
 המהפכה החוקתית במיסוי *ישראל
 מאת

ך ר  אהרן מ

 המאמר מצביע על ההשלכות מרחיקות הלכת של חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו,
 לגבי חקיקה כלכלית, בכלל, ובמיוחד בעניין גבולית חקיקת מס. חוקי הפקעה
 כמד התיקון לחוק גל אד החקיקה המתגבשת לגבי חוק כביש חוצה ישראל עלולים
 להיפסל אם לא יעמדו במבחן חוק־היסוד. הסמכות לחקיקת מס למפרע ללא גבול
 נשללה מן הכנסת ומעתה תעמוד חקיקה כדו לביקורת שיפוטית. בית־המשפט יוכל
 להתערב, אם ימצא לנכון, גם בתובנה של חקיקת מס, ובמיוחד של חקיקת־משנה
 המטילה מסים. גם הסמכות להטיל מסים בתקנות שעת־חירום צומצמה מאוד. יתר
 על כן: חוק־יםוד: חופש העיסוק, מטיל מגבלות על הטלת מסים הפוגעים בחופש
 העיסוק. למשל: מס־עסקים מכביד במיוחד ומפלה עלול שלא לעמוד במבחן
 החוקתיות. בכל אלו יש שיפור מבורך לעומת המצב ששרר על־פי חוק־יםוד:

 משק המדינה, ובוקר על־ידי המחבר במאמר קודם במשפטים.

 א. חקיקת חוק־יסדד: כבוד האדם וחירותו דחוק־יםזד; חופש העיסוק. ב. ההגנה החוקתית
 — תוקפה ומידתה. ג. השלכות בהגנה על הקניין בתחום המיסוי; 1. תחולה לגבי כל דיני
 הלקיחה; 2. המצב על־פי חוק־יסוד: משק המדינה: 3. תכלית מיסוי ומידת מיסוי ראויות;
 4. הטלת מסים למפרע! 5. הטלת מסים בתקנות; 6. הטלת מסים בתקש״ח. ד. השלכות

 חוק־יסוד: חופש העיסוק. ה. תחולת חוקי ימוד להגנת תאגידים. ו. סיכום.

 מאמר דה הוא המשך לרשימה שפרסם בשעתו המחבר במשפטים ועסקה בסוגיה לפני חקיקת חוק־יסוד
 כבור האדם וחירותו: א׳ יורן, ״הפיקוח התחיקתי על מערכת המסים בישראל — חידושים ופגמים״

 משפטים ד(תשל״ד) 10.
 פרופסור מן המניין. הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים.



סת: פבוד האדם וחירותו וחוק־יסוד: י קי  א. חקיקת חו
 חופש העיסוק

 העולם העסקי בישראל רגש בעקבות חקיקת ״חוק גל״ (המושבים)1 ו״חרק שטרית״
 (הערבויות)2. מעטים במגזר העסקי נתנו את דעתם לכך שבאותה תקופה (מארס
 1992) חקקה הכנסת גם את חוק־יסוד: כבור האדם וחירותו3, ואת חוק־יסוד: חופש

.  העיסוק, שעשויות להיות להם השלכות מרחיקות־לכת על המערכת הכלכלית4
 חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, נועד לעגן בנורמה חוקתית את השמירה על
 החיים, הגוף והכבוד. הנושאים שלגביהם מוענקת הגנה הם מאסר, מעצר, הסגרה,
 חופש־תנועה, חיפוש, האזנות וכיוצא באלה. אך ברגע האחרון, בדיונים בוועדת
 חוקה, חוק ומשפט, הוסיפו גם את השמידה על הקניין בסעיף 3 לחוק, הקובע, כי
 ״אין פוגעים בקנינו של אדם״. לפיכך מעניק חוק־יםוד זה לקניין אותה מידת הגנה
 חוקתית המוענקת בו לגוף, לחיי אדם ולכבודו. כמו־כן מעניק חוק־יסוד: חופש

 העיסוק הגנה חוקתית לחופש העיסוק.

 ב. ההגנה החוקתית — תוקפה ומידתה
 כידוע, אין למדינת ישראל מסמך אחד הנחשב חוקה כתובה ונוקשה. חוקתה של

 1 חרק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ״ב-1992, ס״ח 1387, ההשנ״ב, עמ׳ 118.
 ב חוק הערבות (תיקון), התשנ״ב-1992, ס״ח 1390, ההשנ״ב, עמי 144.

