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 מתפרפמת בזה הצעת חרק מטעפ הממשלה :

 חוק ההסדרים לשעת חיתם במשק המדינה (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ו~1986

יק י׳1 1. אחרי סעיף 22 לחלק ׳הסדרים לשעת חיתם במשק המדינה, התשמ׳יו—985! ! ת פ פ ס ו  ה

 (להלן — החוק העיקרי), יבוא:

 ״פרק ד׳ 1 : וזיטל על רכב

 י־ייאח ״״יי 22א. בחוק היטל על רכוש (הוראת שעה), התשמ״ה—1985 2 —
ז היטל י  לענ

כ (1) בסעיף 3 (5), בהגדרת ״בעל רכב״, אחרי ״בעל רכב״ כ י י  ע

 יבוא ״(1) — לגבי התקופה הראשונה —״ ובסופה יבוא:
 ״(2) לגבי רכב שמועד חידוש הרשיון שלו הוא בתקופה
 שמיום כ״ה בתמוז התשמ״ו (1 באוגוסט 1986) עד יום ה׳
 באב התשמ״ז (31 ביולי 987!) (להלן — התקופה הנוספת)
 — מי שהיה רשום ברשיון הרכב כבעלו, במועדים הקבועים
 בסעיף 18 לתשלום ההיטל, ולגבי רכב שניתן לו רשיון
 לראשונה בתקופה שמיום כ״ט בחשון התשמ״ז (1 בדצמבר
 1986) עד יום א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987) — מי

 שנרשם כבעלו בעת מתן הרשיון לראשונה־,״

 (2) בסעיף 16 —

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) תושב ישראל בעל רכב הרשום בישראל הייב
 בהיטל בשלו לפי סוג הרכב ושנת ייצורו כמפורט

 להלן:

ר כ ס י ה ר פ  ד

 הרכב ששילמו את ההיטל עד לסוף הודש מרס —
 כשמועדי התשלום שלהם יהיו בחודשים יול> אוגוסט,
 אוקטובר ודצמבר — לבין אלה שעדיין לא שילמו את
 ההיטל על פי החוק הקיים — שמועדי התשלום של
 ההיטל החדש לגביהם יתחילו בנובמבר 1986, ויסתיימו
 במרס 1987 למרות העובדה שמועד חידוש רשיון הרכב
 שלהם הוא מאוחר יותר; וזאת משום הצורך לגבות

 את ההיטל כולו בשנת המס 1955.

 עם זאת מוצע לאפשר את תשלום ההיטל בבת
 אחת, במועד הראשון מתוך הארבעה, ולזכות בשל כך
 בהנחה של 15%. לעומת זאת מוצע לקבוע שמי שלא
 ישלם את ההיטל במועד יחויב בהפרשיי הצמדה וקנס.

_ 1 על פ' פרק ג׳ לחוק היטל על רכוש (הוראת י ע & 

 שעה), התשמ״ה—1985, חייב מי שבבעלותו
 רכב בתקופה שמחודש אוגוסט 1985 יועד חודש יולי
 1986 בהיטל שסכומו נקוב בתוספות לחוק וכן חייב
 בהיטל מי שרכש רכב הדש שנרשם לראשונה בישראל

 בתקופה שמחודש יונ־ 1985 ועד חודש נובמבר 1986.

 ההיטל משולם בעת חידוש רשיון הרכב או בעת
 רישום הרכב, לפי הענין, כשהוא מעודכן.

 בסעיף 1 לחוק מוצע להאריך את תקופת ההיטל
 בשנה, אך בשיעור מופחת — מחצית מן הסכומים
 ששולמו עד כה; כמו־כן מוצע לאפשר את תשלום
 ההיטל בארבעה שיעורים שווים תוך אבחנה בין בעל

 ! ם״ח התדוני״ו, עמי 15 ועמי 128.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 116.
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 (1) לגבי התקופה הראשונה כאמור בפסקה
 (1) להגדרת ״בעל רכב״ — לפי הסכומים

 המפורטים בתוספות השלישית והרביעית;

 (2) לגבי התקופה הנוספת כאמור בפסקה
 (2) להגדרת ״בעל רכב״ — מחצית מן
 הסכומים המפורטים בתוספת השלישית

 והרביעית;

 והכל, בכפוף לתיאום הסכומים כאמור בסעיף 17,
 כאשר לגבי מי שמשלם את ההיטל לפי סעיף
 18 (2) (א) ייעשה התיאום עד המדד שפורסם בחודש
 מאי 1986, ולגבי מי שמשלם את ההיטל לפי סעיף
 18 (2) (ב) ייעשה התיאום עד המדד שפורסם בחודש

 ספטמבר 1986.

