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מתפרסמות בזה הצעות חזק מטעם חנזמשלה:

חוק מ ם רכוש ,ת?צכ״א^1961
פרק ראשון© :דשנות"
»ייי«

 ,1בחוק זה —
״אזור חקלאי״ כל מקום שאינו אזור עירוני;
־־־-י

״אזור עירוני״  -אזירששר האוצר הכריז עליו בצו שהיא אזור עירוני;
״בניך׳  -לרכות כל מבנה או בניה שאינם ארעיים וכל חלק מהם׳ בין שהם מיושבים או
־ שמשתמשים בהם ובין שאמם מיושבים או שאין משתמשים בהם׳ ובלבד שבנייתם נגמרה;
״בנין חקלאי״  -בנין הנמצא באזור חקלאי׳ ואיננו בנין תעשייתי׳ בנין כפרי ובנין" מאגר;
״בנין כפרי״ — בנין המשמש רפת׳ דיר׳ לול׳ אסם או מטרה אחרת כיוצא באלה;.
״בנין מאגר״  -בור תחמיץ׳ בריכת דגים׳ מגדל בד׳ מגדל מים׳ מגדל תחמיץ וכיוצא
באלה׳ למעט בריכת מים ובריכת שחיה;
״צנין עירוני״׳ -בנין הנמצא באזודעירוני ואינני בנין תעשייתי׳ יחד עם חלקת הקרקע
שעליה הוא עומד;
״בנין תעשייתי״ — בנין המשמש או מיועד לשמש לבית חרושת כמשמעיתו בסעיף  2לפקודת
בתי החרושת׳ 1946י׳ יחד עם חלקת הקרקע שעליה הוא עומד;
״בעל״ — ) (1בבכםים שאינם ציוד או מלאי׳ אחד מאלה:
נא( הבעל הרשים׳ ובהכירה אי בחכירת משנה לתקופה העולה על
שלוש שנים  -החוכר הרשום׳ או חוכר המשנה הרשום׳ הכל לפי הענין,
ובלבד שאם הבעל כאמור או החוכר כאמור הוא המדינה ,והנבט מוחזק
על ידי אחר על פי חוזה או רשיון ,יראו את המחזיק כבעל הנכס; •
־לב( המחזיק «ר הזכאי להחזיק בהםאו ליהנות מהם בנסיבות העושותיאותו
כבעלם או בחוכרם-דק האדם המקבל׳ או הזכאי לקבל מהם הכנסה או
רווחים בנסיבות.באמור׳ אי -שהיה מקבלם אילו ־היה הנכס נותן הכנסה
•־.־.׳• •:או רווחים והכל בין שזכותו רשומה בפנקסי המקרקעין או בפנקסים
רשמיים אחרים יבץ שאינה תןגמה;
) (2בציוד ובמלאי — האדם המחזיק בהם ,או מי שהוכח עליו להנחת דעתו
של המנהל שהוא בעלם;
) (3כנכסים שהם בהנהלתו ,בהחזקתו או ברשותו של אפוטרופוס ,סובן או
מיופה כוח של בעל ממצא בחוץ לארץ — גס האפיטרופום׳ הסוכן או מיופה
 . : ,־הב^ בנוסףעל האמורים .בפסקאות )  ü 1מ . ( 2
״גמר-בניך — משעודשהבנין.בילו או.מקצתו-,נתפס לראשונה׳ או משעה שכיםוהו בגג׳
הכל לפי המוקדם;
י י'׳'•׳
:

 1ע־־׳ר 1946׳ תוס׳  1מס׳ 2ל14׳ עמי M

;

״המנהל׳״  -מנהל מם הרכוש שנתמנה לפי סעיף • ;47
״חלקה״ — כמשמעותה בפקודת הקרקעות)סידור זכות הקנין>  ,ובאין חלקה כזאת ,יחידת
הרישום בספרי האחוזה ובאין גם יחידה כזאת ,הקרקע שעליה עימד הבגין בתוספת
שטח של ;100%
־

״׳חקלאי״— בעל משק ח ק ל א ג ־ מ ז ו ד ^ ^ ד ^ • ! ^ • ^ .־ ..«.-״-.---.
:

״ישוב ספר״  -ישוב ששר האוצר׳ באישור ועדת הכספים של הכנסת ,הודיע עליי שהוא
י ישוב ספר;
״מטעים״  -כל עץ או שיח המשמשים או מיועדים לשמש לעסק ,למעט היבול-שעליו;*
״םלאי״  -מטלטלים מכל סוג —.לרבות ׳ימלג-־בעלי *זיי^המדי #לם• -וםחודהיו^שםממת־
ובלתי מוגמרות — .שאינם לשימושם האישי של -בעליהם או של בגי ביתם מדגםגיוג*
. .
כסף ודברים שבראוי;
״מלאי חקלאי״ בעלי חיים ,יבול׳ מםפוא^ גרעינים׳ כיםפד^קש^ציר^ובלים,כימיים
״ והמדים אחרים המצויים בידי חקלאי ומשמשים לו במשקי;
״מס״ »ו ״מם רכוש״  -המם המוטל על פי חוק זה;
״מקרקעין״  -קרקע׳ בגין ומטעים;
״נזק״  -נזק מלחמה ,נזק עקיף ונזקי בצורת; ״~ ,..
״מק מלחמה״  -נזק שנגרם לגופו של גבס עקבמןןאמ מלחמה על ידי ד צבאוח.הסדיר־0
של האויב או עקב פעולות איבהאחרות ,או עקב פעולות מלחמהעל:ידי צבאשעגה
•״._•,.״ •
־..:לישראל!
4

:

״נזק עקיף״  -הפסד או מניעת ריווח כתוצאה מנזק שנגרם-לנבםים בתחום ישוב ספר
עקב מגולות מלחמה על ידי הצבאיות הסדירים של האויבאו.עקב פעולות איבה אחרות,
או עקב פעולות מלחמה על ידי צבא־הגנה לישראל׳ או מחמת אי אפשרות לנצלם עקב
־_ .. .
פעולות כאמור;
״נכס״-מקרקעין ,מלאי וצידד ממצאים בשטח ממדינה*׳וכן -פלי׳-.שי?ג*-כלי טיס הרשומים
•־> ־בישראל ,אף אם אינם מצויים בה;
״ציוד״ — מכונות׳ מיתקנים ,רהיטים וחפצים אחדים המשמשים או המיועדים לשמש ציוד
לעסק׳ רכב כמשמעותו בפקודת התעבורה*-׳ ,ולרבות־ רכב ששד-התחבורה מזר אותו
מהוראות הפקודה האמורה ,בולן או מקצתן ,פלי-שיט~ובלי טיס הרשומים בישראל׳
בריכות מים׳ בריכות שחיה׳ בגינים כפריים/י בגיני ימאגר-באזור עירוני ומבנים ארעיים;
״קרקע״ —.לרבות כל המחובר לקרקע^ייגנו בנין׳ יבול או מטעים;
״שנת מס״ — שנים עשר החדשים המתחילים באחד באפריל של כל שנה.
 ©רק שני :הטלת המס .2מם רכוש ישולם על ידי בעלי נכםים<׳ לצל שנוז ^3׳ על נבסי^שהי^להם באותה
שנה& ,ולם לא ישולם מס רבוש פעמיים על נכס אחד -למעפי»לאי ^־'6שגת מס*א!%#
:

ר ך ב׳ ,פרק פ׳ ,עמי
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מם הרכוש על נכסים יהיה שיעוד םסד־ים משוומ!כמפורט !ms

שיפודי מ ו ס
על נכסים

.3

סיעודי המס על
מ ס י ם חקלאיים

 .4חקלאי שלמעלה מ־ 60%של סך כל הכנסתו ברוטו הם מהענפים לול ,רפת ,צאן,
פלחה ,ירקות או סלק סוכר ,ישלם על נכסיו החקלאיים ועל הנכסים המשמשים לו בחקלאות
ועל בנין מגוריו שבתוך משקו החקלאי׳ מם רכוש בשיעור משווים ,כמפורט בזה:

) (1קרקע באזור עירוגי
) (2בני! עירוני
) (3בנין תעשייתי
) (4בנין חקלאי
) (5בנין מאגר
) (6מטעים וקרקע באזור חקלאי
)?( ציוד
) (8מלאי
) (9מלאי חקלאי

