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 מתפרסמת כזה הצעת חוס מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס״ 80), התשמ׳״ט-989ו [246]

1 (להלן - הפקודה) -  תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3 לפקודת מס הכנסה

 (1) בסעיף קטן (ה), אחרי הגדרת ״עובד הוראה״ יבוא:

 ״״קרן השתלמות״ - קרן השתלמות שהיא קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47״:

 (2) בסעיף קטן (י), במקום ״45%״ יבוא ״40%״.

 תיקון סעיף 9 2. בסעיף 9 לפקודה, בפסקה (16א<, בסופה יבוא:

 ״(ה) לענץ פסקה זו ופסקה (16), ״קרן השתלמות״ - כמשמעותה בסעיף 3(ה)״.

 הוספת סעיף 6״־ 3. אחרי סעיף 16ג לפקודה יבוא:

 ״הפרשי הצמדה 16ד. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור ממס
 הכנסה של קרן נאמנות מהפרשי הצמדה; לענין זה, ״קרן נאמנות״ -
״.  כמשמעותה בסעיף 2 לחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א-21961

 ויש לתת את הטבת המס, זאת, למרות שבפועל כל ההפרשה
 התבטאה ברישום חשבונאי, מבלי שהכספים יצאו מרשות

 המעביד.

 מאחר ולא לכך היתה הכוונה, מוצע לקבוע במפורש כי
 ״קרן השתלמות״ לענין סעיף 3(ה) היא קרן שאושרה כקופת

 גמל לפי סעיף 47 לפקודה.

 סעיפים 1(2) לפי סעיף 3(י) לפקודה, אדם הנותן הלוואה
 ו־22(א) ללא ריבית או בריבית הנמוכה משיעור
 עליית המדד, חייב, במקרים מסויימים, במס בשיעור של

 45% על הפרש הריבית.

 השיעור האמור נקבע על פי שיעור המס המרבי הקיים
 לגבי רווחים בלתי מחולקים בחברות.

 בעקבות ההצעה להפחית את שיעורי המס על חברות,
 מוצע להפחית גם את שיעור המם על ריבית כאמור ולקבוע כי
 המס לפי סעיף 3(י) לפקודה יהיה בשנת המם 1989 - 43%,
 בשנת המס 1990 - 42%, בשנת המס 1991 - 41% והחל

 משנת המס 1992 - 40%.

 סעיף 3 לפי החוק הקיים רשאי שר האוצר לפטור ממם
 הפרשי הצמדה, כולל הפרשי שער, עד לתקרה של שיעור

 עליית מדד המחירים לצרכן.

י ר ב  ר

א  מבו
 בהצעת חוק זו מוצע להפחית בהדרגה את שיעור מס
 ההכנסה על חברות עד לביטולו המוחלט בשנת המם 1992, כך

 שיחול על חברה רק מם חברות.

 לפי המוצע, שיעור המס הכולל על רווחים לא מחולקים
 שיחול על חברה יהיה בשנת המס 1989 - 43%, בשנת המס
 1990 - 42%, בשנת המס 1991 - 41% ובשנת המם 1992

 ואילך - 40%.

 במקביל להפחתת שיעור המס על חברה, מוצע להפחית
 גם את שיעור המם על דיבידנד המחולק ליחיד ולחברה
 תושבת חוץ, כך שבמקום 25% יהיה שיעור המם - 23%.

 סעיפים 1(1) סעיף 3(ה< לפקודת מם הכנסה קובע כי
 ו־2 סכומים ששילם מעביד לקרן השתלמות
 בהגבלות ובתנאים כפי שנקבעו בסעיף זה, יראו אותם
 כהכנסת עבודה של העובד רק כאשר קיבל אותם בפועל.
 הכוונה היתה לתת הטבת מס למעביד המפריש כספים
ח שהיא גוף נפרד, שהנציב אישר אותו, והוא מנוהל לפי ק  ל

 כללים כמו כל קופת גמל.
 ב ד.נ. 9/85 נציב מם הכנסה נ. דיר מיכה בר זאב, קבע
 בית המשפט העליון שבהעדר הגדרה למונח ״קרן השתלמות״
 גם הפרשה לקרן חשבונאית נכללת בגדר סעיף 3(ה) לפקודה,

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: ם״ח התשמ״ט, עפ׳ 26.
 2 ם״ח התשכ״א, עמ׳ 84¡ החשמ׳׳ז, עמ׳ 159.
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 4. בסעיף 46(ב) לפקודה, במקום ״סכום שהוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה תיקון מעיף 46
 של 100 שקלים״ יבוא ״הסכום המזערי שהוגדל כאמור, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
 עשרה שקלים חדשים והסכום המרבי שהוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1000

 שקלים חדשים״.

