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ת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: מ ס ר פ ת  מ

א ו ב  מ

ת, מציבה בפני.המשק- בו  העליה הגדולה המגיעה לישראל, והצפויה להימשך בשנים הקרו
ת נכונה תאפשר ות קיום המדינה. מדיניות כלכלי ר, מן הגדולים שעמדו בפניו בכל שנ  אתג
ל קליטת העליה, ולעשות את העליה מנוף  להתמודד בהצלחה עם המשימות יוצאות הדופן ש

 לצמיחה מואצת ולשינויים רצויים במבנה המשק.

ת המדיניות, גם אם ע י ב חה את ק ל ברכה למשק. עובדה זאת חשוב שתנ  העליה היא מקור ש
חברה שונים.  בטווח הקצר הדרך רצופה קשיים, ותובעת מאמצים מיוחדים של מגזרי משק ו

ת. בו ים הקרו ל כמיליון נפש בשנ  על המשק הישראלי להיערך לקליטת עליה מוצלחת ש
ר העסקי, ו ט ק ס בם ב רך זה יש לשאוף ליצירת כי540 אלף מקומות תעסוקה חדשים במשק, רו  לצו
ל התוצר המקומי הגלמי בשיעור של 8.5% בממוצע  ולהביא לצמיחה מהירה שמטרתה גידול ש
ל ל 10% בממוצע לשנה. מטרות אלה יושגו ע ר העסקי בשיעור ש  לשנה, וגידול של התוצר בסקטו

 ידי אלה:

ת הניצולת של מלאי ההון הקיים, והגדלתו על ידי השקעות חדשות בענפי המשק ר ב ג  א. ה
יה למגורים).  השונים בהיקף של כ־40 מיליארד דולר (נוסף על ההשקעות הגדולות בבנ

ת לנפש, בצריכה ת להשקעה על ידי גידול מתין בלבד בצריכה הפרטי רו  כ. יצירת מקו
נית המקומית.  הציבורית האזרחית, ובצריכה הבטחו

ל סחורות ושירותים.  ג. • גידול מהיר ביצוא ש

ני השוק השונים. ו גנ ת צעדים המקנים יתר גמישות למנ  במרכזה של המדיניות הכלכלי

גים ביותר.  גמישות זו תאפשר להתמודד בהצלחה עם עודפי היצע וביקוש בעלי ממדים חרי
ל ית, נוסח שנות החמישים, אינם מתאימים למשק המודרני והמורכב ש ת פרטנ רבו  אמצעים של מעו
ת הפנימית והחיצונית, ו תי הגברת התחרו  שנות התשעים. יתר על כן, הגמשת מנגנוני השוק, ו
ת רו ע התמו ק ת המשק הישראלי בכלכלה העולמית, על ר  עולים בקנה אחד גם עם הצורך להשתלבו

ל אירופה בי1992. ת האיחוד הכלכלי ש א ר ק ת בה, ובפרט ל  החלו

ב העליה וממדיה מעניקים חשיבות מיוחדת לתוצאות בטווח הקצר. עובדה זאת יש לה צ  ק
ן את ל האמצעים שיש להפעיל והשלכותיהם. יחד עם זאת, יש לבחו  השפעה בקביעת העוצמה ש
כוח הטווח שלהם. המדיניות הכלכלית  אמצעי המדיניות השונים, גם בהתחשב בהשפעות ארו

ל צמיחה מואצת בת־קיימא.  הדרושה צריכה לעורר תהליך ש

א לידי  היעדים העומדים בפני המשק מחייבים לנקוט מדיניות כוללנית ומשולבת, אשר תבו
ל מגזרי  ביטוי בכל השווקים המרכזיים במשק, ותשתף במאמץ יוצא הדופן של קליטת העליה את כ
ת, יכלכלי  הכלכלה והחברה. האמצעים העיקריים שיש להפעיל הם בתחום המדיניות המאקרו

 שהשפעתם רחבה וכוללת.

ת גדולה פ ס ו ת מהירה וליצירת ת  המדיניות הכלכלית הדרושה צריכה להביא לצמיחה כלכלי
, ל ידי המגזר העסקי בלת ע ל מקומות תעסוקה. הצמיתה הכלכלית המהירה צריכה להיות מו  ש
ות צפוי גידול נ ל המגזר הציבורי במשק. בשנים הראשו  ובדרך זאת להביא לירידה במשקלו ש
רך זמן  במשקלם היחסי של השימושים המקומיים, ובפרט של הבניה למגורים, בתוצר, ואולם לאו

ס את צמיחת המשק על הסקטור הסחיר (יצוא ותחליפי יבוא). ס ב  יש ל

ת וודאות. ל יציבו  צמיתה כלכלית מהירה בת קיימא לא תושג, אם לא ישררו במשק תנאים ש
 המדיניות הכלכלית חייבת איפוא למנוע התחדשות התהליכים האינפלציוניים במשק.
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ק המוצע מטופלים מספר מגזרי משק, ובהם:  בחו

 א. שדק העבודה

 מבחנה המרכזי של קליטת העליה יהיה בקצב היקלטותם של העולים במעגל העבודה. הגורם
ת עלות העבודה ליחידת תפוקה במשק והתפתחותה לאורך זמן. מ  הקובע העיקרי בתחום זה תהיה ר
נותו להגדיל תפוקה, בעת את נכו וחיות המגזר העסקי ומתוך כך קו ל רו  עלות העבודה משפיעה ע
העסקת עובדים נוספים בטווח הקצר, ואם על ל מלאי ההון הקיים ו ת הניצולת ש ב ח ר ל ידי ה  אם ע

ות להשקיע ולצמוח בטווח הארוך. נ כו  ידי נ

ל ענפים גים מםויימים ש  העליה יוצרת עודפי היצע גדולים בשוק העבודה בכלל, ובסו
ת השכר הנומינלי המוחלט  ומקצועות בפרט. כדי שעודפי ההיצע יוכלו לבוא לידי ביטוי בהתפתחו
כרת י ות בשוק העבודה, המצמצמות במידה נ נ יות שו ל האפשר, יש להסיר קשיחו כ  והיחסי, מהר כ
ל כוחות השוק, ואינן מאפשרות לשכר להיקבע בהתאם לביקוש ולהיצע.  את פעולתם החפשית ש
ת הנובעות מחוק שכר מינימום, משיטת ו י ו ח  \ השינויים העיקריים המוצעים נועדו לצמצם אתהקשי
, ר הציבורי ז ל דמי אבטלה, מהצמדות בין השכר במגזר העסקי ובין הסכמי השכר במג  התשלום ש

ל עבודה במשמרות.  ומהגבלות ע

ל התיווך בשוק העבודה, כדי לאפשר מפגש בין הביקוש ובין ההיצע ת גם לשכלו  יש לעשו
ל עובדים. לענין זה מוצעים שינויים בחוק שירות התעסוקה.  ש

ל ידי  נדבך נוסף להתמודדות עם הקשיים בתחום התעסוקה יהיה בהפחתת עלות העבודה, ע
ת תשלומי המעסיקים והעצמאיים לביטוח הלאומי ב-4%. ת ח פ  ה

 ב. שוק הדזון

ת חדשות בהיקף גדול. רצוי שרובן יבוצעו בידי ת מהירה דורשת השקעו  צמיחה כלכלי
, ולבטל גורמים שונים ת המגזר העסקי ת ההון לרשו רו  המגזר העסקי. לשם כך יש להגדיל את מקו
ת סו י הכנ ב ג ת הקצאתם היעילה והחפשית. השינויים המוצעים בהוראות המס ל  המונעים א
ס הון, מרחיבים את ו י ות מנכסים פיננסיים מצמצמים את העדיפות שיש לממשלה בג  ריאלי
תר יעילות בהקצאת ההון ת בין הממשלה ובין המגזר העסקי בשוק ההון, ובכך מביאים לי ו ר ח ת  ה
ן הסוציאלי,  בין השימושים השונים. שינויים אלד ושינויים נוספים במערכת המס הנוגעים לחסכו
תר שוויון בין עצמאים ושכירים, ולשיפור  מביאים גם לפישוט ולהאחדת הוראות המס, לי
ס ת בסי ב א וסף לכל אלו יש בחקיקה המוצעת כדי להרחי קת ההכנסות. בנ ת בחלו ו בי גרסי  הפרו

 המם, באופן שיאפשר בעתיד להפתיח את שיעורי המס.

ת נאמנות וקופות גמל בבניה חדשה. ו נ ל קר וסף מוצעות הוראות שיעודדו השקעה ש  בנ

 ג. מסים שונים

ספת מתייב ו ת התקציב האפשריות, מימון ההוצאה הציבורית הנ רו  באופן עקבי עם מסג
 להגדיל את הכנסות המדינה ממסים. אולם הגדלת נטל המס הכולל עלולה להאיט את הצמיחה
ר העסקי וברצון לעבוד. שיקולים אלו, בצד שיקולים געת ברווחיות הסקטו  הכלכלית, אם היא פו

קת הנטל, מונחים ביסוד השינויים המוצעים במערכת המיסוי. ל חלו ים ש  חברתי

ניטרול השפעות מפלות, ס המם בדרך של ביטדל פטורים ו ת בסי ב ח ר ה  מקום מרכזי ניתן גם ל
ן לקחה בחשבו ת צמיחה. כמו כן נ ל המקורות במשק, ועל כן מעכבו  הפוגעות ביעילות ההקצאה ש

ל המחירים.  השפעת השינויים במסים ע
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ן ורכישה. שינויים אלה, ביחד  ההצעות כוללות שינויים במס ערך מוסף ובמסי שבח מקרקעי
ת ריאליות מנכסים פיננסיים ועל תחום החסכון  עם השינויים במיסוי על רווחי הון, על הכנסו
ית. ובעות מיעדי התכנ ת המדינה ממסים לדרישות הנ סו ת הכנ כ ר ע  הסוציאלי, מתאימים את מ

ר את אכיפת דיני המסים ולהעמיק את הגביה. ת בפרק זה נועדו להגבי  הוראות אחרו

ת ו ר ג  ד. עדכון א

ל אף  צמיחה כלכלית בת קיימא לא תושג, אלא אם כן ישררו במשק תנאים של יציבות. ע
ות הי80, שיעורי האינפלציה בישראל נקטה באמצע שנ ית הייצוב שנ  ההצלתה הגדולה שנחלה תכנ
געת ותרו גבוהים בהשוואה למרבית המדינות שעימן מקיים המשק קשרי מסחר. עובדה זו פו  נ
ל קליטת עליה ך ש ת בשווקים אלו. יתר על כן, תהלי ת הישראליות להתחרו  בכשרן של החברו
ת הלחצים ל להביא להתחדשו  בהיקפים גדולים, המלווה בעודפי ביקוש בתחומים מסויימים, עלו
 האינפלציוניים במשק. דרושה איפוא מדיניות כלכלית אשר בצד תרומתה לעידוד הפעילות והאצת

 הצמיחה, תהיה ערה למנוע לחצים אינפלציוניים הן מצד הביקוש והן מצד ההוצאות.

, המשקף את ן התקציבי ל את היקף הוצאותיה ואת הגרעו  מצד הביקוש על הממשלה להגבי
ת ושירותים הנובע מפעילות הממשלה. רו  עודף הביקוש לסחו

ל למדיניות דומה ת, במקבי ל אגרו  מצד ההוצאות מוצע לקבוע שינויים בשיטת העדכון ש
ת ושירותים אשר לממשלה יש עליהם שליטה. השינויים רו ר למחירים של סחו ש ק נקטה ב  שנ
בכך להביא באופן מיידי ת והמחירים, ו  המוצעים נועדו להקטין את ההצמדה האוטומטית של האגרו
ר והוצאות אחרות. כ  להאטת קצב עליית המתירים, וכן לעודד התייעלות וריסון הוצאות ש

ב המדינה וגופים ציבוריים  ה. תקצי

ב נועדו לתזק את הפיקוה על התקציבים הציבוריים. נים המוצעים בתוק יסודות התקצי  התיקו

ית הכלכלית אשד מחייבים שינויים ל התכנ  יצויין כי בהצעת חוק זו מובאים אותם צעדים ש
ר ש רת צעדים בנושאים נוטפים, א נקטו ויש עוד לנקוט שו  בחקיקה הראשית. בנוסף לצעדים אלה נ
קת משנה. להלן  ניתן ליישמם ללא תקיקה ראשית, ובהם צעדים מינהליים וצעדים הטעונים חקי

 אתדים מהם:

ת מצד אחד, רו גרות חוב סחי בלת החלק היחסי של גיוס ההון המבוצע באמצעות אי  1. הג
ת י בת ההשקעה בניירות ערך ממשלתיים החלה על מוסדות פיננסיים, שמרב  וצמצום חו

 החסכון הפרטי מתועל אליהם, מצד שני.

ות חסכון. י ת הממשלה בקביעת תנאיהן של תכנ רבו  2. הפסקת מעו

ת סו כנ ת הון נ עו ו ל תנ ל מטבע חוץ, והקלה ע ם הפיקוח ע  3. המשך צעדי הליברליזציה בתחו
ל הסדרי המימון המיוחדים ל מתן אשראי במטבע חוץ וביטול כ ת ע  ויוצאות: ביטול התקרו
ל ח ש ות במטבע ח נ ל פקדו ת ע ת כלכלי בי ת לבנקים לשלם רי  במטבע חוץ: מתן אפשרו

ח מחדיל. ת של מטבע ח  יצואנים ועל ידי כך עידוד העברו

תו ולעליית הפריון, יעלו ת ביבוא ובכך להביא להתי  4. תשיפת הייצור המקומי לתחרו
ת ולתרומה לצמיחה וליצוא.  לשיפור כושר התחרו

ת ו ר ב ל ח בכלל זה הפרטה ש ת של הכנסות ממכירת נכסים של הממשלה, ו  5. הגדלה מרבי
ת מחריל, סו נ ות ומכירת מניות הבנקים שבהסדר, וחיפוש מקורות חדשים להכ  ממשלתי

 במענקים ובהלוואות.

ל ת ובירה והפחתת מסי קניה ע ו גרי  6. שינויים במיסוי העקיף - העלאת מס קניה על סי
 תשומות.
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 חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה), [354]
 התשנ"א-1990

ת החוק ר ט ק אי: מ ר  פ

 1. תוק זה בא לתקן תוקים שונים ולקבוע הוראות חדשות במטרה ליצור במגזרים שונים מטרה
 במשק הישראלי תנאים לצמיחה, לקליטת העליה ולהשגת יעדי המדיניות הכלכלית.

ק ב׳: הסדרים בענייני עבודה ר  פ

- תיקון חוק ' 1 ־1987  2. (א) בחוק שכר מינימום, התשמ״ז
 שכר מינימום

 (!) בסעיף 1, הגדרת ״היום הקובע׳׳ - תימחק:

 (2) אחרי סעיף 2 יבוא:

ל ששה חדשים ף 2, בתקופה ש ל אף האמור בסעי  ׳׳שכר מינימום 2א. ע
, יהיה זכאי ל עובד אצל מעביד פלוני לת העסקתו ש ש מיום תחי ד ד ח ב י ע  ל

ל מאותו מעביד, שכר עבודה שלא יפחת מ־80% ב ק  העובד ל
 משכר המינימום.

ר ב פ י ה ר ב  ד

 כמו כן, אחת לשנה מתעדכן שכר המינימום כך שישווה
 ל־45% מהשכר הממוצע במשק, כהגדרתו בחוק הביטוח
 הלאומי [נוסח משולב], התשב״ח^1968, או לפי עליית המדד

 מיום, העדכון הקודם.

 בתקופה של אבטלה גבוהה יחסית מחד גיסא, ותוספת
 מבורכת של עובדים מאידך גיסא, יש צורך בהגשמה מרבית
 של משק העבודה. חוק שכר המינימום במתכונתו הנוכחית
 יוצר קשיחות בתחום השכר, שהינו מרכיב מרכזי בשיקולי
 מעסיק לקלוט עובדים נוספים חדשים, במיוחד בתקופת שפל

 כלכלי ואבטלה גבוהה.

 מסרת התיקונים המוצעים להלן היא לאפשר גמישות
 מסויימת של שכר המינימום במצבים מוגדרים ומשיקולים

 הנובעים מתנאי המשק ומצב התעסוקה בו.

 לסעיף קטן (א):

 לפסקה (1):
 המונח ״היום הקובע״ הוגדר בחוק הקיים לצורך סעיפים
 5 ו־6(1) שבו, הדנים בעדכון שנתי של שכר המינימום. לפי
 המוצע להלן, יוחלף סעיף 5, יתוקן סעיף 6(1), ולא יהיה

 שימוש במונח זה, לכן מוצע לבטל את ההגדרה.

 לפ־סקה (2):
 כידון שתפוקתו של כל עובד חדש בתקופה הראשונה
 לעבודתו איננה מלאה, מוצע לקבוע שכר מינימום מיוחד
 לתקופת ששת החדשים הראשונים של ההעסקה, בשיעןד של

 80% משכר המינימום הרגיל.

 פרק ב׳: הסדרים בענייני עבודה

 שוק העבדדה עומד בפני שינדיים משמערתיים רחריפים,
 עקב הצררך לקלדט במהירדת תרספת גדרלה של ערבדים מקרב
 העדלים המגיעים לישראל ואזרחי הארץ המגיעים לגיל

 העברדה.

 נסיברת אלה מחייברת תהליך התאמה קצר יחסית. לשם
 בך יש צדרך בהגשמה מרבית של שוק העבודה, במטרה להקל
 על קליטת העדבדים דלאפשר לשכר הריאלי לבטא את השינרי

 המוחלט דהשינדי היחסי בהיצע העבדדה.

 יש לאפשר מפגש מהיר ככל שניתן בין ההיצע לעברדה
 ובין הביקוש לעבח־ה, תרך צמצום השפערת שליליות על
 הרצון לעבוד. בנוסף, חיוני לתקן את העיוותים בשכר
 העבודה במשק שמקורם בשיטת קביעתו והצמדתו של שכר

 המינימום.

 כדי להשיג מטרות אלה, מוצעים תיקוני חקיקה ביחס
 לשכר המינימום, לשיטת התיווך בשוק העבודה, לתשלום דמי

 אבטלה, לעבודה במשמרת לילה ולניתוק הצמדות שכר.

 סעיף 2 חוק שכר מינימום, התשמ׳׳ז-ד198 (להלן -
 חוק שכר מינימום), מסדיר חובת תשלום שכר מינימום

 ושיעורו.

 בחוק האמור נקבעו גם שיטות העדכון של שכר
 המינימום. במשך השנה גדל שכר המינימום בהתאם לתוספות
 היוקר, פיצוי בעד התייקרויות או תוספות שכר כלליות,
 המשתלמות לפי הסכמים קיבוציים כלליים החלים על רוב

 העובדים במשק.

21 

 1 ס׳׳ח התשמ״ז, עמ׳ 68.

 הצעות חוק 2020, ד׳ בכסלו התשנ׳׳א, 21.11.1990



 שכר מינימום 2ב. (א) על אף האמור בסעיפים 2 וי2א, ראו השר ושר
ל ענפים במשק ן - השרים), כי יש צורך להקל ע להל צר( י האו ח י י  מ

ת עובדים ק ס ע  המצויים בקשיים כלכליים או לאפשר ה
 נוספים בענפים מסויימים, רשאים הם לקבוע, בצו, שכר
 מינימום מיוחד לאותם ענפים־ ובלבד שלא יפחת מ־80%

 משכר המינימום.

 (ב) שכר המינימום המיוחד ייקבע באחוזים משכר
קבע בצו: שכר המינימום פת זמן שתי  המינימום ויחול לתקו
ף מםויים, בין לגבי כל שטח  המיוחד יכול שייקבע לענ
 המדינה ובין לגבי אזור מסויים וכן למקומות עבודה,
גי עובדים. באותו ענף: השרים רשאים  למקצועות או לסו
ר המינימום כ לת ש  לקבוע בצו האמור הוראות בדבר תחו
לת הצו האמור, ב תחי ר ל עובדים שהיו מועסקים, ע  המיוחד ע

 במקום עבודה שהצו חל עליו.

ל  החלת הוראות 2ג. הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם ע
 שכר מינימום לפי סעיפים 2א ו־2ב.״:

 (3) בסעיף 3 -

 (א) בסעיף קטן (ב) -

 (1) במקום פסקה (3) יבוא:

ת ו ב ר , ל ס תדשי או שנתי ספת או מענק על בסי  ״(3) כל תו
יות, ו ננויות ותורנ ת בתשלום בעד ארוחות ותשלום בעד כו  השתתפו
ל כ ל על אף האמור ב  המשתלמים לעובד עקב עבודתו: פסקה זו תחו
 הסכם או הסדר קיבוצי, או בצו הרחבה, שהיו בתוקף ביום ה׳ בניסן

 התשיץ (31 במרס 1990).״;

 (2) במקום הםיפה המתחילה במלה ״ואולם״ יבוא ״ואולם לא יובאו
ת נסיעה, כלכלה ואש״ל, שהוצאו בפועל לצדכי  בחשבון החזר הוצאו
ת ם בעד עבודה בשעו ל בסים דיווח, תשלו  העבודה והמוחזרות לעובד ע
ף 7 לחוק  נוספות וגמול בעד עבודה במנוחה השבועית כמשמעותה בסעי

״: . 2  שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עבודתו, אך למעט שורה ארוכה של רכיבי שכר שאינם
 מובאים בחשבון, כגון: תוספת משפחה, תוספת ותק ומענקים
 על בסיס שנתי. הוראות אלה יוצרות עיוותים במערכת השכר
 ומהוות לגבי חלק נכבד מהשכירים במשק ובסקטור הציבורי
 בפרט, תוספת שכר סמויה וכפויה מבחינת המעביד. מוצע
 איפוא לכלול בחישוב השכר לצורך שכר המינימום את כל
 רכיבי השכר, יהא שמם אשר יהא, למעט החזרי הוצאות

 שהוצאו בפועל המשולמות לעובד על בסיס דיווח.

