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 רשמת כזה הצעת חוק מטץם הממשלה:

 מבוא

 א. כליי
 מס קניה הוא מס חד שלבי המוטל על מכירתם ועל יבואם של טובין טעוני מם. המס מחושב

 כאחוז מסוים מ״המחיר הסיטוני״ של הטובין והוא משולם בידי היצרן או בידי היבואן.

 במכירת טובין המיוצרים בישראל, המס המוטל לאחר שהטובין נמכרו ו״המחיר הסיטוני״
 חינו המחיר ששולם עבור הטובין במסגרת העסקה הספציפית. לעומת זאת, לגב־ טובין מיובאים,
 מועד חשלום המס הוא מועד שחרור הטובין מרשות המכס. במועד זה לא ידוע עדיין מה •היה
 המחיר הסיטוני של הטובין בעת מכירתם. לבן, עד כה נקבע המחיר הסיטוני ביבוא לפי המחיר
 שנקבע לטובין לצורך שחרורם מרשות המכס, בתוספת שיעור מסוים(המכונה ״תמ״א״ - תוספח
 מכסח אחוזים) האמור לבטא את ההפרש בין ערכם של הטובין לצורך חישוב תשלום המכס ובין
 המחיר שיבו סיטונאי מוכר אותם לקמעונאי. שיעור התמ״א לגבי כל מוצר נקבע לפי מתח השיווק
 הממוצע באותו ענף, ומכאן, שבממוצע, צריך להיות הבדל בין שיעור המס המוטל על טובין
 מייצור מקומי לבין שיעור המס המוטל על טובין מיובאים. למרות זאת, במקרים מיוחדים השיטה

 האמורה, המחושבת לפי ממוצעים, עלולה להפלות לרעה את היבואנים.

 במסגרת ההסכמים עם השוק המשותף ועם ארצות הברית, הסכימה מדינח ישראל לאפשר
 ליבואנים שיבחרו בכך, להצהיר בעח שחרור הטובין מרשות המכס על המחיר הסיטוני שבו
 יימכרו הטובין, ולשלם את המס בשיעור ממחיר זה. כתוצאה מכך, יחול אוחו דין הן לגבי טובין

 מתוצרת מקומית והן לגבי טובין מיובאים.

 ב. הצטרפות להסדר

 השיטה החדשה, לפי החוק המוצע, תחול לגבי יבואן שיבחר בכך ובלבד שמתקיימים בו
 תנאים אלה:

 א. הוא עוסק רשום לפי חוק מס ערך מוסף, מגיש דו״חות נכונים במועד ומנהל רישומים,
 מסמכים ופנקסים לפי הוראות החוק.

 ב. ערך היבוא שלו בשנת המס שקדמה למועד שבו הצטרף להסדר היה לפתות $750,000.
 סכום זה יפחת בהדרגה, מדי שנה, ויגיע, תוך חמש שנים, לסכום של $25,000.

 ג. בחמש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה להצטרף להסדר הוא לא הורשע בעבירות
 מס ולא הוטל עליו כופר כסף או קנס מינהלי על עבירת מס.

 ג. השעיה מההסדר
 כפי שצויץ, המחיר הסיטוני של הטובין ייקבע לפי הצהרת ה־בואן על המחיר הסיטוני שבו
 ימכור את הטובין. מכאן שההסדר החדש מבוסס, במידה רבה, על מערכת יחסי אמון בין היבואן
 ובין רשות המם. לכן, יבואן שיצהיר על מחיר סיטוני, אשר לדעת מנהל המכס אינו המחיר הנכון,
 יושעה מההסדר. אם בית המשפט יקבע בפסק דין סופי שאכן המחיר שהוצהר עליו אינו המחיר
 הנכון, יבוטל אישורו של היבואן כ״יבואן בהסדר״. האישור יבוטל גם אם יבואן יורשע בעבירת

 מס או אם יוטל עליו קנס או כופר מינהלי.
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ס קניה (טובין ושירותים) (תיקון מסי 10), התש״ן-1990 [270]  חוק מ

 1. בסעיף 1 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי״ב-1952' (להלן - החוק העיקרי), תיקון סעיף 1
 במקום הגדרות ״מכירה בסיטונות״ ו׳ימחיר לצרכן״ יבוא:

