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סת: ת מטעם ועדת הכספים של הכנ ס נ כ ת בזה הצעות חוק של חברי ה ו מ ס ר פ ת  מ

 [607] חוק מס הכנסה (העבות לחיילים משוחררים)(הודאת שעה) (תיקון מסי 4)
 (תחילת עבודה מזכה), התשנ״ג-1993*

, 1 ראת שעה), התשמ״א-1981 הו ) ם) חררי ת לחיילים משו ו ב ט ה ) ה ס נ כ  תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק מס ה
בד זכאי״ -  בהגדרת ״עו

/ שלוש פעמים, יבוא ״שנה״; ׳ ה נ  (1) בפסקה (1), במקום ״חצי ש

 (2) בפסקה (4), במקום ״בחצי השנה״ יבוא ״בשנה״:

פה כאמור״.  (3) בסיפה, במקום ״חצי השנה האמורה״ יבוא ״תקו

ת המס 1993. נ ש ל ב ח  תחילה 2. חוק זה יחול ה

ר כ ס י ה ר ב  ד

 לעניין סעיף 39א לחוק יסודות התקציב,
 התשמ״ה-1985, נאמר בזה, על דעת משדד האוצר, כי -

 (1) ההפחתה של הכנסות המדינה, הכרוכה בביצועה
 של הצעת חוק זו, נאמדת במיליון שקלים לשנה:

 (2) הסכום האמור הוא קטן במידה המאפשרת לו
 להתקזז במסגרת שינויים הנעשים במשך השנה בחקיקה
 ובחקיקת משנה ושיש בהם הוספות והפחתות בהכנסות

 המדינה בסכומים דומים.

 חבר הכנסת בנימין םמסין

 1י־ המצב הקיים זכאים חיילים משוחררים לנקודות
 זיכוי במס הכנסה במשך שלוש שנים לאחר שחרורם, זאת
 בתנאי שהם מתחילים לעבוד במועד שאינו מאוחר מששה

 חדשים מיום השחרור.

 כיום, כשבמשק שוררת אבטלה חמורה, קורה לא אחת
 שחיילים משוחררים אינם מצליחים להסתדר בעבודה בפרק
 זמן זה ומאבדים עקב כך את זכאותם להטבה זו. מוצע, לכן,

 להאריך את תקופת הזכאות.

 התיקון המוצע גם יעודד פניית חיילים משוחררים לענפי
 הבניה והתעשיה.

 ־ הצעת חוק מם׳ רע״ט: הועברה לועדה ביום כ״ה בכסלו התשנ״ג (23 בדצמבר 1992).
 • ם״יז התשמ״א, עמ׳ 145¡ התשמ״ד, עמ׳ 188.

 [608] חוק לתיקון פקודת הכלבת (מס׳ 3) (אגדות), התשנ"ג~993ן•

 תיקח סעיף 4 1. בסעיף 4(5) לפקודת הכלבת, 1934' (להלן - הפקודה) -

 (1) כרישה, במקום ״למפרע מס בשיעור של שלושים פרוטה ליום״ יבוא ״מראש אגרה
 בשיעור שקבעה״;

ר ל מאה פרוטה ליום״ יבוא "אגרה בשיעו , במקום ״תשלום בשיעור ש ( ב ) י א נ ת  (2) ב
 שקבעה״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 להחפרצותה של המחלה היא עלותן הגבוהה של האגרות
 הכרוכות ברישוי כלבים• ובחיסונם. אגרות גבוהות אלה,
 הנקבעות ע״י הרשויות המקומיות, מגיעות לעתים אף ל׳0ד

 ההוראה העיקרית שבחוק המוצע בזה נתונה בסעיף 3,
 והיא מועלית עקב בך שבתקופה האחרונה התגלו במסעד רב
 יחסית מקרי כלבת בארץ. מתברר שאחת הסיבות

 • הצעת חוק מם׳ ד״א! הועברה לועדה כיום י״ב כסבת התשני׳ג (15 בינואר 1993).
 י ע״ר 1934, תוס׳ 1, עמי 242; ס׳׳ח התשי״ג, עמ׳ 56; התשנ״ב, עמ׳ 70.