 להלן נוסח סעיפים קטבים (א) וי(ב) בסעיף 3 לחוק
 הקיים:

 ׳־׳(א) השכר שיובא בחשבון לענין סעיף 2 יהיה שכר
 העבודה שמשלם מעביד לעובדו כעד יום עבודה רגיל כנהוג

 במקום עבודתו:

 ענפים מסויימים במשק, בעיקר ענפים שמרכיב התשו
 מות העיקרי בהם הוא עבודה, המצויים בקשיים כלכליים,
 מתקשים לקלוט עובדים חדשים ולשלם להם שכר מינימום
 רגיל. מוצע להסמיך את שר העבודה והרווחה ואת שר האוצר
 לקבוע, בצו, שכר מינימום מיוחד לענף או ענפים כאמור,
 המצויים בקשיים כלכליים, זאת כדי להקל עליהם ולאפשר
 קליטת עובדים נוספים. שכר המינימום המיוחד ייקבע
 באחחים משכר המינימום הרגיל, לא יפחת מ־80% ממנו

 ויהיה לתקופת זמן מוגבלת.

 לפסקה (3):
 לפי סעיף 3 לחוק הקיים, רכיבי השכר שנלקחים
 בחשבון לחישוב שכר המינימום הם שכר יסוד או שכר
 משולב, תוספת יוקר ותוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב
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 (ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

, דרך ע בצו , רשאים השרים לקבו ( ב ) ף קטן  ׳׳(ב1< על אף האמור בסעי
ל בעד וספות או גמו ת נ ה בשעו ת ב ם בעד ע  כלל אד לענףימםויים, כי תשלו

ין סעיף קטן (א).״!  עבודה במנוחה השבועית, יובאו בחשבון לענ

 (ג) בסעיף קטן•(ד), המלים ״ללא תוספות״ - יימחקו:

 (4) במקום סעיף 5 יבוא:

ה  ׳׳עדכון שנתי י 5. (א) שכר .,מינימום, יעודכן ב־1 באפריל של כל שנ
ם (להלן - יום העדכון), כך שסכומו כפי שהיה ביום העדכון ו מ י נ י י מ ב ל ש  ש

ית המדד החדש לעומת ל 75% מעלי  הקודם, יגדל בשיעור ש
ב עדכונו. ר  המדד היסודי, ובלבד שלא יפחת משיעורו ע

 (ב) לענין סעיף זה -

נה לפני יום העדכון:  ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרו

י יום העדכון נה לפנ רסם לאחרו  ״המדד היסודי״ - המדד שפו
 הקודם.״:

 (5) בסעיף 6 -

בע״ יבוא ״יום עדכון״:  (א) ^פםקה (1), במקום ״יום קו

) פסקה (2) - תימחק: ב ) : 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם
 מוסדרימ בהסכמים קיבוציים: תחילת ההגדלה תהיה ביום י

 תחילת התוספות כאמור.

 עדכון שנתי של שכר המינימום

 5. שכר המינימום יעודכן -

 (1) ביום הקובע - כך שיהיה שווה ל־45 אחתים
 מהשכר הממוצע באותו יום:

 (2) בי1 באפריל של כל שנה שאינו היום הקובע־
 (בפסקה זו - יום העדכון) - כך שסכומו כפי שהיה ב־1
 באפריל שקדם לו יגדל .בשיעור עליית המדד שפורסם
 לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה
 לפני הי1 באפריל שקדם לו, ובלבד שלא יפחת בשום מקרה

 משיעורו ערב עדכונו.

 פרסום שצר המינימום

 6. השר יפרסם ברשומות הודעה בדבר -

 (1) שכר המינימום לכל יום קובע:

 (2) שכר המינימום לכל 1 באפריל שאינו היום הקובע:

 (3) שכר המינימום המוגדל לפי הוראות סעיף 4 ומועד
 תחילתו.״

 (ב) לענין סעיף קטן(א) יובאו בחשבון רכיבי השכר
 הבאים:

 (1) שכר יסוד או שכר משולב;

 (2) תוספת יוקר אם אינה •כלולה בשכר המשולב:

 (3) תוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו:

 ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק,
 תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת י״ג, מענקים על
 בסים שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש״ל

 ונסיעות שמשלם המעביד.״

 ׳לפסקאות (4) ו־(5):
 מוצע לשנות את שיטת העדכון של שכר המינימום כך
 שהעלאתו במשך השנה תהיה לפי תוספות יוקר או פיצוי על
 התייקרויות בלבד, והעדכון השנתי יתאים את שכר המינימום
 בשיעור של 75% מעליית המדד מאז העדכון השנתי הקודם.

 להלן נוסח סעיף 4 שאותו אין מוצע לשנות, וכן נוסח
 הסעיפים שמוצע לתקנם או להחליפם:

 ״הגדלת שכר המינימום

 4. שכר המינימום יוגדל לפי שיעורי תוספת היוקר, פיצוי
 בעד התייקרות או תוספת שכר אחרת, שנקבעו בהסכם
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 (6) אחרי סעיף 17 יברא:

 ״פטור מהוראות 17א. השר רשאי לפטרר מעביד, המעסיק ערבדים שיש
ר כ ת גופניות, נפשיות או שכליות, מתשלום ש ו בל ק להם מג ו ח  ה

 מינימום לפי חוק זה, בתנאים שיקבע.״

ל חוק זה, לא יקטין ב תחילתו ש ר , עובד שהועסק ע א) ) ל אף האמור בסעיף קטן  (ב) ע
ן של רכיבי השכר ב הבאתם בחשבו ק , ע  מעבידו את סך כל התשלומים שהוא משלם לו בעד עבודתו
, אלא א) )  הנוספים לפי סעיף 3(ב) לתוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987, כפי שתוקן בסעיף קטן

 בסכום שבו סך כל התשלומים כאמור עולה על 1500 שקלים חדשים לחודש.

- 3  תיקון חוק 3. בחוק שירות התעסוקה, התשי״ט-1959
 שירות התעסוקה

תרת יבוא:  (1) בפרק השני, במקום הכו

ל לשכת שירות תעסוקה״;  ״פרק שני: דרכי פעולתה ש

 (2) אחרי סעיף 35 יבוא:
ק לגבי עובד או אדם העומד  ״תחולת הוראות 35א. סעיפים 32 עד 35 יחולו ר
ל כעובד, שאינו רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק ב ק ח ה  ל

״. 4  מרשם האוכלוסין, התשכ״ה-1965
 (3) בסעיף 36 -

, במקום ״וחייב בזיקה ללשכת עבודה על פי חוק זה״ יבוא  (א) בסעיף קטן(א)
ספת השניה, למעט עובד  ״בענפי העבודה, במקצועות ובעבודות המפורטים בתו
ל פי הסעיף ו ע ת שהותקנ ו  בתפקיד כאמור בסעיף 32(ב) או עובד שנקבע בתקנ

 האמור״;

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 3 במצב משק העבודה כיום המתבטא באבטלה
 גבוהה, מחד גיסא, ובתוספת עובדים מאסיבית עקב העליה
 מאידך גיסא, יש חשיבות רבה לשכלול שוק העבודה גם לענין
 הפגשת הביקוש לעבודה עם ההיצע, לרבות לענין ההתאמה

 המקצועית, במהירות המרבית.

 הנסיבות האמורות גרמו בין השאר להתפתחות של
 לשכות עבודה פרטיות, עובדה המלמדת על צורך חיוני הקיים

 במשק לשינוי המוצע.

 חוק שירות התעסוקה, התשי״ט-1959 (להלן - חוק
 שירות התעסוקה), קובע מספר עקרונות המעכבים את
 שכלול שוק העבודה במובן הנזכר או מונעים זאת. כך, למשל,
 חל איסור על הקמת לשכות עבודה פרטיות וניהולן, וקבועה
 ״חובת זיקה״ לשירות התעסוקה הממלכתי. חובה זו אוסרת
 על מעביד ועל עובד לקשור ביניהם יחסי עובד־מעביד, זולת
 אם נשלח העובד על ידי לשכת שירות התעסוקה. מבנה זה של
 החוק יוצר קשיים ביורוקרטיים המקשים גם הם על הפגשת

 מבקשי עבודה עם נותניה, במהירות הנדרשת.

 לפסקה (6):
 .מוצע להסמיך את שר העבודה והרוותה לפטור מעביד
 מחובת תשלום שכר המינימום לגבי העסקת עובדים מוגב
 לים, בדומה לאמור בסעיף 17 לחוק המתייחס לעובדים
 מוגבלים במפעלים מוגנים בלבד. שינוי זה ירחיב את

 אפשרויות השיקום של עובדים מוגבלים.

 לסעיף קטן (ב):

 יישום השינוי המוצע ברכיבי השכר שיובאו בחשבון
 לעבין חישוב שכר המינימום, יביא להפחתה, חלקית או
 מלאה, של ״השלמת הכנסה״ שמקבלים עובדים רבים במשק
 לפי חוק שכר מינימום. כדי למנוע פגיעה קשה בשכרם של
 עובדים אלה, מוצע להחיל את ההפחתה בצורה הדרגתית

 ומתונה.

 לפי הוראת המעבר, על אף השינוי של מרכיבי השכר
 שיובאו בחשבון לצורך שכר מינימום, לא יהיה מעביד רשאי
 להפחית מסך כל התשלומים שהוא משלם לעובדו, אלא את
 הסכום העולה על 1,500 שקלים חדשים, שאף הם יחושבו לפי

 הרכיבים החדשים.

 3 ם׳יח התשי״ט, עמי 32.

 4 ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 270.
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, במקום ״ושלא חלה עליהם זיקת חובה על פי חרק זה״ ( ב ) ן ט  (ב) בסעיף ק
 יברא ״ושלא חל עליהם סעיף קטן (א)״;

 (ג) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

ל לפי חרק  ״(ג) לשכה פרטית, כמשמעותה בסעיף 62, המורשית לפעו
ת התעסוקה, את רו ל שי ל פי בקשתה מלשכה אזורית ש ל ע ב ק  זה, זכאית ל
ת ו ב ג ת התעסוקה רשאי ל רו  פרטי ההודעות שנמסרו לפי סעיף זה: שי
ר ת ש מ כ ס ה ר ב ש קבע ה  תשלום בעד מסירת המידע האמור, בשיעור שי

 האוצר, בהתאם לעלות הכרוכה בכך.״;

ת הזיקה״ והמסתיימת במלים ״ולגבי ב ו ח  (4) בסעיף 44, הפסקה המתחילה במלים ״
ל זמן השביתה או ההשבתה״ - תימחק:  עובדים שובתים או מושבתים, כ

ף 32(א) חל עליו״ י יימחקו;  (5) בסעיף 46, המלים ״שבסעי

 (6) סעיף 47 - בטל:

ף 61, המלים ״שסעיף 32(א) חל עליו״ - יימחקו!  (7) בסעי

 (8) בסעיף 62, הסימן ״(א)״ וסעיף קטן (ב) - יימחקו:

) יבוא: ב ) ן ט  (9) בסעיף 63, במקום סעיף ק

ף זה יהיה לתקופה של שנה. ן לפי סעי ו  ״(ב) רשי

 (ג) החליט השר שלא לחדש רשיון, יודיע על כך לבעל הרשיון לא יאוחר
פה  מ*30 ימים מיום פקיעת הרשיון! לא הודיע כאמור, יתחדש הרשיון לתקו

ל שנה בכל פעם.״  נוספת ש

 (10) במקום סעיף 64 יבוא:

ת מתן רשיון ו  ״תנאי רשיון 64. (א) שר העבודה והרווחה רשאי להתנ
ים ל תנאים פיסיים וסביבתי  לפי סעיף 63, בקיומם ש

ש הרשיון. ק ב ן בידי מ  נאותים, לשם מחן שירות תקי

 (ב) השר רשאי שלא ליתן רשיון לפי סעיף 63, אם
 בחמש השנים שקדמו למתן הרשיון הורשע מבקש הרשיון
ת הענין, בו סי ר בו בעבירה שיש בה, בנ  או ממלא תפקיד בכי

 משום קלון.

ת תנאים כאמור בסעיף ו נ ע בתק  (ג) השר רשאי לקבו
, דרך כלל או לסוגים של לשכות פרטיות, ובלבד ( א ) ן ט  ק

 שלא יקבע תנאים הנדרשים לפי כל דין אחד.״

ר ב פ י ה ר ב  ד

 בסיסיים נאותים למתן שירות תקין. כמו־כן, הוראות חוק
 שירות התעסוקה לענץ איסור הפליה כשליחה לעבודה(סעיף
 42) וכן איסור התערבות בשביתה על־ידי שליחת עובדים
 (סעיף 44), יחולו גם על לשכות פרסיות. מוצע לאסור גביית
 תשלום ממבקש העבודה תמורת השירות שהלשכה הפרטית

 נותנת.

 אשר־עליכן מוצע לתקן את הוראות חוק שירות
 התעסוקה ולהתאימן לדרישות המשק כיום, תוך ביטול עקרון
 חובת הזיקה האמורה ומתן אפשרות חוקית להקמת לשכות

 עבודה פרטיות.

 לענין לשכות עבודה פרטיות, יש מקום לפיקוח מסויים
 על פעילותן. מוצע כי י שר העבודה והרווחה יהיה רשאי
 להתנות מתן רשיון ללשכה פרסית בקיומם של תנאים
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 (11) אחרי סעיף 64 יבוא:

 ״תחולת הוראות 64א. (א) הוראות סעיפים 42 ו־44 יחולו גם לגבי שליחה
 לעבודה בידי לשכה פרטית.

ת ת ר ל י ב ב בלתי ס רו ב סי ר ס  (ב) לשכה פרטית לא ת
 שירותיה״.

 (12) במקום סעיף 66 יבוא:

ר  ״איסור גביית 66. לשכה פרטית לא תדרוש ולא תגבה תשלום עבו
ש שירותיה או הוצאותיה ממבקש העבודה, ומעביד ששילם ק ב מ  מ

 ללשכה פרטית תשלום כאמור לא ידרוש ולא יגבה אותו
 מהעובד.״;

 (13) במקום סעיף 68 יבוא:

 ״ביטול והגבלת 68. הפר בעל רשיון הוראה מהוראות פרק זה או תנאי
י מהתנאים של רשיון או היתר, רשאי שר העבודה, לאחר ת י ה ז י י י ש  ד

ל או בי  שנתן לבעל הרשיון או ההיתר להשמיע טענותיו, להג
 לבטל את הרשיון או ההיתר.״

 (14) בסעיף 69א -

, בסופו יבוא ״או על הסעת עובדים בידי מעבידם או בידי ( ג )  (1) בסעיף קטן
 מי מטעמו״!

 (2) בסופו יבוא:

 ״(ד) הוראות סעיף זה יחולו רק לגבי עובד כאמור בסעיף 35א.״;

5 - ••־•  חיקמ חוק 4. (א) בחוק הביטוח הלאומי [נוסת משולב], התשכ״ח-1968
 הביטוח הלאומי

 (1) במקום סעיף 127ז יבוא:

 ץ סעיף ד12ו רואים עבודה מוצעת כעבו  ״עבודה מתאימה 127ז. (א) לענ
 דה מתאימה לאדם פלוני, אם היא תואמת את מצב בריאותו

 וכשרו הגופני ונתמלאו בה כל אלה:

 (1) העבודה היא מסוג העבודה העיקרית
ף ך שלוש השנים שקדמו בתכו  שבה עבד תו
ך הקובע, או עבודה אחרת התואמת  לתארי

ר ב ם ה י ר ב  ד

 סעיף 4 מצב האבטלה במשק כיום מחייב התאמות גס ב״תנאי האכשרה״, שעיקרם תשלום דמי ביסדח למוסד במשך
 בנושא דמי אבטלה, במגמה לצמצם את השפעת דמי האבטלה תקופה מינימלית: ושנית, איימציאת ״עכודה מתאימה״,
 על התמריץ לעבוד, מחד גיסא, וכדי לספק ככל הניתן בקשות כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי, למובטל שמוכן ומסוגל
 מצד מעסיקים לעובדים, מאידך גיסא. זאת תוך שמירת האופי לעבוד. התיקונים המוצעים להלן מתייחסים רק לתנאי השני

, הנזכר, על מרכיביו השונים. ה  הביטוחי של ענף סוציאלי ז

 לפי פרק ו1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], לפסקה (1):
ק הכיסוח הלאומי), הזכאות לדמי סעיף ד12ז(א) לחוק הביטוח הלאומי מגדיר ״עבודה -חו  התשכ״ח-1968 (להלן

: ן ל ה ל ״ כ ה מ י א ת  אבטלה מותנית בשני תנאים עיקריים: ראשית, עמידה מ

 5 ס׳׳ח התשב״ח, עמי 168.
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: ת השכלתו מ  את הכשרתו המקצועית או ר
ת סוגי עבודה לפי ו נ ע בתק  השר דשאי לקבו
 ת מיון, שייחשבו כעבודה מסוג העבו צו  קבו
 דה העיקרית או כעבודה התואמת את ההכש
ת ההשכלה כאמור! מ  רה המקצועית אד את ר

 (2) השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות
 לדמי האבטלה שהיו מגיעים לו אילו היה

 זכאי להם:

יבת שינוי  (3) העבודה המוצעת אינה מחי
 . במקום מגוריו.

ת  (ב) לענין סעיף 127ח(ב) רואים הכשרה מקצועי
ת מ  כעבודה מתאימה לאדם פלוני, אם היא תואמת את ר
, מצב בריאותו וכשרו. הגופני ואם היא אינה  השכלתו

 מחייבת שינוי במקום מגוריו.

ל לגבי ו ח , לא ת א) ) ף קטן ראת פסקה (1) בסעי  (ג) הו
י  מי שטרם מלאו לו שלושים שנה, וכן לגבי מי שלפנ
נתית.  התאריך הקובע עבד בעבודה שהיא מטבעה עבודה עו

 (ד) לענין סעיפים קטנים (א)(3< ו־(ב), הוצעה לאדם
 עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפתות 60 ק״מ
יבת שינוי  ממקום מגוריו הקבוע, תיחשב ההצעה כמחי
נה רה ציבורית תקי  במקום מגוריו, זולת אם קיימת תחבו
 למקום העבודה או ההכשרה המקצועית וחזרה, או המעביד
 מספק הסעה למקום העבודה וחזרה ובלבד שזמן הנסיעה
 לעבודה וחזרה העולה על שעה אחת, נחשב כחלק מזמן

 העבודה.

 (ה) הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום .
 המרוחק לפתדת 60 ק״מ ממקום מגוריו, לא תיחשב ההצעה
יבת שינוי במקום מגוריו, אם אין לאדם בן משפחה הגר  כמחי
לו מגורים במקום העבודה או ההכשרה ם. מובטחי  עמו, ו
 המקצועית והוצאוח נסיעה ממקום מגוריו הקבוע למקום
 העבודה או ההכשרה המקצועית וחזרה אתת לשבועיים

 לפחות.

ר ב ס ה י ר ב  ד

 (3) העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי כמקום
 מגוריו.״

 מוצע לקבוע כי רק הצעת עבודה או הכשרה מקצועית
 במקום המרוחק לפחות 60 ק״מ ממקום המגורים הקבוע,

 תיחשב כשינוי ~במקום המגורים.

 מוצע לקבוע כי לגבי מובטל עד גיל 30 ולגבי מובטל
 העובד בעבודה שמטבעה היא עונתית, עבודה התואמת את
 מצב בריאותו וכשרו הגופני תיחשב כ׳׳עבודה מתאימה״.

 ״(א) לענין סעיף ד12ו רואים עבודה מוצעת כעבודה
 מתאימה ל»דם פלוני אם נתמלאו בה כל אלה:

 (1) העבודה היא מסוג העבודה העיקרית שבה עבד
 תוך שלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע, או עבודה
 אתרת התואמת את הכשרתו המקצועית, רמת השכלתו, מצב

 בריאותו וכשרו הגופני:

 (2) השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי
 האבטלה שהיו מגיעים לו אילו היה זכאי להם:
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 (ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (ד) וי(ה), הוצעה
 עבודה או הכשרה מקצועית לאם לילד שטרם מלאו לו חמש
 שנים, במקום המרוחק לפחות 40 ק״מ ממקום מגוריה
יבת שינוי במקום המגורים.  הקבוע, תיחשב ההצעה כמחי

 (ז) לעניו סעיפים קטנים (ד) עד (ו) -

 (1) מרתקים יחושבו לפי המרחק שבין
ל  ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך ש
ת המדידות במשרד העבודה והרווחה; ק ל ח  מ

 (2) ״בן משפחה״ - בן זוג, ילד, הורה, אח,
ב או נכד:  ס

 • (3) מקום המגורים הקבוע של אדם ייקבע
 לפי הרישום בתעודת הזהות שלד.״:

 (2) בסעיף 127ח -

 (א) בסעיף קטן (א), במקדם ״שלושים הימים״ יבוא ״תשעים הימים״:

 (ב) בסעיף קטן (ב), במקום ״שלושים הימים״ יבוא ״תשעים הימים״:

 (3) בסעיף 127כ, האזכור ״127ז(ג<״ - יימחק:

 (4) בלוח ט1, בטור האחוזים, בפסקה 1, במקום ״80%״ יבוא ״70%״:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המתאימה לו, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד שלושים הימים
 הראשונים-מיום הפסקת העבודה או הסירוב. מוצע להאריך

 את תקופת אי־הזכאות משלושים ימים לתשעים ימים.