 ״״יצרך׳ - אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור:

 ״קמעונאי״ - מי שעסקו הוא מכירת טובין מתוצרת זולתו לצרכנים בלבד, או גם למי שאינם
 צרכנים ובלבד שהיקף המכירות למי שאינם צרכנים הוא בלתי ניכר או שהן נעשות באקראי

 בלבד;

 ״סיטונאי״ - אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו למי שאינו צרכן;

 ״צרכן״ - מי שרוכש טובין שלא למטרת מכירה אד ייצור, למעט מי שנקבע לגביו בצו כי לא
 יראוהו כצרכן;

 ״מכירה בסיטונות״ - מכירת טובין לקמעונאי, ליצרן או לקבלן, וכן מכירת טובין לצרכן בכמרידת
 גדולות:

 ״מכירה בקמעונות״ - מכירת טובין בידי קמעונאי;

 ״חוק מע״מ״ - חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-21975!

 ״שנת מם״ - תקופה של שבים עשר חדשים רצופים שתחילתה ב־1 בינואר:

 ״יבואן בהסדר״ - מי שבידו אישור לפי סעיף 6א.״ .

 2. במקדם סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 4

 ״חישוב המחיר 4. (א) המחיר הסיטוני של טובין יהיה המחיר המשתלם במכירה בסיטונות
י בעד ארתם טובין או בעד טובין מאותו סוג, לפי הענין, במועד החיוב במס לפי נ י ט י ס ז  ז

 סעיפים 5(א< ו־(ב<, לרבות -

ר ב ם י ה ר ב  ד

 כחריג לכך ייקבע שכאשר לא עברו יותר מ־60 ימ
 מהמועד שבו הוסכם על מכירת הטובין ועד מועד מסירת
 ייקבע המחיר הסיטוני של הטובין לפי מחירם ביום ההםכ

 כן מוצע ששר האוצר יהיה רשאי לקבוע, לגבי סו
 טובין הנמכרים בתשלומים לשיעורין או בתשלום נדחה,

 ריבית ששולמה, כולה או חלקה, לא תיכלל במחיר הסיס׳
 של הטובין.

 נוסף על כך מוצע לקבוע כי המיסים המוטלים
 המכירה וההוצאות הכרוכות ביבוא, בייצור ובמכירה, ״כי
 במחיר. הוצאות אלה כוללות, בין היתר, עמלות, ריבית כ
 מכר באשראי, חשלומים דחויים, תשלומים בעד ארי
 הובלה, העברה ואחריות. הוראה דומה קיימת היום בם7
 4(ה)(1) לחוק, אך שם היא מותנית בקביעה מיוחדת של י

 האוצר.

 סעיף 2 סעיף 4(א) לחוק מס קניה קובע לאמוד:

 ״4(א) המחיר הסיטוני של סובין פלונים יהיה הסכום
 המשתלם בעד אוחס טובין בישראל במכירה בסיטונות במועד
 שנועד לתשלום המס לפי סעיף 10: נקבע לטובין מחיר סיטוני
 יציב על פי דין הדן בפיקוח על מחירים, יהיה אוחו מחיר
 מחירם הסיטוני של הטובין: נקבע לטובין מחיר סיטוני
 מקסימלי על־פי דין כאמור, לא יעלה מחירם הסיטוני על אותו

 מחיר מקסימלי.״

 מוצע להחליף אח הוראות הסעיף ולקבוע כי המועד
 לצורך חישוב המחיר הסיטוני יהיה מועד החיוב במס, דהיינו
 מועד מסירת הטובין, ולא המועד שנועד לתשלום המס, דהיינו
 המועד שנקבע להגשת חדו״ח התקופתי: זאת, משום שלפי
 המצב המשפטי הקיים, ישנו פער בין מועד החיוב במס לבין
 המועד שבו נקבע המחיר הסיטוני של הסובין שהוא הבסיס

 עליו מוטל המם, דבר היוצר עיוותים.