%

1.5
1.2
U
0.5
0.5
0.5
1.2
1.2
0,5

%

שיעורי המס
בישוב הפר

שיעורי המם על
בנינים שחוק הגנת.
הדייר חל עליהם
שינוי השיעורים

שווים של ב נ ץ
עירוני ובנין
תעשייתי

0.6
) (1בנין תעשייתי
0.2
) (2בנין חקלאי
0.35
) C3בנין מאגר
0.25
) (4מטעים וקרקע ממור חקלאי
0.75
> (5ציוד
0.75
) C6מלאי
0.35
) (7מלאי חקלאי
״הכנסה ברוטו״ לענין סעיף זה — שוויו של כלל התוצרת החקלאית המשווקת,
בצירוף כל הכנסה אחרת שלפני כל ניכוי.
 .5חקלאי בישוב ספר ישלם על נכסים כאמור בסעיף  3והמשמשים לו במשקו׳ שליש
מהשיעורים האמורים באותו סעיף ואם הוא חקלאי כאמור בסעיף  4ישלם על הנכסים
האמורים באותו םעיף^שליש מהשיעורים המפורטים צו.
 .6מם הרכוש על בנינים עירוניים ותעשייתיים מושכרים בשכירות שחוק הגנת הדייר,
־תשי״ד  ,* 1954 -חל עליה יהיה  0.6%משווים.
 .7שד האוצר׳ באישור הכנסת ,רשאי בצו׳ לשנות׳ להגדיל׳ להפחית׳ לבטל או להטיל
שנית כל שיעיר מן השיעורים המפורטים בסעיפים 3׳ 4׳  5ו־ 6וכן לשנות׳ לענין זה ,את
סיווגם של הנכסים המפורטים בסעיפים  3ו־.4
פרק שלישי :שווים של נכפים
) .8א( שווים של בנין עירוני או של בנץ תעשייתי ־יהיה השווי השנתי הנקי של המין
באחד באפריל של שנת המם כפול .25
גב( השווי השנתי לענין סעיף זה הוא דמי השכירות השנתיים הצפויים בהתחשב
בשטח הבנין׳ בשימוש בו ,במצבו ובדמי השכירות המתקבלים בעד בנינים דומים באותו
מקום או במקומות דומים׳ לאחר שינוכו על חשבון תיקונים והוצאות אחדות סכומים אלה:
נ (1רבע מדמי השכירות הצפויים  -כבנין עירוני;
) (2שליש מדמי השכירות הצפויים  -כבנין תעשייתי.
* ם״זז  ,151תשי״ד ,עמ׳ ,92

^ ל מ ד  3ע ד ם ד מ י מפתח:-' .־_
;

^דיבועיםש<3ל
 .9שוויו של בנין
שטח הרצפות שבבנין  -להוציא מרפסות פתוחות וגזוזטראות  -ב־ 25לירות':.־"_
 ^10בחישוב,שוויו :של ^בנין שהו« בחלקו גנין^,.גשייתי ובחלקו-:בנין עירוני או בנין
חקלאי ,יקבע המנהל את שטה הקרקע השייך לכל חלק^מן המין בהתאםלשימושבקרק?,

שונחישלט־ מעורב -

.<11שוויו של;בנין מאגר יודה הסכום המתקבל מהכפלת מספר המטרימ המעוקביס של
נפח המין:
־; .
) (1בבור תחמיץ מחוק בבטון כ־ 5,0לירותן >'.״
€&:ד^-וד?^.ץ^:נו־י&ח4םן בבטון 0.50*3לידות;י;•' ;-.־-־:
) (3בבריכת דגים ב־ 0.3לירות;
:.׳•--־־ ) (4במגדל בר ב־ד 5לידות;
;־...'.־.
< >5במגדל מים ב 31.5-לירותן . . .
•
) (6במגדל תחמיץ ב־ 10.5לירות.

ישוויו־על*&-ווף' •.
,־-באזוד^ה^׳ ;£־
:

י־.׳־'־

;

י־"'--•-׳־'"•/-

^ ד ^ פ ד י ל  .ש ל ש « מ מ ם חואפמות־
 .12מ י ן עירוני ובנין תעשייתי,
^  .ע ל אף האמור בחוק זה< לקבוע־
^ ל למכירתו ימד עםחלקת.הקרקע שעליה הוא עומד,
ממוכר ברצון לקונה ברצון באותו תאריך.
:

ממ־יימים

 .13שוויה של קרקעגבאזודלעי^י יהיה.ה6כים העשד להתקבל בעדה באחד .באפריל
:שלשנת המם ,במכירה ממוכר ברצון לקונה במון.

שוויה של קו |ע
באזור עירוב! ^

 .14שווים של מטעים ,וכן שומה של קרקע באזור חקלאי לרבות קרקע שעליה נמצאים
^ י ה י ה ^ פ י מ ו להלן:

־שמיט־שלי-מ!! 3ים
וקרקע גאזוי ״ "
חקלאי ׳;׳

;

~ה ס ו 1

השווי ג ל י ד ו ה לבלי דוג0

) (1הדדים׳ םובטדופים ,מנות׳ תפוחי עץ׳ אגסים ,־
אפרם?ןים ומישמיש!בהעמןאה
) (2כרמים בהשקאה
) (3כרמי בעל ,גויאר ושזיפים בהשקאה
) (4תאנים ,שזיפים ,אפרסקים ומישמיש  -בעל
) (5זיתים ושקדים  -בעל
) (6צפצפות ,אקליפטוס׳ ויערות מסחריים
) (7אדמות שלחץ סוג א׳
) (8אדמות שלחין סוג ב׳
) (9אדמות כעל סוג א׳
י
) (10אדמות בעל סוג ב׳
) (11קרקע באזור חקלאי שנתייחדה לבניה וכל קרקע
אשר לדעת המנהל יהדוה לבניה
) (12יערות שלא למטרת מסחר

650
350
250
200
200
150
140
75
35
10

:

300
אפם

שוויו של צ מ ד

 .15שוויו של ציוד יהיהימחי־ד ׳הרכישה לאהד ביכו״ פחת בשיעור שייקבע כתקנות ,ובלבד
שסכום הניכוי .לא יעלה על  50%מהמחיר האמור ואם רכש אותו ללא תמורה או ללא תמורה
מלאה — שוד־ השוק בעת הרכישה כפי שיקבע המנהל; ולגבי ציוד שחל עליו חוק מס הכנסזד
)תוספת פחת על נכסים עסקיים( .תשי״ח 1958-י ׳ יחושב מחיר הרכישה של אותו ציוד
־  -י ־  - -י•
על בסים הוראות החוק האמות
5

שיגירשל מלאי

) .16א( שוויו של מלאי יהיה הממוצע שבין מחירו באחד באפריל של שנת המם ובין
מחירו באחד באפריל של שנת המס שקדמה׳ או הממוצע שבין שוויו באחד באפריל של
שנת .המם ובין מחיר שיא המלאי שהיה לד ביום מן הימים של שנת המם,שקדמה לפי
הגבוה יותר.
גב( שוויו של מלאי בידי אדם.שנעשה לראשונה בעל מלאי לאחר אחד באפריל
של שנת המם יה׳־ה מחיר השיא של המלאי בתקופת  30הימים לאחר שנעשה בעל מלאי
־׳•.--.
•כאמור:;.־ •'-ד• :.
) 0״מחיד״-לענץ זה  -הסכום העשוי להתקבל במכירה ממוכר ברצון לקונה
ברצון׳ או המחיר ששילם הבעל לרבות מסי יבוא ותשלומי;חובה אחרים  -הכל לפי.הסכום
הנמוך יותר ] '.י ׳  ' :יי 7 :יי'

שווים של נכסים
בישוב ספר

 .17שוויו של נכס שבעלל הלא חקלאי בישלב ספר הוא המחיר שהיה מתקבל בעדו ב&כירה
ן^וכדברצדן לקונה ברצון באוזד באפריל של שנת המם ,ובמלאי-המחיר כאמור מחושב
לפי!הממוצע המפורש בסעיף ) 16א(.