 לפסקה (4):
 מוצע לתקן את לוח ט1 לחוק הביטוח הלאומי כך
 שבחישוב דמי האבטלה המגיעים לזכאי יובאו בחשבון, לגבי
 המדרגה הראשונה - חלק השכר שעד למחצית השכר היומי

 הממוצע במשק - 70%, במקום 80% כיום.

 ישנם מקצועות טכניים ואחרים הדומים במהותם זה לזה,
 כגון: בתחום עבודות הבניה - ״בנאי״, ״טייח״, ו״רצף״. אין
 כל הצדקה לכך שמי שהוכשר כטייח, עבודה המוצעת לו
 כרצף או כבנאי לא תיחשב כ״עבודה מתאימה״. מוצע
 להסמיך את שר העבודה והרווחה לקבוע רשימות או קבוצות
 של מקצועות דומים, שייחשבו כ״עבח־ה מתאימה״ לגבי מי

 שהוכשר לעבוד באחד מהם.

 לפסקה (2):
 לפי החוק הקיים, מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי
 שהיתה לכך הצדקה, או מי שסרב לקבל הצעת עבודה
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 (5) במקום לוח י׳ יבוא:

 תיקון חוק
 יציבות המשק

 ׳׳לוח יי׳

ח  שיעורי דמי ביטו

 (סעיפים 159, 160 ו־(215)
 הניכוי משבר
 העובד לענין
 סעיף 161(1)

 באחוזים
 אחוזים מההכנסה

 פרט ענף ביטוח או מהשכר
2.70 

0.60 

0.05 

0.15 

1.30 

0.45 

 0.10״

 1. זיקנה ושאירים 2.80

 2. אימהות - עובד ועובד עצמאי 0.60

 3. אימהות - מבוטח שאינו עובד ואינו עובד
 עצמאי 0.15

 4. ילדים

נות 0.05  5. נפגעי תאו

 6. נפגעי עבודה 0.10

- .7 

 8. אבטלה 0.21

 9. נכות 1.40

ל ופירוק תאגיד 0.04 ג  10. זכויות עובדים בפשיטת ר

 11. שירות מילואים 0.45

 12. סיעוד 0.10

״א ( 1990).  (ב) תחילתו של סעיף קטן (א)(5) ביום התשנ

- 6 ק יציבות המשק (הוראות שונות), התשמ״ז-1987  (א) בחו

ת דמי ביטוח י בי  (1) בסעיף 3(א), במקום ״תשלומים כמפורט בתוספת, באחוזים מג
ת דמי ביטוח י ף ביטוח באחוזים מסך כל גבי  לענפי הביטוח״ יבוא ״תשלומים לכל ענ

 לכלל ענפי הביטוח כמפורט בתוספת״;

 (2) בסעיף 5, במקום ״בי19.9%״ יבוא ״ב־59.1%״;

 (3) בסעיף 11, במקום ״24.9%״ יבוא ״114.3%״;

ספת יבוא:  (4) במקום התו

ר ב פ ה י ר ב  ד

.5 

 סעיף 5 כדי שההפחתה האמורה בסעיף 4(א)(5) לא
 תפגע ביכולת המוסד לכיסוח לאומי לעמוד בהתחייבויותיו
 לפי החוק, מוצע כי אוצר המדינה ישפה את המוסד על הפסד

 ההכנסות הנובע מן ההפחתה.

 לפסקה (5):
 כשל התוספת הגדולה להיצע כוח אדם בעקבות
 העליה ובשל שיעורי האבטלה הגבוהים, יש להפחית את
 עלות העבודה, כנדבך נוסף בהתמודדות עם קשיים בתחום

 התעסוקה.

 מוצע להפחית את דמי הביטוח שמשלמים המעבידים
 והעצמאים מההכנסה או מהשכר, לפי חוק הביטוח הלאומי.

 ם״ח התשמ״ז, עמ׳ 104.
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 ״תוספת
נה לפי ענפי הביטוח  תשלומי אוצר המדי

 (סעיף 3)
 פרט ענף ביטוח אחוזים מםה״כ גביה

 1. זיקנה ושאירים 45.6

 2. אימהות - עובד ועובד עצמאי 4.3

 3. אימהות - מבוטח שאינו עובד 1.7

 4. ילדים 43.1

נות 0.9  5. נפגעי תאו

 6. נפגעי עבודה 10.4

-
- .7 

 8. אבטלה 1.6

 9. נכות 9.6

ל 0.17 ג  10. זכויות עובדים בפשיטת ר

 11. שירות מילואים 27.0

 12. סיעוד 1.7״.

 (ב) תחילתו של סעיף זה ביום התשנ״א ( 1990).

ו יבוא: (א) ואחרי מן סו , י ז  תיקון חי? 6. האמור בסעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנותה, התשי״א-1951
 שעות עבודה

ל בשנים 1991, 1992 !״1993.״  ומנוחה ׳׳(ב) הוראת סעיף זה לא תתו

, שנחתמו או  התרת הוראות 7. (א) הוראה בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה החלים לגבי המגזר העסקי
ו לפני תחילתו של הוק זה (להלן - יום התהילה), שעל פיה תנאי העבודה או תנאי השכר, יתנ ה שנ ד מ צ ז  ז

ל פי תנאים כאמור ת ומענקים כספיים אחרים המשולמים לעובדים, ייקבעו ע ספו ת תו ו ב ר  ל
קף מיום התחילה: ואולם , לא יהיה לה תו ת הציבורי רו ל עובדים שבשי  שבהסכם קיבוצי החל ע
 הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי תנאי עבודה, תנאי שכר, תוספות ומענקים כספיים אחרים

ו לעובדים לפני יום התחילה. יתנ  שנ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יועבד עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה
 שבועות. כדי להקל על קליטת עובדים במפעלים כאמור מוצע
 להסיר הגבלה חוקית זו, לתקופה של שלוש שנים, ולהשאיר

 נושא זה להסכמה בין העובד למעסיקו.

ף 7 י עלות השכר במגזר העסקי מושפעת, בין  פעי
 השאר, מסעיפי הצמדה אוטומטיים שאינם תלויים כמשא'
 ומתן או בהסכמה, אשר מאמצים, משווים או מקבילים את
 תנאי השכר והעבודה של עובדים במגזר העסקי לתנאי השכר

 והעבודה של עובדים במגזר הציבורי.

 יצויץ כי המספרים באחוזים המופיעים כיוס בתוספת
 לחוק יציבות המשק (הוראות שונות), התשמ׳׳ז-ד198,
 מתייחסים לשיעור ההשתתפות באחוזים מן הגביה בכל ענף,
 בעוד ששיעורי ההשתתפות המוצעים מתייחסים באחוזים

 מםך כל הגביה. שינוי זה הוא שינוי טכני בלבד.

 תחילתן של ההוראות בדבר הפחתת עלות העבודה תהיה
 מותנית כהטלת מס ערך מוסף על שירותי תיירות ועל פירות

 וירקות.

ף 6 סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה,  סעי
 התשי״א-1951, קובע כי במפעל שבו עובדים במשמרות לא

 1 ס׳׳ח התשי״א, עמי 204.
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, לא יהוו עילה (א)  (ב) אי העלאת שכר או אי השוואת תנאי העבודה כאמור בסעיף קטן
 לתביעה כלשהי של העובד.

 (ג) בסעיף זה - י

- ז ״  ״הסכם קיבוצי״ - כמשמעותו בסעיף 37א לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי
;81957 

. 9  ״צו הרחבה״ - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

ח סוציאלי: ת ותשלומים לביטו ת ואחרו ו סי נ נ ת פי סו נ ק נ׳: הסדרי מיפוי הכ ר  פ

 (א) אחרי הגדרת ׳׳בנין תעשייתי״ יבוא:

 ״״בעל שלימה״, בחבר־בני־אדם - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או
ש אחד מאלה: ו כ ר , באחד מאלה או בזכות להחזיק או ל בו  ביחד עם קרו

 (1) 10% לפחות מהון המניות שהונפק או 10% לפחות מזכות ההצבעה

; ר ח ל חבר־בני־אדם א ל ש  באסיפה כללית של חברה או בגוף מקבי

לו ו בעת חיסו ר או מיתרת נכסי ב ח ל 10% לפחות מרווחי ה ב ק  (2) זכות ל

גרת החוב או הסכום ל אי ב ש קו גרת חוב - הערך הנ  ״דמי נכיון״, לגבי אי
י הגבוה, ל לפי תנאי האיגרת אילו נפדתה ביום ההנפקה, לפ ב ק ת  שהיה מ
 בהפחתת הסכום ששולם לרכישתה, כשהתוצאה היא סכום חיובי:״:

 (ב) אחרי הגדרת ״פקיד שומה״ יבוא:

ל בן הזוג ובן ב״ - בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא ש  ״קרו
ל כל אתד מאלה;  זוגו ש

 תיקון פקודת
 מם הכנסה

1 (להלן - הפקודה) - 0 ה ס נ כ  8. (א) בפקודת מס ה

 (1) בסעיף 1 -

 לאחר סילוק חבויותיו:

 (3) זכות למנות דירקטורים או מנהל כללי של החבר!

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. לסעיף 8 - פקודת מפ הכנסה

 (א) לפסקה (1) - תיקון סעיף 1 לפקודה

 מוצע להגדיר את המונחים ״בעל שליטה״, ״דמי נכיוף/

 כתוצאה מהאמור, כל שינוי בשכר, ולעתים בתנאי
 העבודה, במגזר הציבורי מעלה את שכר העו,בדים במגזר
 העסקי, ללא כל קשר למצבו הכלכלי של הארגון או החברה
 העסקית שבהם הם עובדים. יש להדגיש כי ברוב המקרים
 זוכים העובדים גם לתוספות שכר אחרות כתוצאה ממשא
 ומתן לחידוש הסכמי העבודה בארגון או בחברה העסקית,

 ״קרוב״, ״קופח גמל״ ד׳קרן השתלמות״ ולעשות את
 ההתאמות הדרושות בסעיפי הפקודה המפנים למונחים אלה.

 (ב) לפסקה (2) - תיקון סעיף 3 לפהודה

 (1) לפסקת משנה(ב) - תיקון סעיף קטן 3(ה< לפקודה

 סעיף 3(ה) לפקודה קובע כי סכומים ששילם מעביד
 לקרנות השתלמות בשביל עובדו, בגבולות שנקבעו בהסכם

 וזאת מעבר לתוספת האוטומטית הנדונה.

 מוצע לאפשר למעסיקים במגזר העסקי להתנתק
 ממסגרת ההצמדה האוטומטית ולהגיע להסכמים חדשים עם

 העובדים.

 8 ם׳׳ת התשי״ז, עמ׳ 58.

 5 ם״ח התשי׳׳ז, עמ׳ 63.

 °' דיני מדינת ישראל, נוסח חדש א, עמ׳ 120.
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 ״קופת גמל״ - כהגדרתה בסעיף 47:

 ״קרן השתלמות״ - קרן השתלמות שהיא קופת גמל:״:

 (2) בסעיף 3 -

 (א) בסעיף קטן (ד), המלים ״כמשמעותה בסעיף 47״ - יימחקו:

 (ב) בסעיף קטן (ה) -

 (1) בהגדרת ״משכורת קובעת״, אחרי ״למעט״ יבוא ״הכנסה לפי סעיף
 קטן (ה1),״;

 (2) הגדרת ״קרן השתלמות״ - תימחק:

 (ג) במקום סעיף קטן (ה1) יבוא:

ל עובדו, לקופת גמל שאינה  ״(ה1) (1) סכומים ששילם מעביד בשבי
סת עבודה של העובד בעת  קרן השתלמות, יראו אותם כהכנ
סת, ל הכנ  ששולמו לקופה: שר האוצר, באישור ועדת הכספים ש
ת סדירה, תי ת שנ  יקבע לגבי תשלומים כאמור שאינם השתתפו
ותר סת ההכנסה, חישוב המס שיחול עליה והניכוי שי  כללים לפרי

 בשלה:״:

ס לפנסיה י  (2) עלתה משכורתו החדשית של עובד המהווה בסי
ע לענין ב ק נ ה ש ר ק ת ת על החלק השנים עשר מסכום ה בי  תקצי
 הכנסה מזכה כהגדרתה בסעיף 47, יראו 17.5% מההפרש שבין
סת ר כהכנ  המשכורת האמורה לבין החלק השנים עשר כאמו

 עבודה של העובד באותו חודש:

 לענין זה -

סת עבודה המשתלמת לעובד בעד עבודה  ״משכורת חדשית״ - הכנ
 בחודש פלוני:

 פסקה (1)

 כל הסכומים שיפריש מעביד לקופות הגמל לסוגיהן,
 למעט קרן השתלמות, ייחשבו כהכנסות העובד במועד שבו
 הועברו הכספים לקופות הגמל, וכנגד זה העובד יהיה זכאי
 לניכוי או לזיכוי לפי סעיף 47 לפקודה. שר האוצר, באישור
 ועדת הכספים של הכנסת, יקבע כללים לגבי פריסת ההכנסה
 הנזקפת לעובד בשל תשלומים ששולמו לקופת גמל בשנת מס
 אחת לגבי שנים קודמות, לגבי חישוב המס שיחול על הכנסה

 זו ולגבי הניכוי שיותר בשלה.

 פסקה (2)

 לא יחול שינוי כלשהו במצבם של עובדים שמשכורתם
 מהווה בסיס לפנסיה תקציבית ואינה עולה על סכום התקרה
 שנקבע לענין ״הכנסה מזכה״ לפי סעיף 47. לעומת זאת
 יושווה מצבם שלעובדים כאמור שמשכורתם גבוהה מתקרת
 הניכוי למצבם של עובדים שמעבידם מפריש לגביהם כספים
 לקופת גמל. השוואת מצבם של עובדים אלה תתבסא בזקיפת

י ר ב  ד

 קיבוצי, אך לא יותר מ־7.5% מהמשכורת הקובעת לגבי כל
 עובד, או לא יותר מי8.4% מהמשכורת הקובעת לגבי עובד
 הוראה יראו אותם בהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו

 לו.

 ״משכורת קובעת״ מוגדרת כהכנסת עבודה למעט
 תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ולמעט שכר
 שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים,
 אך לא יותר מכפל התשלום המהווה תקרה לענץ תשלום

 תוספת היוקר.

 מוצע למעט מהמשכורת הקובעת גם תשלומי מעביד
 לקופת גמל שרואים אותם כהכנסה של העובד לפי סעיף
 3(ה1), שכן כנגד ייחוס ההכנסה, זכאי העובד לניכוי או לזיכוי

 לפי סעיף 47 לפקודה.

 (2) לפסקת משנה (ג) - סעיף 3(ה1) לפקודה

 מוצע להחליף את סעיף 3(ה1< לפקודה בסעיף חדש
 כמפורט להלן:
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ר או ב ע ש ה המשתלמת לעובד ל ב צ בית״ - ק  ״פנסיה תקצי
 ליורשיו, שלא מאת קופת גמל:״;

, עד לגובה ל אף האמור בכל דין, הכנסה כאמור בפסקה(1}  (3) ע
ל העובד, וסכום שרואים אותו  13%1 מהמשכורת החדשית ש
סת עבודה, סת עבודה לפי פסקה (2), לא יראו אותם כהכנ  כהכנ

 אלא לענין פקודה זו.״;

 (ד) בסעיף קטן (ז) -

ל עליה סעיף ח , למעט הכנסה ש ״ יבוא ״הכנסתו  (1) . במקום ״הכנסתו
 123א״;

 (2) פסקה (3) - תימחק:

ף״ - ל במלים ״כהגדרתם בסעי , בסיפה, הקטע המתחי ( ח ) ן ט ף ק  (ה) בסעי
 יימחק!

ב״ - תימחק: ו  (ו) בסעיף קטן (ט)(1)(ג), הגדרת ״קר

 (ז) אחרי סעיף קטן (י) יבוא:

בל אדם כפרס או כזכיה בהגרלה, בין  ״(יא) יראו כהכנסה סכום שקי
 בכסף ובין בשווה בסף; לעגין זה, ״פרם או הגרלה״ -

- ז ״ כ ש ת  (1) פרס שחל עליו חוק להסדר ההימורים בספורט, ה
:"1967 

 (2) הגרלה שעורך מפעל הפיס:

ל  (3) הגרלה שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים ש
 הכנסת.״;

, הםיפה המתחילה במלים (4  (3) בסעיף 3א(א), בהגדרת ״אזרח ישראלי״, בפסקה(
 ״לענין זה״ - תימחק:

ר ב ס r י ר ב  ד

 הכנסה חייבת לעובד, בסכום השווה ל־17.5% מההפרש שבין בעקבות התיקון המוצע המוסיף לפקודה את סעיף
 הכנסת העובד המהווה בסיס לפנסיה תקציבית לבין תקרת 123ב, יחוייב גוף כאמור במס על הרווח הריאלי מריבית.

• מכיוון שפרט לחיוב במס על ריבית כאמור ימשיך גוף ל מ ג ת ה פ ו ק י ל ו כ י נ  ה

 זה להיות פטור ממס לגבי הכנסות אחרות שלו, מוצע לקבוע
) שתבותו במם על הוצאות עודפות לא תשתנה למדות שיהיו לו 3 ה > ה 8  פ

 כדי שלא יהיו לתיקון המוצע בשיטת מיסוי הביטוח הכנסות ריבית שהוא חב לגביהן מס באמור.
 הסוציאלי השלכות לגבי חוקים אחרים(כגון הגדלת ההכנסה
 לענין ביטוח לאומי, מס מעסיקים ועוד), העלולות להגדיל את

. (4) לפסקה משנה (ז) - הוספת סעיף 3(יא) ן כ ש מ ה ״ מ י % ד ת כ ן ע י ג מ ת ה ן ע ר פ ה ע ש צ ן ת מ ן ל  ע

 רת התדשית של העובד, וכן הכנסה הנזקפת לעובד הזכאי במסגרת האחדת שיעורי המס על הכנסות פיננסיות
 לפנסיה תקציבית, לא יראו אותם כהכנסה, אלא לעניו פקודת י והרחבת בסים המס, וכפי שקיים במדינות אחרות, מוצע
 מס הכנסה. לחייב במס הכנסות מהגרלות הנערכות על ידי מפעל הפיס
 _ ל וספורטוסי והגרלות אחרות, שיקבע שר האוצר, באישור

 ועדת הכספים של הכנסת.
 סעיף 3(ז) לפקודה מטיל מס בשיעור של 90%, בין
 השאר לגבי הוצאות עודפות שהוציא חבר־בני־אדם שכל

 הכנסתו בשנת המם היתה פטורה ממס.

 ס״ח החשכ׳׳ז, עמי 142.
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 (4) בסעיף 8(ד), המלים ״או לפי סעיף 9א(ד)״ ו־״או סעיף 9א(ד)״ - יימחקו.

 (5) אחרי סעיף 8ג יבוא:

גרת חוב בנכיון, יראו את דמי  ״מיעד החיוב 8ד. מי שהונפקה לו אי
ת המס שבה הונפקה האיגרת.״: י הנכיון כהכנסה בידיו בשנ מ ד 7 מ ״ " ^ 

 (6) בסעיף 9 -

 (א) בפסקה (2) -

 (1) במקום ״מעסק שהם עוסקים בו או מדיבידנד או מריבית או מהפרשי
 הצמדה ששולמו על ידי חבר־בני־אדם שבשליטתם העוסק בעסק: אך״

 יבוא:

 ״מאחד מאלה:

 (1) מעסק שהם עוסקים בו;

י־אדס שבשליטתם העוסק בעסק;  (2) מדיבידנד ששילם תבריבנ

ן בית שנצברה בקר  (3) מריבית, הפרשי הצמדה או דמי נכיון, למעט רי
 הון מיועדת: לענץ זה, ״קרן הון מיועדת״ - קרן הון של מוסד ציבורי
 שכל נכסיה הם פקדון במטבע תרץ המופקד בתאגיד בנקאי בישראל

 שנתקיימו לגביו שניים אלה:

 (א) כל הכספים שבו מקורם בתרומות של תושבי תוץ לאותו
 מוסד, שהועברו במישרין מתושבי החוץ לפקדון:

ן הקרן מותר למשוך מהפקדון רק סכומים שנצמחו ו  (ב) לפי תקנ
ת וסכומים אלה מיועדים לשימוש למטרות המוסד  על כספי התרומו

 בלבד,״:

 (2) בהגדרת ״קופת גמל״, במקום ״כמשמעותה בסעיף 47, למעט גם״
 יבוא ״למעט״:

ב״ - תימחק:  (3) הגדרת ״קרו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפקודה. עד היום היו פטורים ממס דמי הנכיון בתנאים
 מסוימים, לפי סעיף 9(13ב).

 לאור החלטת הממשלה לחייב במס את הריבית על
 השקעות פיננסיות, לרבות דמי נכיון, מוצע לבטל את הפטור
 לדמי נכיון ולקבוע כי יראו את דמי הנכיון כהכנסה בשנה בה

 הונפקה איגרת החוב.

 (ד) לפסקה (6) - תיהין סעיף 9 לפקודה

 (1) לפסקאות משנה (א) ו־(ב) - פסקאות (2) ו־(3)
 לסעיף 9 לפקודה

 מוצע לבטל את הפטור ממס הניתן כיום לגופים המנויים
 בסעיף 9(2) לפקודה ולאגודה שיתופ־ת כמשמעותה בסעיף
 9(3) לפקודה, ולחייבם במס על הכנסותיהם מריבית, מהפרשי

 הצמדה ומדמי נכיון.

