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 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארגונה)(תיקון מם׳ 16),
 התש״ם-2000

 1. בחוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ״א- 1991 י, בסעיף 2ו -

 (ו) בבל מקום, במקום ״ב״ב בטבת התש״ס (31 בדצמבר 1999)״ יבוא ״ה׳ בטבת

 התשם״א (31 בדצמבר 2000)״;

 (2) בסעיף קטן(א), במקום הסיפה המתחילה במילה ״ואולם״ יבוא ״ואין להוסיף

 עליהן או לגרוע מהן״.

 2. תחילתו של חוק זה ביום ב״ג בטבת התש״ם (ו בינואר 2000).

 תיקון סעיף 12

 תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יעמדו בתוקפן, כאילו לא פקע, עד כ״ב בטבת התש״ם(31
 בדצמבר 1999); ואולם עד יום ב״ב באדר ב׳ התשנ״ז(31

 במרס 1997), אין להוסיף עליהן או לגרוע מהן.״

 במקביל, החלה הממשלה לפעול לקביעת אמות
 מידה אחידות למתן הטבות לישובים כאמור.

 ועדת בן בסט (להלן - הועדה) שמונתה לאחרונה
 לבחינת רפורמה כוללת במם, בוחנת, בין השאר, פטורים
 והנחות במם, אופן הענקתם ושיעורם וביניהן גם
 ההטבות מכוח סעיף 11 לפקודה; לפיכך מעוכב היום
 הליך חקיקתן של תקנות שהוכנו במשרד האוצר ברוח

 המלצות ועדת טל.

 מאחר שלפי סעיף 12 לחוק, תוקף התקנות פג בכ״ב
 בטבת התש״ם (31 בדצמבר 1999), ומאחר שהועדה טרם
 סיימה את עבודתה, מוצע להאריך בחוק את תוקפן של
 התקנות הקיימות בשנה נוספת, כדי למנוע מצב שבו
 יפקעו ההטבות לישובים עד לקבלת החלטות הועדה

 ויישומן הצפוי בו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001).

 צפוי הפסד מס הכנסה של ב־600 מיליון ש״ח
 בשנה.

 סעיף 11 לפקודת מם הכנסה (להלן - הפקודה),
 כלשונו היום, קובע לאמור:

 שטחי פיתוח

 ״11. שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של
 הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר הנחה ממם על
 הכנסה שהופקה, בדרך שנקבעה בתקנות, בשטח
 התיישבות חדשה או בשטח פיתוח שהוגדרו באותן
 תקנות או על הכנסתו של תושב שטח כאמור, וכן רשאי
 הוא, באישור כאמור, לקבוע ניכוי נוסף בשל נכסים של

 מפעל באותו שטח, והכל בתנאים שיקבע.״

 מכוח סעיף זה התקין שר האוצר תקנות המעניקות
 הקלות במס לישובים שונים, ובהם ישובי גבול הצפון,

 ישובי הערבה ואילת.

 ההטבות הוענקו בתקנות לישובים על פי רשימת
 שמות; שיטה זו עוררה ביקורת ציבורית רבה ובעקבותיה
 חוקק בחוק הסדרים במשק המדינה, התשנ״א-991ו

 (להלן - החוק), סעיף 12 שבו, כלשונו היום, הקובע:

 קיום תוקף

 ״12. (א) תקנות לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה
 שתוקפן פקע ביום י״ד בטבת התשנ״א(31 בדצמבר 1990)

 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 206; התשנ״ט, עמ׳ 135.
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 מתפרסמת בזה הזנעת חוק של חברי כנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת מם הכנסה (מם׳ 21 ו) (זיכוי ממס לתושב עכו),
 התש״ם-2000*

(להלן - הפקודה), אחרי סעיף וו יבוא: הוספת סעיף 11א י  1. בפקודת מס הכנסה

 ״זיכוי ממס 11א. (א) בסעיף זה -
 לתושב עכו

 ״עכו״ - תחום עיריית עכו כמפורט בתוספת הראשונה לפקודת

;  העיריות2
 ״הכנסה מנכס״ - הכנסה לפי סעיף 2(4), או הכנסה לפי חלק ה׳ וכן הכנסה

 לפי סעיף 2(6) או(7), שהופקה מנכס הנמצא מחוץ לעכו;

 ״שנת המס״ - שנת מם תמימה;

 ״תושב עכו״ - יחיד שמקום מגוריו הקבוע עכו.

 (ב) (1) על אף האמור בסעיף 11, יחיד שהיה תושב עכו במשך כל

 שנת המם זכאי באותה שנה לזיכוי ממם באחד מהשיעורים

 המפורטים להלן לפי בחירתו-, סכום הזיכוי לא יעלה על המס

 שהוא חייב בו בשל הכנסתו שיראו אותה כאילו היתה בשלב

 הגבוה ביותר בסולם הכנסתו;

 (א) 10% מהכנסתו החייבת;

 (ב) 25% מהכנסתו החייבת שהופקה באזור עכו, למעט

 הכנסה מנכס.

 (2) סכום הזיכוי לפי פסקה (1) לא יעלה על 3,270 שקלים

 חדשים לחודש והוא יתואם לפי סעיף 120ב כאילו היה תקרת

 הכנסה ויעוגל ל־120 השקלים החדשים הקרובים.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב), מי שנעשה תושב עכו בתוך שנת

 מם, והיה תושב עכו שנים עשר חודשים רצופים לפחות, יהא זכאי לזיכוי

 ממס בשנת המם שבה נעשה תושב עכו, בשיעור ובתנאים האמורים

 בסעיף זה מיום שהיה לתושב עכו.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בשנים האחרונות חלה הידרדרות במצבה של עלות ההצעה, לפי הערכת משרד האוצר, הפסד
 העיר עכו: תושבים רבים מעדיפים לעקור מן העיר, הכנסות של 60 מיליון ש״ח.

 ובמקרים רבים הם עוברים לעיירות סמוכות כגיז חברי הכנסת: דוד אזולאי, מוחמד ברבה, עזמי

בשארה, יעחק גאגולה, תמר גוז׳נסקי, אלי
י  ע ב 1 » ס ״ מ ם ב י נ ה ם נ י ה ה ד ר ה נ ל ו א י מ ־ ? 

 לתושבי ישובים אלה; ההגירה השלילית גורמת לירידה גולדשמידט, אריה גמליאל, משה גפני, חיים
ת דדוקמן, אברהם הירשזון, שמואל הלפרט, נעמי ל ד ג ה ׳ ל י י נ י ת ח י י ם י ת מ ר י ג ס  בהכנסה מארנונה׳ ל
 הדרישה לשירותי רווחה ועוד. חזן, תאופיק חטיב, אחמד טיבי, דוד טל,
 מוצע לקבוע בחקיקה הטבות מס לתושבי העיר אברהם יחזקאל, אמנון כהן, מוחמד כנעאן,
 עבו, הטבות הניתנות היום לכמה ערים וישובים, כצעד חיים כץ, יוסי כץ, ישראל כץ, מקסים לוי, יעקב
 ראשון לשיפור מצבה של העיר. ליצמן, רחמים מלול, מיכאל נודלמן, גדעון
 עזרא, אופיר פינס־פז, יאיר פרץ, עמיר פרץ,
 איוב קרא, שלום שמחוץ

 הצעת חוק מס׳ פ/784; הועברה לועדה ביום י״ג בטבת התש׳׳ס (22 בדצמבר 1999).
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; התשנ״ט, עמ׳ 11.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197; ק״ת התשנ״ה, עמי 1209.
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