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 מתפרפפת בזה הצעת חוה מטעם המדליה:

 חוק הסדרים לשעת חיתם במשק המדינה (תיקון מס׳ 3),
 ר.תשמ״ו-986ו

 1. בסעיפים 24 ו־26 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו—1985 1
 (להלן — החוק העיקרי), בכל מקום, במקום ״כ״ג בסיון התשמ״ו (30 ביוני 1986)״

 יבוא ״א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987)״.

 אחרי סעיף 24 לחוק העיקרי יבוא :

 24א. (א) בסעיף זה, ״ילד״ — מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;

 (ב) יחיד שבכל שנת המס 1986 לא היה לו ילד שכלכלתו עליו
 יהא זכאי בשנת המס האמורה ל־ן1 נקודות זיכוי במקום שתי נקודות

 הזיכוי שעל פי סעיף 34 לפקודת מס הכנסה;

 (ג) יחיד שבחלק משנת המס 1986 היה לו ילד, יהא זכאי לנקו
 דות זיכוי כאמור בסעיף קטן (א) וכן ל־1/12 מרבע נקודת זיכוי כפול

 במספר החדשים שבהם היה לו ילד כאמור.

.2 

 24ב. (א) בסעיף זה —
 ״משמרת שניה״ — מכסת העבודה היומית המלאה, שאיננה פחותה משבע
 שעות רצופות, על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה
 שלה היא לאחר תום שעות העבודה של המשמרת הראשונה אך לא

 לפני שעה 14.00 ;
 ״משמרת שלישית״ — מכסת העבודה היומית המלאה, שאיננה פחותה
 משש שעות רצופות, על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת

 ההתהלה שלה היא בתום המשמרת השניה;

 ״הודאת שעה
ן זיכוי י  לענ

 לתושב ישראלי

 שיעור ד.מס על
סה בעד  הכנ

 עבורה במשמרת
ה ושלישית י  שנ

ן 0עיפים קו  תי
7 2 6 ־ ו A 

ת סעיפים פ ס ו  ה
 24א, 24ב ו־24ג

ר כ ס י ה ר  נ

 נמוך על הכנסת עבודה במשמרת שניה ושלישית ובלבד
 שלא יפחת מ־25%.

 ההטבה במס לפי הסעיף הנ״ל החטיאה את מטדתה
 מכיוון שנהנו ממנה בעיקר בעלי הכנסות גבוהות
 יחסית, בעלי הכנסות בינוניות נהנו במידה מעטה ואילו

 בעלי הכנסות נמוכות לא נהנו כלל מההטבה במס.

 בשלוש השביס האחרונות הותקנו תקנות מכה
 סעיף 245 לפקודה שאיפשר מתן הטבות גדולות יותר

 במס בעד הכנסת מעבודה במשמרת שניה ושלישיית.

 בהצעת חוק מס הכנסה (תיקון מס 69), התשמ״ו—
 1986, נקבעה במקום סעיף 122 לפקודה הוראה, בסעיף
 10, המאפשרת מתן העבות במס בהתאם למצבים המש

 תנים של המשק.

 החוק המוצע הוא חלק מהמאמץ לצמצום חגרעון
 התקציבי בשנת הכספים 1936.

 סעיפים 24 ו־26 לחיק העיקרי קובעים סעיף 1
 שבתקופה מיום 1 ביולי 1985 עד 30 ביוני
 1986 לא תשולם נקודת קיצבה בעד הילד הראשון
 למשפחה שבה לא יותר משלושה ילדים, אלא אם כן
 הכנסתו של הזכאי לקיצבה אינו. עולה על 80% מהשכר
 הממוצע. מוצע להאריך תקפן של הוראות אלה עד

 סוף שנת הכספים 1986.

 העיף 2
 לסעיף 24ב:

 סעיף 122 לפקודת מס הכנסה מסמיך את שר האוצר,
 באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע שיעור מס

 1 ס״ח התשס׳׳ו, עמ׳ 15 ועמי 128.

י ב׳ התשמ״ו, 27.3.1936 ד א ת חוק 1773, ט״ז ב  )14 הצעו



 ?׳תוספת משמרות״ — תוספת שכר ׳המשתלמת בעד עבודה במשמרת
 שביה• או" שלישית על פי •הסכם קיבוצי או צו הרחבה כמשמעותם

;  בחוק הסכמים קיבוציים,־ התשי״ז—1957 2

 ״הכנסה מזכה״ — הכנסה מעבודה במשמרת שביה או שלישית, עד לסכום
 השווה לסכום תקרת ההכנסה ששיעור המס החל עליה לפי סעיף
 121 (ב) הוא 30%, כשהוא מתואם ומעוגל לפי סעיף 120ב לפקודת

 מס הכנסה.'

 (ב) בתקופה שמיום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפרילי1986)
 עד יום א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987) יחולו הוראות אלה:

ה ס מ  (1) מס הכנסה בשיעור כאמור בפסקה (2) יחול על ה
 מזכה של העובדים המפורטים להלן, העובדים במפעלי תעשיה
 שעיקר פעילותם בשנת המס 1986 היא פעילות ייצורית
,  כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ״ט—1969 3
 אם המעביד משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרת

 שניה או שלישית:

 (א) העובדים בייצור;

 (ב) עובדי המינהלה ועובדי השירותים שבעל המפעל
 הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי עבודתם במש־
 \ מרת השניה או השלישית חיובית להפעלת קווי הייצור

 במפעל.

 (2) מי שהמס השולי על הכבםתו מעבודה בלבד, למעט
 הכבסתו המזכה, היא כאמור בטור א׳ להלן, המס על הכנסתו

 המזכה יהיה כמפורט לצדו בטור ב׳:
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ר כ ס י ה ר ב  ד

 לחוקק הוראת שעה •מיוחדת להטבות מהכנסה מעבודה
 במשמרת שניה ושלישית לשנת המס 1986 בלבד. הו
 ראת שעה זו תוחלף לאחר קבלת תיקון הפקודה

 האמור.

 מאחר שתוקף תקנות מיס הכנסה (שיעור המם על
 הכנסה בעד עבודה במשמרת שניה ושלישית), התשמ״ה
 — 1985 יפוג ביום 31 במרס• 1986 והליכי החקיקה של
 תיקון מם׳ 69 לפקודה לא יסתיימו עד אז, מוצע

 2 ס״ת ,התשי״ז, .עמ׳ 63
 3 ס״ח התשכ״ט, עמי 132;¡ התש״ם, ע«׳ 3נ<1.

ת חוק 1773, ט״ז באדר ב׳ החשמ׳׳ו, 27.3.1986 149  הצעו



ה 24ג. בתקופה שמיום כ״א באדר ב׳ התשמ׳יו (1 באפריל 1986) עד יום «  י
 ש> אישורים י , , ,

ר אי בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987) לא יינתנו אישורים לביצוע מחקר ק ת מ ה ב ע ק מ 1  י

ח מדעי ופיתוח מדעי ולהבפקה מזכה, על פי חוק מס הכנסה (הטבות י ת י 3  ו

 להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), התשמ״ד—
 1984 *״.

ר ב ס י ה ו כ  ו

 לסעיף 24נ:
 בתקופת ההשעייה של מתן אישורים להשקעה מהתקציב למחקר ופיתוח, דרך זו מאפשרת פיקוח יעיל

 במחקר ופיתוח לענין הטבות במס כמוצע, יינתן מימון יותר על היקף התמיכה.

 4 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 14.
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