תיאופ השווי

 .1$שר האוצר רשאי ,באישור ועדוז הכספים של הכנסת׳ לשנות אח המעלים המפורטים
בסעיפים  9,8ו״!! ואת השווי לפי סעיף .14
:

פרק דגיעי :הצדזרות.
הצהרה על
מקרקעין

הצהרה על מלאי
או צידד

 .19אדם שנעשה בעל מקרקעין בתוך שנת המם או שנשתנו המקרקעין שלו שינוי מהותי
בתוך שנת המם׳ אם בגופם ואם בהוספה עליהם או שנשתנה השימוש בהם באופן המשנה
אח הגדרם חייב ,תוך  30יום מיום שנעשה בעל או מיום השינוי ,למסור למנהל הצהרה בכתב
•
:
על כך.
) .20א( בעל מלאי או ציוד חייב למסור למנהל׳ לא יאוחר מ־ 30באפריל של כל שנת
מם׳ הצהרה בכתב שבה יפרט י ־
. (0לגבי מלאי  -את שווי המלאי שהיה לו באחד באפריל של אותה שנת מם;
) (2לגבי ציוד —-אח׳ד!$ימח הציודישהיה לו באחד באפריל של אותה שנת
־ •  -י,־
 .....מם ושוויו.
••:־.".

י! ,:גי ־;' \־

•יי'

)ב( אדם שבתוך שנח המם נעשה לראשונה בעל מלאי או נעשה בעל ציוד ,א1
נשחנה הציוד שבבעלוחו שינוי מהותי ,אם־ בגופו או בהוספה עליו ,חייב תוך  60יום מיום
שנעשה בעל או מידם השינוי ,לפי הענין —״ •
 (0למסור למנהל בהצהרה ככתב אח מחיר השיא של המלאי כאמיר בסעיף
-;0)16
) (2למסור למנהל בהצהרה ככתב את רשימח הציוד ושוויו.
-

 3ס״ת 260׳ השי^וז׳ ׳עמי'

•,,•.-,-

י"

 .21המנהל,ישום אח שווים של מקרקעין וחייב לחזור וסיומם אוןח לחמש שנים; כן
רשאי הוא לתקן שומה קודמת אם דאה שחל לאחריה שינוי בשוויםשל המקרקעין׳ ואולם
לא יתקן שומות של יותר משלוש שנות מס׳שקדמו לתיקון;,.־

שומת ניקרקז ן

 .22המם לכל שנח מם ישולם תוך  30יום מחחילחשגת המם .או מיום קבלת הודעת השומה אב.
מסר בעלהגבס מ ה ר ה לפי סעיף » ׳ ואולם רשאי שר האוצר להורות עלמועדמאומד יותר.

תשלוםי
מועד
המנו&ל&ןר » ץ

< .23א> אדם שמסר הצהרה לפי סעיף ) 20א(׳ יצרף להצהרתו את המם המגיע ממנו
על הנכסים שנכללו בהצהרתו.
״ -ע> אדם שמסר הצהרה לפי סעיף ) 20צ( ,יצרף להצהרתו סכום יחסי של המם החל
על הנכסים לתקופח בעלותו באותה שנה.
גג( שר האוצר רשאי להורות על מושי מאוחר לחשלום המם לפי סעיף זה׳ כילו
•י
י
״־
אד מקצחז;< :י .־

תשלום מ ס ע
מלאי ו צ י ו ד ׳!4י
הצהרה ׳ , - -

:־-

 .24לא מסר בעל נכסים הצהרה לפי מעיף « א ו 20׳ או שיש למנהל טעם אזניח שהפרטים
שפורטו ^בהצהרה ,כולם או מקצתם׳ אינם מלאים או אינם נבונים׳ רשאי המנהל לשום
לסי מיטב שיפוטו את שווי הנכסים ואת המם המגיע לפי זה.

שומה ל פ י « ! »
השיפוט

^ • ; י ׳ •המנהל רשאי תוך ארבע שנים מיום שגעשחהי^ה לפי סעיפים 21־או  - 24להודיע
לבעל הנכסים עליבדיקה חדשה של כל ענין ,הנוגע להצהרות או לשומות; לפי לסעיפיה
מאמונם/ולשום שניח אח-מס הרכוש .עבר־בעלבכם על.הוראה מהוראות^סעיףמ׳ יהיה
המנהל רשאי לפעול לפי סעיף זה תוך שבע שנים מהמועדים האמורים..מששלח המנהל
מדעה׳ לפי סעיף זה׳ יהא דשאי לעדזך אח החקירות והבדיקות בכל עת שיראה לנכון!
בחישוב החקופוח האמורות לא תובא בחשבון תקופת העדרו של בעל הנכסים מהארץ.

בדיקה חדשה

׳ .26מי שנשלם לפי סעיפים21 -׳ * 2או ,25-תישלחלו מודעת שומה או הודעת שומה חדשה׳
לפי הענין׳ ובה י9ורט .שוויו של כל נכס ונכס וסכום המס המגיע .המנהל.דשאי לשלוח
הודעה שומה כוללת לכל הנכסים או הודעות :שומה נפרדות לנכסים שונים אולםוגים שונים
של נכסים׳ כפי שיראה לנחוץ.
 ¿27אדם שנמסרה לו הודעת שומה או הודעת שומה חדשה ישלם תוך . 30יום מיום שנמסרה
לו ההודעה את .המם המגיע ממנו על מי־.השומה׳ או את הסכום שאינו שנוי במחלוקת אם
השיג על השומה לפי סעיף .28

הודעת שומה

תשלום,המ: !:0ל
פי שומה

 .מד^שימי  .5עדעגדים.
) .26א( הרואה עצמו מקופח בהודעת •שומה רשאי תוך  30יום מיום שנמסרה לו ההודעה
להשלג.עליה לפני המנהל בכתב מנומק.
\) .ב( המנהל יודיע למשיג אח החלטתו בכתב ,ואם החליט שיש לשלם את הסכום
השגיי במחליקח׳ ישלם איחו המשיג חוך  15יום מיום,שנמסרה לו ההחלטה׳ יאפילי הגיש
עלימ ערעור .אי ערר לפי סעיף ... , .29
< ,29א( הרואה עצמו מקופח גהחלטתהמנהל לפי םעיף <28ב> רשאיחוך 30יום מייס
י-
י
שנמסרה לו ההחלטה—
< (1לגבי מלאי וציוד ־־ לערער עליה לפגי בית המשפט המחוזי{ ״ י -
(

השגה

ערעור וערד

<3־

_ ) >2״ לגבי מקרקעין שאינם בנינים כפריים ומבנים ארעיים  -לעדור עליה
לפני ועדת ערד.
<ב( הערעור או הערר לא יישמע כל עוד לא שולם מס הרכוש שנקבע.
חוגת הראיה
ועדת ערר

. .30הטוען כי שומה שנעשתה חינה מוגזמת׳״עליו הראיה.
) .31א( שר האוצר ימנה לצורך סעיף  (2)00 29ועדות ערר של  3חברים כל אחת׳
והם — אדם הנראה לו כבעל נםיון בעסקי מקרקעין׳ עורך דין ונציג הציבור,
)ב( הועדה רשאית לאשר את השומה׳ להגדילה׳ להפחיתה׳ לבטלה או לשנותה
בדרך אחרת.
)ג> לועדה יהיו אותן הסמכויות שאפשר להעניקן לפי סעיף  5ו־5א לפקודת ועדות
חקירה ׳ וכן להיכנס או להרשות אדם אחר להיכנס בכל עת סבירה לכל נכס ולערוך בו
בדיקות ומדידות וכן לדרוש מבעל הנכם או המחזיק בו למסור לה בל ידיעה או מסמך
הנמצאים ברשותו והדרושים לה למילוי תפקידיה.
)ד( על החלטתה של ועדת ערד ניתן לערער כבעיה משפטית לבית המשפט המחמי
תוך  30יום מיום שהובאה ההחלטה לידיעת המערער והחלטתו תהיה םופית. .
6

פרק שביעי :גביית המפ
גביה מתוך רמי
שכירות

 .32המס ייגבה מבעל הנכס׳ ואולם אם לא שילם בעל הנכס את המס במועד שנקבע"
לתשלומו׳ מותר למסור הודעה על כך לכל אדם המשלם לבעל דמי שכירות בעד הנכם
או בעד חלק ממנו׳ לפרש בה את סכום המס שלא נפרע במועדו ולדרוש כי עד לפרעו!
סכום המס שעליו נמסרה הודעה כאמור׳ ישולמו כל דמי השכירות העתידים למנהל.