 3 ס״ח 1391, התשנ״ב, עמ• 150.
 4 סמוך לפני חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חקקה הכנסה גם את חוק יסוד: חופש העיסוק, ס״ת
 1387, התשנ״ב, עמ׳ 114. חוק־היסוד האחרון בוצר חוקתית הרבה יותר מהראשון: נקבע בו, כי אין
 לשנותו, אלא בחוק׳יסוד ברוב של 61 חברי־כנסת: אין בכוחן של תקנות שעת־חירום לפגוע בו: וחיקוקים
 שקדמו לו, העומדים בסתירה להוראותיו, יפקעו בתום שנתיים לחקיקתו. ההגנה החוקתית הניתנת בו
 לחירות העיסוק מנוסחת באופן רחב וגורף. ישנה רשימה סגורה של טעמים שבגינם ניתן לשלול רישיוץ
 לעיסוק, והם בטחון־המדינה, תקנה־הציבור, שלום הציבור ובריאותו, בטיחות, איכות הסביבה והגנה על
 המוסר הציבורי. טעמים כלכליים, כמו מניעה תחרות, תכנון כלכלי או ריכוז שיווק אינם בלולים ברשימה
 הסגורה. כפי שציין פרופ׳ ברוך ברכה (הארץ 2.4.1992), ייתכן שהלק ניכר מהחקיקה בדבר פיקוח על
 מצרכים ושירותים (מכות חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1958) ופעילות מועצות הייצור
 והשיווק החקלאיות (כגון, מכוח חוק מועצה הפירות (ייצור ושיווק), התשל״ה-1973) היתה נמצאת
 סותרת את החוק והיתה פוקעת במארס 1994. ראה גם ש׳ אלמוג, ״חוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו״
 משפט וממשל א 185, 190-188. נושא זה הוא עניין למאמר נפרד. בתוק־יםוד: חופש העיסוק החדש,
 ס״ת 1454, ההשנ״ד, עמ׳ 90, שהחליף את החוק המקורי, הכניסה הממשלה כמה תיקונים בחוק־יםוד:
 חופש העיסוק המחלישים את מעמדו החוקתי: (א) ניתן לשנותו לתקופה מוגבלת בחוק רגיל ברוב של
 חברי־הכנםת, ובלבד שהשינוי נקבע כמפורש: (ב) נקבע בחוק־היסוד, כי גם תקנה מכוח הסמכה מפורשה
 כחוק תוכל לפגוע בחופש העיסוק, אס הפגיעה היא לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש: >ג)
 החקיקה הקיימת בעת תחילתו של החוק החדש והעומדת בסתירה להוראותיו או להוראות החוק המקורי
 תעמוד בתקפה עד שנתיים מיום תחילתו של החוק החדש. לעומת זאת הוכנסה בחוק החדש, ובתיקון
 עקיף לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, הוראה בעלת פוטנציאל חוקתי אדיר, לפיה ״זכויות היסוד של
 האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חי־ו ובהיותו p חורץ, והן יכובדו בדוח
 העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל״. כמאמר זה תידון רק השלכת תוק־יסוד: תופש העיסוק,

 על הסמכות להטיל מסים.
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 המדינה מתהווה בהדרגה ומורכבת פרקים־פרקים מחוקי־יסוד. הכנסת, נוסף על
 היותה הגוף מחוקק החוקים, ירשה גם את כוחה של האסיפה המכוננת להנהיג

 חוקה והיא עושה זאת בסדרה של חוקי־יםוד5.
 חלק גדול מחוקי־היסוד, כמו חוק־יםוד: הממשלה (החדש)6, וחוק־יםוד:
, הם משוריינים: דהיינו: כלולה בהם הוראה שניתן לשנותם בחקיקה רגילה  הכנסת7
 רק ברוב של חברי־הכנסת (61). לגבי חוקי־יםוד משוריינים קבע כבר בית־המשפט
 העליון, שהם עליונים על חקיקה רגילה שלא ברוב של חברי־הכנסת, והכיר אפוא
. לאחרונה, בזזוק־יסוד אחר — חוק־יסוד: חופש  בכוחה של הכנסת להנהיג חוקה8
 העיסוק — חידשה הכנסת תקדים מעניין וקבעה, ש״אץ לשנות חוק־יסוד זה אלא
 בחוק־יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת״9. כלומר: נדרשת לא רק חקיקה ברוב
 של 61 חברים, אלא בצורה של חוק־יםוד. ההצעה לשריין את חוק־יסוד: כבוד
. עם זאת, אם תתקבל הצעת חוק־יסוד: 1 0  האדם וחירותו, נפלה על חודו של קול