. תיקון סעיף 47 1 0 4 דה, אחרי ״לחופשה״ יבוא ״להשתלמות״) 7  5. בסעיף x2לפקו

 6. בסעיף 67א לפקודה, אחרי ״על ההכנסה האמורה״ יבוא ״ועל הכנסות אחרות שיש לו תיקה סעיף ד6א
 בשנה שבה היחה לו ההכנסה האמורה״.

 7. בסעיף 91(א) לפקודה, במקום ״45%״ יבוא ״40%״. תיקמ סעיף 91

ף 124  8. בסעיף 124 לפקודה, הסיפה המתחילה במלים ״היה הנישום״ - תימחק. חיקו! מי

ר ב פ י ה ר ב  ד

 במיוחד במשך השהייה מחוץ לישראל, בכך שנשלח מישראל
 לצורף הפקת ההכנסה האמורה ובתנאי המחיה בארץ שבה

 שהה אותו יחיד לצורר הפקת ההכנסה האמורה״.
 מאחר וליחיד תושב ישראל השוהה חלק מהשנה בחוץ
 לארץ יש לעיתים גם הכנסות בישראל, בין בתקופת שהותו
 בחוץ לארץ ובין בתקופה שבה הוא שוהה בישראל, יש צורר
 בעריכת תיאומים במדרגות המם ובמערכת הזיכויים לגבי
 ההכנסות שיש לו בישראל. לכן מוצע להסמיף את שר האוצר
 לקבוע כללים לגבי מכלול ההכנסות של יחיד כאמור ולא רק

 לגבי ההכנסות שהפיק בחח לארץ.

 סעיפים 7, 15(2), 22(ב) ו־(ו)
 מוצע להפחית את שיעור המם על רווח הון ריאלי ועל
 שבח ריאלי של חברה, ולקבוע כי המס יהיה בשנת המס 1989
- 43%, בשנת המם 1990 - 42%, בשנת המם 1991- 41%

 והחל משנת המס 1992 - 40%.

 סעיף 8 סעיף 124 לפקודה קובע כי שיעור המס על
 הכנסה מדמי מפתח לא יעלה על 35% כתנאים כפי שנקבעו
 בסעיף זה. עוד קובע הסעיף האמור כי לגבי חבר בני אדם
 יראו את השיעור של 35% חציו כמם הכנסה וחציו כמס

 חברות.

 כתוצאה מכך, חבר בני אדם חייב במם הכנסה בשיעור
 של 17.5% על הכנסה מדמי מפתח.

 מאחר שהחל בשנת 1987 הופחת שיעור מס ההכנסה על
 חברות ל־%^>8, ומכיוון שבהצעת חוק זו מוצע להפחיתו
 בהדרגה עד לביטולו בשנת המם 1992, מוצע למחוק את
 ההוראה הקובעת כי חצי מהשיעור של 35% יראו כמם
 הכנסה. לפיכך, החלוקה בין מס הכנסה ומם חברות, לענין
 הכנסה מדמי מפתח, תהיה לפי סעיף 128 לפקודה, והחל

 בשנת 1992 כל המם על הכנסה כזו יהיה מס חברות.

 מוצע לקבוע ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של
 הכנסת, יהיה רשאי לפטור ממס הכנסה של קרן נאמנות

 מהפרשי הצמדה, ללא הגבלת התקרה האמורה.

 פעיף 4 סעיף 46(א) לפקודה קובע כי אדם שתרם
 תרומה למוסד ציו:ורי שקבע לעניו זה שר האוצר באישור
 ועדת הכספים של הכנסת, 35% מסכום התרומה יזוכה מהמם
 שהוא חייב בו. היראה זו חלה רק לגבי תרומות העולות על
 סכום מזערי הקבוע בסעיף. כמו כן, הזיכוי המרבי מוגבל

 בתקרה הקבועה אף היא בסעיף.