 ראוי לציין כי הממשלה כבר קיבלה בעבר החלטה,
 שבאה לכלל ביטוי בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה,
 התשס״ט-1989, למסות את מפעל הפיס. ההצעה הנוכחית
 עדיפה על קודמתה בכך שאינה מטילה מם על חלק ההכנסות
 המיועד לקידום פעולות הגופים המצויינים לעיל, אלא רק על

 הרווחים המועברים לזוכים.

 שיעור המם על הכנסה מהגרלה או פרס יהיה 20%, ללא
 זכות לפטור, לניכוי, לקיזוז, לזיכוי, או להפחתה כלשהם.

 על משלם הסכום תחול חובת ניכוי במקור בהתאם
 לתקנות שייקבעו.

 שר האוצר יוסמך לקבוע כי זכיה או פרס שאינם עולים
 על סכום מזערי יהיו פטורים ממם.

 (ג) לפסקה (5) - הוספת סעיף 8י לפקודה

 דמי נכיון מהווים תוספת לריבית הנזקפת על הערך
 הנקוב של איגרת החוב, ונחשבים כהכנסה לפי סעיף 2(4)
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 (ב) בפסקה (3), בסופה יבוא:

 ״בפסקה זו, ״הכנסה״ - למעט הכנסה מריבית, הפרשי הצמדה ודמי נכיון״;

ת (6ו) ו־(7א) - יימחקו;  (ג) פסקאו

, בסופה יבוא ״ושאינם הכנסה שחל לגביה שיעור מס מופחת  (ד) בפסקה(13)
 לפי סעיפים 123א ו־123ב:״:

ת (13 ב) וי(14) - יימחקו;  (ה) פסקאו

א; בו  (ו) במקום פסקה (16) י

בל יחיד מקופת גמל, שלא חל לגביהם היוב במם לפי  ״(16) סכומים שקי
ב ק ב פרישה או ע ק ו ממעביד ע ל ב ק ת נ  סעיפים 3(ד) או 87, וכן סכומים ש
ת, באישור ועדת ו ע את הפטור בתקנ ב  מוות, והכל אם שר האוצר ק
ת ו נ ק ת  הכספים של הכנסת ובכפוף לתנאים ולמגבלות שייקבעו ב

 כאמור:״;

ת (16א), (17) ו־(18) - יימחקו;  (ז) פסקאו

 אין צורך לקבוע פטור להפרשי ההצמדה בסעיף 9(13),
 ולפיכך מוצע לתקן את הסעיף.

 (4) לססקת משנה(ה) - פסקאות(13נ) ו־(14) לסעיף
 9 לפקודה

 מוצע לבטל את סעיף 9 (13ב), שהקנה פטור לדמי נכיון
 על איגרת חוב בתנאים מםויימים.

 לענין ביטול סעיף 9(14), ראה דברי הסבר לתיקון סעיף
.(13)9 

 (5) דפסקת משנה(ו) - פסקה (16) לסעיף 9 לפקודה

 בהתאם לסעיף 3(ה1) לפקודה כפי שמוצע לתקנו,
 תשלומי מעביד לקופת גמל ייחשבו כהכנסה בידי העובד בעת
 הפקדת הכספים בקופת הגמל. כמו כן, על הכנסות הריבית
 שייצברו מדי שנה על הכספים האמורים ישולם מס באופן

 שוטף.

 מוצע להסמיך את שר האוצר לפטור ממם את הסכומים
 המתקבלים מקופת הגמל, וכן סכומים שעובד מקבל במישרין

 ממעבידו בעקבות פרישתו.

 הפטור האמור ימנע כפל חיוב במס של הכספים.

 (6) פסקאות (16א), (17), (18) ו־(19)(2) לסעיף 9
 לפקודה

 הפטורים על פי סעיפים קטנים (16א), (17), (18),
 וי(19)(2) אוחדו וייכללו במסגרת סעיף 9(16) המוצע. לכן

 מוצע למחוק את הסעיפים האמורים.

 החיוב במם יהיה על הריווח הריאלי מריבית בהתאם
 לכללים שנקבעו בסעיף 123א לפקודה דהיינו 20% על הריווח
 הריאלי מריבית כלשהי שנצברה החל ביום 14 בספטמבר
 1990, פרט לריבית שנתקבלה על איגרות חוב שהונפקו לפני

 היום הקובע, שעליהן יחול המס הקבוע בכל דין.

 מוצע לקבוע כי החיוב במס על הכנסת הריבית לא יחול
 על הכנסה מריבית של מוסד ציבורי, אם מקור הריבית הוא
 כספי תרומות של תושבי חוץ שהופקדו בתאגיד בנקאי
 בישראל בקרן סגורה שממנה ניתן למשוך רק את הפירות
 שצמתו על כספי התרומות: זאת כדי לא לפגוע בהעברת
 תרומות מחוץ לארץ, שמפירותיהם נהנים מוסדות הציבור.

 (2) לפסקת משנה(נ) - פסקאות(6י) ו־(7א) לסעיף 9
 לפקודה

 במסגרת האחדת הטיפול בתשלומים לביטוח הסוציאלי,
 לא יהיה עוד צורך בטיפול מיוחד בסוגים השונים של מענקי
 פרישה, הואיל והטיפול הכולל ייקבע בסעיף 9(16) לפקודה,

 ובתקנות שיותקנו על פיו.

- (3) לפסקת נזשנה(ד) - פסקה(13) לםעיף 9 לפקודה

 סעיף 9(13) לפקודה מקנה פטור ממס להפרשי הצמדה
 על מילוות מועדפים, לגבי מי שההכנסה מהפרשי הצמדה

 אינה הכנסה מעסק בידיו.

 כיון שלגבי הכנסות שחלים עליהן סעיפים 123א ו־123ב
 נקבעה בסעיפים אלה הוראה לפיה המס יוטל רק על הריווח
 הריאלי בהתאם לחישוב שייקבע מכוח הסעיפים האמורים,
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 (ח) בפסקה (19), במקום פסקת משנה (2) יבוא:

 ״(2) סכום שאינו פטור לפי פסקה (16);״:

 (ט) בפסקה (23), במקום פסקת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) נותן העזבון לא יהא זכאי לזיכוי או לניכוי לפי כל דין בשל מתן
 עזבון כאמור בפסקת משנה (א):״;

 (7) סעיף 9א - בטל;

 (8) סעיף 9ב - בטל:

 (9) בסעיף 16, במקום פסקה (4) יבוא:

בל ל הלוואה שקי ש  ״(4) כי ריבית שמשלם תבר־בני־אדם תושב ישראל ב
ה מתאגיד ל ב ק ת  במטבע חוץ מתושב חוץ, תהא פטורה ממס, אם ההלוואה נ
 בנקאי חושב חוץ שאינו מנהל עסק או משלח יד בישראל, בין במישרין ובין
ל מדינת חוץ למימון  בעקיפין, או מממשלה של מדינת חוץ, או ממוסד ממלכתי ש
 ייצוא או אם ממשלה או מוסד כאמור ערבו להלוואה כזו, והכל בתנאים

 שיקבע.״: «

 (10) בסעיף 17, במקום פסקה (5) יבוא:

, וכן סכומים ששילם ר עובדו ו ב  ״(5) סכומים ששילם מעביד לקופת גמל ע
ל ל זכויות הפנסיה ש ר האוצר, לשם שמירה ע  מעביד לגוף אחר שקבע ש

 עובדו;״;

 (11) בסעיף 18 -

 (א) בסעיף קטן (א), המלים ״כמשמעותה בסעיף 47״ ־ יימחקו;

 (ב) בפסקה (ב), המלים ״כמשמעותו בסעיף 32(9)״ - יימחקו:

 (12) בסעיף 26(א), המלים ״כמשמעותו בסעיף 76(ד)״ - יימחקו:

 (13) בסעיף 32 -

 (א) במקום פסקה (9) יבוא:

ר עובד שהוא בעל שליטה  ״(9) סכומים ששילמה חברה לקופת גמל, עבו
 בה, למעט סכומים כאמור ששולמו לקופת גמל לפיצויים או לקיצבה:״;

ר ב פ י ה ר ב  ד
 משלח יד.בישראל, או מממשלה, של מדינת חוץ או ממוסד
 ממלכתי למימון יצוא של מדינת חוץ, או אם ממשלה או מוסד

 כאמור ערבו להלוואה כזו.

 (ז) לפסקה (10) - תיקון סעיף 17 לפקודה

 מוצע למחוק מסעיף 17(5) לפקודה את מגבלת התנאים
 והשיעורים הקבועה בו כיום ולקבוע כי סכומים ששילם
 מעביד לקופת גמל עבור עובדו, או ששילם מעביד לגוף אחר
 שיקבע שר האוצר לצורך שמירת זכויות הפנסיה של עובדו,
 ייחשבו כהוצאה בידי המעביד, ללא הגבלת סכום או שיעור.

 (ח) לפסקה (13) - תיקון סעיף 32 לפקודה

 (1) מוצע למחוק אח ההגבלות הקיימות כיום בסעיף
 32(9) לפקודה לענין ניבוי סכומי מענק שמשלמת חברה לבעל

 (ה) לפסקאות (7) ו־(8) - כיטול סעיפים 9א ו־9ב
 לפקודה

 במסגרת האחדת הכללים לגבי משיכת כספים מקופת
 גמל, גם כללי הפטור לגבי קיצבה ייקבעו בסעיף 9(16),
 והתקנות שיותקנו על פיו: לכן מוצע לבטל את סעיפים 9א

 ו־9ב, הקובעים כיום פטור חלקי לסוגי קצבאות.

 (ו) לפסקה (9) - תיקח סעיף 16(4) לפקודה

 מוצע לקבוע כי סמכות שר האוצר להעניק פטור על
 ריבית המשתלמת לתושב חוץ, תחול גם אם ההלוואה לגביה
 משתלמת הריבית אינה למטרות המפורטות בחוק לעידוד
 השקעות הון, ובלבד שהריבית משתלמת על הלוואה
 שנתקבלה מתאגיד בנקאי תושב חוץ שאינו מנהל עסק או
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 (ב) בפסקה (10)(א), הסיפה המתחילה במלים ״כמשמעותו בפסקה (9)״ -
 תימחק;

 (ג) בפסקה (11), אחרי המלים ״מהשימוש בו לעובד פלוני״ יבוא ״סכומים
 ששילם או הפריש מעביד למטרת קיצבה, פיצויים, תגמולים או למסרה אחרת

 כאמור בסעיף 18(א), שלא חלים עליהם סעיפים 3(ה) או 3(ה1)(1);״!

 (14) סעיף 45א - בטל;

 (15) בסעיף 47 -

 (א) בסעיף קטן (א) -

 (1) במקום הגדרת ״הכנסה מזכה״ יבוא:

ת המם, לפני נ ש  ״״הכנסה מזכה״ - סך כל הכנסתו החייבת של יחיד ב
ר האוצר באישור ועדת הכספים  הניכוי לפי סעיף זה, עד לסכום שיקבע ש
ת בי  של הכנסת, בהפחתת. הכנסה שלגביה נצברו לו זכויות לפנסיה תקצי

 . כהגדרתה בסעיף 3(ה1);״:

/ במקום ״או פיצויים״ יבוא ״פיצויים או ׳ מל  (2) בהגדרת ״קופת ג
 השתלמות״;

 (ב) במקום סעיפים קטנים (ב) עד (ד), יבוא:

א או בן זוגו סכומים לקופת גמל הו . ת המס שילמו נ ש ב  ״(ב) יחיד ש
בת ילדיהם שלא , לטובת בן זוגו או לטו ת לטובתו  שאינה קרן השתלמו
ותרו לו הסכומים בניכוי עד ת המס, י לת שנ  מלאו להם 18 שנים בתחי

 סכום השווה ל־13% מהכנסתו המזכה (בסעיף זה - סכום הניכוי).

ר בזיכוי מס ן (ב) רשאי יחיד לבחו  (ג) במקום הניכוי לפי סעיף קס
ר בסעיף קטן  בשיעור של 25% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו כאמו

ל 25% מסכום הניכוי.  (ב), ובלבד שסכום הזיכוי לא יעלה ע

ל עובדו, יראו אותם לענין  (ד) סכומים ששילם מעביד לקופת גמל בשבי
 סעיף זה כסכומים ששילם העובד לקופה.

 (ה) סכום שלפי סעיף זה הותר בניכוי או ניתן בשלו זיכוי ליחיד, לא
 יותר בניכוי ולא ינתן בשלו זיכוי לבן זוגו.״:

ר ב ס י ה ר ב  ד
 שליטה בה. כמו כן מוצע לבטל את מגבלת השיעורים הקיימת
 לענין תשלומים של חברה לקופת גמל עבור בעל שליטה

 כאמור.

 (2) סעיף 32(11) קובע סוגי הוצאות שניכויין אינו
 מותר למעביד.

 מוצעילהוסיף להוצאות המפורטות סכומים ששילם או
 הפריש מעביד למטרת קצבה, פיצויים, תגמולים או מסרה
 אחרת כאמור בסעיף 18(א), שלא חלים עליהם סעיפים 3(ה)

 או 3(ה1) (1) לפקודה.

 (ט) לפסקה (14) - תיקון סעיף 45א לפקודה

 הטיפול בהפקדות בקופות גמל, בין זיכוי ובין ניכוי,
 אוחד במסגרת תיקון סעיף 47, ולכן מוצע למחוק את סעיף

 45א.

 (י) לפסקה (15) - תיקון סעיף 47 לפקודה

 יחיד שהוא, בן זוגו, או מעבידיהם שילמו בשנת המס
 כספים לקופת גמל שאינה קרן השתלמות, יותרו לו הסכומים
 בניבוי, עד סכום השווה ל־13% מהכנסתו המזכה. ״הכנסה
 מזכה״, לענין זה הינה הכנסתו החייבת של היחיד בשנת המם,
 למעט תשלומים חריגים, עד לסכום שיקבע שר האוצר
 באישור ועדת הכספים של הכנסת, בהפחתת הכנסה שנצברו

 לגביה זכויות כפנסיה תקציבית.

 לגבי יחידים שהמם השולי. שלהם נמוך מ־>25%, ניתנת
 אופציה לזיכוי במקום לניכוי. הזיכוי יהיה בשיעור של 25%
 מן הסכומים ששולמו לקופת הגמל עד לגובה התקרה הקבועה

 בסעיף.
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, בסופה יבוא ״האמור בפסקה זו לא (3 , בפסקה( (א)  (16) בסעיף 64א, בסעיף קטן
רת או סוגי קופות גמל שקבע שר האוצר  יחול לגבי מענקים, תשלומים, משכו

ת באישור ועדתי הכספים;״: ו  בתקנ

 (17) בסעיף 66(א), בפסקה (1), המלים ״45א, 45ב״ - יימחקו:

 (18) בסעיף 76(ד) בפסקה (1), במקום האמור בה יבוא:

 ״(1) אדם וקרובו:״:

 (19) בסעיף 86(א), אחרי ״הפחתת מס בלתי נאותות״ יבוא ״או כ׳ אחת ממטרותיה
יגבה ת על גבייתו״, ואחרי ״נישום״ יבוא ״או שי ית מס, או להקשו  נועדה למנוע גבי

 ממנו המם״;

 (20) בסעיף 87 -

- יימחקו: . ״ 4  (א) בפסקה (1), המלים ״כמשמעותה בסעיף 7

ת ו ה בניגוד לתקנ ף 47 לתברי  (ב) בפסקה (2), במקום ״כמשמעותה בסעי
ה בניגוד להוראות פקודה זו ו לעניו אישורה וניהולה״ יבוא ״לחברי  שהותקנ

ות על פיה״;  והתקנ

 (21) בסעיף 88 -

 (א) בהגדרת ״קרוב״, המלים ״כמשמעותו בסעיף 76(ד)״ - יימחקו:

 (ב) בהגדרת ״סכום אינפלציוני״ -

״ יבוא , המלים ״מוניטין או״ - יימחקו, במקום ״רכישתו  (1) בפסקה(2)
 ״רכישתה״ והמלים ״צמיחתם של המוניטין או מתחילת״ - יימחקו:

 (2) פסקה (3) - תימתק:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע להרחיב את ההפניה ולכלול בה הן הוראות
 שבפקודה עצמה והן הוראות הנמצאות בתקנות שהותקנו

 מכוח הפקודה.

 (טו) לפסקה (21) - תיקון םעיף 88 לפקודה

 על פי החוק הקיים מוטל מס מלא על ריווח ההון הריאלי
 שהינו ההפרש שבין התמורה לבין העלות המתואמת
 לאינפלציה של הנכס הנמכר, ואילו הריווח האינפלציוני

 מחוייב במס בשיעור 10%.

 לגבי מכירת מוניטין שלא שולם בעדם, נקבע חריג
 לכלל זה, לפיו מן התמורה מופחת סכום מסויים, המוגדר
 כסכום אינפלציוני, אפילו אם לא היתד, עלות ממשית
 ברכישת המוניטין שיש מקום לתאמה. כלומר, בניגוד לגישה
 המקובלת המעניקה הגנה על הון שהושקע בנכס, במקרה זה
 הופך המחוקק ריווח ריאלי לריווח אינפלציוני בלי שיש לכך

 טעם כלכלי.

 מוצע להשוות את מיסוי ריווח ההון ממכירת מוניטין
 שלא שולם בעדם בעת רכישתם, למיסוי ריווח ההון ממכירת

 כל נכס אחר.

 (יא) לפסקה (16) - תיקון סעיף 64א לפקודה

 סעיף 64א(3) לפקודה, אוסר על חברה משפחתית לנכות
 כהוצאה תשלומים שונים ששילמה לחבריה או לקופת גמל

 עבורם.

 מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע סוגי תשלומים או
 סוגי קופות גמל שלגביהם לא יחול האיסור האמור.

 (יב) לפםקה (17) - תיקון סעיף 66 לפקודה

 בעקבות תיקון קודם לפקודה ולאחר התיקון המוצע
 בחוק זה, סעיפים 45א ו־45ב לא יהיו קיימים עוד בפקודה

 ולכן מוצע למחוק את איזכורם בסעיף 66 לפקודה.

 (יג) לפסקה (19) - תיקון סעיף 86 לפקודה

 סעיף 86 לפקודה מאפשר לפקיד השומה להתעלם
 מעסקה שאחת ממטרותיה העיקריות היא הימנעות ממס. לפי
 פרשנות משפטית קיימת, הוראות הסעיף חלות גם במקרה
 של הימנעות מגביית המס, ומוצע להבהיר זאת באמצעות

 הוראה מפורשת.

 (יד) לפסקה (20) - תיקון סעיף 87 לפקודה

 סעיף 87 לפקודה מפנה כיום לתקנות שהותקנו מכוח
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 ״שיעור המס על
 פרסים והגדלות

 (22) בסעיף 101, בסופו יבוא:

) לא יחול לגבי מניה שבעליה אינו זכאי לפטור א ) ן ט  ״(ג) האמור בסעיף ק
 ממס בשל מכירתה.״;

 (23) בסעיף 119א, במקום ״לחבר־בני־אדם״ יברא ״לנישום״ ובמקום ״שהחבר״
 יבוא ״שהנישום״;

 (24) בסעיף 20וא, במקום הגדרת ״הנחות סוציאליות״ יבוא:

 ״הנחות סוציאליות״ - הסכומים הנקובים בסעיפים 9(5) ו׳47;״;

 (25) אחרי סעיף 122 יבוא:

ל אף האמור בסעיפים 121, 126 וי127, על  123. (א) ע
ל 20%,  הכנסה שחל עליה סעיף 3(יא<, יחול מם בשיעור ש

 ללא זכות לפטור, לניכוי, לקיזוז או להפחתה כלשהם.

 (ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת,
) שאינה עולה א ) ן ם ף ק  רשאי לקבוע כי הכנסה כאמור בסעי

ל סכום שיקבע, תהיה פטורה ממס.  ע

 123א. (א) בסעיף זה ובסעיפים 123ב ו־123ג -

 ״ריבית״ כל סכום שנוסף לקרן מילווה או לפקדון וכן הטבה
 שניתנה, במישרין או בעקיפין, בשל המילווה או הפקדון:

 ״מוסד ציבורי״ - כהגדרתו בסעיף 9(2);

(14 בספטמבר 1990); ל התש״ן  ״היום הקובע״ - כ״ג באלו

גרת חוב שנתמלאו לגביה כל גרת חוב מיועדת״ - אי  ״אי
 אלה:

 ריבית בידי
 קופת גמל,

 רשות מקומית,
 מוסד ציבורי,

 אגודה שיתופית,
 מפעל הפיס
 וגוף שדינו

 כזין המדינה

ר ב ם י ה ר ב ד . 

 מוצע לקבוע בי הוראות הסעיף יחולו בכל מקרה בו
 נישום, בין חבר-בני־אדם ובין יחיד, המעביד נכסים לאחרים,
 ללא תמורה או בתמורה מופחתת, מבלי שנותרו בידיו נכסים

 לסילוק חובות המס שלו.

 (יח) לפסקה (24) - תיקון סעיף 120א לפקודה

 בסעיף 120א הקיים, בהגדרת ״הנחות סוציאליות״,
 ישנה רשימה של סכומים הנקובים בסעיפים שונים בפקודה,
 שיש לתאמם לפי סעיף 120 ב׳. רוב הסעיפים המופיעים
 בהגדרה בוטלו או שונו, ומוצע לתקן את הסעיף בהתאם.

 (יט) לפסקה (25) - הומפת סעיפים 123 עד 123ה
 לפקודה

 לסעיף 123 לפקודה

 מוצע להוסיף סעיף חדש לפקודה שיסומן 123, ולקבוע
 בו שעל הכנסה מהגרלה או מפרס יחול מס בשיעור של 20%
 ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לזיכוי, לפטור או להפחתה כלשהם.
 כמו כן, מוצע להסמיך את שר האוצר לפטור ממם זכיות עד

 סכום שיקבע.

