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טתפרמטת כזה למעת חד? מטעפ הממשלה:

חוק מם מעסיקים)החור מס בשל יצוא()הוראת שעה(,
תשל״ט1979-
בחוק זה -

!מיתת

.1

התזד מם מפסיקים
לתעשיין ילייקל״י

 .2תעשיין המייצא  20%לפחות ממוצריו וחקלאי המייצא  20%לפחות מתוצרתו זכאים,
בכפוף לאמור בסעיף 4׳ להחזר חלק ממם המעסיקים שהם חייבים בו לשנת המם ,שהוא
כיחס הפדיון בעד יצוא בשנת המם לפדיון השנתי באותה שנה.

) (1״תעשיין״  -בעל מפעל תעשייתי שעיקר פעילות מפעלו בשנת המפליא
פעילות ייצורית ,כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה )מסים( ,תשב״ט! 1969-
)להלן  -חוק עידוד התעשיה(;
) (2״חקלאי״  -בעל משק חקלאי שעיקר פעילות משקו בשנת המס היא
בייצורה וגידולה של תוצרת חקלאית;
נ (3״יצוא״  -בין במישרין ובין באמצעות אחר המקבל עמלה׳ לרבות מכירה
לגוף המייצא את כל המוצרים או התוצרת שהוא קונה מהתעשיין או החקלאי;
) (4״פדיון שנתי״  -סכום שנתקבל או שזכאים לקבלו ,בשנת המם׳ בעד
מכירת מוצרים או תוצרת ,למעט מסים עקיפים המוטלים על המוצר המוגמר
הנמכר,׳ובתוספת החזרי סכומים ששילם יצואן כמס וכמס קניה על.טובין
ששימשו לו בייצור המוצרים המיוצאים;
ג (5״פדיון בעד יצואי׳  -הפדיון השנתי בניכוי הסכום שנתקבל או שזכאים
לקבל ,בשנת המם ,בעד מכירות שאינן יצוא ,למעט מסים עקיפים המוטלים על
המוצר המוגמר הנמכר;
) (6״מסים עקיפים״ — בלו ,מס קניה׳ מס ערך מוסף והיטל לפי תקנות שעת
חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח;2 1958-
)(7

״שנת ה מ ס ״  -שנת המס ;1978

) (8תהא לכל מונח אחר המשמעות שיש לו בחוק מם מעסיקים ,תשל״ה-
) 31975להלן  -חוק מס מעסיקים(.

דברי

הפגד

מטרתו של החוק המוצע היא להקל על התעשיינים
והחקלאים הישראליים המייצאים את מוצריהם ותוצרתם
בתחרות עם התעשיינים והחקלאים בארצות שאליהם הם
מייצאים .הוא חדין בתחום התשתית של התיירות  -בתי
המלון .החוק מוצע כהוראת שעה כדי שאפשר יהיה

לבחון לאור התוצאות אם אכן הושגה המטרה האמורה.
אם יתברר כי שנה אחת איננה מספיקה לבחינה זו ניתן,
על פי סעיף  ,8להאריך את תחולת החוק כהוראת שעה
לשנה נוספת,

מכיון שמטרתו של החוק המוצע היא עידוד
היצוא ,מוצע שההקלה שבהחזר חלק ממס

המעסיקים תינתן למי שמיצא ,בין במישרין ובין באמ
צעות סובן ,לפחות  20%ממוצריו או מתוצרתו.

פעיף2

8 1״ת ו/שכ״ט ,עמי .232
 2ס׳׳זז ו ן ש כ ״ ד  ,ע מ י .175
ג ם׳׳וז ת ש ל ״ ו ז  ,ע מ י .118
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 ,3בעל בית מלון כמשמעותו בסעיף  (3) 49לחוק עידוד התעשיה׳ שלפחות  20%מכלל
הלינות במלונו בשבת המם היו של תיירים׳ זכאי׳ בכפוף לאמוד בסעיף 4׳ להחזר חלק ממם
המעסיקים שהוא חייב בו לשנת המם׳ שהוא כיחס מספר הלינות של התייריב בשנת המם
לכלל הלינות שהיו במלונו באותה שנה.
 ,4נא(

מס מעסיקים יוחזר׳ על פי חוק זה ,רק למי שניהל פנקסים קבילים לשנת המס.