 סעיף 46(ב< לפקודה קובע כי הסכום המזערי והתקרה
 האמורים יתואמו בכל שנת מם בהתאם לשיעור עליית המדד

 ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 0.1 ש׳יח.
 מוצע לקבוזו; כי עיגול הסכום המזערי יהיה לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 10 ש״ח ואילו עיגול התקרה יהיה

 לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1000 ש״ח.

 פעיף 5 בם׳ןיף 47(א)(2) לפקודה, בהגדרת ״קופת
 גמל״ כלולים ״קרן או קופה לתגמולים, לקצבה, לפיצויים,
 לחופשה או למטרה אחרת כיוצא באלה״. עד כה ראו קרן

 השתלמות ככלולת במסגרת ״מטרה אחרת״.
 לאור האמור לעיל לענין התיקון המוצע בסעיף 3(ה)
 לפקודה, מוצע לו;רחיב במקביל את ההגדרה של קופת גמל

 ולכלול בה במפורש גם קרן השתלמות.

 סעיף 6 סעיף 67א לפקודה קובע:
 ״שר האוצר. באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי
 לקבוע כללים בדבר הניכויים והזיכויים שיותרו ליחיד תושב
 ישראל שיש לד הכנסה כאמור בסעיף 5(1) או(3), ובדבר
 שיעור המס שיחול על ההכנסה האמורה, הכל בהתחשב
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 תיקון סעיף 125ב 9. בסעיף 125ב לפקודה, במקום ״25%״ יבוא ״23%״.

 חיקו! סעיף 26! 10. בסעיף 126(ב) לפקודה, בסופו יבוא: ״וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מם
 מיוחד״.

 ביטול סעיפים 11. סעיפים 127, 128 ו־129א לפקודה - בטלים.
 127, 128 1"129א

 תיקיו סעיף 161 12. בסעיף 161 לפקודה -

 (1) בסעיף קסן (א) -

 (א) בפסקאות (1) ו־(2), בסופן יבוא: ״מהריבית, ובשיעור של 23%
 מהדיבידנד״;

 (ב) בפסקה (3א), בפסקת משנה (ב), במקום ״25%״ יבוא ״23%״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 11 - לענין ביטול סעיף 127, 22(ג) ד(ד)
 לפי החוק הקיים חברה חייבת במס חברות בשיעור של
 40% ובמס הכנסה בשיעור של 4%*8. לכן, שיעור המס

 הכולל על רווחים בלתי מחולקים הוא 45%.
 מוצע להפחית את שיעור מס ההכנסה על חברות
 בהדרגה, כך שבשנת המם 1989 השיעור יהיה 5% ושיעור
 המס הכולל יהא 43%, בשנת המם 1990 שיעור מם ההכנסה
 יהא %^«3 ושיעור המס הכולל יהא 42%, ובשנת המם 1991
 שיעור מס ההכנסה יהיה 1%% ושיעור המם הכולל יהא 41%.

 החל בשנת המס 1992 חברות לא יחוייבו עוד במם
 הכנסה, אלא במס חברות בלבד בשיעור של 40%.

 לפי סעיף 127(ד< לפקודה, אם חברה מחלקת דיבידנד
 מתוך רווחים שהפיקה בשנים קודמות, סכום החזר המס לא

 יעלה על %^8 מסכום הדיבידנד שנוכה.
 בעקבות הפחתת שיעור מס ההכנסה על חברות, מוצע
 להפחית כמקביל גם את תקרת ההחזר ולקבוע שההחזר לא
 יעלה על סכום הדיבידנד מוכפל בשיעור מס ההכנסה שחל

 כשנה שבה חולק.

 סעיף 11 - לעניו ביטול סעיף 129א
 מוצע לבטל, החל בשנת המם 1992, את סעיף 129א
 לפקודה הקובע פטור ממס הכנסה למועצה לייצור ושיווק,
 משום שלאור ביטול מס ההכנסה על חברות לא תהיה עוד

 משמעות לסעיף זה.

