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נזתפדפמות כזה הצעות חדק צצע 2הממשלה:

חוק מס מקגיל )הוראת שעה( ,התשמ״ו1985-
ה ו ר א ת שעה
״ניןשיעויי
מם מקביד

בתקופה שמיום ט״ז בתשרי התשמ״ו ) 1באוקטובר  (1985עד יום כ״ג בםיון
.1
התשמ״ר ) 30ביוני  (1986ייקרא חוק מם מקביל ,התשל׳יג— ,\ 1973כאילו —
)(1

בסעיף )2א( ,במקום ״4.95%״ נאמר ״5,45%״;

) (2בסעיף )6א( ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״בתקנות אלה״ יבוא ״בתקנות
אלה יכול שייקבע שחלוקת סכומי המס המקביל שנתקבלו בשיעור של 1.1%
מההכנסה שלגביה נגבה המס ממעבידים עבור עובדיהם ושל  1.0%מההכנסות
האחרות שלגביהן נגבה המם ,תיעשה לפי הוראות השונות מ א ל ה שלפיהן תיעשה
החלוקה של הסכומים שנתקבלו בשיעור של  4.35%מההכנסה שלגביה בגבה המם
ממעבידים עבור עובדיהם ושל  3.95%מההכנסות האחרות שלגביהן בגבה המס״.-

דברי
מטרתו ש־ל חוק זה להגדיל את שיעור המס המק
בל שהמוסד לביטוח לאומי גובה ומחלק בין קופות
החולים .שיעור המס המקביל שמשלם מעביד בעד

1

ש״ח ד״תשל״ג ,עמי

הסכר
ל־5.45%

עובדיו יוגדל ב־ ,0.5%דהיינו מי4.95%
מההכנסה החייבת בתשלום דמי ביטוח.
מוצע שההוראות האמורות יעמדו בתקפן מיום 1
באוקטובר  1985עד יום  30ביוני .1986

 ;seההשמ״ד; ,״.86 •-

חוק אזור סחר חפשי באילת )פטורים והנחות ממסים( )תיקון(׳
התשמ״ו985-ז
ת י ק ו ן סעיף 5

בסעיף ) 5ג( לחוק אזור סחר חפשי באילת )פטורים והנחות ממסים( ,התשמ״ה—
.1
) 1985להלן — החוק העיקרי( ,אחרי ״בידי עוסק תושב אזור אילת״ יבוא ״לצריכה
באזור אילת או לשימוש בו״.

תיק וו סעיף 6

 .2י

תחייה

.3

1

בסעיף  6לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(2במקום ״בסעיף ) 5ג(" יבוא ״בסעיף ) 5ב(״.
י תחילתו של חדק זה ביום תחילתו של החוק העיקרי.

דברי
סעיף ) 5ג( לחוק מעניק פטור ממס ערד
העיף 1
מוסף על מכירת טובין באילת .הכוונה
היתד׳ לאפשר פטור זה רק אם הסובין האמורים יימכרו
לצריכה או לשימוש באזור אילת ,בדומה להוראת סעיף
) 5א( המתייחסת לטובין שיובאו לאזור אילת .בטעות
הושמטו המלים ״לצריכה באזור אילת או לשימוש בו״
מנוסח הסעיף ,ויוצא שניתן לזכות בפטור ממס ערף
í

הסכר
מוסף על טובין שנרכשו באילת אפילו הוצאו מאזור
אילת.
מוצע לתקן את הסעיף כדי שישיג את מטרתו
הנכונה.
בסעיף  6לחרק ,בפסקה ) ,(2אוזכר בטעות
סעיף 2
סעיף ) 5ג( וצייד להיות סעיף ) 5ב(.

ס״״ח התשמ״ר ,,עמי .204
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