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״ביום כ״ח בחשון חתשמ״ז
 (30 בנובמבר 1986)״ יבוא ״א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס

;"(1987 

 (3) ! בסעיף 17, במקום ״יולי 1986״ יבוא ״יולי 1987״, ובמקום
 ״נובמבר 1986״ יבוא ״אפריל 1987״ ;

 (4) במקום סעיף 18 יבוא:

ם 18. ההיטל בשל רכב ישולם כך: י י ש ת ז  ״מ1׳*1־ ו

 (1) לגבי התקופה הראשונה כאמור בפסקה (1)
 להגדרת ״בעל רכב״ — לא יאוחר ממועד חידוש
 רשיון הרכב או עם רישום הרכב לראשונה, לפי

 הענין;

 (2< לגבי התקופה הנוספת כאמור בפסקה (2)
 להגדרת ״בעל רכב״ —

 (א) אם מועד חידוש רשיון הרכב לגבי
 . התקופה הראשונה היה עד סוף חודש מרס
 1986 — בארבעה שיעורים שווים, שישולמו
 ב־1 ביולי, 1 באוגוסט, 1 באוקטובר ו־1

 בדצמבר 1986 ;

 (ב) אם מועד חידוש רשיון הרכב לגבי
 התקופה הראשונה היה בחדשים אפריל עד יולי
 1986 — בארבעה שיעורים שווים, שישולמו
 ב־1 בנובמבר וב־1 בדצמבר 1986, ב־1 בינואר

 וב־1 בפברואר 1987.

 (ג) אם ניתן לרכב רשיון לראשונה בתקופה
 שמיום כ״ט בחשון התשמ״ז (1 בדצמבר 1986)
 עד יום א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987) —

 עם רישום הרכב.״
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 (5) אחרי סעיף 18 יבוא:

 ״דנווה ב״י 18א. בעל רכב ׳:׳ישלם את ההיטל לגבי
 הקדמת השלוש ,

 התקופה הנוספת בתשלום אהד במועד הראשון,
 מארבעה המועדים לתשלום האמורים בסעיף
 18 (2) (א) או (ב) זכאי להנחה בשיעור של

 15% מסכום ההיטל.
< 18ב. על סכום היטל בשל התקופה הנוספת ד ד ז נ צ ז י י ש י פ  ה

י שלא שולם במועד הקבוע בסעיף 18 (2) (א) י ו ג י נ פ ק  י

 או (ב), יווספו בעד תקופת הפיגור הפרשי
 הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א
1 \ ה וקנס פיגורים של % ס מ  לפקודת מס ה
 מסכום ההיטל שבפיגור לכל שבוע של פיגור,
 או חלק טמנו; לענק זה, ״תקופת הפיגור״ —
 התקופה שמהמועד לתשלום ועד לתשלום או עד
 ליום משלוח ההודעה לחידוש רשיון הרכב
 לראשונה אחרי א׳ באייר התשמ״ז (30 באפריל

 1987), לפי המוקדם״.

 (6) בסעיף 19 —
 (1) בפסקה (4), במקום ״כי לפני היום הקובע״ יבוא

 ״במועדים המפורטים להלן כי״, ובסופה יבוא:
 ״(א) לגבי התקופה, הראשונה כאמור בפסקה (1)

 להגדרת ״בעל רכב״ — לפני היום הקובע;
 (ב) לגבי התקופה. הנוספת כאמור בפסקה (2)
 להגדרת ״בעל רכב״ — לפני כ״ב בניסן התשמ״ו

 (1 במאי 1986).״

 (2) במקום פסקה (5) יבוא:
 ״(5) בעל רכב שהודיע לרשות הרישוי, במועדים
 המפורטים להלן, כי הרכב שבבעלותו הוצא לצמיתות