 סעיף 12(2) סעיף 161(כ) לפקודה קובע שפקיד השומה
 רשאי להתיר הקטנת שיעוד הניכוי במקנר מריבית או
 מדיבידנד אם הוא סבור כי הכנסתו של מקבל הריבית או

 סעיפים סעיף 125ב לפקודה קובע כי המס על הכנסה
ח ובידי  9 ו־12(1) מדיבידנד בידי חבר בני אדם תושב ח
 יחיד הוא 25%. סעיף 161(א) לפקודה קובע, בין היתר, את
 שיעור הניכוי במקור שחייבים לנכות כשמשלמים דיבידנד.

 מוצע להפחית את שיעור המס על דיבידנד מ־25% ל־23%
 ובמקביל לקבוע ששיעור הניכוי במקור יהא אף הוא 23%.

 פעיפים 10 11 - לעניו ביטול סעיף 128 ד22(ד!)
 סעיף 128(ב< לפקודה קובע מה חלק המס החל על
 ״הכנסה מיוחדת״ שייחשב כמם הכנסה ומה החלק שייחשב

 כמם חברות.

 ״הכנסה מיוחדת״ מוגדרת בסעיף 128(א) לפקודה
 כ״הכנםה שנקבע לה שיעור מס מיוחד לפי כל דין, אם לא
 נקבעה באותו דין חלוקה של המס בין מס הכנסה ומס

 חברות".

 מכיוון שהחל בשנת המס 1992 חברות לא יחוייבו עוד
 במם הכנסה, לא יהיה עוד צורך בסעיף 128 ומוצע לבטלו

 החל בשנת המס האמורה.

 בתקופה שעד לשנת המס 1992 ישאר הסעיף בתוקף, אך
 במקביל להפחתת שיעור מס ההכנסה על חברות, יופחת גם
 שיעור מס ההכנסה החל על חכרה לפי סעיף 128, כמפורט

 בסעיף 22(ה) להצעת חוק זו.

 במקביל לביטול סעיף 128, מוצע לקבוע בסעיף 126(ב<
 לפקודה כי הכנסה החייבת במס בשיעור מיוחד לא תיכלל
 בהכנסה התייבת שעליה מוטל מם חברות בשיעור של 40%.
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" יבוא ״ופקיד ב) )  (2) בסעיף קט! (ג), במקום ״אך לא יחולו הוראות סעיף קטן
 השומה רשאי לקבוע, בכתב, שלא ינוכה מם או שינוכה פחות מהשיעורים הקבועים

. ״ א) )  בסעיף קטן

״ יבוא ״ביום החמישה עשר״. תיקון סעיף 175 רי  13. בסעיף 75ו:(א< לפקודה, במקום ״ביום העשי

 14. בסעיף ד18(ג) לפקודה, בפסקה (1), במקום ״בתום שבועיים מהיום״ יבוא ״ביוס ף,-14 תיקו! סעיף 187
 בחודש״.

 15. בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג-1963ג (להלן - חוק מם שבח) - תיקון חוק מס
 שבח מקרקעין

 (1) האמור בסעיף 115 יסומן (א) ואחריו יבוא:
 ״(ב) שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע בתקנות כי סכומי
 פחת שנוכו לפי סעיף 21(ד) לפקודה לא יופחתו משווי הרכישה לעניו קביעת יתרת
 שווי רכישה כהגדרתה בסעיף 47, אלא יווםפו לשווי המכירה כשהם מתואמים מתום

ת המס שבה הופחתו ועד מועד המכירה״.  שנ

 (2) בסעיף 48א(א), במקום ״45%״ יבוא ״40%״.

 16. , בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשב״א-1961(להלן - חוק להשקעות משותפות), תיקיו חוק להשקעות
״ משותפות מאמנוח 5 % א ״ י ב ם ״10%״ 1 ו ק מ 4 ב 1 - 3 ן ם 6 י פ י ע ס  ב

ר ב ס י ה ר ב  ד

 וריבית בעד התקופה המתחילה בתום שבועיים מהיום שבו
 היה חייב להעביר את הסכומים ועד להעברתם לפקיד השומה.
 מוצע לקבוע כי הפרשי ההצמדה והריבית יחושבו מהיום
 הי14 לחודש שבו חייבים להעביר את הסכומים לפקיד
 השומה. כתוצאה מכך, המדד הבסיסי לענין חישוב הפרשי
 ההצמדה יהיה המדד שפורסם בחודש שקדם למועד שבו

 חייבים להעביר את המם לפקיד השומה.