 (טז) לפסקה (22) - תיקון סעיף 101 לפקודה

 סעיף 101 לפקודה קובע כי רישום מניה למסחר בבורסה
 ייחשב במכירתה כמועד הרישום. הוראה זו היתה דרושה כל
 עוד מכירת מניות נסחרות בבורסה היתה פטורה ממס, וזאת
 כדי למנוע התחמקות ממס בדרך של רישום מניות למסחר

 בבורסה.

 בתיקון לחוק התיאומים בשל אינפלציה (סעיף 9 לחוק
 זה) מוצע לקבוע כי נישום יוכל לבחור בין חיוב במס לפי
 סעיף 6 לחוק התיאומים על עליית ערך של ניירות ערך, לבין

 חיוב במס בעת מכירת ניירות הערך.

 הטלת מס הן בשלב הרישום בבורסה והן בעת המכירה
 של נייר הערך תגרום לכפל מם. מוצע לכן לקבוע כי הוראות
 סעיף 101 לא יחולו לגבי מניה שבעליה חייב במס בעת

 מכירתה.

 (״ז) לפסקה (23) - תיקון סעיף 119א• לפקודה

 סעיף 119א לפקודה קובע כי אם היה לחבר־בני־אדם
 חוב למס הכנסה ונתפרק אד העביר את נכסיו ללא חמורה או
 בתמורה תלקית, בלי שנותרו לו אמצעים לסילוק החוב, ניתן
 לגבות את המס שהחבר חייב בו ממי שקיבל את הנכסים.
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ת בבורסה: ר ח ס  (1) היא אינה נ

 (2) היא הונפקה לקופות גמל בלבד:

 (3) הקרן והריבית עליה צמודות למדד המחירים לצרכן:

ם 17 שנים גרת חל בתו ר פדיון קרן האי  (4) התשלום האחרון עבו
ם ם 17 שנים או בתו  ממועד הנפקתה ולעניו קופת גמל לקיצבה - בתו

 20 שנים ממועד הנפקתה.

פת גמל שאינה מתנהלת ל דין, מוסד ציבורי, קו כ ל אף האמור ב  (ב) ע
ת ביטות, רשות מקומית, אגודה שיתופית כאמור בסעיף 9(3), מפעל ר ב  בידי ח
 הפיס וכל גוף שלפי חיקוק דינו לענין מסים כדין המדינה: הוראת סעיף קטן זה
ו לבין ממשלת נ ל על בנק ישראל ועל גוף הפטור ממס מכוח אמנה שבי  לא תחו
בית ששולמה להם, ללא זכות  ישראל, יהיו חייבים במם על הריווח הריאלי מרי

 לניכוי, לזיכוי, להפחתה, לקיזוז או לפטור, כלהלן:

גרות חוב שהונפקו לפני היום הקובע שאינן ל אי בית ע  (1) לגבי רי
ל פי כל דין: גרות חוב מיועדות - בשיעור שחל ע  אי

ר - בשיעור של 20%. ח בית מכל מקור א  (2) לגבי רי

, לא יחויב גוף כאמור במס על ( ב ) ן ט  (ג) לבד מהתיוב במס לפי סעיף ק
 הכנסתו מריבית.

כות ת ביטוח, תהיה זכאית לנ ר ב הלת בידי ח פת גמל שאינה מתנ  (ד) קו
ל תיק ת ע בי  מהכנסתה מריבית לפי סעיף 2(4) סכום השווה לריווח הריאלי מרי
ל הכנסת:  השקעותיה, והכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים ש

ות והלוואות שהיו בידי נ  לענין זה, ״תיק השקעות״ - איגרות חוב, פקדו
פת הגמל ביום הקובע, בניכוי סכומים ששולמו לעמיתים מתוך תיק  קו

 השקעות, הכל כפי שיקבע שר האוצר כאמור.

ל הכנסת, רשאי לקבוע  (ה) שר האוצר, באישור ועדת הכספים ש
ת את דרך חישוב הריווח הריאלי מריבית לענין סעיף זה ולעניו סעיפים ו  בתקנ

 123ב ו־123ג.

 ד ג ר י ה פ ב ר

 מם אחיד של 20% על הריווח הריאלי ללא זכות לניכוי,
 לזיכוי, להפחתה, לקיזוז או לפטור כלשהם.

 לגבי איגרות חוב שהונפקו לפני היום הקובע נקבע כי
 על הדיווח הריאלי מריבית שנצמחה החל ביום הקובע יוטל

 מס בשיעור הקבוע בכל דץ.

 לקופות הגמל ניתן ניכוי מיוחד, וזאת כדי למנוע הטלת
 מס על זכויות עמית שהיו קיימות ביום הקובע. כמו כן נקבע
 כי מיסוי הפקדות מבוטח בחברת ביטוח יחול רק לגבי

 פוליסות שהוצאו ביום הקובע או לאחריו.

 תוקפן של התקש׳יח הוא לשלושה חדשים החל בידם
 הקובע.

 לסעיפים 123א עד 123נ׳ לפקודה

 בתקנות שעת חרום(מיסד הכנסות פיננסיות מסוימות).
 התש״ן-1990, (להלן - תקש׳׳ח), נקבע כי החל ב־14
 בספטמבר 1990 (להלן - היום הקובע) ישולם מס על הריווח
 הריאלי מריבית בידי קופות גמל, רשות מקומית, מוסד
 ציבורי ואגודה שיתופית. במקביל, נקבע כי גם הריווח
 הריאלי מריבית על סכוס הפקדות מבוטח בחברת ביטוח

 בתכנית חסכון (להבדיל מביטוח סיכון), יחויב במם.

 לגבי איגרות חוב שהונפקו לאחר היום הקובע ולגבי
 ריבית מכל מקור אחר שנצמחה לאחר יום זה, נקבע שיעור

׳א, 21.11.1990 ו התשנ׳ ל ס כ ת חוק 2020, ד׳ ב  40 הצעו



ח בידי 123ב. (א) על אף האמור בכל דין, יחיד שהיתה לו י ב י  ד

י הכנסה מריבית מהמקורות המפורטים להלן, יהא חייב במס י ח  י

ל הריווח הריאלי מהריבית, במועד שבו  בשיעור של 20% ע
 שולמה לו, ללא זכות לניכוי, לזיכוי להפחתה, לקיזוז או
ת ההכנסה ר ת ל י  לפטור כלשהם, ולא יהיה חייב במם ע

 האמורה:

פקו החל ביום נ רסה שהו ת בבו ת חוב נסחרו גרו ל אי בית ע  (1) רי
 הקובע;

ת המס 1991 או נ ש ן בתאגיד בנקאי שהופקד ב מ ק ל פ בית ע  (2) רי
 לאחר מכן! לענין ןה ?ראו כפקדון שהופקד גם פקדון שחודש.

ק עידוד ן שחל עליו צו לפי סעיף 5(א)(2) לחו מ ק בית על פ  (3) רי
, 1 2 1956- ת למילוות, התשט״ז ערבו  החסכון, הנחות ממס הכנסה ו

 שנפתחו החל ביום הקובע.

ל -  (ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול ע

ל עליו פרק ב׳ לחוק תיאומים ח ל נישום ש  (1) הכנסה מריבית ש
 בשל אינפלציה;

בית הפטורה ממם בידי המקבל לפי חיקוק הפוטר ממם  (2) רי
 תושב חח או מי שהיה תושב חוץ:

רו בפיצויים ן במטבע חוץ שמקו מ ק ל פ בית פטורה ממם ע  (3) רי
ל הנאצים: ת הרדיפות ש ו נ ב ר ק  ל

ת קרן נאמנות כמשמעותה בחוק  (ג) בסעיף זה, ״יחיד״ - לרבו
. 1 ג  להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א-1961

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על מנת שלא לפגוע בסכום ההפקדות של העמיתים
 בקופות הגמל עד ליום הקובע, מוצע כי לקופת גמל שאינה
 קופת בימות יינתן ניכוי שנתי בסכום השווה לריווח הריאלי
 מריבית על תיק הנכסים שהיה לקופת הגמל ביום הקובע,
דרך חישוב :  בניכוי סכומים שנמשכו ממנו עד תום יאותה שנה.

 הניכוי תיקבע בתקנות. :

 בסעיף 123ב מוצע כי שיעור המס על הריווח הריאלי
 מריבית בידי יחיד יהיה 20%, ללא זכות לניכוי, לזיכוי,
 להפחתה, לקיזוז, או לפטור כלשהם. שיעור £ס זה יחול על
 הכנסה מריבית המשתלמתייעל איגרות חוב נסחרות בבורסה
 שהונפקו החל ביום הקובע, על פקדונות שחל עליהם צו לפי
 חוק עידוד החסכון שנפתחו החל ביום הקובע וכן לגבי ריביח
 על פקדונות אחרים בתאגיד בנקאי שנפתחו החל בשנת המם

.1991 

 סעיפים 123א עד 123ג מאמצים בעיקרם את ההוראות
 שנקבעו בתקש׳יח לגבי מלכרי״ם, קופות גמל וחברות
 ביטוח, וכוללים בנוסף לכך הוראות לענין מיסוי ריבית בידי
 יחיד. הסעיפים יכנסו לתוקף רטרואקטיבית מהיום הקובע

 והם יבואו במקום ההוראות שנקבעו בתקש״ח.

 בסעיף 123א המוצע נקבעה תבות במם על הריווח
 הריאלי מריבית שנצמחה החל ביום הקובע למוסד ציבורי,
 לרשות מקומית, לקופת גמל, למפעל הפיס וכן לגופים שדינם
 כדין המדינה למעט בנק ישראל, וכל גוף הפטור ממס מכח

 אמנה שבינו לבין ממשלת ישראל.
 לגבי ריבית על איגרת תוב שהונפקה לפני היום הקובע
 שיעור המס יהיה זה שנקבע בדין לאותה איגרת. לגבי ריבית
 על איגרת חוב מיועדת של קופת גמל אף אס הונפקה לפני
 היום הקובע ולגבי ריבית אתרת, שיעור המם יהיה 20%. דרך

 ׳חישוב הריווח הריאלי תיקבע בתקנות.

, עמ׳ 52. ז  u ם׳׳ח התשט״

 ״ ס׳׳ח התשכ״א, עמ׳ 84.
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חסת 123 ג. (א) בסעיף זה - ו סה המי  הכנ
ות מבוטח י  לזכו

וח ריאלי המיוחס לזכויות מבוטח״ -  ״רו

ת  (1) בפוליסת ביטוח לפיה משתתף המבוטח ברווחי תיק השקעו
ת הביטוח ר ב ח בית שהיה ל  החברה - חלק יחסי מהדיווח הריאלי מרי
 בשנת המס בהוספת חלק יחסי מהכנסת החברה מהשכרת בנין
ת נ ש  שבנתה, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, ושבניתו החלה ב
 המס 1991 או לאחר מכן, והכל בהתאם לחלקו של המבוטח בתיק

 ההשקעות;

 (2) בפוליסת ביטוח אחרת - חלק העתודה המתייחס לאותו
 מבוטח, מוכפל בשיעור הריבית שאישר המפקח על הביטוח

 לפוליסה האמורה:

 לענין זה -
 ״מפקח על הביטוח״ - כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,

: 1 4  התשמ״א-1981

עת ההכנסה החייבת ן לענין קבי  ״עתודה״ - עתודה שנלקחה בחשבו
ת המס: ת הביטוח בשנ ר ב ל ח  ש

ו ליסת הביטוח לגבי  (ב) הריווח הריאלי המיוחס לזכויות מבוטח שפו
ל 20% ללא זכות  הוצאה ביום הקובע או אחריו, יהא חייב במס בשיעור ש

 לניכוי, לזיכוי, להפחחה, לקיזוז או לפטור.

קבע ת ביטוח מעבר לסכום שנ ר ב ח  (ג) הגדיל מבוטח את תשלומיו ל
 בפוליסה כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המדד, יראו לענין סעיף זה את סכום
 ההפרש כפוליסה חדשה שהוצאה לאחר היום הקובע ויחולו עליה הוראות סעיף

 זה.
ד האוצר יקבע בכללים אח דרך חישוב הריווח הריאלי המיוחם  (ד) ש
ת המס לפקיד השומה ואת הדו״חות שיוגשו ר ב ע  לזכויות מבוטח, את מועדי ה

ת הביטוח. ר ב ת וניכוי המס בידי ח בי  לפקיד השומה לגבי תשלום הרי
ות מהוראות כל דין לענין חישוב  (ה) אין באמור בסעיף זה כדי לשנ

ת ביטוח. ר ב  הכנסתה החייבת של ח

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בסעיף 123ג מוצע לקבוע את חבות המם על הכנסה
 המיותסת לזכויות מבוטח בחברת ביטוח. על הכנסה זו יוטל
 מם בשיעור 20%, ללא זכות לניכוי, לזיכוי, לקיזוז, לפטור,

 או להפחתה כלשהם.

 ייחוס הריווח הריאלי למבוטח ייקבע בהתאם לתכניות
 הביטוח השונות.

 בתכנית שבה הפוליסה משתתפת ברווחים, חישוב
 הריווח הריאלי ייעשה כמו בקופת גמל רגילה, הואיל וגם בה
 הרווחים שנצברים על תיק ההשקעות מיוחסים בהתאמה

 למבוטחים.

 בתכנית שבה הפוליסה איננה משתתפת ברווחים,
 הריווח הריאלי מריבית יהיה מכפלת שיעור הריבית שקבע
 הממונה על שוק ההון לפוליסה של המבוטח, בסכום העתודה

 המתייחם לאותו מבוטח.

 הוראה זו לא תחול על ריבית הפטורה ממם בידי תושבי
 חוץ, על ריבית המשתלמת על פקדון שהכספים שבו מקורם
 בפיצויים לנפגעי הנאצים, ועל ריבית המשתלמת לעולים

 חדשים על פקדון במטבע חוץ.

 כמו כן לא יחול סעיף זה על נישום שחלות עליו הודאות
 פרק ב׳ לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),
 התשמ״ה-1985, הואיל והטיפול בהכנסות מנכסים פיננסים

 של נישום כאמור נעשה במסגרת הפרק האמור.

 על מנת ששיעור המס על יחידים יהיה זהה גם לגבי
 השקעתם בדרך של רכישת תעודות השתתפות בקרן נאמנות,
 מוצע להחיל סעיף זה גם על קרן נאמנות. דין מיוחד יחול
 לגבי נישום בעל תעודת השתתפות שחל עליו פרק ב׳ לחוק

 התיאומים.

 ס״ח התשמ״א, עמי 208.
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 דמי נכיון

ב ו ת ח רו ג  אי
 בלתי צמודות

ל  123ד. על אף האמור בכל דין, על הכנסה מדמי נכיון ע
ק תיאומים ק ב׳ לחו ר ל נישום שלא חל עליו פ  איגרות חוב ש
ל 20%, ללא זכות  בשל אינפלציה יחול מם בשיעור ש

 לפטור, לניכוי, לזיכוי, לקיזוז או להפחתה.

 123ה. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת,
גרת חוב בלתי צמודה, שאינה ע כי לגבי אי  רשאי לקבו
ל הסכום  נושאת ריבית, והסכום המשתלם בפדיונה עולה ע
ת בי  ששולם בעדה, יראו את ההפרש בין שני הסכומים כרי
 ולא כדמי נכיון ורשאי הוא לקבוע את דרך חישוב הריבית

 האמורה ומועד תשלום המס בשלה.״:

 (26) בסעיף 125א, במקום ״על פי סעיף 9(7א)״ יבוא ״ממם״;

 (27) אחרי סעיף 129א לפקודה יבוא:

ל הכנסתה ל אף האמור בסעיפים 126 ו־127, ע  129ב. ע
ת ר ב ת בידי ח ל ה נ ת ל קופת גמל שאינה מ  החייבת מעסק ש
 ביטוח, מהשכרת בנין שבנתה בין בעצמה ובין באמצעות
ת המם 1991 או לאחר מכן, יחול נ ש  אחרים, ושבניתו החלה ב

 מס בשיעור של 20%.״:

 (28) בסעיף 130(א), בפסקה (1), במקום ״לצורך השומה״ יבוא ״לצורך ביצוע
ת סו ובעת מעסק או ממשלח יד״ יבוא ״לגי:י הכנ  פקודה זו״, במקום ״של הכנסה הנ
ת מוסד ציבורי ו ב ר ל הנישום״, ובסופה יבוא ״בפסקה זו, ״נישום״ - ל  ותקבולים ש
ת מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, לרבו  כהגדרתו בסעיף 9(2) ו

״; . 1 5 1976-  התשל״ו

ן סה ממקרקעי  ״הכנ
פת• גמל  בידי קו

 בניו שבנו בעצמן או באמצעות אחרים ישבניתו החלה בשנת
 המס 1991 או לאחר מכן. שיעור מס זה הינו זהה לשיעור המס
 שיחול על הכנסות ריבית של קופות גמל, ובדרך זו לא תהיה

 העדפת מם לגבי,השקעה בתחום זה או אחר.

 (כא) להסקה (28) - תיקון סעיף 130 לפקודה

 סעיף 130 בנוסחו הנוכחי מעניק לנציב מס הכנסה
 סמכות להורות על ניהול פנקסים אך ורק לגבי הכנסדח
 שמקורן בעסק או משלח יד. לגבי הכנסות ותקבולים אחרים

 איו חובת ניהול פנקסים.

 מוצע להרחיב את סמכות הנציב ולאפשר לו להורות על
 ניהול פנקסים גם לגבי הכנסה שאינה מעסק או ממשלח יד.

 כמו כן מוצע לקבוע כי הסעיף יחול לא רק לגבי נישום
 כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה (כלומר, מי שהיתה לו הכנסה
 בשנת המם), אלא גם לגבי מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף
 9(2) ומלכ״ר כהגדרתו בחוק מס ערד מוסף שקיבלו תקבולים
 שאינם הכנסה. בדרך זו יובהר כי ניתן לחייב בניהול ספרים
 גם את הגופים האמורים הטוענים היום כי התקבולים שהם
 מקבלים אינם הכנסה בידם וכי לא ניתן לחייבם בניהול

 ספרים.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 123ד לפקודה

 מוצע להוסיף סעיף חדש לפקודה שיסומן 123ד, ובו
 ייקבע כי על הכנסה מדמי נכיון על איגרות חוב של נישום
 שלא חל עליו פרק ב׳ לחוק תיאומים בשל אינפלציה יחול מס
 בשיעור של 20%, ללא זבות לפטור, לניכוי, לזיכוי, לקיזוז,

 או להפחתה כלשהם.

 סעיף 123ה לפקודה

 מוצע להוסיף סעיף חדש לפקודה שיסומן 123ה. הסעיף
 יסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים, לקבוע לגבי
 איגרוח חוב בלתי צמודות שאינן נושאות ריבית והסכום
 המשתלם בפדיונן עולה על הסכום ששולם בעדן, כי יראו את
 ההפרש לא כדמי נכיון אלא כריבית. כתוצאה מכך המס על
 ההפרש לא ישולם בעת ההנפקה אלא במועד שייקבע־בתקנות

 ובדרך חישוב שתיקבע גם היא בתקנות.

 (כ) לפסקה (27) - הוספת סעיף 129ב לפקודה

 כדי לעודד את קופות הגמל להיכנס לתחום הבניה
 להשכרה, מוצע לקבוע כי קופות גמל תהיינה חייבות במס
 מוגבל בשיעור של 20% לגבי הכנסתן מעסק של השכרת

, עמי 52. ח החשל״ו ״ 1 ס 5 
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/ המלים ״כמשמעותו בסעיף 32(9)״ - ך מ ו ל ה י  (29) בסעיף 130א, בהגדרת ״
 יימחקו:

 (30) בסעיף 134א, בסופו יבוא:

בל הכנסה הפטורה ממם לפי חוק מם הכבםה (פטור ממס על  ״(4) מי שקי
סתו 1 - לגבי הכנ (הוראת שעה), התש׳ץ־־61990 ם) רי ו  הכנסה מהשכרת דירת מג

 האמורה!

קבע לגביה שיעור מס סופי, ללא זכות לניכוי, בל הכנסה שנ  (5) מי שקי
 לזיכוי, להפחתה, לקיזוז או לפטור כלשהם, והמס עליה נוכה במקור - לגבי

 הכנסתו האמורה.״:

 (31) אחרי סעיף 160 יבוא:

ל הכנסה לפי סעיף 3(ה1) ם 160א. (א) עובד ששילם מס ע ר מ  ״החז

ו זכאי לקיצבה ננ ב פרישה והוא אי ק בל מענק ע 7 ואשר לא קי 3 י ״  י
פת העבודה בשלה שילם את המס, יהיה זכאי ל תקו ש  ב
וסף בשלושת  להחזר מס בסכום השווה לסכום המס הנ
 החודשים האחרונים שקדמו לפרישתו מחולק בשלוש ומו
 כפל במספר חודשי העבודה שלגביהם שילם סכום מס נוסף:

ני - סכום השווה  לענין זה, ״סכום מס נוסף״ בחודש פלו
 להכנסה שנזקפה לעובד באותו חודש לפי סעיף 3(ה1),
ל פי סעיף 47 לאותו חודש  בניכוי הסכום שנוכה ממנו ע

ת המס. נ ש ל העובד ב  ומוכפל בשיעור המס השולי ש

ר ע בכללים כי עובד כאמו  (ב) הנציב רשאי לקבו
ים, יהא בל קיצבה או מענק פרישה חלקי  בסעיף קטן(א) שקי
ם ר מס חלקי בסכו , להחז  זכאי, על אף האמור בסעיף קטן(א)

 ובתנאים שיקבע.״:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (כג) לפסקה (27) - הוספת סעיף 160א לפקודה

 מוצע לקבוע כי עובד שחויב במס בשל הפרשות מעבידו
 לקופת גמל או בשל זכויות לפנסיה תקציבית שנצברו לו
 ולאחר פרישתו לא קיבל פיצויים והוא אינו זכאי לקיצבה
 בשל אותה תקופת עבודה, יהא זכאי להחזר סכום השווה
 לממוצע המם הנוסף ששילם בשלושת חדשי עבודתו
 האחרונים, מוכפל במספר החדשים בשלהם שילם מס נוסף
 כאמור: ״מס נוסף״ לענין זה הוא המס ששילם על ההפרש
 שבץ ההכנסה שנזקפה לו לפי סעיף 3(ה1) לבין סכום הניכוי

 לפי סעיף 47.