הגביה-מבעלים
6שותפים

 .33היה הנכס בבעלות משותפת בחלקים בלתי מסויימים׳ יגבה המנהל מכל אחד מהם
את חלקו היחסי במם; היו שמותיהם ומעניהם של חלק הבעלים לא ידועים לו׳ יגבה 0
ההכנסה המגעת להם מן הנכם׳ ואפ אין ההכנסה מספקת כדי תשלום המס׳ רשאי הוא לגבות
את החסר מאחד או מאחדים מן הבעלים הידועים לו לאחר ששלח הודעת תשלום; וכל
בעל שנגבה ממנו מם יותר מחלקו היחסי במם דשאי להיפרע את העודף מן הבעלים שלא
שילמו את המס׳ עד כדי םכדם המם המגיע מהם.

וכות/ערפור

 .34הרואה עצמו מקופח בהודעת תשלום לפי סעיף  32או  33רשאי׳ תוך  30יום מיום
שנמסרה לו הודעת התשלום׳ לערער על כך לבית משפט השלום והמס אשר תשלומו נדרש
כאמור לא ייגבה עד תום תקופת הערעור או עד להכרעה בערעור אם הוגש.

תהולת פקודת
ולמםים )גביה(

 .35על גביית מס הרכוש תחול פקודת המסים )גביה( י.

קנס על א י
תשלום

!יגול סכום
*שווי והכום הניט

) .36א( אם תוך  90יום מתאריך.שנקבע לתשלום המם לא שולם המם או חלק ממנו׳
יווםף לסכום שלא שולם קנס של  2%לכל חודש של איחור׳ או לכל חלק של חודש׳ אך
לא יעלה בסך הכל על 20%׳ ולענין גבייתו דין הקנם כדין המם.
)ב( המנהל רשאי׳ אם ראה סיבה מספקת לכך׳ לפטור אדם מתשלום הקנס׳ כולו
אד מקצתו.
) .37א( בחישוב שוויו של נכס יוגדל או יופחת כל סכום עד ללידה השלמה הקרובה
ביותר.
<ב( בחישוב המס יוגדל או יופחת כל סכום עד למחצית הלירה הקרובה ביותר.
 6חוקי א־י׳ כרך אי׳ פרק כ׳׳א׳ עמ׳ .152
י חוקי א״י* כרך בי< פ ר ק קל״ז ,עמ׳ .1374
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) ,38א( חלק ממם הרכוש הנגבה׳ כפי שייקבע על ידי שר האוצר באישור רעדה הכס י
--־-/:-־'־ למכנסת׳ יהיה קרן מיוחדת לתשלום פיצויים בעד נזק )להלן —י קרן הפיצויים(.
)ב( :כספי ק ח הפיצויים שלא הוצאו׳ יושקעו לפי הוראות:שר האוצר; הרווחים "־;־
י54דפו לקרן־^צויים ויהווחלק־ממנה .י•
תשלום פיצויים
 ,39:שר האוצר׳ באישור ועדת הכספים של הכנסת ,יקבע את.הזכאי •לקבלתי הפיצויים,
שיעורי הפיצויים לכל סוג של נכסים ולכל סוג של נזקים ובן רשאיהוא ,באישור כאמור־
לקבוע כללים לתיאום בין תשלום הפיצויים לבין הכנסות קרן הפיצויים וכל יתר הדברים
המעונים.הסדר להנהלת קרן הפיצויים׳ לקביעת ששיעורי הנזקים ולביצוע.תשלום.הפיצויים׳"7
^ מ ו מ דרכי:ערעוד.
פ

0

לא.ישולמו פיצויים לפי פרק זה אד המקנות שיותקנדעל פיו 8לא־אם שולם
אין הוראה זו הלה לגבי-בעל;משק באמור ־
.
״"׳--׳.
־בסעיף .44
׳.־"";) -כ( לא ישולמו פיצויים בעד נזק עקיף אלא לתקופת הזמן הדרושה באופן סביר י
לסילוק גורמיו.
;

קרן לפיצויים

םייגיש לקבל״
פ י צ י י י ט

.

:

• .י

פרק תשיעי{ פטזר והנחות.;.
 ,41אלה פטורים מתשלום מס רכוש.:-. :־־
) >1־  -המלימד •ץ־
) (2נשיא המדינה;
י ) (3ארגון האומות המאוחדות;

נכסי מדינה׳
ר?8ות מקומית
ונציגות ח ח
:

--־'.־'•" * י:

.

.
. .

^נורך משרדיה או בציגותה בישראל;
)' (5רשות!מקומית ,לגבי נכסים שאין ענ^ם הכנסה.
) ,42א( מי:.ששווי כל נכסיו לצורך שנת המם לא עלה על אלף לירות פטור מתשלום
המם באותה שנה.
)ב( מי ששווי כל נכסיו לצורך שנת המס עלה על אלף לירות אך לא עלה על
שלושת אלפים לירות יקבל הנחה של  10%מן.השיעורים המפורטים בסעיף 3׳ ובלבד שאם
חלות עליו הוראמ! סעיפים 4׳  5ו״6׳ הרשות בידו לבחור בהקלה לפי סעיף זה אד בהקלה
לפי הסעיפים 4׳  5ו־ 6האמורים.
 00שר האוצר רשאי׳ לפי שיקול דעתו׳ לפטור בעל נכס׳ המבקש על כך׳ מהמס
» ו מקצתו׳ אפ שווי כל נכסיו לצורך שנת המס לא עלה על הסכום שקבע.
)ד( שר האוצר רשאי ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,לשנות את הםכוכדס
לפי סעיפים קטנים)א()ב( ו־)ג>.

פפוך-ומפ קצוב

 ,43בעלי נכסים שחלים עליהם הוראות סעיפים  31עד  36לחוק לעידוד השקעות הון,
תשי״ט— /• 1959יהיו פטורים משני שלישים של המס המוטל על פי חוק זה בשל אותם נכסים.

וזנחה טמ0

 ,44בעל.משק חקלאי בנקודת התישבות חקלאית או בעל משק חקלאי יחיד ששר האוצר,
באישור ועדת הכספים של הכנסת ,קבע אותם באכדזה שפורסמה ברשומות ,לא יהיה חייב

פטור לישוביג
חקלאיים

 8ס״ח  ,392תשי״ט׳ עמי .234

הצעות הוי!  ,447ר ׳!־עיכס :תש־ב׳׳א23.1.1061 ,

במם רכוש לפני תום חמש-שנים מיום הקמתו של המשק׳ אך אץ זה פושר אותם מך החובה
 • למםור הצהרה כדין; בעל משק שתקופת הפטור שלו׳ כאמור׳ עדיין לא נסתיימה והואשילם סכומים לחשבון ארנונה׳ לפי חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה׳ תשי״א,»1$51-
ינוכו הסכומים ששילם מסכומי מס הרכוש החלים עליו.
פטור מיוחד

זנית לשלם מס

.45

שר האוצר רשאי לפטור בעל נכס׳ לפי בקשתו׳ מתשלום המם כולו או מקצתו בשל -
) (1נכס המשמש למטרה ציבורית שצנעה דת ,תרבות ,חינוך ,מדע׳ בריאות,
סעד או ספורט ,או לכל מסרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה
ציבורית;
) (2נכס שהשימוש בו הוגבל או נאסר לפי כל דין באופן שיש בו פגיעה
חמורה באפשרות הניצול הכלכלי וכן אם נהרס או נפגע הנכס ,כולו או חלקו,
עקב נזקי מלחמה או מחמת גורמים טבעיים שאין להתגבר עליהם;
) (3כלי טיס ובלי שיט הרשומים בישראל ועיקר פעולתם בקווים בין־לאומיימ.

