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 מתפרסמת כזה הצעת חדק מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת מס הכגסה (מסי 81), התש״ן-989ו [256]

 תיקיו סעיף 3א 1. בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה) -

 (1) במקום הגדרת ״אזרח ישראלי״ יבוא:

 ״אזרח ישראלי״ - כל אחד .מאלה:

 (1) אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי״ב-21952;

 (2) תושב ישראל:

, והוא תושב  (3) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש״י-1950ג
 האזור:

 (4) חבר־כני׳אדס שאזרח ישראלי כמשמעותו בפסקאות(1) עד(3) הוא כעל
 שליטה בו: לענץ זה, ״בעל שליטה״ - כהגדרתו בסעיף 32(9)״:

 (2) בהגדרת ״אזור״, במקום ״חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני״ יבוא ״וחבל
 עזה״:

 (3) אחרי הגדרת ״אזור״ יבוא:

 ״תושב אזור״ - כהגדרת ״תושב ישראל״ או ״תושב״ בסעיף 1, שבכל מקדם
 שנאמר שם ״בישראל״ קרי ״באזור״:

 (4) בסופו יבוא;

 ״(ו) בכפוף להוראות סעיף זה, יחולו על אזרח ישראלי שהוא תושב אזור או
 פועל באזור, הוראות פקודה זו, בשינויים המחוייבים לפי הענץ״.

 ה־קיז סע־ף 9 2. בסעיף 9 לפקודה, במקום פסקה (21) יבוא:

 ״(21) סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר, התשי״ח-
 41958, בסכום הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159 א(א) על השכר המולז,
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 התש״י-1950, והוא תושב האזור, וחבר־־בני־אדם שאזרח
 ישראלי הוא בעל שליסה בו.

 סעיף 2 סעיף 9(21) לפקודה קובע כלהלן:
 ״9. פטורים ממסי -

 (21) סכומ שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי-חוק
 הגנת השכר, התשי״ח-1958, לתקופה העולה על 30 יום

 הצעדח חוק 1955, כ״ה בתשרי החש״ן, 24.10.1989

 סעיף 1(1) סעיף 3א לפקודה קובע כי הכנסתו של אזרח
 ישראלי שנצמחה, היפקה או נתקבלה באזור יהודה, שומרון
 או חבל עזה יראוה כהכנסה שנצמחה, הופקה או נתקבלה

 בישראל.
 ״אזרח ישראלי״ לענין הוראה זו מוגדר כלהלן:

 ״״אזרח ישראלי״ - כמשמעותו בחוק האזרחות,
 התשי״ב־־ג195, או חברה תושבת ישראל״.

 מוצע להרחיב את הגדרת ״אזרח ישראלי״ בך שתכלול
 נם תושב ישראל, מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות,

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120: ם׳׳ח התשמ״ט, עמי 36.
 ס״ח החשי׳׳ב, עמ׳ 146: התשמ׳׳ח, עמ׳ 12.

 ס׳׳ח התש״י, עמי 159¡ התש׳׳ל, עמ׳ 34.
 ס־׳ח התשי׳׳ח, עמ׳ 86¡ הוושמ״ז, עמ׳ 3«.



 כשהוא מחושב לאחר ניכוי המס שיש לנכדתו על פי דין: פיצוי הלנת שכר כאמור
 שנפסק בשל סכום המס, דינו כדין המם״.

 3. בסעיף 89(ב) לפקודה, במקום פסקה (1) יבוא: ״המוכר הוא אזרח ישראלי כמשמעותז תיקון מיו* 89
 בהגדרת ״אזרח ישראלי״ שבסעיף 3א״.

 4. בסעיף ׳129 לפקודה - תיקי! סעיף 129

 (1:1 במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) אגודה שיתופית שעסקיה עם חבריה בלבד, או שעסקיה עם אדם שאינו
 חבר בה הם בהיקף בלתי ניכר או באורח מקרי בלבד, ושעסקיה כאמור
 מרביתם הם שיווק או עיבוד התוצרת החקלאית של חבריה תהא חייבת במם
 בשיעור של 20% על אותו חלק מהכנסתה החייבת הנובע משיווק או עיבוד
 התוצרת החקלאית של חבריה או מהםפקת תשומות וציוד חקלאיים לחבריה או
 מהכנסתה מחקלאות ובלבד שיותר מי90% מהכנסות חבריה מחקלאות מקורם
 בשיווק תוצרת חקלאית באמצעותה. הסכום שעליו יחול שיעור מס מופחת
 כאמור לא יעלה על 3% ממחזור עסקיה באותה שנה, אך רשאי שר האוצר,

 באישור ועדת הכספים של הכנסת, להגדיל בצו את השיעור האמור״.

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״לא שילמה מם חברות״ יבוא ״שילמה מם מופחת״
 ובמקום ״את סכום מם החברות שלא שילמה״ יבוא ״אח סכום המס בשיעור

 שהופחת״.

 5. (א) תחולתם של סעיפים 1, 3 וי4 החל בשנת המס 1989. תחילה

 (ב) תחולתו של סעיף 2 לגבי פיצויי הלנת שכר שישולמו לעובד לאחר מועד פרסומו של
 חוק זה אף אם הם מתייחסים להלנת שכר בשל עבודה שבוצעה לפני המועד האמור.
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 לאור הרחבת ההגדרה של ״אזרח ישראלי״ בסעיף 3א,
 כמוצע בסעיף 2, מוצע להרחיב במקביל את הגדרת ״תושב

 ישראל״ לענין סעיף 89(ב<(1) לפקודה.

 סעיף 4 סעיף 129 לפקודה קובע כי אגודה שיתופית
 העוסקת בעיקר בשיווק או בעיבוד של תוצרת חקלאית של
 חבריה תהא פטורה ממס חברות על הכנסתה ממקורות אלה.
 הטבה זו נקבעה בתקופה שבה שיעור מם ההכנסה היה

.35% 

 בעת הדידת שיעורי• מס ההכנסה בתיקון מס׳ 72 לפקודה
 בשנת 1987, לא תוקן סעיף זה בשל טעות, וכתוצאה מכך
 שיעור המס החל היום על אגודה שיתופית כאמור הוא 3%/י8.

 מוצע לתקן את הסעות ולקבוע כי שיעור המם הכולל על
 אגודה שיתופית כאמור יהיה 20%.

 ובגבולות סכום הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף
 159 א(א)״.

 מוצע להע1;יק את הפטור ממם על פיצויי הלנת שכר כדי
 סכום הפרשי הצמדה וריבית על השבר המולן, כשהוא מחושב

 לאחר ניכוי הסם שיש לנכותו.

 סעיף 3 סעיף 89(ב)(1) לפקודה קובע כי יראו רווח הון
 'כאילו נצמח בישראל, בץ אם המכירה נעשתה בישראל ובין
 אם נעשתה מחו־ץ לישראל, אס המוכר הוא תושב ישראל.
 הוראה זו חלה גם כאשר המוכר הוא יחיד שהינו אזרח
 ישראלי תושב ״התה, שומרון או חבל עזה, וזאת מכוח חוק
 לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה
 והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),
 התשמ״ד-1984. אולם, ההוראה אינה חלה כאשר המוכר הוא

 תאגיד תושב האזור האמור.
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