 סעיף 15(1) לפי סעיף 21(ד) לפקודה, רשאי שר האוצר
 לקבוע בתקנות, לגבי דירה המושכרת למגורים, זכות לניכד
 פתת המחושב בשיעור מהשווי המשוערך של הדירה. לפי
 החוק הקיים, בעת מכירת דירה יש לנכות את הפחת משווי
 הרכישה. מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע שהפחת
 שנוכה בשל דירת מגורים יווסף, בעת מכירת הדירה, לשווי
 המכירה, במקום שיופחת משווי הרכישה. זאת, כדי למנוע
 הפחתת סכום הפחת הנקוב בערכים ריאליים משווי הרכישה

 הנקוב כערכים נומינליים.

 סעיסיפ 16 לפי חוק להשקעות משותפות בנאמנות קרן
 ו־22(ז) לא מסוייגת חייבת מס הכנסה בשיעור של
 35% כמו קרן מסוייגת, וכן מס נוסף בשיעור של 10%, כך

 שהמם הכולל החל עליה הוא בשיעור של 45%.

 הדיבידנד אינה חייבת במם או שהמס עליה נמוך מהשיעורים
 הקבועים בסעיף 161!!א<.

 סעיף 161(ג< קובע שהוראות סעיף 161(ב< לא יחולו
 כאשר הריבית או הדיבידנד משתלמים למדינה. כתוצאה מכך,
 מי שמשלם למדינה וןשלומים כאמור חייב לנכות מהם מס
 במקור מבלי שלפקיז־ השומה תהיה סמכות לקבוע שלא ינוכה

 מהם מס במקור.

 מוצע להסמיך את פקיד השומה לקבוע שלא ינוכה מם
 במקור על תשלומים כאמור למדינה או שינוכה מס בשיעור

 נמוך מהשיעורים שקובע החוק לגבי כולי עלמא.

ף 13 סעיף 5ז1 לפקודה קובע חובה לשלם מקדמות  פעי
 מם ביום העשירי של כ:ל אחד מעשרה החודשים פברואר עד

 נובמבר של כל שנת מס.
 לפי התוק הקיים, מועד העברת הניכויים במקור
 והמקדמות בשל הוצאות עודפות, הוא ה־15 בחודש. מוצע

 לקבוע כי גם מקדמות המס ישולמו במועד זה.

 סעיף 14 סעיף 187(ג) לפקודה קובע כי על סכומי מם
 שהיתה חובה לנכותם ולא נוכו, או נוכו אך לא הועברו לפקיד
 השומה במועד שנקבע לכך, יוסלו על החייב הפרשי הצמדה
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, בסעיף ד4(ב<, במקום פסקה (2) יבוא:  תיקון חוק לעידוד 17, בחוק לעידוד השקעות הון, התשי׳׳ס-41959

 ״(2) (א) קיבל אדם דיבידנד ששולם מתוך הכנסה כאמור בסעיף קטן(א)(3< או(4)
 או בסעיף קטן(א1< או בסעיף 51(ב), יהיה חייב עליו במם הכנסה בשיעור של

 15%: הוא הדין לגבי דיבידנד שמשלמת חברה מתוך דיבידנד כאמור.

 (ב) חברה שקיבלה דיבידנד כאמור בפסקת משנה (א), ומחלקת אותו
 כדיבידנד, תהא זכאית לנכות מהכנסתה החייבת במס הכנסה לפי פסקת משנה
 (א)(להלן בפסקה זו - הכנסה מועדפת) את הדיבידנד שחילקה באותה שנה; לא
 היתה לחברה באותה שנה הכנסה מועדפת או שהכנסתה המועדפת היתה קטנה
 מסכום הדיבידנד שחילקה, יותר לה לנכות את הדיבידנד שחילקה או את
 היתרה, לפי הענץ, כנגד הכנסה מועדפת שהיתה לה בשנות המס שקדמו לאותה
 שנה, לפי הסדר, החל בשנת המס שקדמה לאותה שנה, ויראו את השומות
 לשנים הקודמות כמתוקנות בהתאם ובלבד שהחזר מם בשל תיקון שומה כאמור
 ייעשה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס שבה חולק הדיבידנד

 ועד יום ההחזר.