 1 ס׳׳ח התשי״ב, עמ׳ 344! התשי׳׳ד, עמי 113: התשי״ח, עמי 60: החשכ״ב, עמ׳ 44: החשכ״ו, עמי 157: התשל״א, עמי 8:

 החשל״ו, עמ־ 214: התשמ׳׳ד, עמ׳ 62: התשמ׳׳ו, עמי 274.
 1 ס״וו התשל״ו, עמ׳ 52.
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 > 1) כל מס, היטל, אגרה ותשלום חובה אחר המוטלים על המכירה,
 למעט מס לפי חוק זה ולפי חוק מע״מ:

 (2) כל תשלום שעל פי הסכם על הקונה לשלמו, לרבות עמלה או
 ריבית בשל תשלום לשיעורין, תשלום נדחה, או תשלום בעד

 אריזה, הובלה, העברה ואחריות.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), אם לא עברו יותר מ־60 ימים מהמועד
 שבו הוסכם על מכירת הטובין ועד מועד החיוב במס לפי סעיפים 5(א) ד־(ב),
 יהיה המחיר הסיטוני של הטובין המחיר כאמור בסעיף קטן(א), במועד שבו

 הוסכם על מכירתם.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(א<(2), רשאי שר האוצר לקבוע, לגבי
 סוג־ טובין הנמכרים כתשלומים לשיעורין או בתשלום נדחה, כי ריבית
 ששולמה, כולה או חלקה, לא תהא כלולה במחיר הסיטוני של הטובין.״

 ;יספת סע־ה־פ 3. סעיף 4א לחוק העיקרי יסומן 4ו ולפניו יבוא:
 •א עד 4ה

 ״המחיר הסיטוני 4א. על אף האמור בסעיף 4, המחיר הסיטוני של טובין כמפורט להלן יהיה -
 כמקרים מיוחדים

 (1< במכירת טובין מסוג שאינו נמכר בישראל בסיטונות - המחיר
 המשתלם בעדם ליצרן, ואולם רשאי שר האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין
 כאמור שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה
 בקמעונות בניכוי שיעור שקבע לענין זה, ורשאי הוא לקבוע שיעורי

 ניכוי שונים לסוגי טובין;

 (2) במכירת טובין לסיטונאי - המחיר המשתלם בעד הטובין במכירה
 בסיטונות, ואולם רשאי שר האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין כאמור

 לפסקאות (2) ו־(3):
 סעיף 4(ה) לחוק הקיים קובע:

 ׳׳(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד(ג1 רשאי
 שר האוצר לקבוע כי מחירם הסיטוני של סוגי טובין

 שיפורטו, שלא ביבוא, יהיה כלהלן:

 (1) במכירה בסיטונות - התמורה שהוסכם
 עליה, לרבות כל מס, היטל, אגרה ותשלום חובה
 אחר המוטלים על אותה מכירה, ולרבות עמלה,
 ריבית בשל תשלום לשיעורין, תשלום בעד
 אריזות וכל הוצאה אחרת בביצוע המכירה שעל

 הקונה להחזירה ליצרן:

 (2) במכירה לסיטונאי - המחיר כאמור בפסקה
 (1) בתוספת שיעור שקבע שר האוצר מהמחיר,
 ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לסוגי טובין:

 (3) במכירה בקמעונות - המחיר כאמור בפס
 קה(1) בניכוי שיעור שקבע שר האוצר מהמחיר,
 ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לסוגי טו

 בין.״

 עיף 3 לםעיר 4א לפסקה (1):
 סעיף 4(ב) לחוק הקיים קובע:

 ״(4) היו הטובין מסוג שאינו נמכר בישראל בסיט־
 ות, יהיה.מחירם הסיטוני הסכום המשתלם בעד אותם טובין.
 ישראל במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון במועד שנועד
 תשלום המס לפי סעיף 10 בניכוי ריווח הוגן, או מחיר היצרן
 עת המכירה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר: נקבע לטובץ
 חיר קמעוני יציב על פי דין הדן בפיקוח על המחירים, יהיה
 •תו המחיר בניכוי ריווח הוגן, מחירם הסיטוני של הטובין;
 ןבע לטזבין מחיר קמעוני־ מקסימלי על פי דין כאמור, לא
 ילה מחירם הסיטוני על אותו מחיר מקסימלי בניכוי ריווח

