כדי לשמור על ערכו הריאלי של
 הקנס מוצע שסכום הקנס, כפי שהוא בתוקף ביום
 תשלומו, יחול לגבי כל תקופת הפיגור, שבשלה שולם

 הקנס.

״ 5 סעיף 134 לפקודה מחייב אדם שפתח עסק ״  פ

 או החל לעסוק במשלח יד או ששינה את
 םוג עסקו או משלח ידו, להודיע על כך לפקיד השומה
 תוך שלושה חדשים מיום השינוי. אם הנישום הודיע
 על פתיחת עסק כאמור, פקיד השומה קובע לו מקד

 מות לשנת המס.

 במקרים בהם נישומים לא מודיעים על פתיחה
 של עסק או שינוי כאמור הם אינם משלמים במועד
 את המקדמות, או שהם משלמים מקדמות נמוכות
 מאלה שהיה עליהם לשלם, וכתוצאה מכך סכום המם
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