 (כב) לפסקה (30) - תיהיז סעיף 134א לפקודה

 סעיף 134א מסמיך את שר האוצר לפטור מחובת הגשת
 דו״ח םוגי נישומים המנויים בו.

 מוצע להרחיב את הסעיף ולהסמיך את השר לפטור
 מחובת הגשת דו״ח גם מי שקיבל הכנסה משכר דירה הפסורה
 ממם, וכן מי שקיבל הכנסה שנקבע לה שיעור מס סופי, ללא

 זכות לפטור, לניכוי, להפחתה, והמס נוכה במקור.

ח התש־׳ן, עמי 148. ״  *' ס
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 (32) בסעיף 161(א) לפקודה -

 (א) במקום פסקה (2) יבוא:

ר בשיעור בית על איגרות חוב, ינכה מס במקו  ״(2) מי שמשלם רי
ל הכנסת!״; ת באישור ועדת הכספים ש ו ר האוצר בתקנ  שיקבע ש

 (ב) פסקה (3) - תימחק!

 (ג) בפסקה (3א), המלים ״לתושב ישראל״ - יימחקו;

 (ד) במקום פסקה (5) יבוא:

ת דמי נכיון:״; ו ב ר בית״ - ל  ״(5) בסעיף זה, ״רי

 (33) בםעיף 164 -

ל פי סעיפים ר ע ב היוון קיצבה שאינו פטו ק  (1) המלים ״של סכום המתקבל ע
 9א או 9ב״ - יימחקו:

ל הכנסה שחלים  (2) במקום ״סעיף 2(5)״ יבוא ״סעיפים 2(5), 3( יא), או ש
 עליה סעיפים 123א עד 123ה,״;

 (34) בסעיף 165(ב), המלים ?כמשמעותו בסעיף 32(9)״ - יימחקו;

 (35) בסעיף 175(ג), המלים ״כמשמעותו בסעיף 32(9)״ - יימחקו:

 (36) בסעיף 224א -

 (1) האמור בסעיף יסומן(א), אחרי ״לפי הסעיפים 215 עד 220״ יבוא ״או לפי
ל הנהלתו״  כל חיקוק אחר הדן בהטלת מס או תשלום חובה, שהנציב ממונה ע

 ואחרי ״של אותו חבר״ יבוא ״(להלן - בעל תפקיד),״;

 (2) בסופו יבוא:

ל ע ר וכי ב ב ח ל שליטה ב ע ל ב  ״(ב) הוכח כי העבירה נעברה בידיעתו ש
 השליטה לא נקט את כל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה,

ל השליטה כאשם בביצוע העבירה. ע  יראו גם אח ב

ל בעל תפקיד ס או כופר כסף שהוטל ע נ י־אדם ק  (ג) שילם חבריבנ
 שרואים אותו כאשם בביצוע עבירה לפי סעיף קטן (א), או על בעל
, דינו קנס ( ב )  שליטה שרואים אותו כאשם בביצוע העבירה לפי סעיף קטן

 בסכום השווה לפי שלושה מסכום הקנס או הכופר ששילם.״:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הכנסה המתקבלת עקב זכיה בפרס בהגרלה או לפי סעיף
 3(יא) לפקודה, ובן הכנסות שחלות עליהן הוראות סעיפים

 123א עד 123ה.

 (כו) לפסקה (36) - תיקון סעיף 224א לפקודה

 סעיף 224א לפקודה קובע כי אם עבר חבר־בני־אדם
-עבירה לפי הסעיפים 215 עד 220 לפקודה, יראו כאשם
 בביצוע העבירה גם כל אדם שבשעת ביצוע העבירה היה בעל
 תפקיד כהגדרתו בסעיף, אלא אם כן הוכח כי העבירה נעברה
 שלא בידיעתו, או כי נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע

 את ביצוע העבירה.

 (כד) לפסקה (32) - תיקון סעיף 161 לפקודה

 לאור שינוי שיעורי המם החלים על ריבית על איגרות
 תוב, יש צורך לשנות את ההוראות הקבועות לגבי חובת

 הנימי במקור, החלה לגבי משלמי הכנסות אלה.

 מוצע להסמיך את שר האוצר באישור ועדת הכספים של
 הכנסת לקבוע את שיעור הניכוי במקור על הכנסות אלו.

 (כה) לפסקה (33) - תיקח־ סעיף 164 לפקודה

 סעיף 164 קובע חובת ניכוי במקור מסוגי הכנסות
 המנויות בו. מוצע להוסיף להכנסות המנויות בסעיף גם
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ת לעניו סעיף ו נ ע בתק  (ב) שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבו

 קטן (א) -

ת כאמור: ו פות מעבר שייקבעו בתקנ  (1) שינויים ותיאומים שיחולו בתקו

ל גם בתקופה  (2) שהוראות בפקודה ששונו מכוח סעיף קטן (א) ימשיכו לחו
ל  שתחילתה ביום ט״ו בטבת התשנ״א(1 בינואר 1991) (בסעיף זה - יום התחילה), ע
י יום התחילה, והכל  הכנסה שנצמחה^לפני יום התחילה או המתייחסת לתקופה שלפנ

ת כאמור. ו  בשינויים ותיאומים שייקבעו בתקנ

, (2)(ד)(2), (2)(ה) ( ג , (2)(א) עד( (1 ת( א) לעניו פסקאו )  (ג) (1) תחילתו של סעיף קטן
) עד 7 ) , ( ט ) ד , (6)(ז) ע , (6)(א)(2) ו־(3), (6)(ה) לעניו פסקה(14) ) עד(5) 3 ) , ( ז ) ד  ע
(26) עד  (20), (21)(א),(23), (24), (25) לעניו סעיף 123, (25) לענין סעיף 123ה,

 (29) ו־(31) עד (36) - החל ביום התחילה;

ת (2)(ד<(1<, (6<(ד<, (ה) לענין פסקה ) לענין פסקאו א ) ן ט  (2) תחילתו של סעיף ק
 (13)(ב), (25) לעניו סעיף 123א(א), (ג), (ד) וי(ה), (25) לעניו סעיפים 123ב
 ו־123ג(א), (ב), (ד) ו־(ה) - החל כיום כ״ד באלול התש״ן (14 בספטמבר 1990)

 (בסעיף זה ־ היום הקובע);

ת והפרשי הצמדה בי  (3) . תחילתן של פסקאות (6)(א)(1) ו־6(ב) לסעיף 1 לגבי רי
ל איגרות חוב שהונפקו החל ביום  שנצמחו החל ביום הקובע, לגבי דמי נכיון ע

 החחילה ולגבי דמי נכיון אחרים שנצמחו או שולמו החל ביום התחילה:

 (4) תחילתה של פסקה (6)(ג) החל ביום התחילה:

ת לענין סעיף 9(16) ו נ  (5) תחילתה של פסקה (6)(ו) במועד שבו יכנסו לתוקף תק
 לפקודה: י

 (6) תחילתה של פסקה (21)(ב) - לגבי מכירות שיהיו החל ביום התחילה:

 (7) תחילתה של פסקה (22) לגבי מניות שנרשמו למסחר התל ביום התחילה:

ת שנצמחה החל ביום בי  (8) תחילתה של פסקה(25) לענין סעיף 123א(ב) - לגבי רי
 הקובע;

 (9) תחילתה של פסקה(25) לענין סעיף 125ג(ג) - לגבי הגדלה שנעשתה החל ביום
 התחילה:

 (10) תחילחה של פסקה (25) לענין סעיף 125ד - לגבי דמי נכיון על איגרוח חוב
 שהונפקו החל ביום התחילה.

ר ב ס י ה ר  ב

 תפקיד או על בעל שליטה, בנסיבות האמורות, יראו זאת
 כעבירה שהעונש כשלה הוא קנס בסכום של פי שלושה
 מסכום הקנס או הכופר ששולם בידי אותו וובר־בני־אדם.

 הוראה זו תסייע להגשמת כוונת המחוקק לפיה בעל
 התפקיד או בעל השליטה ישאו בעצמם בעונש בשל ביצוע

 העבירה.

 הוראה דומה קיימת כיום בפקודת־ התעבורה.

 מוצע לקבוע כי יראו כאשם בביצוע העבירה גם בעל
 שליטה בחבריבני־אדם, אם הוכח כי העבירה נעברה בידיעתו
 או כי לא נקט את כל האמצעים הסבירים להבטחת מניעתה.

 כמו כן מוצע לקבוע כי אם ישלם חבר־בנייאדם קנס
 שהוטל על בעל תפקיד או על בעל שליטה שלפי הוראות
 הסעיף רואים אותם כאשמים בביצוע העבירה, בין אם הקנס
 הוםל לפי חוק העבירות המנהליות ובין אם הטילו בית
 המשפט או אם ישלם חבריבני־אדם כופר כסף שהוטל על בעל

״א, 21.11.1990 ו התשנ ל ס כ ת חוק 2020, ד׳ ב  46 הצעו



1 י- תיקון חוק 7  9. (א) בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-1985
 תיאומים בשל

 (1) בסעיף 6 - אינפלציה

גד , במקום ״רק כנגד ריווח מניירות ערך״ יבוא ״רק כנ ( ג ) ן ט  (1) בסעיף ק
 ריווח ריאלי מניירות ערך״ ואחרי הגדרת ״ההפרש הריאלי מניירות ערך״

 יבוא:

 ״״ריווח ריאלי מניירות ערך״ - הפרש ריאלי מניירות ערך כשהסכום הוא
 סכום שלילי.״!

 (2) בסעיף קטן (ד), פסקה (3) - תימחק:

 (3) בסעיף קטן (ו), פסקה (3) - תימחק:

 (4) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

 ״(ז) (1) נישום רשאי לבקש שהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה) לא
 יחולו עליו החל בשנת מם פלונית, ובלבד שהבקשה הגיעה לפקיד

ת מס: נ  השומה לא יאוחר מי30 ימים לפני תחילת אוחה ש

 (2) ביקש נישום כאמור בפסקה (1), לא יחולו הוראות סעיפים
ל ניירות הערך שלו בשנת המס האמורה עד ה) על כ ם(א) עד( י  קטנ
ל ת המם שבה הודיע לפקיד השומה ע  תום 5 שנות מס או עד תום שנ

, לפי המאוחר!  כך שהוא מבטל את בקשתו

ני ל נישום פלו ה) ע ם(א) עד( י לת סעיפים קטנ  (3) בתקופת אי תחו
ירות י  לא יהיה הנישום זכאי לפטור לפי סעיף 97 לפקודה ויראו את נ
ן לת התקופה כאילו נרכשו בידו ביום האחרו  הערך שהיו בידיו בתחי
רסה כהגדרתו פת אי התחולה, במחיר הבו ת המס שקדמה לתקו  לשנ
ל פת אי התחולה חלק מסוג מסויים ש : מכר בתקו ( ב ) ן ט  בסעיף ק
 ניירות ערך שבידו, יראו כאילו מכר אותם לפי סדר רכישתם:

) וביטל את בקשתו ובשל כך 1  (4) נישום שביקש כאמור בפסקה(
נית, יראוהו כאילו  חל סעיף זה על ניירות הערך שלו החל בשנה פלו
ת המם שקדמה לאותה נ ש  מכר את ניירות הערך ביום האחרון ל

רסה כהגדרתו בסעיף קטן (ב).  שנה, במחיר הבו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ואולם, כיום החיוב במס לא חל לגבי מניות שליטה - אם
 הנישום ביקש שסעיף 6 לא יחול לגביהן. כמו כן, החיוב במס
 לא חל על ניירות ערך שהוחזקו בידי הנישום במהלך כל שנת

 המס.

 מוצע לתקן את הסעיף ולקבוע כי נישום שחל עליו פרק
 ב׳ לחוק תיאומים בשל אינפלציה, יחוייב במם על בל ניירות
 הערך שלו הנסחרים בבורסה, גם אם הוחזקו בידיו בכל שנת

 המם וגם אם ניירות הערך הם מניות שליטה בידיו.

 2. לסעיף 9 - חוק מפ הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),
 התשמ׳׳ה-1985

 לםעיף קטן(א)(1) - תיקון סעיף 6 לחוק התיאומים

 סעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),
 התשמ״ה-1985, קובע חיוב במס על עלייח עדך של ניירות
 ערך נסחרים בבורסה, לגבי נישום שחלות עליו הוראות פרק

 ב׳ לחוק האמור.

 0״ח התשמ״ה, עמי 172.

 הצעות חדק 2020, ד׳ בכסלו התשנ״א, 21.11.1990 47



ל הכנסת, רשאי לקבוע  (5) שר האוצר, באישור ועדת הכספים ש
 כי לגבי נייר ערך שנרשם למסחר בבורסה, המס המתייחס לתקופה
ע בפסקה (4) אלא  שקדמה לרישומו כאמור לא ישולם במועד הקבו
ח ו נ ק ת  במועד אחר שיקבע, והכל בכפוף לתנאים שייקבעו ב

 כאמור.״:

ספת ב׳ -  (2) בסעיף 1 לתו

 (1) פסקה (ג) - תימתק:

 (2) במקום פסקה (3) יבוא:

ף 6(ז), כל  ״(3) (א) ניירות ערך של נישום שהגיש בקשה כאמור בסעי
 עוד לא תלות עליו הוראות סעיף 6!

 (ב) מילוות חובה:״;

ספח גי, פסקה (4) ־ תימחק:  (3) בסעיף 2 לתו

נואר 1991).  (ב) תחילתו של סעיף זה ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בי

ה פ י כ א ת ה ר ב ג ה , מסים עקיפים ו ן י - מקרקעי ק די: הסדרי מיפו ר  פ

1 (להלן - חוק מם שבח) - 8  10. (א) בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג-1963

 (1) סעיף 9א יסומן 9ב, ולפניו יבוא:

ל ת בנין ע י י  9א. (א) בלי לפגוע באמור בסעיף 9, בבנ
 מקרקעין שאינם מלאי עסקי כמשמעותו בסעיף 85 לפקודה
 בידי בעלם, יהא הבעלים חייב במס רכישה בשיעור שיקבע

ת באישור ועדת הכספים. ו  שר האוצר בתקנ

ן חוק  תיקו
 מס שבח
ן י ע ק ר ק  מ

 ״מס רכישה
יה ל בנ  ע

ר ב פ י ה ר ב  ד

 מניירות ערך ניתן יהיה לקיזוז אך ורק כבגד ריווח ריאלי
 מניירות ערך בשנים הבאות.

 כמו כן מוצע לקבוע שהוראות הסעיף יחולו על כל
 ניירות הערך הנסחרים בבורסה לרבות איגרות חוב

 שהנפיקה המדינה .

 3. לסעיף 10 - תיקון חוק מם שבח מקרקעין, התשכ״נ-
1963 

 (א) לפסקאות (1) ו־(2) - הוספת סעיף 9א לחוק
 ותיקון סעיף 17 לחוק

 לפי המצב החוקי הקיים, לגבי קרקעות הנרכשות
 ממינהל מקרקעי ישראל או מגופים אחרים לצורך בניה
 עצמיח, משולם מס הרכישה על שווי הקרקע בלבד, והקונה
 אינו משלם מס על הוצאות הפיתוח: זאת למרוח שלמעשה
 תשלום התמורה הוא הן עבור קרקע והן עבור הוצאות
 הפיתוח. הוא הדין לגבי שווי הוצאות הבניה שכיום לא חל
 עליהן מס רכישה, בהבדל ממי שקנה דירת מגורים והחייב
 בתשלום מס רכישה על שווי דירת המגורים, גם אם בעת

 הרכישה הדירה עדיין לא נבנתה.

 נישום כאמור יוכל לבחור בין שתי חלופות:

 (א) להחיל את הוראות סעיף 6 על ניירות הערך שלו,
 כלומר, לשלם מס מדי שנה על עליית הערך הריאלית של

 ניירות הערך, בין אם מכר אותם ובין אם לאו.

 (ב) לצאת מתחולת סעיף 6, ולשלם מס על ניירות
 הערך כעת מכירתם.

 נישום המבקש לצאת מתחולת סעיף 6 החל בשנת מס
 פלונית, חייב יה־יה להגיש בקשה לפקיד השומה לא יאוחר
 מ־30 ימים לפני תחילת אותה שנת מס. משהוגשה בקשה
 כאמור, לא יחולו עליו הוראות סעיף 6 עד שיחזור בו
 מבקשתו. נישום יוכל לחזור בו מבקשתו החל בתום 5 שנים
 שבהן לא חל עליו סעיף 6. חזר בו נישום מבקשתו, יחולו
 עליו הוראות סעיף 6 החל בשנת המס שלאחר השנה שבה
 הודיע לפקיד השומה שהוא חוזר בו כאמור ויראוהו כאילו

 מכר את כל ניירות הערך שלו באותו מועד.

 נישום שלא יודיע לפקיד השומה שהוא מבקש לצאת
 מתחולת סעיף 6, יחולו עליו הוראות סעיף 6.

 בנוסף לכל האמור מוצע לקבוע שההפרש הריאלי

, עמי 156. ג 1 סייח התשכ״ 8 
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ך 50 ימים מתחילת  (ב) מקדמת מס רכישה תשולם תו
יתרת המס תשולם בגמר הבניה.  הבניה ו

 (ג) המקדמה תהיה בשיעור משווי הקרקע כפי שנשוי-
ת בניה - פ ס ו ל ת נה לענין מם רכוש, ובמקרה ש  מה לאחרו
 בשיעור משווי הבניה, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור

ל הכנסת.  ועדת הכספים ש

ית בנין י ל בנ ) לא יחול ע א ) ן ט  (ד) האמור בסעיף ק
 בישוב הנמצא באזור פיתוח כמשמעותו בסעיף 8(2) לחוק

. 1 9  פיצויי פיטורין, התשכ״ג־1963

 (ה) בסעיף זה -

ך׳ ו״גמר בניה״ - כהגדרתם בחוק י / ״בנ ׳ ל ע ב  (1) ״
; 2 0  מם רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-1961

ן קיים י ת תוםפת לבנ ו ב ר ת בנין״ - ל י י  (2) ״בנ
ל ד^בנין הקיים.״; ל 1/3 מהשטח הכולל ש  העולה ע

ת ו ב ר ״ - ל ן  (2) בסעיף 17(א), בסופו יבוא ״לענין זה, ״שווי הזכות במקרקעי
 הוצאות פיתוח שאותן התחייב המוכר, ביום המכירה, לשלם.״;

 (3) סעיף 49ח יסומן 49ט ולפניו יבוא:

ל פרק זה, ת הקודמות ש ראו ל אף האמור. בהו ת 49ח. (א) ע ו ר ק ת י רו  ״די

ל 600,000 רת דירת מגורים ששווי מכירתה עולה ע  במכי
 שקלים חדשים, ומכירתה, היתה פטורה ממס ללא סעיף זה,
בלבד  יחוייב השבח הריאלי במס לפי הוראות סעיף 48א, ו
ל מהפחתת ב ק ת מ  שלא יחויב סכום שבח העולה על הסכום ה

 600,000 שקלים חדשים משווי המכירה.

ק ר ) יראוה לעניו פ א ) ן ט ף ק  (ב) מכירה כאמור בסעי
 זה כמכירה בפטור חלקי.

 (ג) הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו לפי שיעור
 עליית מדד המחירים לצרכן ב־16 בינואר, ב־16 באפריל,

ל שנה.׳׳; ־ כ  ב־16 ביולי וב־16 באוקטובר ב

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יחיד ללא הגבלת תקרת השווי. באופן זה פעמים מכירת דירת
 מגורים ששווי המכירה שלה גבוה נהנית מפטור ממס, בעוד
 שמכירת דירה בשווי נמוד, בנסיבות מםויימות, מתחייבת

 מטרת הצעת החוק הינה להשוות בין מי שבונה ביתו
 בבניה עצמית לבין מי שרכש דירה מוכנה.

 מוצע איפוא לקבוע כי מס רכישה ישולם על הוצאות
 בניה והוצאות פיתוח שהוצאו בידי בעל הקרקע. הוראה זו לא במס.

 תחול על קרקע שהינה מלאי עסקי לענין מס הכנסה, וכן לא
 על בניה בישוב באזור פיתוח כמשמעותו בסעיף 8(2) לחוק

 מטרת התיקון המוצע הינה לחייב במם את השבח
 הריאלי ממכירת דירות יקרות, וזאת לגבי הסכום העולה על
 פיצויי פיםורין, התשכ״ג-1963. 600,000 ש״ח. סכום זה יתואם מדי תקופה לפי שיעדר עליית

 המדד.
 (ב) לפסקה (3) ־ הוספת סעיף 49(ח)

 לפי הוראות החוק הקיים, ניתן פטור לדירת מגורים של

1 ס׳׳ח התעזכ״ג, עמי 136. 9 

2 ס׳׳ח התשכ״א, עסי 100. 0 
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. , ש ק ב  (ד) על אף האמור בסעיף 49א(א) רשאי מוכר ל
ך 4 שנים ממועד ההצהרה לפי סעיף 73, שמכירה  בתו
) לא תהיה פטורה ממם. א ) ן ט  שנתחייבה במס לפי סעיף ק

, ישלם בעת ( ד ) ן ט ף ק  (ה) ביקש מוכר כאמור בסעי
ספת בעת מהמכירה, בתו ו ת המם הנ ר ת  הגשת הבקשה את י

 הפרשי הצמדה וריבית בהתאם להוראות םעיף 94.״!