 •גז.״

 מוצע לקבוע כי המחיר הסיטוני של הטובין מסוג שאינו
 ?כר בישראל בסיטונות יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן,
 ־ להסמיך את שר האוצר לקבוע בי לגבי סוגי טובין המחיר
 :יטוני יהיה המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה בקמעונות
 :יכד שיעור שיקבע השר לענין זה לגבי אותו סוג טובין.
 יעור הניכוי ייקבע על פי ההפרש המקובל לגבי אותו סוג
 יבין בין מחירם במכירה בסיטונות ובין המחיר שניתן

 ־.שיג בעדם במכירה בקמעזנות.
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 שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שמשלם בעדם סיטונאי, בתוספת שיעור
 שקבע לענין זה, ורשאי הוא לקבוע שיעורי תוספת שונים לסוגי טובין:

 (3) במכירת טובין בקמעונות - המחיר המשתלם בעד הטובין במכירה
 בקמעונות בניכוי שיעור שקבע שר האוצר, ורשאי הוא לקבוע שיעורי

 ניכוי שונים לסוגי טובין:

 (4) במכירת טובין שמחירם מושפע מיחסים מיוחדים בין המוכר
 והקונה, או שלא הוסכם על מחירם, או שהתמורה בשלהם, כולה או
 מקצתה, אינה בכסף - המחיר כאמור בסעיף 4, ובהעדר מחיר כזה - עלות

 הטובין בתוספת רווח כמקובל באותו ענף:

 (5) שר האוצר רשאי לקבוע סוגי טובין שמחירם הסיטוני יהיה המחיר
 המשתלם בעדם ליצרן.

 (6) שיעורי הניכוי הנזכרים בפסקה (1) ייקבעו על פי ההפרש המקובל
 לגבי אותו סוג טובין, בין מחירם במכירה בסיטונות ובין המחיר שניתן

 להשיג בעדם במכירה בקמעונות.

 (7) שיעורי התוספת הנזכרים בפסקה(2) ייקבעו על פי ההפרש המקובל
 לגבי אותו סוג טובין, בין מחירם לסיטונאי לבין מתירם לקמעונאי.

 המחיר הסיטוני 4ב. (א) על אף האמור בסעיפים 4 ו־4א, יהיה המחיר הסיטוני של טובין
א ביבוא, ערכם כאמור בסעיף 130 לפקודת המכס3 בתוספת המיסים החלים על י ב י  ב

 יבואם ובתוספת שיעור שקבע שר האוצר.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאי שר האוצר לקבוע לגבי סוגי
 .טובין ביבוא שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה
 בקמעונות, בניכוי שיעוד שיקבע, ורשאי הוא לקבוע שיעורי ניכוי שונים

 לסוגי טובין.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מקצתה אינה בכסף - יהיה מחירם הסיטוני המחיר הסיטוני
 כאמור בסעיף קטן (ה) ביום החיוב במס, ובלבד שבמקום
 התמורה שהוסכם עליה יבוא המחיר המשתלם כרגיל בעד
 טובין מאוחו סוג, ובהעדר מחיר כזה - עלות הטובין בתוספת

 ריווח המקובל באותו ענף.״

 מוצע לנסח מחדש את סעיף קטן(ו) ולשלבו בפסקה (4)
 בסעיף 4א, שבה ייקבע כי כמכירת סובין שמחירם מושפע
 מיחסים מיוחדים^בין המוכר והקונה, או שלא הוסכם על
 מחירם, או שהתמורה בשלהם, כולה או מקצתה, אינה בכסף,
 המחיר הסיטוני יהיה המחיר כאמור בסעיף 4, ובהעדר מחיר
 כזה - עלות הטובין בחוםפח ריווח כמקובל באותו ענף.

 לפסקה (5):
 מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע כי המחיר הסיטוני

 לגבי סוגי סובין יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן.

 מוצע לקבוע נ:י המחיר של טובין הנמכרים לסיטונאי
 יהיה המחיר המשתלם בעד הסובין במכירה כסיטונוח, אך
 להסמיך את שר האוצר לקבוע שהמחיר הסיטוני יהיה המחיר
 שמשלם בעדם סיטונאי בתוספת שיעור שיקבע השר על פי
 ההפרש המקובל לגבי אותו סוג טובין בין מתירם לסיטונאי

 לבין מחירם לקמעונאי.