( ב ) , במקום סעיף קטן  18. בסעיף 33 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ׳׳א-51980
 יבוא:

 ״(ב) קיבל אדם דיבידנד ששולם מתוך הכנסה כאמור בסעיף קטן (א), יחולו
 הוראות סעיף 47(ב)(2) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959״.

 תיקון חוק
 לעידוד השקעות

 הון בחקלאות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 במפעל מאושר גס לאחר ביטול סעיף 127 לפקודה החל בשנת
.1992 

 סעיף 18 סעיף 33(ב) לחוק לעידוד השקעוח הון בחקל
 אות, קובע כי אדם המקבל דיבידנד המשולם מתוך הכנסה של
 חברה בעלת מפעל חקלאי מאושר, חייב מס הכנסה בשיעור

 .של 15%.
 סעיף זה מקביל לסעיף 47(ב)(2) לחוק לעידוד השקעות

 הון.
 בשנת 1987 תוקן סעיף 47(ב)(2) האמור ונקבע בו כי
 החזר המם בשל דיבידנד לא יוגבל בהגבלות הקבועות בסעיף
 127 לפקודה, ואולם בשל טעות לא תוקו אז, במקביל, סעיף

 33(ב) לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות.
 לכן מוצע לקבוע שהוראות סעיף ד4(ב)(2) לחוק לעידור
 השקעות הון יחולו גם לענין חוק לעידוד השקעות הון

 בחקלאות.

 לאור הפחתת שיעורי מם ההכנסה על חברות, מוצע
 לקבוע כי המס הנוסף שתשלס קרן בלתי מסוייגת יהא בשנת
 המם 1989- 8%, בשנת המס 1990- 7%, בשנת המס 1991-

 6%, ובשנת המס 1992 ואילך - 5%.

 כתוצאה מכך, שיעור המס הכולל על קרן בלתי מםוייגת
 יהיה זהה לשיעור המם החל על חברה רגילה.

 סעיף 17 סעיף 47(ב)(2) לחוק לעידוד השקעות הון,
 התשי׳׳ס-1959, קובע כי אדם המקבל דיבידנד ששולם מתוך
 הכנסה של מפעל מאושר יהיה חייב עליו מם הכנסה בשיעור
 של 15%. הוראה זו חלה הן כאשר המקבל הוא יחיד והן

 כאשר הוא חברה.

 אם דיבידנד כאמור משולם לחברה, וזו מחלקת אותו
 לאחר מכו, זכאית החברה לפי סעיף 127 לפקודה להחזר מלוא

 מס ההכנסה ששילמה על הדיבידנד.
 מוצע לקבוע שדין זה ימשיר לחול לגבי דיבידנד שמקורו

 4 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמי 234¡ החשמ״ח, עמ׳ 2.

 י גז׳׳ח התשפ״א, עמ׳ 56.- גחשמ״ז, עמ׳ 92.
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 תיקיו חוק
 לעידוד השכרת

 דירות

 תיקון חוק
 תיאומים כשל

 אינפלציה

 תחולה ותחילה

 הוראות מעבר

,  19. בחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות)(הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ״א-61981
 בסעיף 7(א), במקום ״סעיף 2״ יבוא ״סעיף 2(א)״ ובסופו יבוא: ״ותחולתו של סעיף 2(ב) החל

 בשנת המס 1980״.

 20. בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-71985, בסעיף 32(ג)(1), במקום
 ״עד 1987״ יבוא ״עד 1988״.

 21. (א) תחילתם של סעיפים 1(2), 7, 10, 11, 15(2), 16 ו־17 - החל בשנת המס 1992.

 (ב) תחילתם של סעיפים 1(1), 3, 4, 5, 8, 9, 15(1) ו*19 - החל בשנת המס 1989.

 (ג) תחילתו של סעיף 6 משנת המס 1988.

 (ד) תחילתו של סעיף 12 החל ב־1 בחודש שלאחר פרסום חוק זה ברשומות.

 (ה) תחילתו של סעיף 18 משנת המס 1987.

