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 מתפרסמת כזה הצעת חול! מטעם ועדת הכספים:

 חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(תיקון מסי 5), [231]
 החשמ״ט-989ו

/ במקום

 תיקון סעיף 12 1. בסעיף 12 (א) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-11985

 ״יפחית״ יבוא ״רשאי להפחית״.

ר כ ס י ה ר ב  ד

 הבא להקל על הנישומים, אך מתברר שהוא מיטיב רק עם
 נישומים רווחיים. לחברות או גופים שיש להם הפסדים גורם
 הדבר נזק מאחר שהם חייבים לשלם את םכום המם ללא

 אפשרות קיזוז מהפסדים גדולים שיש להם.

 לפיכך, מוצע לאפשר לגופים שיש להם הפסדים לצרבי
 מס, לראות בסכום ההפחתה לפי סעיף זה הכנסה שניתן לקזז

 כנגדה הפסדים.

 כל הפחתה של הכנסות המדינה הכרוכה בביצועו של
 החוק המוצע תהיה בלתי משמעותית, ולטווח ארוך אף עש
 ויה להיות פחותה מגידול בהכנסות המדינה מחמת שהנישום,
 אחרי שהתאושש, שוב לא יוכל לנצל את הניכוי שעליו הוא

 ויתר.

 חבר הכנסת אריאל דימשטייין

 כפי שמנוסח החוק ביום נוצר מצב שבו חברה או גוף
 שיש להם הפסדים לצרכי מס אינם יכולים לקזז מההפסדים
 את ההכנסה שיש להם מנכס שאינו בכס קבוע ושהיה נכס
 מוגן לפי חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה),
-התשמ״ב-1982, בשנים 1984-1982 (לדוגמה: מקרקעין

 המשמשים מלאי עסקי).

 המס שנקבע לפי נוסת החוק כיום בגין נכס שהיה נכס
 מוגן לפי חוק המיסוי, ואשר החל בשנת המס 1985 אינו נכס
 קבוע, הינו מס סופי, וההפחתה לפי סעיף זה לא נחשבת

 כהכנסה וממילא לא ניתנת לקיזוז כבגד הפסד.

 סעיף זה מטיל מס בשיעור-10% על נכס כזה במקום מס

 בשיעור שה-ה 61% והוא כיום 45%, ונוצר לכאורה מצב

 סייח התשמ״ה, עמי 172: התשמ״ו, עמי 248: ההשמ״ז, עמי 98ז התשמ״ח, עמי 14, ועמי 173.
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