 .46בעל נכס הפטור ממם לפי סעיף  ,41רשאי לשלם את המם ואם עשה כן במועדו
וכהלכתו יהא זכאי לקבלת פיצויים; בעל נכס הפטור ממס לפי סעיף ) 42א( ,רשאי לשלם
מם קצוב של  5לירות או של סכום אחר שייקבע על ידי שד האוצר׳ באישור ועדת הכספים
של הכנסת ,ולהיות זכאי לקבלת פיצויים.
פרק עשירי :זזודאות שונות

מנהל מס הרכוש

סמכויות

הודעות רשמיות

 ,47הנהלת עניני מם הרכוש תהיה בידי מנהל מם הרכוש שיתמנה על ידי שר האוצר
בהודעה שתפורסם ברשומות.
 ,48המנהל מוסמך לערוך כל חקירה שימצא לנכון בשביל מילוי תפקידיו על פי חוק זה,
ורשאי הוא לשם בך להיכנס בעצמו או להרשות אדם אחר להיכנס בכל עת סבירה לכל
מקרקעין לרבות בית מגורים ולערוך בהם בדיקות ומדידות ,לדרוש מכל בעל נכס או
מחזיק בו למסור לו כל ידיעה או מסמך שברשותו הדרושים לו למילוי תפקידיו ולגבות
בל עדות הדרושה לו לענין זה ועל בעל הנכם או המחזיק בו למלא אחרי דרישות המנהל.
 ,49עובד מדינה ועובד רשות מקומית חייבים ,לפי דרישת המנהל ,להמציא לו פרטים
שברשותו הדרושים לו לענין חוק זה ,ובלבד שהעובד לא יהא חייב לגלות פרטים שהלא
חייב לגביהם בשמירת סודיות לפי פקודת מם הכנסה׳  , 1947פקודת הסטטיסטיקה,"1947 ,
או חוק בנק ישראל׳ תשי״ד. 1954-
10

12

שמירת סוד

) ,50א( לא יגלה אדם כל ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה׳ אלא אם
נדרש לגלותה על ידי בית משפט ,לצורך ביצוע חוק זה או בקשר עם תביעה פלילית על
עבירה על חוק זה ,או על ידי מי ששר האוצר התיר לגלותה לו,
)ב( העובר על הוראות סעיף קטן)א>׳ דינו  -מאסר שנה.
 9ס״ח 68׳ תשי״א׳ עמי• .44
 10ע י ר  ,1917תום׳  1מס׳  1568עמי .71
 11ע׳׳ר  ,1947תוס׳  1מסי  1604פמ׳ .144
ט ס ״ ח  ,164תשי״ד ,עמי 492
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הצעות חוה ? ,44ו׳ בשבט ונשכ״א2&1,1961 ,

זמעחל רשאי ,אב נתבקש וראה סיבה מספקת לכך ,להאריך בל מועד שנקבע בחוק זה
לעשיית דבר ,למענו המועד להודעות על בדיקה מחדש לפי סעיף  25ולמנשה ערעור לפי

הארכמ»־עד

םעיף/29-ו^;^31

 .52הודעה שניתנה או כל פעולה אחרת שנעשתה לפר׳ חוק זה* לא ייגרע מתקפן כגלל
מגב בצורה אי בגלל טעות ,ליקוי או השמטהשאין בהם-כדי לפגוע בעיקר או להטעות. .
) .53א( הודעה או כל מסמך:אחר שיש למסרם י^י חוק זמ מותר לשלחם על ידי הדואד.
.׳־•) -ב( הודעה או כל מסמך :אחר המיועדים לבעלים משותפים בנכם בחלקים כלתיגזםויימיס :ונמסרו לאחדמהם ,רואים אותם באילו במסרו לכולם ,ובלבד שבל-אחד מהם
רשאי לדרוש מהמנהל שימסור לו בנפרד.
• .54י.לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל פעולה בנכס לפני שיוכח תשלום המם המגיע מבעל
הנכם.
״פעולה״׳ .בסעיף זה  -מכד ,מתנה ,חליפין ,חפירה ,חכירת משנה ,העבדת חכירה או
־• ועידת משנה׳ ביטול חבירה״ משמתה או שינוי תנאיה .חלוקה׳ םי&יל ורישום הקדשות
׳מכל סוג שהיא.
. .55־.מי שהעביר •בתוך שבת המם את הבעלות בנכס שאיבנר,מלאי< רעמי לגבות מהאדם
שרכש את הבעלות שיעור יחסי מסכום המם ששילם בעד אומו נכס לאותהשנת;מם זולת.
:א^והוסבס ביךחצלדימ על .דרך אהדת.
1

 ¿56גישים שהגיש למ3הל ,תוךשלוש שנים-מיום תשלום המס* דרישה י£זחזרת םכומבהף
ששולם כמם ולא ודה חייב לשלמו׳ דשאי ־המ»ל*•:לפי שיקול דעתו< להורות כי.סכום
באמור:ינוכה מסכומי מס הרכושהחלים על המשלםאו יוחזר לג
.־?\5יז« '־־:מי:ש(6מסר הצמדה׳• מסמך< מודעמ או ידיעה שהוא חייב.במסירתם לפי חוק
*ו3או לאמילא אחרי דרישה מאת המנהל לפי מק-זמ ידינו — קבס אלף לירודה
י ) .מ־ מי שמסר הצהרה׳ ־ידיעה או הודעה ביודעין שאינה נכונה ,דינו —מאסר שנה
או •קנם של  5980לידות.)ג( ^מיישהפריעלאדם הפועל בשליחותו של המנהל לבצע את סמכויותיו או מנע
זאת ממנו ,דינו -מאסר שנתיים או קנס של אלף לידית.
)ד( נוסף על העבשים הקבועים בסעיפים קטנים )א(),ב( ו-ע> רשאי בית המשפט
להטיל על העבריין קנה שהוא כפל סכום המם שלא נשום או שלא נגפה בגלל אותה עבירה.
,

 .58נעבדה עבירה לפי סעיף ז 5על ידי חבר בני אדם -אשם בעבירה גם כל מי שבעת
ביצוע העבירה היה חבר מיבהלה פעיל< מנהל .מזכיר< נאמן< בא־כודו או ומזב ראשי או
יחידי של' אותו1זבר ,אם לא הוכיח אחד משני אלה*
) (1העבירה נעכרה שלא בידיעתו;
) (2הוא נקט כל אמצעים הנאוהים לשמירחו של חוק זה.

»מים:ז־ליקויים-

מסירה

רישום פעולות.

זבומזזמןזז

החזרת מס;.ש00"בטעות,או .גיתר
:

-עבירית״ועובשי?

עבירות ע״יזזג!
בני»דם

:

 ,59תביעה פלילית שהוגשה נגד אדם או הרשעהו על פי חוק זה׳ אינם גורעים מחובחו
 •:לתשלום המם.
 .69נוכח המנהל כי אדם עבר על הוראה מהוראות חוק זה ,רשאי הוא ,בהסכמתו של האדם,
-..לקחת מידו.כופר כסף ,שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטילו בשל אותה עבירה;

מ מ י ת ז*ומ ז & ל ד*ב£וגט--תש:5״א.

אחריות לתשל!:
המם.
כופר בסף

9

הוגשה תביעה פלילית׳ אלן ,לקבל כופר כל ?וד לא ציווה היועץ המשפטי לממשלה על
הפסקת.ההליכים.
נוהל וסדרי דין

 .61שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לגוהל בועדות לפי סעיף (2) 29
ולערעורים לפי סעיף  (1) 29וסעיף ) 31ד(.

סמבות לקבוע
.שומה אחידה

 .62שר האוצר ושר הפנים רשאים להורות בצו כי תיקבע שומה אחידה לצורך גביית ה?לם
על פי חוק זה וארנונה רכוש של הרשויות המקומיות ,וכן רשאים הם לקבוע את הרב^ן
של ועדות שומה וועדות עדר.

אצילת םמבייוח

) .63א( שר האוצר רשאי לאצול למנהל מסמכויותיו לפי חוק זה׳ למעט הסמכות להתקין
תקנות בנות פעל תחיקתי.
)ב( המנהל רשאי לאצול לאדם אחר׳ אס דרך כלל׳ אם לסוג מםויים של ענינים
ואם לענין מםויים או לאזור מסויים ,מתפקידיו ומסמכויותיו לפי חוק זה למעט הסמכות
לחדשות כניסה למקום מגורים לפי סעיף.48 .

ביציע ותקנות

 .64שר-האדצד ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענץ הנוגע
לביצועו׳ ורשאי הוא לקבוע בהן ענשים עד  1000לירות על עבירות לפי תקנות אלה.

