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 מוגשת כזה הצעת חוס מטעם הממשלה:

 חוק הסדרים במשק המדמה (תיקוני חקיקה)(מסי 2}, 31 ו 2]

 החשמ׳י?ו-1989

- 1  1. בהצעת" חוק הסדרים במשק.המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ״ט-1989

 (1) במקום סעיף 67 יבוא:

ל פרק זה ביום ד׳ בטבת התש״ן (1 בינואר 1990)״;  ״תחילה 67. תחילתו ש

 (2) אחרי פרק י׳ יבוא:

 תיקון הצעת

 חוק ןזסדד־ם

 במשק המדינה

ל הנטל  ״פרק י״א: מס חלוקה צודקת ש

 68. (א) יחיד שהיתה לו בשנת המם 1989 הכנסה חייבת בסכום

ת המס 1989, נ ש ל 96,000 שקלים חדשים, יהיה חייב ב  העולה ע

ר ל המס שהוא חייב בו לפי סעיף 121 לפקודה, במם בשיעו  בנוסף ע

ל שלושה רבעים מסכום ההכנסה שמעל להכנסה האמורה: ל 3% ע  ש

 לענין זה, ״הכנסה חייבת״ - למעט הכנסה החייבת בשיעור מס

גבל לפי כל דין.  מו

) לפקודה ב ) ב 1 2  (ב) תואמו תקרות ההכנסה לפי סעיף 0

ן ג׳ ן כ״ה באדר ב׳ התשמ״ט (1 באפריל 1989) לבי  בתקופה שבי

3 בדצמבר 1989), יתואם הסכום הנקיב בסעיף קטן 1 ) ן ״ ש ת  בטבת ה

נציב מס הכנסה יקבע את הממוצע  (א) כאילו היה תקרת הכנסה, ו

ל הסכום האמור.  השנתי ש

 (ג) הנציב יקבע בכללים את הדרך לחישוב הניכוי במקור

ל המס האמור בסעיף קטן (א).״  ש

 מס חלוקה
 צודקת של הנטל

ר ב ס י ה ר ב  ד

 זה. מס זה יבוא במקום השינויים בדמי ביטוח לאומי, וזאת

 בהוראת שעה עד סוף שנת המס 1989.

 כדי ליישם סיכום זה מוצע בי לא יחולו שינויים בתקרות

 דמי הביטוח הלאומי והשינויים הדרושים לאיחוד הגביה

 ייכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 1990 ואילו לגבי תשעה

 החדשים שמיום 1 באפריל 1989 עד 31 בדצמבר 1989 יוטל

 המס האמור. הואיל וההכנסה לצרכי מס נקבעת על בסיס

 שנתי, מוצע לקבוע כי המס יחול על שלושה רבעים מסכום

 ההכנסה השנתי העולה על 96,000 שקלים חדשים.

 מוצע כי ועדת הכספים של הכנסת תדון בהצעת חוק זו

 ביחד עם הצעת חוק הסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה),

 התשמ״ט-1989, ותחליט על מיזוגן יהבאתן לקריאה שניה

 ושלישית כהצעת חוק אחת, על פי סעיף 122(1) לתקנון

 הכנסת.

 בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה.{ תיקוני חקיקה),

 התשמ״ט-1989, שאושרה בכנסת בקריאה ראשונה והועברה

 לועדת הכספים של הכנסת, הוצע, בין היתר, לאחד את בסיסי

 ההכנסה. של דמי הביטוח הלאומי ושל מס ההכנסה, וזאת כדי

 לאפשר יישום של איחוד הגביה. בשל שינויים אלה הוצע גם

 לשנות את שיעורי דמי הביטוח לשכירים ועצמאיים. הוצע כי

 תחילתם של שינויים אלה תהיה ביום 1 באפריל 1989, ואילו

 איחוד הגביה של מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי יחל ביום 1

 בינואר 1990.

 בסיכום בין שר האוצר לבין ההסתדרות מיום ז׳ באדר א׳

 התשמ״ט (12 בפברואר 1989), שאושר בממשלה, נאמר, כי

 במטרה לשתף את כלל האוכלוסיה, למעט בעלי הכנסות

 נמוכות, בנטל הבראת המשק וחידוש התנופה לצמיחה, יוטל

 על יודו־ שהכנסתו עולה על 8,000 שקלים חדשים בחודש, מס

 חלוקה צודקת של הנטל בשיעור 3% מן ההכנסה שמעל סכום

 הצעות חוק 1922, ט״ו באדר ב׳ התשמ׳׳ט, 22.3.1989

 י ה״ח התשמ׳׳ס, עם׳ 16.
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