. 1  החקיקה, יוענק מכוחה מעמד משוריין לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו1
 גם במצב הקיים נכללו בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, שורת הוראות המבצרות
 את מעמדו החוקתי: סעיף 8 לחוק קבע, בנוסחו המקורי, כי ״אין פוגעים בזכויות
 שלפי חוק־יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית
 ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש״. לגבי תוקפה של הוראה זו ייתכנו כמה
 פרשנויות: האחת, שתוקפו כשל חוק רגיל, שביחס בינו לבין חוקים אחרים יחולו
 כללי הפרשנות הרגילים המיישבים סתירות בין חוקים. לפי פרשנות זו, ניתן לשנות

 5 ראה א׳ ברק, ״המהפכה החוקתית — זכויות אדם מוגנות״ משפט וממשל א (התשנ״ב) 9, 14-13.
 6 סעיף 56(א) לחוק יסוד: הממשלה, ס״ח 1396, התשנ״ב, עמ׳ 214. הרוב נדרש בשלוש הקריאות
 ושינוי מוגדר ״בץ מפורש ובץ משתמע״. תחילתו של חוק־יסוד דה נדחתה למועד הבחירות לכנסת
 הארבע־עשרה. ראה סעיף 63 לחוק דה. עד אד עומד בתוקפו חוק־יסוד: הממשלה, משנת התשכ״ח

.(1968) 
 ד סעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת, סייח 244, התשי״ח, עמי 69 קובע: ״הכנסת תיבחר בבחירות כלליות,
 ארציות, ישירות שוות, חשאיות ויחסיות, לפי חוק הבחירות לכנסת; אין לשנות סעיף זה אלא ברוב של
 חברי הכנסת־׳. סעיף 46 לחוק קובע לעניין שינוי סעיף זה וכן שינוי סעיפים אחרים בחוק הוראה דומה

 לזו שבסעיף 56(א) לחוק יסוד: הממשלה.
 8 כג״צ 98/69 ברגמן ואח׳ נ׳ שר האוצר, פ״ר יג(1) 695; כג״צ 141/32 רובינשטיין נ׳ יו״ר הכנסת, פ׳׳ד

 לז(3) 141: בג׳יצ 142/89 תנועת לאו״ד ואה׳ נ׳ יו״ר הכנסת, פ״ד מזץ3) 529.
 9 סעיף 5 לחוק המקורי וסעיף 7 לחוק החדש. אך ראה השינוי בחוק החדש, הנדון לעיל, בהערה 4.

 10 בדיווחו של פרופ׳ אמנק רובינשטיין:
 ״גייסו המפלגות הדתיות ומפלגות הימין הקיצוני את כל כוחותיהן שבכנסת, הצליחו למחוק
 את סעיף השריון, והצביעו נגד החוק בקריאה השלישית. סעיף השריון נפל על הודו של קול
 אחד, כאשר רק שבעה חברי מערך נמצאים באולם. עשרה חברי כנסת אחרים של המערך
 עזבו את הבנין זמן קצר לפני ההצבעה המכרעת״ (א׳ רובינשטיין, ״חוקה גדולה באה״,
ק מרידוד הגישו הצעת חולךיםוד: כבוד  הארץ 5.4.92). חכרי־הכנסת בנימין זאב בגין ו
 האדם וחירותו(תיקון — נוקשות החוק), שבה הם מציעים להוסיף בחרק־היסוד סעיף 12,
 שיקבע: ״אין לשנות חוק־יםוד זה אלא בחיק־יםוד שיתקבל ברוב של חברי הכנסת״. הצ״ח

 2194, התשנ״ג, 287.