 לגבי מכירה .בקמעונות מוצע להשאיר אח העקרון
 הקבוע בסעיף 4(ה)!3< הקיים, ולקבוע כי המחיר הסיטוני של
 הטובין יהיה המחיר המשתלם בעד הטובין במכירה בקמעונות

 בניכוי שיעור שקבע שר האוצר.

 לפםיזה (4):
 סעיף 4נו< לחוק הקיים קובע:

 ״(ו) נמכרו טובין מסוגים שקבע שר האוצר לפי סעיף
 קטן(ה) ומחירם הושפע מיחסים מיוחדים בין הקונה והמוכר,
 או שלא הוסכם ביניהם על מחיר, או שהתמורה כולה או

 * דיני מדינת ישראל. נוסח חדש 3, עמי 39.
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 (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) יהיה המחיר הסיטוני של
 סובין המיובאים בידי יבואן בהסדר, שהוא מוכר אותם בסיטונות, המחיר

 כאמור בסעיפים 4 ו״4א במועד שבו היה חל החיוב במס לפי סעיפים 5(א) ו־(ב< ,,
 אילו הסעיפים האמורים היו חלים לגבי מכירת הטובין. *

 (ד) שד האוצר רשאי לקבוע סוגי טובין ביבוא, שמחירם הסיטוני יהא
 ערכם כאמור כסעיף 130 לפקודת המכס, בתוספת המסים החלים על יבואם.

 4ג. (א) עוסק, לרבות יבואן בהסדר, יחשב את המחיר הסיטוני על פי
 הוראות סעיפים 4 וי4א והתקנות שהותקנו לענין זה, וידווח על כך למנהל בדרך
 שנקבעה בתקנות־: ואולם, רשאי המנהל, אם היה לו יסוד להאמין שהמחיר
 שדווח לו אינו המחיר הסיטוני הנכון של הטובין, לשום, לפי מיטב שפיטתו, את
 המחיר הסיטוני של אותם טובין לפי הוראות הסעיפים האמורים, ולהודיע על

 כך לעוסק או ליבואן בהסדר.

 (ב) על שומה לפי סעיף קטן(א) יחולו הוראות סעיפים 5ג, 5ה עד 5ז
 ו־5ח(א).

 4ד. על צו הקובע סוגי טובין, או שיעורים לפי סעיפים 4א ו־4ב, יחולו
 הוראות חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), התש״ט-41949, כאילו היתה זו

 קביעה לפי סעיף 1 לחוק האמור.

 4ה. לעניו סעיפים 4 עד 4ג, לא יכלול המחיר הסיטוני מס לפי חוק זה ולפי
 חוק מע״מ.״

 דיווח על
 המחיר הסיטוני
 ושומח המנהל

 תחולת חוק
 מסי מכס וכלו
 (שינוי תעריף)

 מיסים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 להשוות בין דיר חישוב המחיר הסיטוני לגבי יבוא לדרך
 החישוב לגבי מכירת טובין מחוצרת מקומית.

 מוצע לקבוע כי יבואן שיאושר כ״יבואן בהסדר״ יכול
 להצהיר על המחיר הסיטוני של הטובין שייבא ולחשב את
 המס לפי מחיר זה במקום לחשבו בדרך הקבועה בסעיף 4(ז)

 לחוק הקיים.

 לפעי!* 4ג:
 סעיף 4(ג< לחוק הקיים קובע:

 ״(ג) עזסק החייב במם יחשב את מחירם הסיטוני של
 הטובין על פי הכללים שבסעיפים קטנים(א) ו־(ב) והתקנות
 שהותקנו לענין זה, ויודיע על כך למנהל באופן שייקבע
 בתקנות! אולם רשאי המנהל, אם היה לו יסוד להאמין
 שהמחיר שהודע לו אינו המחיר הסיטוני הנכון של הטובין,
 לקבוע את מחירם הסיטוני של אותם הטובין לפי הכללים