 מישראל או מהאזור:

 (א) לגבי התקופה. הראשונה כאמור בפסקה
 (1) להגדרת ״בעל רכב״ — לפני היום הקובע ;
 (ב) לגבי התקופה הנוספת כאמור בפסקה
 (2) להגדרת ״בעל רכב״ — לפני כ״ב בניסן

 התשמ״ו (1 במאי 1986).״

 (7) בסעיף 20, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לגבי היטל בשל רכב
 שמועד חידוש רשיון הרכב שלו בתקופה הנוספת כאמור
 בפסקה (2) להגדרת ״בעל רכב״ — תחול ההוראה שבסעיף
 הקטן האמור החל ביום ב׳ באייר התשמ״ז (1 במאי 1987),
 ולענין זה יראו את מי שרשום ברשיון הרכב אותה •׳שעה,

 בחייב בהיטל ובהפרשי ההצמדה והקנס.״
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׳הוראות שעד,  ׳
 יעיבין פקודת

 מם הכנסה

; ההיפת סעיף 23 א ו ב  2. במקום סעיף 23 לחוק העיקרי י

 23. בתקופה שבין יום י״ב בתמוז התשמי׳ה (1 ביולי 1985) לבין יום

 א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987) תיקרא פקודת מס הכנסה כאילו —
 (1) בסעיף 9, פסקה (20)(ב) — בטלה:

 (2) בסעיף 45א(א), בפסקה (2), בסופה נאמר ״ולמעט קופת
 גמל שהיא קרן השתלמות״.״ ־

: הוספת שר? ה׳1 א ו ב  3. אחרי סעיף :י2ג לחוק העיקרי י

can 1986 ״פרק ה׳1: היטל על קיעגת גימלאי בשנת 

 x!4. (א) בסעיף זה —

 ״קיצבה״ — ק־יצבה שמקבלה זכאי בשלה לפטור על פי סעיפים 9א או
 9ב לפקודת מם הכנסה;

 ״גימילאי״ — מי שזכאי לקיצבה.

 (ב) גימלאי שמשתלמת לו קיצבה לחדשים אפריל 1986 עד מרס
 1987, יהא חייב בהיטל בשיעור של 18% מחלק הקיצבה העולה על
 הסכומים שלהלן, לפני הפטור שלפי הסעיפים 9א או 9ב לפקודה (להלן —

 ההיטל):
 (1) סכום העולה על 700 שקלים חדשים לחודש — כשה־
 גימלאי זכאי לזיכוי בעד אשה על פי סעיף 37 לפקודת מם

 הכנסה;

 (2) סכום העולה על 600 שקלים חדשים לחודש — כשה־
 גימלאי איננו זכאי לזיכוי בעד אשה על פי סעיף 37 לפקודת

 מס ־•הכנסה.

 (ג) (1) כל המשלם קיצבה או אחראי לתשלומה, ינכה ממנה
 בנוסף למס הכנסה גם את ההיטל' ויעבירנו לפקיד השומה
 יהד עם מס ההכנסה שניכה: הוראה זו תחול גם על המדינה:

 (2) על אף האמור בפסקה (1), מי ששילם את הקיצבה
 לחודש אפריל 1986 לפני פרסומו של חוק זה, ינכה את
 סכום ההיטל בשל הקיצבה האמורה בשני שיעורים שווים
 מהקיצבה בעד החדשים מאי ויוני 1986 בנוסף לניכוי ההיטל

 בשל חדשים אלה.

י $ל ט י  ה
ת  קיצבאו

י גימלא ב ק מ  ש

ר ג ס י ה ר ב  ד

 הגימלאים, לבטל את ההוראה האמורה החל ביום ט.״ך
 בתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר 1985), ובמקומה לחייב
 גימלאים בהיטל בשיעור של 18% מהגימלה ,שהם
 מקבלים לגבי סכומי הגימלה. שלהם (לפני הפטורים
 על פי סעיף 9א או 9ב לפקודת מס הכנסה), העולים
 על 700 שקלים חדשים לחודש, בשלמקבל הגימלה יש
 בך־זוג ועל 600 שקלים חדשים לחודש כשמקבל הגימלה

 הוא בודד.