 (4) בסעיף 89(א), במקום ״שופט בית משפם מחוזי״ יבוא ״שופט, כמשמעותו בחוק
״; 2 1 נוסח משולב], התשמ״ד-1984  בתי המשפט [

קן ח כפי שתו ב ות את המועד הקבוע בסעיף 9א(ב) לחוק מס ש  (ב) שר האוצר רשאי לשנ
1 בינואר 1991) (להלן - יום ״א( יתו החלה לפני יום ט״ו בטבת התשנ י  בסעיף זה, לגבי בנין שבנ

 התחילה).

) לגבי בנין שבנייתו נסתיימה ביום התחילה או לאחר 1 « א ) ן ט  (ג) תחולתו של סעיף ק
 מכן;

 (ד) תחילתו של סעיף קטן (א) (2) עד (4) - החל ביום התחילה.

ן וזיק 11. (א) בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א-1961 -  תיקו
ת ו תפ ת משו ו ע ק ש ה  ל

ת (1) אחרי סעיף 35 יבוא: ו נ מ א נ  ב

ייגת תמשיך ל דין, קרן מסו כ ל אף האמור ב ן 35א. (א) ע  ׳•הכנסה ממקרקעי

ת להיחשב ככזו, אף אם היתה לה הכנסה ממכירה, החזקה, ג " י ס  ביי׳ קת מ
.  השכרה או שימוש במקרקעין

) יחולו שיעורי א ) ן ט ף ק  (ב) על הכנסה כאמור בסעי
 המס הקבועים בסעיפים 126 ו־127 לפקודה, או שיעורי מס

 מופחחים על פי כל דין למעט על פי חוק זה.״.

 (2) אחרי סעיף 38 יבוא:

ל אף האמור בסעיף 38, בעל יחידת השתת־ ת 38א. (א) ע ו פ ת ת ש ת ה ד ו ע ת  ״

י פות הרשומה בספרי נישום שחל עליו פרק ב׳ לחוק י פ ס ה כ מ י ^ ד ז  י

 נישום

בל מהקרן  התיאומים, יהיה חייב במס על סכומים שקי
ל גד המם המוטל ע  בשיעור החל עליו על פי כל דין ויזוכה כנ

 הכנסה זו בשיעור"של 25% מהסכומים שקיבל.

ואר 1991).״. נ  (ב) תחילתו של סעיף זה ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בי

ר כ ס י ה ר ב  ד

 4. לסעיף 11 - חוק להשקעות משותפות כנאמנות,
 התשכ״א-1961

 הסעיף מוצע על מנת לעודד קרנות נאמנות מסויגות
 להשקיע בעסקי הבניה, בלי לפגוע בהסבות הניתנות להן
 כקרנות מסויגות. האפשרות להשקיע בעסקי הבניה אינה
 כרוכה בתשלום מס מופחת, כדי לא ליצור העדפה לקרנות

 מסויגות על פני כל משקיע אחר בבניה.

 (ג) לפסקה 4 - תיקון סעיף 89

 לאור הלחץ הרב הקיים על ועדות הערר לפי חוק מס
 שבח מקרקעין, מוצע לקבוע כי יושב ראש הועדה יהיה שופט
 שמונה לפי חוק בתי המשפט, אך לאו דווקא שופט בית משפט

 מחוזי.

1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 195- 1 
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ת ד ו ק ו פ קי  תי
ס (גביה) י ס מ  ה

ן חוק קו  תי
מי ח הלאו טו  הבי

ן חוק קו  תי
ת גופים ו א ק ס  ע

ם י רי בו  צי

, אחרי סעיף 6 יבוא: 2 2 ה) גבי  12. בפקודת המסים (

, א 2 2 1 9 7 3 - ג ״ ל ש ת ח כספי 6א. סכומים המגיעים לסיעה לפי חוק מימון מפלגות, ה ז י ק  ״
ל פי דרישת סה או ע ל פי דרישת הנציב כהגדרתו בפקודת מס הכנ ת יקוזזו ע ו ג ל ! ן ן מ ו מ י  מ

ובה  המנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1976, לפי הענין, עד לג
 חוב מם סופי שיש לסיעה:

ל פי חוק מם כהגדרתו יבת בו ע  לענין זה, ״חוב מם סופי״ - סכום שהסיעה חי
ר והסיעה לא ו עוד זכות להשגה לערר, או לערעו  בסעיף 12ה(א), שאין לגבי

 קיבלה אישור מהנציב. או מהמנהל, לפי הענין, לשלמו בעתיד.״

, ( ב ) ן ט , בסעי$ ק 2 3 נוסח משולב], התשכ״ח־1968 ק הביטוח הלאומי [  13. בסעיף 139 לחו
 בפסקה "(1), אחרי ״הכנסה״ יבוא ״מס שהזכאי חייב בו לפי חוק מם רכוש וקרן פיצויים,

 התשכ״א-1961״.

- 2 4 ־1976 נות), התשל״ו ת גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבו  14. בסעיף 1 לחוק עסקאו

 (א) במקום הגדרת ״תושב ישראל״ יבוא:

 ״״תושב ישראל״ - כהגדרתו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה);״:

 (ב) בהגדרת ״גוף ציבורי״, בסופה יבוא:

 ״(6) כל המתקשר עם המדינה בחוזה בנייה, בין במישרין ובין בעקיפין, ושר
ע אותו כגוף ציבורי לענין זה בצו שיפורסם ברשומות;״; ב  האוצר ק

ל שליטה״ יבוא: ע ב  (ג) במקום הגדרת ״

 ״בעל שליטה״ - כהגדרתו בפקודה:״:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הוראת הסעיף הוכחה כיעילה ומוצע להרחיב את תחולתו גם
 לגבי חובות מס רכוש.

 7. לסעיף 14- חוק עסקאות נופים ציבוריים(אכיפת ניהול
 חשבונות), התשל״ו-6ד19

 תוק עסקאות גופים ציבוריים קובע כי גוף ציבורי
 כהגדרתו בחוק לא יתקשר עם תושב ישראל בעסקה למכירת
 נכס או למתן שירות לגוף הציבורי, אלא לאחר שהומצא למי
 שמייצג את הגוף הציבורי אישור מפקיד מורשה, מרואה
 חשבון או מיועץ מס המעיד כי אותו תושב מנהל את פנקסיו

 על פי החוק ומדווח על הכנסותיו על פי החוק.

 מוצע להרתיב את הגדרת ״הגוף הציבורי״, ולכלול בה
 כל אדם המחקשר עם המדינה בחוזה בניה, בין במישרין ובין
 בעקיפין, וששר האוצר הכריז עליו כעל גוף ציבורי לענין

 זה,

 5 לסעיף 12 - תיקון פקודת המסים (גביה)

 סעיף 15 לחוק מימון מפלגות, התשל״ג-1973, קובע כי:

 ״הסכומים המגיעים לסיעה לפי חוק זה אינם ניתנים
 לשעבוד או לעיקול״.

 כידוע תקציבן של המפלגות ממומן מאוצר המדינה. אין
 זה סביר כי מפלגות שלא שילמו את חובן למס ההכנסה
 ימשיכו לקבל כספים מאוצר המדינה, והמדינה לא תובל לקזז
 את חובותיהן כלפיה. לפיכך מוצע לתקן את פקודת המסים
 (גביה) ולקבוע כי סכומים המגיעים לסיעה לפי חוק מימון
 מפלגות יקוזזו על פי דרישת נציב מס הכנסה או המנהל
 כהגדרתו בחוק מע״מ, כנגד חובות מס סופיים שיש להן.

 6. לסעיף 13 - חוק הביטוח הלאומי [נופח משולב],
 התשכ״ח-1968

 סעיף 139 לחוק הביטוח הלאומי מאפשר לקזז קיצבת
 ילדים כנגד תובות מם הכנסה שהזכאי לקיצבת הילדים חייב.

. ק קל״ז ר  חוקי א״י, פ
, עמ׳ 52. ג ״ ל ש ת  סייח ה

ח, עמי 108. ׳  ס׳׳ח התשכ׳
, עמ׳ 280. ו ח החשל״ ״  ם
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 15. (א) כחוק מס ערך מוסף, התשל״ו־6ד19 -

 (1) האמור בסעיף 2 יסומן (א), ואחריו יבוא:

ר ועדת א) רשאי שר האוצר לקבוע, באישו )  ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן
ת אלה:  הכספים של הכנסת, שיעור מס אחר על עסקאו

יר תושב חוץ (להלן - תייר) בבית מלון, ושירותים  (1) לינה של תי
ב לינה כאמור: ג  נוספים שיקבע שר האוצר באישור כאמור, הניתנים א

 (2) (א) השכרת רכב מנועי פרטי לתייר לנהיגה עצמית;

ב מנועי פרסי או באוטובוס וכן כ ר  (ב) הסעת סיור של תייר ב
 אספקת ארוחות לתייר בידי המסיע אגב הסעה כאמור באוטובוס, בין אם

 הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין;

תר להשכרה או  והכל אם לכלי הרכב האמורים ניתן רשיון או הי
- ח ״ י ש ת ל מצרכים ושירותים, ה  להסעה כאמור, לפי חוק הפיקוח ע

.251958 

 (2) בסעיף 30(א), פםקאוח (8) וי(13) - בטלות?

 (3) במקום סעיף 106 יבוא:

ק ן חו  תיקו
ף ס ו ך מ ר  מס ע

ו ללא ר את נכסי  106. היה לנישום חוב מס והנישום העבי
תרו לו אמצעים לסילוק ו ת בלי שנ  תמורה או בתמורה חלקי
ת חיסולו ו ב ק ע  החוב האמור, או שנכסים הועברו כאמור ב
 של הנישום, ניתן יהיה לגבות את המס שהנישום חייב בו
גבו בלבד שלא י בות כאמור: ו בל את הנכסים בנסי  ממי שקי
בל ללא ותר משווי הנכסים שקי בל את הנכסים י  ממי שקי
 תמורה או מההפרש שבין התמורה החלקית ששילם לבין

 שווי הנכסים.״

ת מס י י ב  ״ג
ת מיוחדות ו ב י ס נ  ב

ר ב ס י ה ר ב  ד

 גם על מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שד האוצר,
 שלא נעשה בהם כל עיבוד, תל שיעור מס אפס.

 משמעות המיסוי בשיעור אפס הינה אי תשלום מס, אך
 זכאות לניכוי מס תשומות.

 לאור החלטת הממשלה להטיל מס בשיעור מופחת של
 8% בלבד על שירותי תיירות, מוצע להסמיך את שר האוצר,
 באישור ועדת הכספים של הכנסת, לסםות מהוראת סעיף 2

 בדבר שיעור מס אחד.

 לגבי ירקות ופירות ביטול פסקה(13) יכיא להטלת המס
 בשיעור הרגיל.

 פסקה (3)

 סעיף 106' לחוק מאפשר גביית חובות תאגיד שהתפרק,
 וטרם פירוקו העביר נכסים ללא תמורה או בתמורה חלקית,
 ממקבלי הנכםיס. בפקודת מס הכנסה קיים סעיף הקובע
 הוראות דומות - סעיף 119א, שהוראותיו הורחבו במסגרת

 סעיף 15

 פסקאות (1) ז־(2)
 סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל׳יו-1976, (להלן -

 חוק מע׳ימ), קובע:

 ״על עסקה בישראל ועל יבוא סובין יוטל מס ערך מוסף
 בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר
 האוצר בצו לאחד התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת״.

 םעיף 30 לחוק מע״מ מונה את סוגי העסקאות שהמס
 עליהן יהיה בשיעור אסם, ובהן שירותי תיירוח אלה:

 לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים שקבע שר
 האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הניתנים אגב
 לינה כאמור: השכרת רכב מבועי פרטי לתייר לנהיגה עצמית;
 הסעת סיור של תייר ברכב מנועי פרטי או באוטובוס וכן
 הספקת ארוחות לתייר בידי המסיע אגב הסעה כאמור
 באוטובוס, במישרין או בעקיפין: הולכת תייר בכלי טיס

 ממקום בישראל למקום אחר בישראל (פסקה (8)).

״ח, עמי 24. 2 ס״דו התשי 5 

21.11.1990 , א ״ נ ש ת ו ה ל ס כ ק 2020, ד׳ ב ת חו  52 הצעו



 (4) כסעיף 112א(א) -

 (א) כרישה, אחרי ״על עסקאות״ יבוא ״או מס תשומות״;

ת וקנסות״: בי ת הפרשי הצמדה, רי  (ב) בפסקה (1), בסופה יבוא ״לרבו

 (5) אחרי סעיף 112א יבוא:

ר לפי סעיף 83, רשאי בית  ״עיכוב הוזזרי 112ב. (א) הוגש ערעו
ם החזר מס , לעכב חשלו ר למנהל, לפי בקשתו ס המשפט להתי  מ

 המגיע למערער לפי חוק זה עד.אשר ישולם חוב מס המגיע
ם חת דעתו לתשלו בה להנ נתן ערו ר תי ש  ממנו כאמור או עד א
ת סו קנ ת ריבית, הפרשי הצמדה ו ו ב ר  המס הנקוב בשומה, ל

 עד ליום התשלום.

ר כי העוסק אינו חייב חוב מם קבע בערעו  (ב) נ
ת בי ספת רי כב בתו  כאמור - יוחזר לו סכום ההחזר שעו

 והפרשי הצמדה.״

 (6) במקום סעיף 119 יבוא:

ת לפיו או לפי חיקוק אחר ו  ״119. (א) נעברה עבירה לפי חוק זה או התקנ
עברה , והעבידה נ  המטיל מסים או תשלומי חובה שהמנהל ממונה על הנהלתו

ר ב ס ה י ר ב  ד

 (ג) לא שולם הסכום כאמור אל לא ניתבה הערובה, לפי
 הענין, רשאי בית משפט השלום, על פי בקשת המנהל, ליתן

 צו, אף שלא בפני העוסק -

 (1) על עיכוב יציאתו מהארץ!

 (2) על עיקול רכושו.

 (ד) שולם סכום כאמור או ניתנה ערובה, רשאי העוסק •
 להגיש השגה וערעור בדרך שמשיגים ומערערים על שומה

 לפי סעיף דד.״

 מוצע לתקן סעיף זה כלהלן:

 א. להרחיב את סמכות המנהל לכל מקרה בו יש חשש
 שהמס לא ייגבה, למשל, למקרה של חוב הנובע מניכוי מס

 תשומות שלא כדין.

 ב. להרחיב את סמכות המנהל לדרוש ערובה לא רק
 בגין המס המוגדר בסעיף 1 לחוק כקרן בלבד, אלא גם בגין

 ריבית, הצמדה וקנסות.

 צעדים אלה דרושים לשם העמקת הגביה.

 פסקה (5)
 מוצע לקבוע, כי לאחר שמוגש ערעור על שומה רשאי
 בית המשפט להתיר למנהל, לפי בקשתו, לעכב תשלום החזר
 מס המגיע למערער עד שישולם תוב המס או עד שתופקד
 ערובה לתשלומו. תיקון זה מיועד למנוע מצב לפיו יחזירו
 שלטונות מע״מ החזרים לנישום, אשר ערכאה שיפוטית כבד

 קבעה כי הוא חייב למע״מ חוב מס.

 תיקון זה גם ליחידים פושטי רגל. לצורך אחידות הנוסח מוצע
 לבטל את סעיף 106 לחוק מע״מ ולהתיל במע״מ את הוראת
 סעיף 119א לפקודת מם הכנסה. הדבר דרוש לשם מניעת
 התופעה, לפיה פשיטת דגל של יחיד או פירוק תאגיד סותמים

 את הגולל על אפשרות גביית המס המגיע ממנו.

ה (4) ק ס  פ

 סעיף 112א לחוק קובע:

 ״גביית מם במקרים מיוחדים

 112. (א) היתה למנהל סיבה לחשוש כי המס על עסקאות
 לא ישולם משום שיש בדעתו של עוסק לצאת מישראל או

 מחמת סיבה אתרת, דשאי הוא -

 (1) אם נעשתה לעוסק שומה לפי סעיף דד - לדרוש
 בהודעה בכתב שהעוסק יתן מיד ערובה, כדי הנחת דעתו של

 המנהל, לתשלום המס הנקוב בשומה;

 (2) אם לא נעשתה לעוסק שומה - לשום את המס
 שהעוסק חייב בו, לדעת המנהל, לפי סכום סביר בענין
 ולכלול בה גם את הפרשי ההצמדה, הריבית והקנסות שהוא

 חייב בהם.

 (ב)^ שומה שנעשחה לפי סעיף קטן <(א)(2), ימסור
 המנהל הודעה בכתב עליה, וכל סכום הרשום בה ישולם מיד

 עם מסירת ההודעה.

״א, 21.11.1990 53 ו החשנ ל ס כ ק 2020, ד ב ת חו  הצעו



ת ביצוע ע ב  בידי חבר־בני־אדם, מואגד או בלתי מואגד, יהיה אשם גם כל מי ש
, נאמן או בא ות או פקיד אחראי נ  העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבו
ל אותו הבר (להלן - בעל תפקיד) אם לא הוכיח אחת משתי אלה:  כוח ש

 (1) העבירה נעברה שלא בידיעתו:

 (2) הוא נקט את כל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.

 (ב) הוכח כי העבירה נעברה בידיעתו של בעל שליטה, וכי בעל השליטה לא
 נקט את כל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה, יראו גם את בעל
ל שליטה״ - כהגדרתו בסעיף ע ב  השליטה כאשם בביצוע העבירה. לענין זה, ״

 1 לפקודת מס הכנסה.

פר כסף שהוטל על בעל תפקיד שרואים  (ג) שילם תבר־בני־אדם קנס או כו
ל בעל שליטה שרואים ) או ע א ) ן ט  אותו כאשם בביצוע העבירה לפי סעיף ק
ם בסכום השווה לפי , דינו - קנ ( ב ) ן ט  אותו אשם בביצוע העבירה לפי סעיף ק

 שלושה מהסכום ששילם.״

1 ביוני 1991): חחילתן של ״א(  (ב) תחילחו של סעיף קטן(א)(1) ביום י״ט בסיון התשנ
תר הפסקאות בסעיף קטן (א) ביום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991).  י

- 2 6 ״ב-1952 ! חוק 16. בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי  תיקו
ה י  מס קנ

 (1) בסעיף 13(ג), המלים ״שיבואם חייב במם״ - יימחקו:

 (2) אחרי סעיף 29ג יבוא:

ת 29ד. הוראות סעיפים 106 ו־119 לחוק מם ערף מוסף יחולו, בשינויים ראו ת הו ל ו ח ת  ״

מ המחוייבים לפי הענין, לענין חוק זה.״ " ע ק מ י ז ו  מ

 מוצע א־פוא להרחיב את האפשרות הנתונה למנהל
 לעכב הוצאת טובין מפיקוח המכס עד לסילוק המס המגיע
 מהחייב על טובין מיבוא גם למצב שבו חוב המס מתייחס

 לטובין מייצור מקומי.

 פשהה (2)

 מוצע להחיל את הוראות סעיף 119א ו־224א לפקודת מם
 הכנסה, בשינויים המחוייבים, גם לענין חובות מם מכוח תוק

 מס קניה.

 סעיף 16

 פסקה (1)

 סעיף 13(ג) לחוק מס קניה קובע:

 ״המנהל רשאי לעכב הוצאתם של טובין מפיקיה המכס
 עד לסילוק מס המגיע מהחייב על טובין אלה או טובין אחרים

 שיבואם חייב במס.״

 קיימים עוסקים אשר חובות המס שלהם מתייחסים הן
 לטובין מיבוא והן לטובין מייצור מקומי. במצב זה אין כל
 סיבה לאבחנה הקיימת בחוק כיום בהפעלת הסנקציה של

 עיכוב טובין בשל אי תשלום חוב מס.

״ב, עמ׳ 344.  ס״ח התשי

״א, 21.11.1990 ו התשנ ל ס כ ת חוק 2020, ד׳ ב  54 הצעו



ראת שעה ת - הו רו ק ה׳: עדכון אג ר  פ

 17. בפרק זה - הגדרות

 ״אגרה״ - אגרה המשתלמת לפי חיקוק לאוצר המדינה:

 ״הוראות הצמדה״, לענין כל אגרה - הוראות בחיקוק בדבר שינוי סכום האגרה לפי שיעור
 העלייה או השינוי במדד המחירים לצרכן!