 64 הצעות חוק 2159, י״ס בשבט החשנ״ג, 10.2.1993



 2. בסעיף 6(3) לפקודה, במקום ״מס״ יבוא ״אגרה״. תיקון סעיף 6

 3. בסעיף 16 לפקודה, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: תיקון סעיף 16

 ״(א1) שר החקלאות רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות
 הקובעות אגרדח בעד רשיון לכלב שנותנת רשות מקומית וכן בעד חיסון, הובלה
 ובידוד של כלב; אגרות שנקבעו בתקנות כאמור יחולו בתחומי כל רשות מקומית

 זולת אם קבעה הרשות המקומית אגרות בשיעורים יותר נמוכים.״

, בשם החוק, במקום ״(מסי 4)״ יבוא שינוי שם  4. בחוק לתיקון פקודת הכלבת(מסי 4), התשנ״ב-21992
 ״(מס׳ 2)״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אם בגלל החוק המוצע תיגרם פגיעה מסויימת
 בהכנסותיהם של רשויות מקומיות אחדות - הרי היא בטלה
 בשישים בהשוואה להוצאות הניכרות שתיחםכנה כתוצאה
 מכך שתיכלם התפשטותה של מחלת הכלבת שהרשויות
 המקומיות נקראות להילחם בה. על אגרות רישוי כלבים
 והאגרות הכרוכות בחיםונם להיות כאלה שיהיה בהן כדי
 לעודד את הציבור לחסן כלבים ולקיים את הוראות החוק.

 בסעיפים 1 ו־2 מוצעים שינויים הנובעים ממעבר הזמן,
 ובסעיף 4 מוצע לתקן את המספר של תיקון החוק שנתקבל

 בשנה שעברה.

 חבר הכנסת אברהפ פורז

 ש׳׳ח ויותר לשנה- משרד החקלאות מוכר לרשויות את
 . התרכיב בי13.60 ש״ח בלבד. התוצאה היא שרבים בעלי

 הכלבים הנמנעים מלחסנם.

 כיום אין כל הגבלה על הרשויות המקומיות בקביעת
 גובהן של האגרות. בהתאם לחוזר של מנכ״ל מרכז השלטון
 המקומי מיום 4.11.91, האגרה המומלצת להחזקת כלב, בלא
 חיסון, היא 50 ש״ח, וביחד עם החיסון יגיע הסכום שעל בעל

 הכלב לשלם ל־ד6 ש״ח.

 2 ם׳׳ח החשנ״ג, עמ׳ 170.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 חוק הרשויות המקומיות (בחידות)(מעטפות הצבעה)(הוראות שעה)(תיקון), [609]
 התשנ"ג-993ו*

 1. חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (מעטפות הצבעה)(הוראות שעה), התשנ״ב-991!1 שינוי שם החוק
 (להלן - החוק העיקרי), ייקרא ״חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה)(בחירות) (מעטפות

 הצבעה), התשנ״ב-1991״.

 2. סעיף 1 לחוק העיקרי - בטל. ביטול סעיף 1

ר כ ס י ה ר ב  ד

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (מעטפות הצבעה) מאחר שהתקיימו כבר בחירות בכמה רשויות לפי חוק
 (הוראות שעה), התשנ״ב-1991, נקבע כהוראת שעה כדי זה והוכחה יעילות החוק, מן הדין שייהפך לקבע ולא יישאר

 להעמידו בנסיון מעשי. בגדר הוראת שעה.

 הבר הכנסת יצחק לוי
 * הצעת חוק מם• יי״ז: הועברה לועדה ביזע כ״ב בהשדן החשנ׳׳ב (18 בנובמבר 1992).

 י ם׳׳ח התשג״ב, עמ׳ 2.
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