החזר מם מעםיקיט
לבעל בית מלון

סייג *מזמר

)ב( המבקש החזר ימציא לפקיד השומה אישור של רואה חשבון בדבר סכום ההחזר
המגיע לו,
) .5א( החזר ,מס מעסיקים ייעשה בדרך של ניכוי סכום ההחזר מסכום המם שהזכאי
להחזר חייב בו ץשנת המס על פי הדו״ח שהגיש׳ ובלבד שאם סכום הוזחזר עולה על המם
המגיע מהזכאי להחזר ,ישולם לו הסכום העודף כאילוהיה החזר מס בעקבות דו״ח.
)ב( בקשה להחזר מם מעסיקים תוגש עם הדו״ח לשנת המס; מי שביום פרסומו של
חוק זה הגיש כבר את הדו״ח יגיש את הבקשה עד יום ד׳ בתמוז תשל״ט ) 29ביוני .(1979

 :ביצוע ההחזר

 .6הוחזר מם מעסיקים ולאחר מכן בפסלו ספריו של מקבל ההחזר׳ חייב הוא בהשבת
ההחזר׳ תוך שלושים ימים מיום שבקבע סופית כי ספריו איבם קבילים ,בתוספת ריבית
והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודת מם הכבסה * מיופ ביצוע ההחזר
ועד יום השבתו לפקיד השומה.

גיטיל הההזר

 ,7סכום מם מעסיקים שהוחזר יהיה הכנסה חייבת ,לענין פקודת מם הכנסה׳ בשנה שבה
בוצע ההחזר.

סנוטההחזר-
הכנסה הייגת

 .8שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת׳ רשאי להוזיל את הוראות חוק זה גם
לגבי שנת המס .1979

סמבות להחיל
החיק כשנת 1979

י

.9

,

י

-

.

•

י

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות ככל הנוגע לביצועו.

דברי
ההקלה לבעלי בתי מלון מוצעת במגמה
להקל בתחום התשתית הבסיסית של התיי
^
רות .משום כ ך מוצע לתיתה אך ודק לבעל בית מלץ
שמינימום של 20%מהלינות במלונו הן של תיירים..׳
ע

הנהלת פנקסים נאותים מהווה אחד מהאמ־
פעיפימ
) (4ו־) (6צעים החשובים ביותר לגביית מם אמת.
משום כ ך הותנו הקלות שונות במסים בהנהלת פנקסים

ביציע יתקמת

הסבר
נאותים ואף הוטלו סנקציות שונות ע ל מי,,שאינו מנהל
פנקסים נאותים .מוצע להתנות נם את ההקלה של החוק
המוצע בניהול פנקסים קבילימ.
7

לענין מם הכנסה מהורה מם מעסיקים הוצאה
עםקית ,ומשום כ ד חייב החזרו להוות

הכנסה.

* ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,6ע מ י .120
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מתפרסמת כזה מנועפ ועדת דחוקה חד? ומשפט הצעת חוק של חכר הכנשת:

חוק הנוטריונים )הוראות מעבר( ,תשלי׳ט1979-
הוראות מצגר
לער!״

 .1חבר לשכת עורכי הדין שנתקיימו בו כל תנאי הכשירות להיות נוטריון לפי חדק
הנוטריונים ,תשל״ו 1976-פרט לתנאי שבסעיף ) 2א( נ (2לאותו חוק ,יהיה כשיר להיות
נוטריון ויחולו עליו כל יתר הוראות חוק הנוטריונים ,תשל׳ ו6-ד ,19ובלבד שנתקיימו
בו כל אלה:
/

) (1היה לראשונה לעולה כמשמעותו בחול! השבות ,תש״י~ ,2 1950אחרי יום
כ״ב בםיון תשכ״ו) 10ביוני (1966ן
) (2היה לראשונה כשיד להיות נוטריון למסמכים יוצאי חוץ לפי חוק נוטריו
נים למסמכים יוצאי ח ק  ,תש״י ,3 1950-אחרי יום י״ז בסיון תשל״ב )30
במאי  (1972ונבצר ממנו לקבל רשיון לכהן כנוטריון למסמכים יוצאי״חוץ
מחמת האמור בחוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ )הוראת שעה( ,תשל״ב-
 ,* 1972בחוק נוטריונים למסמכים יוצאי־־חוץ )הוראת שעה( ,תשל׳יד—,51974
בחוק נוטריונים למסמכים יוצאי־חק )הוראת שעה( ,תשל״ה ,81975-או כחוק
הנוטריונים ,תשל״ו;1976-
ג (3לא יאוחר משנה אחת מיום תחילתו של חוק זה הגיש את בקשתו לקבלת
רשיון לפי חוק הנוטריונים ,תשל״ו.1976-
חבר הכנסת מ׳ שחל

 1ם״וז תשל״ו ,עמי .196
 2ם״ח זןע״י ,עמי .139
 0*0 3תש־יי ,עמי .141
* ם״ת השליב ,עמי .110
 5ס״ת תשל״ד ,עמי .134
 3ס״וז תשל״ה ,עמי .126
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