הוראות מעבר

) .65א( כספי הקרן כמשמעותה בסעיף  3לחוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה׳ תעו*׳*ן4
1951׳ יועברו לקרן הפיצויים ויהוו חלק ממנה.
גב( מקרקעין שחישוב שווים מבוסם על שווי שנתי כאמור בסעיף  8או על מכירה
ממוכר ברצון.לקונןז ברצון כאמור בסעיפים 12׳ 13׳  16ו־ 17יראו אח השווי שנקבע לצוד^
זה על פי החוקים שבוטלו לפי סעיף  66כאילו נקבע כדין לצורך סעיף .21
גג( ״בעל״ לגבי חכירוח שנעשו לפני תחילת חוק זה:
) (1בנכם בית או בקרקע כמשמעוחם בפקודת מם הרכוש העירוני׳ »1940־-־
בעל כמשמעותו בחוק האמור לפני ביטולו;
) (2בנכסים באזור שפורש בצו שניתן על ידי שר האוצר על פי סעיף ןן
לפקודת מם הרכוש החקלאי׳  — »1942בעל כמשמעותו בחוק האמור לפג״
ביטולו.
״חכירה״ בסעיף קטן זה  -לרבות חכירת משנה׳ אך למעט חידוש חכירה על פי זבווז בדירה,

נימולים

 .66בטלים -
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

תחילת חוקן!

 .67חוק זה יחול על שנת המם  1961/62ואילך.

פקודת מם הרכוש העירוני׳ ;1940
חוק מם הרכוש העירוני )הוראוח שונות(׳ חש״ט;1949-
פקודת מס הרכוש החקלאי׳ ;1942
סעיפים  13-6לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין(׳ ;1938
חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה׳ תשי״א—.1951

 13ע״ר 1940׳ תוס׳• 1׳ מם׳ 1065׳ עמי 218
" ע ־ ר 1942׳ תונף 1׳ מסי 1182׳ עמ׳ .9

מ$רמו של החוק המוצע היא לאחד,ולפשט את החוקים הקיימים המגדלים מסים או
 .תשלומי חובה אחדים על רכוש ,שהם :פקודת מס הרכוש העירוני 4940 ,חוק מם חמוש
^ העירוני )הוראות שונוח( ,תש״ט ,1949-פקודת מם הרכוש החקלאי ,1942 ,וחוק הארנונה
לאיצוי נזקי :מלחמה1^ ,שי״א.1951-
ואלה עיקרי הוראות החוק המוצע:
המם ו ש י ע ו ר י ה -
.1
 א .המסיוטל על בעליהם של נכסים הנמצאים בשטח המדינה והם :קרקע ,בנין,מטעים׳ מלאי וציוד הנמצאים בשטח המדינה )סעיף  .(2כל הנכסים האלה חייבים גם
לפי החוק הקיים במם ׳רכוש אד בארנונה או בשניהם.
ב .המם יהיה שיעור מםויים משווים של הנכסים ,והחוק קובע אח השיעור .לכל
נכס ,אגב הנחוח מן המס לנכסים׳ חקלאיים ,לנכסים בישובי ספר ,לבנינים שחוק הגנת
 הדייר תשי״ד הל עליהם"ולבעלי נכסים ששווי כל נכסיהם הוא בין אלף לידות לשלושתאלפים לירות )סעיפים  6-3וכן סעיף .(42
שר האוצר ,באישור הכנסת ,יהא רשאי לשנוח או לבטל את השיעורים הקבועים
בחוק ,וכן לשנות את סיווגם של נכסים לעניין זה )סעיף .(7
ההבדל בין השיעורים ,של החוקים הקיימים לבין השיעורים של החוק המוצע ,איננו
ניתן להשוואה׳ היות והבסיס שבחוק המוצע לחישוב שווים של רוב הנכסים שונה מן
הבסיס שבחוקים'הקיימים:
..׳) (1על בנין עירוני ובנין תעשייתי משלמים כיום  10%מהשווי השנתי הנקי -
 ־ מסי רכוש ׳)עירוני וחקלאי( ,ו״ 0.35%ארנונה! לפי החוק המוצע ישלמו 13%.:־ ..־־משווי הנכם.
־.
••.ג־-.•..־׳ (2? .--על ־בנין.חקלאי:-משלמים.כיום מס רכוש חקלאי בשיעור של  1.5לירה
לכל דונם ולכל חלק מצנו וארנונה בשיעור של  0.35%משווי הבנין .לפי החוק
י ;7:־^ :
• < המוצע ישלמו 0.5%.מהשווי.
•
) (3על בנין מאגר באזור חקלאי משלמים• כיום ׳מם רכוש חקלאי בשיעור של
 1.5לירות לכל דונם ולבל חלק ממנו וארנונה בשיעור של - 0.35%משווים•
לפי החוק המוצע ישלמו  0.5%משווי הבבין_ .
.־-״ג< -־:
) (4על קךקע באזור עירוני משלמים היום  1.2%משוויה מם רכוש עירוני
בלבד :המס לפי החוק המוצע יהיה  1.5%משוויה.
.
) (5מטעים וקרקע באזור חקלאי מחולקים כיום ל־ד 1סוגים לפי סוגי
׳ המטעים וטיב'הקרקע! על כל דונם של כל סוג ועל כל חלק ממנו מוטל מס.
-.׳ רכוש חקלאי׳ עםמ־ם קבוע׳ הנע בין י  3אגורות ל־ 3־לידות .ארנונה חלה כיום
על המטעים בשיעור  0.1%משווים,ועל היבול והחבואח בשדה -? ,בשיעור של
 0.35%.משווים; בחוק המוצע יש רק  12סוגי קרקע והשיעור הוא  0.5%מהשווי
הממוצע העשוי להחקבל בשוק.
) (6על ציוד ומלאי משלמים כיום רק ארנונה׳ .בשיעור < של  0.75%משווים
לאחר ניכוי פחח מכסימלי של  ;50%לפי החוק המוצע יהיה המם בשיעור של
 1.2%משווים לאחר ניכוי פחח כאמור.
;

״

ו •r .

_ _

דדך החישוב של שווי הנכפים אף הוא קברע בחוק^
) . (1כבנין עירוני ובנין תעשייתי :כיום יש לחישוב השווי בסיס א ח ד ^ ^
מס הרכוש ובסיס אחר בארנונה* בחוקי מס הרכוש השוד מחושב לפי שכר
הדירה הצפוי ואילו בארנונה הבםים הוא השווי הקאפיטלי לצורך החוק ,שאליו
מגיעים על ידי הכפלת השווי השנתי הנקי ב־ 12,10ו־ ,14הכל לפי שנת• הבניה;
וכפל שהבנין חדש יותר  -הכופל גדול יותד.
הבסיס שנקבע לחישוב השווי בחוק המוצע הוא השווי השנתי הנקישלהבנין
באחד באפריל כפול  .25בסים זה משקף את השווי הקאפיטלי של הבנין כאילו
היה בנין תפוס .השווי השנתי הנקי הוא דמי השכירות הצפויים ,ולגבי בנינים
שדמי השכירות שלהם אינם כפופים לחוק הגנת הדייר תשי״ד׳ ייקבעו דמי
השכירות הצפויים כאילו היו בנינים ששולמו בעדם דמי מפתח׳ לזמזר ניכוי
רבע מחם לחשבון תיקונים והוצאות אחרות בבנין עירוני ושליש כבנין תעשייתי
)סעיף ^2׳
) (2כבנין חקלאי)בנין מגורים באזור חקלאי( :הבסיס הקיים כיום במם רכוש
חקלאי לחישוב שוויו הוא  1.5לירה לכל דונם ולכל חלק ממנו .הבסיס הקיים
בארנונה הו 8מכפלה של כל מטר מרובע מהבנין ב־19׳  12ו־ 14בהתאם לשנת
הבניה של הבנין.
השווי לפי החוק המוצע הוא סכום המתקבל מהכפלת מס©־ המטרים הרבועים
של כל שטח הרצפות שבבנין — להוציא מרפסות פתוחות וגזוזטראות — ב־25
 .לירות )סעיף .(9
) (3בנין מאגר :בפקודת מט הרכוש העירוני השווי הוא שכר הדירה הצפוי,
במס רכוש חקלאי  1.5 -לירה לכל דונם ולכל חלק ממנו-,ובחוק הארנונה
מכפלה של כל מטר מעוקב מנפח הבנין בסכום הנע בין חצי לירה ל־ 2.75לידות
 לפי םוג הבנין.החוק המוצע מבחין בין בנין מאגר באזור חקלאי לבין בנין כזה באזור עירוני.
באזור חקלאי  -מכפלה של מספר המטרים המעוקבים של נפח הבנין בסכום
הנע בין  30אגורות לבין  57לידות  -לפי סוג הבנין ,ואילו באזור עירוני -
מחיר הרכישה )ואם לא נרכש  -המחיר שהיה עשוי להשתלם:אילו 1רכש>
י-לאחר ניכוי פחת שלא יעלה על ) 50%סעיף  11וסעיף .(15
) (4בקרקע באמיר עירוני נשאר אותו בסיס  -הסכום העשוי להתקבל בעדה
באחד באפריל של שנת המם במכירה מרצון)סעיף .(13
) (5מטעים וקרקע באזור חקלאי מחולקים היום ל־ 17סוגים לפי סוגי המטעים
.וטיב הקרקע :על כל סוג מוטל מס בסכום קבוע לדונם הנע בין  3אגורות
ל־ 3לירות .ארנונה תלה רק על המטעים ועל התבואה והיבול שבשדה .שווים
נקבע לפי ערכם המינימלי בשוק.
לפי החוק המוצע ישנם  12הוגימ ושווים נקבע לפי ערכם המינימלי בשוק
כיום )סעיף .(14
) (6בציוד :הבסיס שנקבע בחוק המוצע הוא מחיר הרכישה לאחר ניכוי
פחת בשיעור שייקבע בתקנות ובלבד שלא יעלה על  50%מהמחיר .האמור .לגבי
ציוד שחל עליו חוק מס הכנסה )תוספת פחת על נכסים עסקיים( ,תשי״ח,1958-
׳יחושב מחירי הרכישה על בסיס הוראות החוק האמור.