 האמורים ולהודיע לעוסק על כך.״

 מוצע לנסח את ההוראה האמורה מחדש כסעיף נפרד
 (סעיף 4ג) שבו ייקבע כי עוסק, לרבות יבואן בהסדר, יחשב
 את המחיר הסיטוני על פי הוראות סעיפים 4 ו־4א ־והתקנות־
 שהותקנו לענין זה, וידווח על בד למנהל בדרך שנקבעה

 המטרה היא לאפשר לשר האוצר לקבוע כי המס יוטל
 בשיעור מהמחיר המשתלם בעד הטובין ליצרן ולא בשיעור
 מהמחיר שבו נמכרו הטובין לקמעונאי האח במקביל להטלת
 מס ביבוא, כאשר המס מוטל בשיעור מהמחיר לצורך מכס.

 לשעיף 4ב:
 סעיף 4(ז) לחוק הקיים קובע לאמור:

 ״(ז) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) יהיה
 המחיר הסיטוני של טובין ביבוא ערכם כאמור בסעיף 130
 לפקודת המכס בתוספת המסים החלים על יבואם ובתוספת
 שיעור שקבע שר האוצר מהערך והמסים כאמור: אולם רשאי
 שר האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין ביבוא שמחירם הסיטוני
 יהיה המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה בקמעונות בניכוי
 שיעור שקבע לעניו זה: השיעורים שיקבע שר האוצר לפי

 סעיף קטן זה יכול שיהיו שונים לסוגי טובין.״

 התוספח לשיעור המס שרשאי שר האוצר לקבוע,
 המכונה תמ״א (תוספת מכסת אחוזים) משקפת את ההוצאות
 שיש ליבואן ואח שיעור הרווחים שלו, והיא נועדה להגדיל
 אח המחיר שנקבע לצורך מכס עד לרמח המחיר הסיטוני.

 כהסכם בין מדינת ישראל ובין ארצות השוק המשותף
 וכן בהסכם עם ארצות הברית, התחייבה מדינת ישראל

 י סייח התש״ט, עמ׳ 154.
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 4, אחרי סעיף ¡) לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 6א

 ״אישור יבואן 6א. (א) לפי בקשת יבוא! שהוכיח להנחת זעת המנהל, שנתקיימו בד
י התנאים הבאים, יאשר המנהל כי הוא יבואן בהסדר: ואלה התנאים: י 5 ה  ב

 (1) הוא עוסק כמשמעותו בחוק מע״מ, מגיש במועד דו״חוח
 מלאים ונמנים ומנהל רישומים, מסמכים ופנקסים, הכל לפי הוראות

 חוק זה ולפי חוק מע״מ;

 (2) בשנת המם שקדמה לשנה שבה הגיש את הבקשה לאישורו
 כיבואן בהסדר, ייבא טובין שערכם פו״ב הוא לפחות 750,000 דולר
 של ארצות הברית או סכום אחר שקבע שר האוצר: המנהל רשאי

 לקבוע כללים לחישוב מחיר הטובין הנקוב במטבע חוץ:

 (3) בחמש השנים שקדמו למועד שבו הגיש את הבקשה לאישורו
 כיבואן בהסדר, לא הורשע בעבירת מס ולא הוטל עליו כופר כסף או
 קנס מינהלי על עבירה כאמור: לענין זה, ״עבירת מסי׳ - עבירה לפי
 החיקוקים החלים על מס עקיף כהגדרתו בחוק מיסים עקיפים (מם
 ששולם ביתר או בחסר), התשכ״ח-51968, עבירה לפי חוק מע״מ
: ואולם, רשאי המנהל, מטעמים  ועבירה לפי פקודת מס הכנסה6
 מיוחדים שיירשמו, לא לראות בעבירה שהוטל עליה קנס מינהלי,

 עבירת מס.

 (ב) שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע תנאים
 ניספים לאישור יבואן בהסדר.