 שעיפים על פי סעיף 9(6ג) לפקודת מס הכנסה
 2 ו־5 פטורות ממס הכנסה קיצבת זקנה וקיצבת
 שאירים המשתלמות על פי פרק ב׳ לחוק הביטוח
 הלאומי. סעיף 23(א)י;1)(א) לחוק העיקרי קבע שבת
 קופה שמיום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985) עד
 יום א׳ בניסן התשמ״ו (31 במרס 1987), יהיו הקיצכ־

 אות האמורות חייבות במם הכנסה.

 מוצע עתה, במטרה להקטין את הפגיעה בהכנסות
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 (ד) הוראות פקודת מס ־כנסה יחולו, בשינויים המחוייבים, על
 ההיטל על פי סעיף זה כאילו היה מס הכנסה; כשלעבין סעיף 120ב
 לפקודה, יראו את הסכומים שבסעיף קטן (ב) כאילו היו תקרות הכנסה.״

 4. אחרי פרק ח׳ לחוק העיקרי יבוא:

 ״פרק ה׳1: אגרר. הימר

ת 28א. בפרק זה — י נ ש ר  פ

 ״הורה״ — כמשמעותו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש״ט—1949 3 ;

 ״מוסד״ — כל אחד מאלה:

 (1) מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה,
 התש״ט—1949 ;

 (2) בית ספר מקצועי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החניכות,
;  התשי״ג—1953 4

 ״שנת הלימודים התשמ״ז״ — התקופה שבין יום כ״ז באב התשמ״ו (1
 בספטמבר 1986) ובין יום ה׳ באלול התשמ״ו (31 באוגוסט 1987):

 ״תלמיד״ — מי שלומד במוסד במועד כלשהו בתקופה המתחילה ביום
 כ״ז באב התשמ״ו (1 בספטמבר 1986) והמסתיימת ביום א׳ בניסן

 התשמ״ז (31 במרס 1987) ;

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיס
 טיקה.

 חובת ת*יים 28ב. הורה של תלמיד חייב באגרת חינוך לאוצר המדינה לשנת הלי־

י מודים התשמ״ז (להלן — האגרה); שילם אחד מהורי התלמיד את י '* ת ח י ״  ז

 האגרה, פטור ההורה השני מתשלומה.

פ האג״־׳ 28ג. (א) האגרה שישלם הורה של תלמיד אחד או של חמישה תלמי־ ״  ס

 דים, תהיה בשיעור של 90 שקלים חדשים: האגרה שישלם הורה של
 שניים, שלושה, או ארבעה תלמידים, תהיה בשיעור של 180 שקלים

 חדשים.

ר ב פ י ה ר ב  ד

 למדד עד יום התשלום. הורה לששה תלמידיס או יותר
 יהיה פטור מתשלום אגרת חינוך. כמו כן יהיו פטורים
 מתשלום האגרה תושבי אזורי פיתוח, עולים חדשים

 ומקבלי קיצבאות שונות במפורס בסעיף 28ד המוצע.

 שר התינוד והתרבות, בהסכמת שר האוצר, יקבע
 את דרך גביית האגרה, מועדי תשלומה ואת שיעור
 התשלומים ובלבד שהורה יהיה רשאי לשלם את האגרה

 בשבעה תשלומים.

י 4 כדי להקל על המצוקה התקציבית בשנת ע  פ

 הכספים 1986 מוצע להטיל אגרת חינוך,
 לשנת הלימודים התשמ״ז, על הורי התלמירים בגני
 החובה ועד כתה י״ב. הסכום המשוער של האגרה

 שתגבה שווה ערך לכ־ד2 מיליוני דולרים.

 מוצע שעל הורה של תלמיד אחד או של חמישה
 תלמידים תוטל אגרה בשיעור 90 שקלים חדשים, ועל
 הורה של שניים עד ארבעה תלמידים תוטל אגרה
 בשיעור 180 שקלים חדשים. סכומים אלה יהיו צמודים

 3 ס־ח התש״ט, עמי 287.
 4 ס״ת התשי״ג, עמ׳ 108.
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 (ב) הורה יהיה רשאי לשלם את האגרה עד יום א׳ בניסן התשמ״ז
 (31 במרס 1987) בשבעה תשלומים; שר החינוך והתרבות, בהסכמת
 שר האוצר, יקבע את דרכי גבייח האגרה לרבות מי שיגבה אותה,

 את שיעורי התשלומים ומועדי תשלומם.