^^>ז^זת;שנ^^^3י
׳ ומי:
י• •• -
זה <םעין*^>15
 '*.־ ד » - -ןוךת מס מכנםה» ,לו* ייק3עלצךכי (7) :במלאי :בחוק הארנונה •נקבע שוויו בממוצע שבין .מחירו בשוק .או
^ • •  ; -־מחיר רכישתו׳;הכל לפי הנמוך יותר  -באפריל לבין מחירים כאמור" באוקטובר;•'
ואילו בחוק המוצע נקבע שוויו לפי הממוצע שבין מחירי באחד באפריל של
.״שנח המס ובין מחירו באחד באפריל של שנת המס שקדמה ,או הממוצע שבין
־ -.-...מחירו באחד באפריל של שנת המס ובין מחירו של שיא המלאי שהיה לבעל
המלאי ביום מן הימים של שנת המס שקדמה  -הבל לפי הגבוה יותר .־ . :
במלאי הנמצא בידי אדם שנעשה לראשונה בעל מלאי לאחר.האחד ־באפריל.
 של שבת המס  -מחיר שיא המלאי שהיה לו בתקופת  30הימים לאהד שבעשה.
־:׳ . : -.בעל מלאי)סעיף  .(16י
שר האו^ר* דשאי׳ באישור ועדת הכספים של הכבםת ,לשבות את הכופים
^נכסים;־)סעיף - ,08
;•••.׳
:

•־ -־־".־'
•.:־
•ה1צ^דו:תז־־?/־,־ ;־•./
בעל נכסים חייב למסור למנהל־הצהרותעל נבסיו׳ לגבי מקרקעין  -תוך  30יום מיום
שמ^זה^שונר• כעל הנכם יאל מיום שחל-בנכם שינוי מהותי׳ ולגבי מלאי .וציוד — מדי
שבה בשנה ־תוך זזודש אפריל׳ ולפרט :בהצהרה את שווי־ המלאי ורשימת ה8דודיושו^;-יואם
 # 5ה לראשונה;בעל מלאי או בעל ציוד בתוך שנת המם או שבתוך שנת המס נשתנה הציוד
^בבע?$תו שינויה מהותי י י ימסור:תוך  60יום מיום שבעשה בעל.או מיום ־השינוי הצהרה
; ,
בדברשווי המלאי ורשימת הציוד ושוויו)סעיפים .(20-19
:

:

^
השומה ו ת ש ל ו ם המם:
.3
^  : • ^ ; ; ' :א ח ד מהחוקים הקיימים נעשית השומה בדרך אחרת׳ ובצורה מסורבלת ביותר:
ש ו מ ה ל פ י פ ק ו ד ת מם ה ר כ ו ש ה ע י ר ו נ י נעשית על ידי ועדות
הערכה של בחברים כל אחה׳ מהם שני חברים מטעם הממשלה ושני הברים מטעם הציבור,
שומה געשית אחה לשבע שנים וכל הרואה עצמו מקופח דשאי להגיש התנגדות לועדה .על^^חלטתה^נמון לערער לפני ועדת ערעורים של שלושה :יו״ר׳ חבר אחד מטעם הממשלה
־1וובו־אהד מטעם הציבור ,על בעיה משפטית המתעוררת אגב דיון כועדת הערעורים מותר
לקבל את חוות דעתו של בית המשפט המחוזי .חוות דעת זו תהיה סופית .הועדות מתמנות
ע ל ידי שר האיצה
בוםף לכך יש ועדת תיקונים׳ שהרכבה בהרכב ועדת הערכה :ומתפקידה"לתקן את
•&שימד או לערוךשומה חדשה׳ אם הושמט בבס מרשימת השומה או .אם• חל שינוי בשוויו.
על החלטת ועדת התיקונים ניתן לערער לפני ועדת ערעורים לתיקונים שהרכבה כהרכב
ועדת התיקונים.
ש ו מ ה ל פ י פ ק ו ד ת מם ה ר כ ו ש ה ח ק ל א י נעשית על.ידי שמאים
;המתמנים על ידי״שר האוצר .השמאים מכינים פנקסי שומה המתייחסים לנכסים ורשימות
שומה המתייחסות לבעלי הנכסים .אפשר להשיג על שומתו ועל החלטתו .בהשגה ניתן לערער
,לפני ועדת ערעורים של שלושה ממונה על ידי שר האוצר׳ בהם עוזר למושל מחוז או
^:קיךמחוז — יו״ר׳ עובד מדינה ואדם שאינו עובד מדינה .החלטתה של הועדה היא סופית׳
אולם מו6ד לפגות לבית״המשפט המחוזי לשם קבלת חוות דעתו בבעיה משפטית שהתעוררה
בעת ־הדיון• בועדהן־חוות דעתו של בית־המשפט המחוזי תהיה סופית.
לגבי קרקעית שלא ונעשו בהן פעולות סידור׳ ממנה מושל המחוז ועדה לחלוקת המם׳
ואילו במקומות שנעשה בהם סידור קרקעות יבץ,השמאי אח;רשימות חלוקת המם .אפשר
:

להשיג על רשימות החלוקה לפגי מי שעשאן* על החלטתו בהשגה ניתן לעד»ר~לפג? מושל
!  -י.
_
המחוז והחלטתו היא סופיים
בחוק הארנונה נעשית השומה על ידי המנהל על סמך הצהרותיו של בעל;ה3פ©יפ־
ביחס לנכסיו ושווים .אולם אם סבור המנהל כי ההצהרות אינן נכונות רשאי הוא לקבוע
את שווי הנכסים ולשום את הארנונה בהתאם לכך .על שומת המנהל ניתן לערוד לפניו ועל
החלטתו בערר ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי׳ ועל החלטתו״לפני בית המשפט העליון.
החוק המוצע קובע נוהל פשוט יותר:
) (1במקרקעין-חייב המנהל לשום אחת לחמש שנים; כן רשאי הוא לתקן
שומה קודמת ,אם ראה שחל לאחריה שינוי בשווים של המקרקעיךואולם אינו
יכול לתקן שומות של יותר משלוש שנות מס שקדמו לתיקון)סעיף .(21
המס על מקרקעין' ישולם תוך  30יום מתחילת שנת המס או מיום .שהבעל קיבל
הודעת שומה; ואולם שר האוצר רשאי להודות על מועד מאוחר יותר)סעיף .(22
) (2במלאי וציוד  -יצרף הבעל אל הצהרתו את המס המגיע ממנו לפיה׳
זולת אם הורה שר האוצר על תשלומו במועד מאוחד יותר )סעיף  .(23לא מסר
בעל נכס הצהרה ,או שיש למנהל טעם להניח שהפרטים שפורטו בהצהרה אינם
נכונים או אינם מלאים ,רשאי המנהל לשום לפי־ מיטב שיפוטו את שווי הנכסים
ואת המם המגיע לפי זה)סעיף .(24
כן רשאי המנהל תוך  4שנים מיום שנעשתה שומה לבדוק שנית כל ענין הנוגע
להצהרות או לשומות ולשום שנית את שווי" הנכסים ואת המס .עליהם^ ולגבי
אדם שלא מסר הצהרה ,הודעה או ידיעה לפי החוק או לא מילא אחר דרישה
אחרת של המנהל׳ או שמסר הצהרה או ידיעה בידעו שאינה נכונה  -דשאי
המנהל לפעול כך תוך  7שנים )סעיף .(25
אפשר להשיג בפני המנהל על שומתו׳ ועל החלטתו של המנהל בהשגה אפשר
לערער לפניי בית המשפט המחוזי לגבי י מלאי וציוד ,ולועדות ערעור לגבי
נכסים אחרים )סעיפים ,(31-26
 •׳• . .4ג ב י י ת י ה מ  -ס  :י •
המם ייגבה מבעל הנכס :ואולם אם הגעל לא שילם את המם מותר לגבותו מן המשלם
•י-׳•־
••••׳"־•׳• ־
לבעל דמי שכירות )סעיף .(32
בנכס שהוא בבעלות משותפת בחלקים בלתי מםויימים ייגבה מכל בעל חלקו י היחסי
במס ,ואם הבעלים אינם ידועים גובים מן ההכנסה׳ ואם אין מן הנכס הכנסה המגיעה לאותו
בעל ,מותר לגבות את חלקו מהבעלים האחרים׳ וכל שנגבה ממנו-יותר מחלקו היחסי במם
רשאי להיפרע את העודף מהבעלים שלא שילמו את המם)סעיף • .(33־•--
אם תוך  90יום מהתאריך שנקבע לתשלום המס׳ לא שולם המם או חלק ממנו׳ יווםף
לסכום שלא שולפ׳קנסשל  2%לכל חודש של איחור או לכל חלק של חודש׳ אך לא יעלה
בסך הכל על  ;20%ולענין גבייתו  -דין הקנס כדין המס )סעיף ^ .(36
:

1

:

פיצויים:
.5
חלק ממס.הרכוש הנגבה ,כפי שייקבע על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים
של הכנסת ,יהיה קרן מיוחדת לתשלום מנד נזקי מלחמה׳ נזקי בצורת ונזקים. .עקיפים כפי
שהוגדרו בסעיף ) 1סעיפים .(40—38
שלא כמצב הקיים היום׳ ישולמו לפי חוק זה פיצויים גם בעד נזקים שנגרמו לקרקע,
הזכות לקבלת פיצויים מותנית בתשלום המס ,כדין לגבי הנכם שבעדו נתבעים הפיצויים

)סעיף  ,(40הפטורים מכוח החוק מתשלום המם והם מעוגיב*ס בקבלת פיצמים חייבים
1שלם את המס< פרט לישובים חקלאיים צעירים* שיהיו.מאים בקבלת פיצויים למרות
הםטור המוענק להם)סעיף ,(46
ם&ורוהבמות...:
) 11פטורים סומלים מם הרכוש :המדינה ,נשיא המדינה-,ארגון האומות
המאוחדות1 ,מדינת״ח^ לגבי נכסים המשמשים לצורך משרדיה או נציגוחה
בישראל׳ וכן רשות מקומית לגבי נכסים שאין עמם הכנסה)סעיף .(41
) (2מי ששווי כל נכסיו לצורך שנת המס לא עלה על אלף לידות פטור מתש
לום המם כאותה שנה.
 , (3):... - ..מי ששווי .כל נכסיו:לצורך שנת המם עלה על אלף לירות אך לא עלה על
שלושת אלפים לירות יקבל הנחה של 10%.מן השיעורים הרגילים אולם אס
הוא זכאי להנחה_בהיותו חקלאי׳ שלמעלה מ־־60%מסך כל הכנסתו ברוטו הוא
מהענפים שצויינו ,או בהיותו חקלאי כישוב ספר—הרשות כידו לבחור בהנחה
זו או בהנחות הניתנות לחקלאים.
 (4):.-.שר האוצר רשאי ,להר שיקול דעתה לפטור בעל בכם המבקש על כך אם
שווי כל בבםיו לצורך שנת המם לא עלה על הסכום שקבע שד האוצר )סעיף .(42
) (5שר האוצר רשאי ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,לשבות את סכומי
 .::השווי המעניקים זכות לקבלת פטור או הנחה לפי -פסקאות ) (3) ,(2) ,(1ו־)(4
)סעיף .(42
) (6בעלי נכסים הפטורים ממם רכוש עירוני או ממס רכוש חקלאי לסי סעיפים
 31עד  36לחוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט ,1959-יהיו פטורים משני שלישים
 ...של המם המוטל על פי חוק זה בשל אותם נכסים .מגמתו של סעיף זה היא לשמור
על המצב הקיים ודוס — לפיו ניתן לבעלי בכםים מפויימים פטור למשך תקופות
שונות ממם רכוש עירוני או ממס רכוש חקלאי ,אך אין להם מזור מארנונה.
עם איחוד החוקים וקביעת מם רכוש אחד יהוו ,לפי האומדן ,מס רכוש עירוני
אומםרכוש חקלאי בערך שני שלישים ממם הרכוש שיוטל על פי חוק זה והאר
 נונה שליש אחד .נמצא שמתן פטור לאותם נכסים משני שלישים של המס אינו
משנה את המצב הקיים )סעיף .(43
) (7בעל משק חקלאי בנקודת התיישבות חקלאית או בעל משק חקלאי יחיד,
.•:•.־ ששר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת ,קבע אותם באכרזה שפורסמה
 ברשומות׳ לא יהיה חייב במם רכוש לפני תום חמש שנים מיום הקמתו שלהמשק! ובעל משק כאמור שתקופת הפטור שלו טרם נסתיימה והוא שילם סבו־׳
׳ -מיס לחשבון ארנונה ,לפי חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה ,תשי״א1951-׳
ינוכו הסכומים ששילם מסכומי מס הרכוש החלים עליו)סעיף . .(44
) >8שד האוצר רשאי לפטור בעל בכם /לפי בקשתו ,מתשלום המס על
הבכם ,כולו או מקצתו ,אם הוא משמש למטרה ציבורית ,או שהשימוש בו
הוגבל או נאסר לפי כל דין ,או שנפגע עקב בזקי מלחמה או מחמת גורמים טבעיים
שאין להתגבר עליהם ,או שהוא כלי טיס וכלי שיט הרשומים בישראל ועיקר
״״ • פעולתם בקווים ביךלאומיים )סעיף .(45
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בסעיף  3לחוק מם נסיעות חוץ ,תשי״א , 1950-סעיף קטן)ב( — בטל: .
ג

דברי הסבר
סעיף  3לחיק מס נסיעות חוץ ,תשי״א ,1950-קובע ,חו לשונו:
. .

־*שיעור המס

) 3א( שיעור הלס הלוסל מל רכישת כדטינוי בסיעה לםוניהם ייקבע » .Vידי שר "ו!אוצר*
באישור ועדת הכספים של הכנסת ,בצו שיפורסם ברשומות.
י )ב( שיפור המס יהיה מבוסס .עלי המחיר של כרטיס הנסיעה^ ולא יעלה על  100%ממחיר-
זה.״

החוק המוצע בא להסיר את ההגבלה שבסעיף קטן )ב( ותכליתו לאפשר הטלת מם
בשיעור קצוב וכן הטלת מס בשיעור העולה על מחיר הברטים.
 1ם־-ח  ,62משי״א ,עמי  ;12ס׳־ח  ,126תשי״נ׳ עמי .104

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר מסת:
ח ו ק מ ו ע צ ת ה ר ב נ ו ת ה ר א ש י ת ) ה ו ר א ת שעה( ,תשכ׳יא 1961 -
דחיית הבחירות

 .1הבחירות למועצת הרבנות הדאשית ייערכו בתום עשרה חדשים מיום שחוק זה ייכנס
לתקפו.
דברי הסבר
הבחירות למועצת הרבנות הראשית היו לפי החוק צריבות להתקיים ביום ג׳ באלול
תשי״ט .מסיבות מיוחדות ,נדחו מזמן לזמן ,דש לבחון מחדש את סדרן ודרך.ביצוען .לשם
כך באה הצעת החוק לאפשר דחיה לעשרה חדשים.
חבר הכנסת :א .רימלט
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