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 מתפרסמת כזה הצעת חוה מטעם ועדת הכשפים של הכנסת:

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 87), התשג"ב-1991* [489]

ף 130  1. בסעיף 130(א) לפקודת מס הכנסה', בפסקה (1), במקום ״לצורך השומה״ יבוא ״לצורך תיקון סעי
 ביצוע פקודה זר׳, במקום ״של הכנסה הנובעת מעסק או ממשלח יד״ יבוא ״לגבי הכנסות
 ותקבולים של הנישוס״, ובסופה יבוא ״בפסקה זד, ״נישום״ - לרבות מוסד ציבורי כהגדרתו
 בסעיף 9(2) ולרבות מוסד ללא כוונת ריווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-21976״.
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 הכנסה בשנת המס), אלא גם לגבי מוסד ציבורי כהגדרתו
 בסעיף 9(2) ומלכ״ר כהגדרתו בחוק מם ערך 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.

 חבר הכנסת אברהם שוחט

 סעיף 130 לפקודה בנוסחו הנוכחי מעניק לנציב מס
 הכנסה סמכות להורות על ניהול פנקסים אך ורק לגבי
 הכנסות שמקורן בעסק או במשלח יד. לגבי הכנסות

 ותקבולים אחרים אין חובת ניהול פנקסים.

 מוצע להרחיב את סמכות הנציב ולאפשר לד להורדת על
 ניהול פנקסים גם לגבי הכנסה שאינה מעסק אד ממשלח יד.

 כמו כן מוצע לקבוע כי הסעיף יחול לא רק לגבי נישום
 כהגדרתו בםעיף 1 לפקודת מם הכנסה(כלומר, מי שהיתה לד

״א (17 ביילי 1991). ב התשנ א ום ו׳ ב ם בי ה לועדת הכספי ר ב ע ו ב: ה ׳ ׳ נ  * הצעת חוק מס־ תתר
, עמ׳ 43. ב ״ נ ש ת ח חדש 6, עמ׳ 1120 ה״ו1, ה ס ו , נ  1 דיני מדיבת ישראל

, עמי 52. ו ׳ ח התשל׳ ״  2 ס

97 16.12.1991 , ב ״ נ ש ח ת ה ב ט ת חוק 2094, ט־ ב  הצעו



ת בזה הצעת חוק מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת: מ ס ר פ ת  מ

[490] *  חוק שידות המדינה (גימלאות) (תיקון מס׳ 34), התשנ״ב-ו99ו

נוסח משולב], התש״ל-1970> -  1. בסעיף 35 לחרק שירדת המדינה (גימלאות) [

 (1) בסעיף קטן (א)(2)(א), במקום ״60״ יבוא ״55״:

 (2) בסעיף קטן (א)(2)(ב), במקדם ״60״ יבוא ״55״;

 (3) בסעיף קטן (ו), במקום ״65״ יבוא ״60״.

נוסח משולב],  2. בסעיף 33(ד) לחוק שירדת הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) [
, במקום ״65״ •בוא ״55״. 2  התשמ״ה-1985

, ותחולתו גם לגבי מי שפרש לגימלאות  3. תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר פרסומו
.  לפני תחילתו

 תיקון סעיף 35

 תיקון חוק
 שירות הקבע

 בצבא הגנה
 לישראל (גימלאוח)

 תחילה ותחולה
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 מוצע לכך לתקך את החוק כדלקמן:

 (1) לעובד עד גיל 55 (במקום 60 כיום), ימשיכו
 ויפחיתו שני שלישים מהקצבה.

 (2) לעובד מעל גיל 55 (במקום 60 כיום), יופחת
 שליש מהקצבה בלבד.

 (3) לעובד שמלאו לו 60 שנה(במקום 65 כיוס), לא
 יופחת מקצבתו סכום כלשהו.

 (4) לגבי,גימלאי צה״ל והמשטרה, מוצע שהחל
 מגיל 55 (במקום 65 לפי החוק הקיים) לא
 תופחת קצבה כללי לגבי גימלאים כאמור עד
 גיל 55 ימשיד לנהוג המצב הקיים לפיו מנכים

 רק שליש מהקצבה.

 לפי המצב כיום, מי שמקבל קיצבת פרישה מהמדינה
 ועובד במדינה או כגוף הקבוע כחוק כ״קופה ציבורית״,
 מנוכים ממנו שני שלישים של הקצבה אם גילו פחות מגיל 60,

 ושליש מהקצבה אם הוא מעל לגיל 60.

 למצב זה אין כל הצדקה והוא פוגע דווקא באותם
 גיסלאים שמשתלבים שוב במעגל העבודה.

 עובד המדינה מקבל את קיצבתו בהתאם לשנות שירותו
 במדינה ואותו הדין חל גם על חייל בשירות קבע. אם אותו
 עיבד או חייל לאחר פרישתם, עובדים ב״קדפה ציבורית״
 (ויש מאות כאלו) או בשירות המדינה, מפחיתים לו את
 קיצבתו ופוגעים בכך בזכויות הפנסיה שרכש במשך שנות

 עבודתו ועקב עבודתו.

 חברת הכנסת •נאוה ארד

 • הצעת חוק מסי תחל׳יב; הועברה לועדה ביום ו׳ בכסלו התשנ״ב (13 בנובמבר 1991).
 1 ס׳יח התש״ל, עמ׳ 65: התש׳ץ, עמי 190.

 2 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 142: התשנ׳׳א, עמי 156.
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