 ביטול אישור 6ב. (א) המנהל יבטל את האישור של יבואן בהסדר אם נתקיים אחד מאלה:
 של יבואן בהסדר

 (1) הוא הורשע בעבירת מם כמשמעותה בסעיף 6א (א)(3) או
 הוטל עליו כופר כסף או קנס מינהלי על עבירה כאמור:

 (2) נקבע בהחלטה סופית ששומה שהוצאה לו לפי סעיף 4ג הוצאה
 כדין: לענין זה, ״החלטה סופית״ - שומה שלא הוגשו עליה השגה

 וערעור או שההשגה והערעור שהוגשו עליה נדחו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 . (ט) על קביעת סוגי טובין ועל קביעת שיעורים לפי
 סעיפים קטנים (ה) וי(ז) יתולד הוראות חוק מסי מכס ובלו
 (שינוי חערי־ף), התש״ט-1949, כאילו היתה הקביעה צו לפי

 סעיף 1 לחוק האמור.״

 מוצע לנסח את הםע־פים מחדש ולשלבם בסעיפים
 נפרדים 4ד ו־4ה.

 סעיף 4 לפי המוצע, יוכל יבואן בהסדר לדווח על
 המחיר הסיטוני של הטובין עוד לפני מכירתם. הסדר זה
 מבוסם על יחסי אמון בץ רשויות המס והיבואן. לכן, מוצע

 בחקנוה: ואולם, במקרה שלמנהל יש יסוד להאמין שהמחיר
 שדווח לו איני המחיר הסיטוני הנכון של הטובין הוא יהיה׳
 רשאי לשום לפי מיטב: שפיטתו את המחיר הסיטוני של אותם
 טובין ועל שומה זו יחולו הוראות סעיפים 5ג, 5ה עד 5ז
 ו־5ח(א) לחוק הקיים, הדנים בשומה לפי מיטב השפיטה

 ובהשגה וערעור עליה.

 לסעיפים 4ד ו־4ה:
 סעיפים קטנים (ח) ו־(ט) לחוק הקיים קובעים:

 ״(ח) לענין סעיף זה לא יכלול המחיר הסיטוני אח המם
 לפי חוק זה ואת המס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975.

 * ם׳יח התשכ״ח, עמ׳ 156.
 6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
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(א) יהיה לחמש שנים מיום ההרשעה או  (ב) ביטול אישור לפי סעיף קטן
ס המינהלי או ההחלטה הסופית, לפי הענין.  הטלת כופר הכסף או הקנ

בל אישור כיבואן בהסדר רשאי לבקש ביטול האישור %  (ג) יבואן שקי
ל את האישור. ב י  ובלבד שחלפה לפחות שנה מהיום שבו ק

ל ב ק ) לא יהא זכאי ל ג ) ן ט  (ד) יבואן שאישורו בוטל כאמור בסעיף ק
טל ת שנה מיום שבו  אישור להיות יבואן בהסדר אלא לאחר שחלפה לפחו

 האישור הקודם.
ף 6ב(א), לא בל אישור כיבואן בהסדר ואישורו בוטל לפי סעי  6ג. תאגיד שקי
ם ר שבו חברי ח יאשר המנהל בקשת אישור כיבואן בהסדר שהגיש תאגיד א

 י.י11בי111״ןםדר 

 *הדא תאגיד

 אותם חברי התאגיד שאישורו בוטל או חלק מאותם חברים, אם הבקשה הוגשה
- תוך 5 שנים מיום שבוטל האישור.

ף 31 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (9) יבוא:  תיקון סעיף 31 5. בסעי

ות, רישומים וטפסים נ  ״(10) כללים לגבי יבואן בהסדר בדבר ניהול פנקסי חשבו
״ ר סיטוני של יבואן בהסדר.  הקשורים בהסדר וכללים בענין מחי

לתו של חוק זה בי1 בחודש שלאחר פרסומו.  תחילה 6. תחי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כן מוצע לקבוע פרק זמן מינימלי ביו מועד ההצטרפות
 להסדר ומועד היציאה ממנו, כדי למנוע מצב שבו יבואן יכול
 לבחור לגבי כל משלוח את דדך חישוב המחיר הסיטוני

 המתאימה לו יותר.

 לקבוע כי להסדר יוכלו להצטרף רק יבואנים המייבאים
 בהיקף משמעותי, המנהלים רישומים ופנקסים כדין, ולא

 הורשעו בעבירות מס.

 יבואן שידווח על מחיר סיטוני לא נכון, יושעה מההסדר.
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