 (ג) כלי השלום של האגרה יהיה צמוד למדד וישתנה לפי שיעור
 עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלומו בפועל לעומת

 המדד שפורסם לחודש פברואר 1986.

 23ד. (א) הורים פטורים מחובת תשלום האגרה אם מי מהם הוא
 אחד מאלה:

 (1) הורה לששה תלמידים או יותר;

 (2) תושב של ישוב אשר שר החינוך והתרבות בהסכמת שר
 האוצר קבע שהוא ישוב פיתוח;

 (3) זכאי לתגמול בעד יתום לפי חוק משפחות חיילים שנספו
, או לפי חוק  במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י—1950 5

;  התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל—1970 6

 (4) זכאי לתגמול כנצרך לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום),
 התשי׳יט—1959 [נוסח משולב] / או לפי חוק התגמולים

 לנפגעי פעולות איבה, התש״ל—1970 ;

 (5) הורה שהוא -עולה כמשמעותו בחוק השבות, התש״י—
 51950, ושהגיע לישראל אחרי יום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1

 באפריל 1984) ;

 (6) זכאי לקיצבת נכות מלאה לפי פרק ר2 לחוק הביטוח
;  הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 9

 (7) זכאי לקיצבת שאירים או לקיצבת תלויים לפי חוק
 הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 ;

 (8) זכאי לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום),
 התשל״ב—1972; ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפטור מחובת

 תשלום את ההורה האחר;

 (9) זכאי. לגימלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה,
 התשמ״א—980! !1,

 (ב) שר האוצר ושר החינוך והתרבות רשאים, באישור ועדת הכס־
 פ!ים של הכנסת, לקבוע, לפי מצב כלכלי או לפי מקום מגורים, סוגי

 הורים חייבים נוספים שיהיו פטורים מחובת תשלום האגרה.

 5 ס״ח התש״י, עמ׳ 162.
ח התשייל, עמי 6!;1.  6 סי

׳ 276.  7 ס״ח התשי״ט, עפ
 8 ס״ה התשי׳י, עמ׳ 159.

 9 ס״ח התעוכ״ה, עפ׳!!10.
 10 ס״ה הוזשל״ב, עפ׳ 87.
 11 ס׳׳ח התשמ״א, :עמ׳ ׳)3.
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פ 28ה. לא שולם תשלום האגרה במועד שנקבע לכך, תיווסף לסכום י י ש ת י ב ו ג י  פ

 האגרה

 האגרה הצמודה כאמור בסעיף 28ג(ג) ריבית בשיעור של 12% לשנה,
 החל במועד שנקבע לתשלומו ועד למועד שבו שולם בפועל.

י 28ו. שולמה אגרה בסכום יתר, יוחזר סכום היתר להורה בצירוף הפרשי = ו ל ש י ת ז ח  ה

י הצמדה לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו ת  י

 שולם עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההחזר, י ובצירוף ריבית
 בשיעור של 4% לשנה, החל במועד שבו שולם סכום היתר ועד למועד

 ההחזר.

׳

1 ה 28ז. על גביית אגרה לפי חוק זה יחולו הוראות פקודת המסים (גביה) 3 ר ג א ׳  ייז ד
 כאילו היתה מס כמשמעותו בפקודה האמורה.

ת ייזק״ת 28ח. שר החינוך והתרבות, בהסכמת שר האוצר, רשאי להתקין תקנות צ י  נ

 בכל הנוגע לביצועו של פרק זה.״

 תחוית 5. הוראותיו של סעיף 23 לחוק העיקרי, סעיפים קטנים (א)(1)(א), (א)(2), (ב) ו־(ג)

 כנוסחם לפני החלפת סעיף 23 בהתאם לסעיף 2 לחוק זה, יחולו עד יום ט״ז בתשרי
 התשמ״ו (1 באוקטובר 1985).

/ עיי׳ (ע) 1347 (א) 1399.  12 חוקי א׳׳י, כרך ב
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