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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם יערת הכספים של הכנסת:

 ה׳צעת חוק מם הכנסה(פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)(הוראת
 שעה)(תיקון מס׳ 3) (תקרת &טוד לדמי שכירות), התשנ״ו-996ד*

 תיקון סעיף 2 1. בחוק מם הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה),
 התש״ן-1990ו, בסעיף 2 -

 (ו) האמור בו יסומן(א);

 (2) אחרי ״שקלים חדשים״ יבוא ״(להלן - התקרה)״;

 (3) בסופו יבוא:

 ״(ב) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות, העולה על התקרה,
 יהיה פטור ממס על הכנסה של דמי שכירות עד גובה התקרה המתואמת.

 (ג) לענין סעיף זה, ״התקרה המתואמת״ - התקרה לאחר שהופחת ממנה
 הסכום שבו עולה ההכסה של דמי השכירות על התקרה.״

 תחולה 2. תחולתו של חוק זה החל בשבת המס 996 ו.

 לפיכך, מוצע פטור הדרגתי לפיו, במקום ביטול
 הפטור כולו, הפטור יוקטן באופן יחסי להכנסה משכר
 דירה העולה על התקרה. סכום הפטור הקיים הוא 2,600

 שקלים חדשים.

 חבר הכנסת גדעון שגיא

י ר ב  ד

 הפטור ממם הבנםה לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס
 על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה),
 התש״ן-990ו (להלן - ההוק), ניתן רק למי שאין לו
 הכנסה של דמי שכירות מעל הסכום הקבוע בחוק
 (להלן - התקרה). מי שיש לו הכנסה מדמי שכירות
 העולה על התקרה, ולו בשקל אחר, מאבד את הפטור

 כולו.

 * הצעת חוק מם• בתשס׳׳ג: הועברה לועדה ביום ד׳ בכסלו התשנ״ו(27 בנובמבר 1995).
 י ס״ח התשץ, עמי 148; התשנ״ב, עמי 102.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 הצעת חוק עידוד התעסוקה של ימאים ישראלים, התשנ״ו-996ו*

 הגדרות 1. בחוק זה -

 ״הובלה בינלאומית״ - הובלת סחורות בין נמלים בישראל ונמלים בחוץ לארץ או בין נמלים
 שונים בחוץ לארץ;

 ״חברת ספנות״ - חברה רשומה בישראל, אשר בבעלותה לפחות כלי שיט אחד ואשר מרבית
 הכנסותיה נובעות מהפעלת כלי שיט בהובלה בינלאומית; לענין הגדרה זו, הכנסות
 מהחכרת כלי שיט, למי שמפעיל אותו בהובלה בינלאומית, הינן הכנסות מהובלה

 בינלאומית אם נתקיים בחברה אחת מאלה:

 • הצעת חוק מסי תתר־׳ג: הועברה לעודה ביום ב׳׳ח בתמוז התשנ״ה (26 ביולי 1995).
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 (1) מספר כלי השיט שהיא מפעילה בהובלה בינלאומית בשנת מס כלשהי אינו
 נופל ממספר כלי השיט הזרים שהיא מפעילה באותה שנת מם:

 (2) לפחות 50% מהתפוסה הכוללת של כלי השיט שהיא מפעילה בהובלה
 בינלאומית בשנת מס כלשהי מורכבים מכלי שיט ישראליים;

 ״ימאי ישראלי״ - איש צוות ישראלי כהגדרתו בחוק הספנות (ימאים), התשל״ג-973וי;

 ״כלי שיט ישראלי״ - כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), התש״ך-960ו/ או כלי שיט אשר
 חוק הספנות {ימאים/ התשל״ג-1973, חל לגביו מכוח הוראות תקנה 7א לתקנות שעת

 חירום (פיקוח על כלי שיט), התש״ח-51948;

 ״תפוסה״ - כפי שנמדדה לפי חוק הספנות (כלי שיט), התש״ך-960ו.

 2. חברת ספנות המעסיקה בכלי השיט שלה ימאים ישראלים, שהם תושבי ישראל, החזר הכנסה
 תהיה זכאית להחזר סכומי מם הכנסה בולם או מקצתם, שניגבו מימאים אלה בשל הכנסת
 עבודתם בבלי השיט שלה, על פי אמות מידה שיקבעו שר האוצר ושר התחבורה, ובלבד

 שהכנסת עבודתם של הימאים לא תגדל כתוצאה מביצוע חוק זה.

 3. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר התהבורה ביצוע ותקנות
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה, לקבוע כללים

 לענין -

 (1) התנאים להחזר סכומי מס ההכנסה:

 (2) קביעת אחוז הימאים הישראלים המועסקים בכלי שיט של חברה בשנת מס
 כלשהי הזכאית להחזר מס על פי חוק זה:

 (3) קביעת שיעורי ההחזר מתוך סכומי המם שניגבו, בהתאם לאחוז הימאים
 הישראלים שהועסקו בכלי השיט של חברה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע אמנם יקטין את הכנסות המדינה,
 אולם אם הוא לא יתקבל כחוק, ההכנסות למדינה ממגזר
 זה ייעלמו כליל בעתיד משום שמספר הימאים

 הישראלים ילך ויקטן עוד.

 התועלת של גביית מס מכאלפיים ימאים ישראלים
 אינה שקולה כנגד הנזק של הפיכתו של צי הסוחר
 הישראלי לצי המבוסס על ימאים זרים שנכונותם
 להפליג לישראל בעת חירום או בימי מלחמה מוטלת

 בספק.

 חברי הכנסת: יוסי כץ ורענן כהן

 הספנות הישראלית נמצאת בתחרות קשה בקווי
 ההובלה הבינלאומיים. בעיה קשה שבפניה ניצבת
 הספנות הישראלית בתחרות זו היא עלות העסקתם של

 ימאים ישראלים.

 מטרת הצעת החוק היא לעודד העסקת ימאים
 ישראלים על ידי השבת הכספים ששילמו הימאים למס
 הכנסה, לחברת הספנות. התנאת הזכאות להחזר המם
 באחוז הימאים הישראלים המועסקים על ידי החברה
 נועדה למנוע את האפשרות שהחברה תיהנה מ״שני
 העולמות״, דהיינו תעסיק מספר מצומצם של ישראלים

 בעלות מוזלת ורוב הצוות יהיה זר.

 י ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ׳ 329: התשל־׳ו, עמי 192.
 נ ס״ח התש״ך, עמ׳ 70.

0A 203ג ם״ח התשל״ג, עמ׳ ; התשליה, עבר 
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