ת הצמדה: ראו ות את סכוס האגרה לפי הו  ״מועד עדכון״, לענין כל אגרה - המועד שבו יש לשנ

לתו נה לפני תחי ם האגרה לאחרו  ״מועד העדכון הקודם״, לעניו כל אגרה - המועד שבו שונה סכו
 של פרק זה:

 ״מועד העדכון החדש״, לענין כל אגרה - מועד העדכון החל בתום שנים עשר חדשים ממועד
 העדכון הקודם:

 ״התקופה הקובעת״, לענין בל אגרה - התקופה שבין מועד העדכון הקודם לבין מועד העדכון
 החדש:

ות את סכום האגרה לפי הוראות  ״מועד העדכון הבא״, לענין כל אגרה - המועד שבו יש לשנ
נה אחרי מועד העדכון החדש.  ההצמדה, לראשו

 18. על אף האמור בהוראות ההצמדה, יחולו ההוראות הבאות: שינוי הוראות

ו סכומי האגרה לפי הוראות ההצמדה: פה הקובעת, לא ישתנ  (1) בתקו

 (2) במועד העדכון החדש, יועלה סכום האגרה ב־10% ויעוגל לפי הכללים
 הקבועים בהוראות ההצמדה:

רסם , יראו את המדד שפו ו בכל מועד עדכון שלאחרי  (3) במועד העדכון הבא ו
, לענין הוראות נה לפני מועד העדכון החדש, כמדד היסודי או הבסיסי  לאחרו

 ההצמדה.

ל פי הוראות שמירת דיניפ נה בחוק לקבוע שיעורי אגרה שלא ע  19. אין בפרק זה כדי לגרוע מסמכות הנתו
 הצמדה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על אף שעדיף היה לכאורה לקבוע שיטת עדכון התואמת
 את עליות המחירים לפי סל תשומות רלוונטי המשתנה
 בהתאמה לסוג האגרה, הוחלט בשלב ראשון לקבוע שיעור
 עדכון אחיד לכל האגרות, וזאת בשל האופי הנסיוני של הצעד
 הננקם, מחד גיסא, ובשל הקושי בניסוח מילולי של נוסחאות
 עדכון דיפרנציאליות שיותאמו לעשרות סוגי אגרות שונים,

 מאידך גיסא.

 החוק ייקבע כהוראת שעה, ושיטח העדכון החדשה
 תיבחן במשך שנת הפעלתה, מתוך מגמה לבםל בהדרגה את
 שיטות ההצמדה האוטומטיות, שלהן השפעה שלילית על

 האינפלציה.

פ האטת קצב האינפלציה שהחלה להסתמן פי  פעי
 17 עד 19 במתצית השניה של שנת 1989, עלולה להי
 כלם עקב הסדרי הצמדה שונים הקיימים במשק. מטרת פרק
 זה היא לטפל בהסדרי ההצמדה ועדכון אוטומטיים של אגרות

 המשתלמות לאוצר המדינה.

 מוצע לקבוע לאגרות אלה שיעור עדכון אחיד של 10%,
 תוך השעיית הוראות ההצמדה למדד, הקבועות בתקנות

 השונות.

 צעד זה, מעבר למשמעות ההצהרתית שבו, ימתן את
 עליות המחירים במשק ויביא להאטה נוספת של קצב

 האינפלציה.

 יש להגיש כי מוצע להשעות רק הוראות עדכון
 ״־אוטומטיות, ואילו סמכות בחוק לקבוע או לשבות שיעורי

 אגרות תישאר בעינה.

55 21.11.1990 , א ״ נ ש ת ו ה ל ס כ ק 2020, ד׳ ב ת חו ו ע צ  ה



 פרק ר: יסודיות התקציב

ב  סימן אי: תיקון חול! יסודות התסצי

- 2 7 ן חוק 20. (א) בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985 קו  תי
ב י צ ק ת  יסודות ה

 (1) האמור בסעיף 3 יסומן (א), ואחריו יבוא:

ת סכום שיועד לגוף ב ההוצאה, לרבו קבע בתקצי  ״(ב) לא יוצא סכום שנ
ת לגבי אותה  שצויין בשמו, אלא בהתאם למדיניות הנהוגה בממשלה אותה ע

 מטרה ולאמות המידה המקובלות.״

 (2) אחרי סעיף 31א יבוא:

, בו ת בתקצי פ ת ת ש  ״המחאה או 31ב. תאגיד, או גוף אחר שהממשלה מ

ת תמיכה, מענק ל ב ק י לא ישעבד ולא ימחה לאחר את זכותו ל י 3  ״*
ב המדינה, אלא אם כן הותר ת אחרת מתקצי  או השתתפו
ת מקומית ר האוצר: רשו ת שיתקין ש ו  הדבר בהתאם לתקנ
 לא תשעבד ולא תמחה זכות כאמור אלא אם־כן הותר הדבר
ר האוצר בהסכמת שר הפנים.״ ת שיתקין ש ו  בהתאם לתקנ

 (3) אחרי סעיף 39א יבוא:

ת ותשלומי חובה אחרים המשתל־ ם 39ב. הטלת מסים, אגרו ת מסי ל ס ה  ״

ר ל ש רו ש ת מים לאוצר המדינה ושינוי שיעורים טעונים אישו י ר ג א  י

וסף לאישורים הדרושים לפי כל דין אחר.״  האוצר, בנ

ל המחאות הוב שהוסכם עליהן  (ב) אין בהוראות סעיף קטן(א)(2) כדי לפגוע בתקפן ש
ל חוק זה.  לפני תחילתו ש

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ולא ימחה או ישעבד את זכותו לקבלם לאחרים, כגון למי
 שנותן לו אשראי למטרות אחרות. המחאת זכות כזו יכולה
 לאפשר הרחבה תקציבית בלתי מתוכננת, וכן, אם הגוף
 ייקלע עקב כך לקשיים, ללחץ על תקציב המדינה לתוספת
 תמיכה למטרה שלה יועדה אזתה תמיכה מלכתחילה. מוצע
 איפוא לאסור כל המחאה או שעבוד כאלה. עם זאת, מוצע
 להסמיך את שר האוצר לקבוע כתקנות מקדים שבהם ניתן
 יהיה להמחות זכות לכספים, כגון כשמדובר בכספים שיש
 להם אישור תקציבי, וההמחאה מתייחסת לחוב המגיע תוך

 תקופה קצרה בתוך שנת התקציב השוטפת.

ה (3): ק ס פ  ל

 סעיף 2(ב) לחוק קובע כי לחוק תקציב שנתי יצורפו
 תחזית התקבולים זהמילוות. ואכן, תקציב בנד מעצם סיבו
 הן מצד הוצאות והן מצד הכנסות. שר האוצר ממונה על
 ביצועם של תוק יסודות התקציב ושל כל חוק תקציב שנתי.
 כשם שהוא אחראי לפיקוח על ההוצאות, כך צריכה להיות לו
 אחריות לפיקוח על ההכנסות. אחריות זו מחייבת סמכות.
 מוצע איפוא כי הטלת אגרות, היטלים או מסים חדשים או

 שינויים בשיעוריהם יהיו טעונים אישור שר האוצר.

 סעיף 20 לפסקה (1):

 סעיף 3 לחוק יסודות התקציב, החשמ״ה-1985, קובע
 כדלקמן:

 ״תקציב ההוצאה

 3. הממשלה רשאית להוציא בשנת כספים פלונית את
 הסכום הנקוב כהוצאה בחוק התקציב השנתי לאותה שנה.״

 מוצע לקבוע כי לא יוצא סכום כלשהו מתקציב המדינה,
 אלא בהתאם למדיניות ולאמות המידה הנהוגות בממשלה
 אותה עת לגבי הוצאת כספים למטרה שלה מיועד הסכום
 המוצא. הוראה זו תחול גם על סכומים שנקבעו כתכנית שבה

 נקוב שמו של מוסד או גוף כלשהו.

 מטרה ההודאה היא למנוע מצב שבז יועבדו כספים
 מתקציב המדינה למוסדות כלשהם, שלא לפי אמות מידה

 ברורות, גלויות ושוויוניות.

 לפסקה (2):
 מן הראוי שגוף המקבל מענק או השתתפות בהוצאות
 מתקציב המדינה, ישתמש בכספים אלה למטרות שלהם נועדו

ח התשמ״ה, עמי 60. ״ • 2 7 
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ן חדק קו  תי
ת ו נ ש ר פ  ה

דת ן פקו  תיקו
ת ו י ר י ע  ה

ק ן חו קו  תי
ת ו מי ת המקו ו י ו ש ר  ה

ת הכספים נ  סימן כ׳: שינוי ש

ת כספים״ יבוא: נ ש , במקום הגדרת ״ 2 8  21. בסעיף 3 לחוק הפרשנות, התשמ״א-1981

נית עד שלושים ואחד בדצמבר של אותה שנה: ת כספים״ - תקופה מאחד בינואר של שנה פלו  ״״שנ
לתו ו לפני תחי יתנ ל הגדרה זו גם על חיקוקים והוראות מינהל שנ ל אף האמור בסעיף 1 תחו  ע

 של חוק זה;״

- 2 9 ח חדש] ס ו :  22. בפקודת העיריות נ

 (1) בסעיף 205, במקום ״באפריל״ יבוא ״בינואר״:

 (2) בסעיף 214, במקום ״השלושים ואחד במרס והשלושים בספטמבר״ יבוא
 ״השלושים ביוני והשלושים ואחד בדצמבר״!

 (3) בסעיף 217, במקום ״בשלושים ואחד במרס וכן בשלושים בספטמבר״ יבוא
ל והשלושים  ״בשלושים ביוני ובשלושים ואחד בדצמבר״, ובמקום השלושים באפרי

נואר והשלושים ואחד ביולי״:  ואחד באוקטובר״ יבוא ״השלושים ואחד בי

ל״ יבוא ״האחד בינואר״;  (4) בסעיף 229, במקום ״האחד באפרי

 (5) בסעיף 276, במקום ״1 במרס״ יבוא ״1 בדצמבר״;

 (6) בסעיף 277, במקום ״15 במרס״ יבוא ״15 בדצמבר״.

יות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה),  23. בסעיף 1 לחוק הרשו
אר״ יבוא ״בחודש , כמקום ״בחודש פברו (1 , בהגדרת ״הפרשי הצמדה״, בפסקה( 3 0  התש״ם-1980

 נובמבר״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ״תקופה מאחד באפריל של שנה פלונית עד שלושים
 ואחד במרס של השנה שלאחריה״.

 תיקון הגדרה זו יביא באופן אוטומטי לתיקון בכל
 החיקוקים שבהם מופיע המונח ״שנת כספים״ ללא פירוט

 נוסף.

 סעיף 22 סעיף 205 לפקודת העיריוח קובע:

 ״שנת הכספים לכל העיריות תתחיל באתד באפריל של
 כל שנה.״

 סעיפים 214 ו־217 לפקודת העיריות קובעים שני
 תאריכים לסגירת חשבונותיה של עיריה.

 סעיף 229 לפקודת העיריות •קובע כי ״בסמוך ככל
 האפשר לאחר האחד באפריל של כל שנה יכין ראש העידיה
 דו־״ח מפורט על ניהול העיריה במשך שנים עשר החדשים

 שקדמו״.

 סימן ב׳:

 שנת התקציב והכספים של המדינה, של רשויות
 מקומיות ושל תאגידים שונים שהוקמו על פי דין, הינה עד כה
 מ*1 באפריל עד 31 במרס של השנה שלאחריה. שנת התקציב
 של כמה מועצות חקלאיות היא מ׳1 באוקטובר עד 30

 בספטמבר.

 שנת המם, שהיתה עד 1985 זהה לשנת התקציב, הפכה
 להיות חופפת לשנה הקלנדרית, היינו מ־1 בינואר עד 31

 בדצמבר, החל משנת 1987.

 שנת העסקים והמאזן של רוב הגופים הכלכליים בארץ
 חופפת אף היא את השנה הקלנדרית.

 מוצע כי שנת התקציב של המדינה, הרשויות המקומיות
 והתאגידים שהוקמו על פי חוק, תאוחד עם שנת המס
 והעסקים, החל מ־1992, וכי שנת המעבר תהיה תקופה של

 חשעה חדשים, מאפריל 1991 עד דצמבר 1991.

 פעיף 21 סעיף 3 לחוק הפרשנות, התשמ״א-1981,
 מגדיר ״שנת כספים״ כך:

 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 302.
וסח חדש 8, עמי 197. , נ נת ישראל  דיני מדי

.46 . , עמ׳  ס״ח התש״פ
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ואר״ יבוא נ , במקום ״בי 3 1  24. בסעיף 33(א) לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א-1961
ל״ יבוא ״בינואר״. בר״ ובמקום ״באפרי  ״באוקטו

בר״ יבוא קטו , במקום ״באו 3 2 1977- ת שדות התעופה, התשל״ז  25. בסעיף 37(א) לחוק רשו
ל״ יבוא ״בינואר״. גוסט״ ובמקום ״באפרי  ״באו

, במקום 3 3 ל אגוזי אדמה, התשי״ט-1959  26. בסעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק ש
ואר של השנה נ בר של אותה שנה״ יבוא ״בי  ״בספטמבר״ יבוא ״בדצמבר״ ובמקום ״באוקטו

 שאחריה״.

, במקום 3 4 ״ט־1959 ל ירקות, התשי  27. בסעיף 43(א< לחוק המועצה לייצור ולשיווק ש
בר״ יבוא ״בינואר״. קטו  ״באו

, במקום 3 5 ל (ייצור ושיווק), התשכ״ד-1963 ף הלו ק המועצה לענ  28. בסעיף 59(א) לחו
נואר״ ובמקום ״במרס״ יבוא ״בדצמבר״. ל״ יבוא ״בי  ״באפרי

ת כספים״ - , הגדרת ״שנ 3 6 1973- ר ושיווק), התשל״ג צו י י ת( רו  29. בסעיף 1 לחוק מועצת הפי
 תימחק.

מ חוק ק י  ת
ת הנמלים ו ש  ד

ת ו ב כ ר ה  ו

ק ן חו קו  תי
ת ת שדו ו ש  ר

ה פ ו ע ת  ה

ק ן חו ו ק י  ת
ר צו י י ה ל צ ע ו מ  ה

ל ק ש ו ו  ולשי
זי אדמה  אגו

ק ן חו קו  תי
ר צו י י  המועצה ל

ל ק ש ו ו  ולשי
ת ו ק ר  י

ן חוק קו  תי
ף נ ע  המועצה ל

ל ו ל  ה

ן חוק קו  תי
ת ו ר י פ עצת ח  מו
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 סעיף 25 סעיף ד3(א) לחוק רשות שדות התעופה,
 התשל״ז-ד197, קובע כי הרשות תכין ותגיש לשר התחבורה
 לאישורו, כל שנה עד 3.1 באוקטובר, את תקציבה לפעולותיה
 השוטפות וכן תכנית ותקציב פיתוח, לגבי שנת העסקים

 המתחילה באחד באפריל שלאחר מכן,

 סעיף 26 סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של
 אגוזי אדמה, התשי״ט-1959, קובע כי עד יום אחד בספטמבר
 של כל שנה תגיש המועצה לאישור השרים הצעת תקציב
 לתקופת השנה המתחילה באחד באוקטובר של אותה שנה.

ף 27 סעיף 43(א) לחוק המועצה לייצור ולשיווק של  סעי
 ירקות, התשי״ט-1959, קובע כי לפני אחד באוקטובר שבכל
 שנה תגיש המועצה לאישור השרים הצעת תקציב לתקופת

 השנה המתחילה באחד באוקטובר.

 סעיף 28 סעיף 59(א) לחוק המועצה לענף הלול(ייצור
 ושיווק), התשכ״ד-1963, קובע כי שנת התקציב של המועצה

 היא מ־1 באפריל עד 31 במרס.

 סעיף 29 כסעיף 1 לחוק מועצת הפירדת(ייצור ושיווק),
 התשל״ג-1973, הוגדרה ״שנת כספים״ כר: ״תקופה בת
 שנים עשר חדשים רצופים המתחילה במועד שקבעו השרים״.

 מוצע לבטל הגדרה זו, בך שהמונח ״שנת כספים״
 המופיע בסעיפי החוק יפורש לפי הגדרתו בחוק הפרשנות.

 סעיף 276 לפקודה קובע כי ״התלטת מועצה בדבר הטלת
 ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 1 במרס שלפני שנת
 הכספים שלגביה מוטלת הארנונה״, וסעיף 277 דישה
 לפקודה קובע כי ״המועצה תפרסם בתחום העיריה, לא יאותר
 מיום 15 במרס שלפני כל שנת כספים, הודעה בדבר שיעורי

 הארנונה שהתליטה עליהם ומועדי תשלומה״.

 מוצע להתאים את התאריכים הנקובים בסעיפים האמו
 רים לשנת הכספים הקלנדרית.

 סעיף 23 בתוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי
 הצמדה על תשלומי חובה), התש״ם-1980, נקבע כי ארנונה
 כללית המשתלמת על פי הסדר תשלומים תשולם כתוספת
 הפרשי הצמדה ״לפי שיעור העליה של המדד מן המדד
 שפורסם בחודש פברואר שקדם ליום החיוב, עד המדד שקדם

 למדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום״.

 לאור שינוי מועד תחילת שנת הכספים וקביעת שיעורי
 הארנונה יש לשנות אח חודש הבסיס להצמדה.

 סעיף 24 מעיף 33(א) לחוק רשות הנמלים והרכבות,
 התשכ״א-1961, קובע כי הרשות תכין ותגיש לממשלה עד
 31 בינואר את תקציבה לפעולותיה השוטפות וכן תכנית
 ותקציב פיתוח לשנת כספים המתחילה באחד באפריל שלאחר

 מכן.

ח החשכ״א, עמ׳ 145. ״ 3 ס 1 

, עמי 182. ז ׳ ח התשל׳ ״  ״ ס
 ס׳׳ח התשי״ט, עמי 76.

 י* סייח התשי״ט, עמ׳ 222.
, עמ׳ 12,  מ ם׳׳ת התשכ״ד

, עמ׳ 310. נ ״ ל ש ח 3 ם״ח ה 6 
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ן חוק קו  תי
צדי ת לםו  המועצו

ת רקו י ת ו ו ר י  פ
ר וייצוא) יצו י ) 

ם קי קו ה לחי ב ח ר  ה
ם  אחרי

ה ל ו ח  ת

ר ב ע ת מ ו א ר ו  ה
ת 1991 נ ש  ל

, 3 י ג-1973 ׳ ׳ ק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל  30. בסעיף 0049 לחו
 במקום ״באוקטובר״ יבוא ״בינואר״.

ל חיקוק, ובאישור ועדת הכספים ל ביצועו ש  31. שר האוצר רשאי, בהסכמת השר הממונה ע
ת העסקים או מונח כיוצא נ ת התקציב, ש ת הכספים, שנ פת שנ ות בצו את תקו ל הכנסת, לשנ  ש
ת התאומים הנדרשים כאמור ראת סעיף 21, לרבו  באלה, המצויינים באותו חיקוק, בהתאם להו

 בסעיף 33.

ת 1992. נ ש  32. סימן זה יחול החל ב

ת הכספים ב לשנ , התקצי 3 8 נה  33. (א) על אף האמור בסעיף 3(א)(2) לתוק־יסוד: משק המדי
ל תשעה חדשים.  1991 יהיה לתקופה ש

ת 1991, נ רך ש ת כספים״, לצו ת פרק זה, הביטוי ״שנ ר בכל חיקוק, לרבו  (ב) על אף האמו
 משמעו התקופה מאחד באפריל 1991 עד שלושים ואחד בדצמבר 1991.

ת ו נ ע בתק ל חיקוק, לקבו ר הממונה על ביצועו ש  (ג) שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם ש
ל פתה ש ת הכספים 1991, בהתחשב בתקו נ ש  הוראות המתאימות את הוראותיו של אותו חיקוק ל

 שנה זו.

ר ב ס י ת ר ב  ד

 קביעת שנת מעבר בת תשעה תדשים והתאמת הודאות
 ההיקוקים השונים לכד.

 סעיף 3(א)(2) לחוק־יסוד: משק המדינה קובע כי תקציב
 המדינה יהיה לשנה, ויש להתאים גם הוראה זו.

 ישנם חיקוקים שונים הקובעים הוראות הנגזרות מהיו
 תה של שנת הכספים תקופה של שנה שלמה, כגון הוראות
 כדבר דרכי הכנת תקציבים, מועדי תשלום אגרות ותמלוגים
 לשיעורים ומועדי הצמדה למדד. מוצע להסמיך את שר
 האוצר, בהתייעצות עם השר הממונה על ביצועו של כל
 חיקוק כאמור, להתאים את ההוראות לשנת המעבר בת

 תשעת התדשיס.

 סעיף 30 סעיף 49(א) לחוק המועצות למוצרי פירות
 וירקות (ייצור וייצוא), התשל״ג-3ד19, קובע כי שנת
 התקציב של המועצה תהא מיום אחד באוקטובר עד יום
 שלושים בספטמבר או תקופה רצופה אחרת של שנים עשר

 חדשים שקבע השר.

 סעיף 31 מוצע שאם יתברר כי קיים חיקוק נוסף שבו
 נקבעו הוראות בדבר שנת כספים או שנת תקציב או שנת
 עסקים וכיוצא באלה, יוסמך שר האוצר בהסכמת השר
 הממונה על ביצועו של אותו חיקוק, ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, להתאים את הוראותיו לשנת הכספים הקלנדרית

 ולשנת המעבר.

פים המעבר משנת כספים המתחילה כ־1 באפריל  סעי
 32 ו־33 לשנת כספים המתחילה ב־1 בינואר מחייב

, ענד 292.  י' ס׳׳וז התשל״ג
, עמי 206. ז 3 ס׳׳ח התשל״ז 8 

ו התשב׳׳א, 21.11.1990 59 ל ס כ ק 2020, ד׳ ב ת חו  הצעו



21.11.1990 , א ״ נ ש ת ו ה ל ס כ ק 2020, ד׳ ב ת חו  60 הצעו

ם י ל ש ו ר , י י ת ל ש מ מ ס ה י פ ד מ ס ב פ ד ו ה ס ו ו ל י צ ־ ר ד ס ם 0334-3030 "סודר ב י ש ד ם ח י ל ק ר 6.82 ש י ח מ  ה