 (ו) תחולתו של סעיף 2 לגבי סכומים שקיבל עובד מקרן השתלמות החל בשנת המם
 1989, אף אם מקודם בסכומים שהופקדו בקרן או ברווחים שנצברו בקרן לפני השנה האמורה.

 (ז) תחולת־ של סעיף 13 לגבי המקדמות לשנת המס 1990 ואילך.

 (ח) תחולתו של סעיף 14 לגבי סכומי מם שהמועד שבן חייבים להעבירם לפקיד השומה
 הוא מיום 1 בחודש שלאחר פרסום זזוק זה ברשומות ואילך.

 22. (א) לגבי שנות המם 1989 עד 1991 (להלן - תקופת המעבר), יקראו אח סעיף 3(י)
 לפקודה, כאילו במקום ״45%״ נאמר:

 (1) בשנת המס 1989 - ״43%״;

 (2) בשנת המס 1990 ־ ״42%״:

 (3) בשנת המס 1991 - ״41%״;

ר כ ס י ה ר ב  ד

 סעיף 20 סעיפים 4 ר5 לחוק מס הכנסה(תיאומים בשל
 אינפלציה), התשמ״ה-1985, קובעים הוראות בענין תיאום

 בשל מלאי ותיאום מקדמות מלקוחות ומספקים.

 הוראות אלה נקבעו, בזמנו, עקב שיעור האינפלציה
 הגבוה.

 תוקפם של הסעיפים הושעה בשנים 1985 עד 1987
 משום הירידה בשיעור האינפלציה.

 מוצע לקבוע כי הסעיפים האמורים לא יחולו גם בשנת
 המם 1988, מאותה סיבה.

 סעיף 19 סעיף 2 לחוק עידוד להשכרת דירות, קבע פחת
 מיוחד לגבי דירות מגורים. תוקף הוראה זו היה עד תום שנת

 המס 1988.

 סעיף קטן(ב) לסעיף האמור קבע כי הפחת המיוחד
 שנוכה ידוםף בעת מכירת הדירה להכנסה או לשווי המכירה

 לענין חוק מם שבח, אך לא יופחת משווי הרכישה.

 מוצע לקבוע שסעיף קטן'(ב) יחול ללא הגבלת זמן.

 6 ס״ח התשמ׳׳א, עמי 68: התשמ׳׳ו, עמ׳ 165.

 7 ם׳׳ח התשמ׳׳ה, עמי 172.

 הצעות חוק 1946, א׳ באב התשמ׳׳ט, 2.8.1989 143



 (ב) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיף 0091 לפקודה, כאילו במקום ״45%״ נאמר:

 (1) בשנת המם 1989 - ״43%״:

 (2) בשנת המס 1990 - ״42%״;

 (3) בשנת המס 1991 - ״41%״.

 (ג) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיף 127(א) לפקודה, כאילו במקום ״1%/>8״ נאמר:

 (1) בשנת המם 1989 - ״5%״:

 (2) בשנת המס 1990 - ״%^3״!

 (3) בשנת המס 1991 - ״1%%״.

 (ד) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיף 127(ד) לפקודה, כאילו במקום ״%^8 מסכום״
.  נאמר ״סכום״, ואחרי ״בסעיפים האמורים״ נאמר ״מוכפל בשיעור המם הקבוע בסעיף קטן(א)

 (ה) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיף 128(ב) לפקודה, כאילו במקום ״%^ז8 ממנה״
 נאמר ״הקבוע בסעיף 127(א) לאותה שנת מס״.

 (ו) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיף 48א(א) לחוק מס שבח, כאילו במקום ״40%״

 נאמר:

 (1) בשנת המס 1989 - ״43%״!

 (2) בשנת המס 1990 - ״42%״:

 (3) בשנת המם 1991 - ״41%״:

 (ז) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיפים 36 ו־41 לחוק להשקעות משותפות, באילו
 במקום ״10%״ נאמר:

 (1) בשנת המם 1989 ־ ״8%״;

 (2) בשנת המס 1990 - ״7%״:

 (3) בשנת המס 1991 - ״6%״.

 44! \ הצעות חוק 1946, א׳ באב התשמ׳׳ס, 2.8.1989
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