 11 כסעיף 5(ד< להצעת חוק־יסוד: החקיקה נקבע: ״חוק לא יסתור חוק־יסוד זדלת אם התקבל במליאת הכנסת
 בקולות של שני שלישים מחברי הכנסת ונאמר בו במפורש שתקפו הוא על אף האמור בחוק־היסוד״.
 סעיף 5(ה) דורש שהרוב המיוחד יתקיים בכל שלוש הקריאות של החוק במליאת הכנסת. הצ״ח 2100,

 התשנ״ב, עמ׳ 147.
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 אהרן יורן משפטים כ״ג תשנ״ד

 את סעיף 8 גם מכללא וברוב כלשהו בחוק אשר יפגע בזכות מוגנת. השקפה זו
 נותנת לסעיף 8 את התוקף החלש ביותר מבין הפרשנויות השונות. בקצה השני של
 הספקטרום ניתן לפרש את סעיף 8 כהוראה בעלת אופי חוקתי הקובעת, כי חוקים
 רגילים אשר אינם עומדים במבחנים התוכניים שקבע סעיף 8 לא יהיו תקפים. לפי
 דעה זו, תוצאה כזו תעלה אפילו הועברה החקיקה הסותרת ברוב מיוחס ואפילו
 נאמר בה במפורש שהיא מבטלת את סעיף 8, זאת מכיוון שחוק הסותר חוקה —
 בטל. תוצאה זו נכונה אם אכן נחקק סעיף 8 בכוחה החוקתי של הכנסת כיורשת
 האסיפה המכוננת. במקרה כזה ניתן לשנות את סעיף 8 רק בהוראה חוקתית אחרת,
. 1  הווה אומר: בחוק־יםוד אחר שיעשה שימוש בסמכות החוקתית של הכנסת2
 אין נובעת מכך התוצאה שחוק־יסור: כבוד האדם וחירותו, על כל סעיפיו, הוא
 בגדר הוראה חוקתית, אלא הדברים אמורים רק בהוראות החוקתיות, הכוללות את
. הפרשנות השלישית האפשרית היא, שנעשה שימוש צנוע 1 3  סעיפים 8 ו־12 לחוק
 יותר בסמכות החוקתית של הכנסת, המביא לתוצאה שהכנסת לא תוכל לפגוע
 בעתיד בזכויות האדם (ובכללן זכות הקניין) בחקיקה רגילה, אלא־אם־כן תבטל
 את חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, או תסייגו במפורש4'. אם בחוק לא ייאמר
 במפורש שהוא גובר על חוק־היםוד, יוכל בית־המשפט לקבוע כי הוראות בחוק
 הפוגעות, למשל, בחופש הקניין — בטלות, אם החוק אינו הולם את ערכיה של
 מדינת ישראל, לא נועד לתכלית ראויה או אם הפגיעה היא במידה העולה על
 הנדרש. לפי שתי הפרשנויות האחרונות, ניתן כאן מכשיר בידי בית־המשפט העליון
 להעביר את חקיקת הכנסת בביקורת שיפוטית אל מול הנורמה הקבועה בסעיף
 8. אפשר להסתכן ולהתנבא, שיש שופטים בבית־המשפט העליון שלא יהססו
 להשתמש במכשיר זה. השופט ברק התבטא בכמה הזדמנויות, שמבחינה עיונית
 נתון לבית־המשפט הכוח להעביר ביקורת שיפוטית ולבטל דבר חקיקה הפוגע
 בעקרון־יסוד חוקתי שפותח והוכר על-ידי בית־המשפט העליון בחקיקה שיפוטית,
 אך בית־המשפט לא יעשה כן, הואיל ויהיה בכך זעזוע של השיטה המקובלת
. עתה, משציידה הכנסת את בית־המשפט במכשיר הביקורת או באזמל 1  בישראל5

 המנתחים, מותר לצפות שהביקורת והניתוח ייעשו בהזדמנויות המתאימות.

 הוראות חשובות אחרות בחוק־היםוד בעניין עליונותו ומידת הגנתו הם סעיפים
 10, 11 ו־12. סעיף 10 מגן על חקיקה קיימת וקובע, כי ״אין בחוק־יסוד זה כדי
 לפגוע בתקפו של דין שהיה קייס ערב תחילתו של חוק־היםוד״. הוראה זו מצילה
 משיני החוק את החקיקה הקיימת, למשל: בענייני נישואין וגירושין. ברם, חקיקה
 דתית חדשה תצטרך לעמוד בביקורת של אייפגיעה בכבוד האדם או בחירותו. סעיף

 12 ראה א׳ ברק (לעיל, הערה 5), 21.
 13 פרופ• א׳ ברק מייחם לפרופ׳ י׳ זמיר דרך פרשנות מעניינת, שלפיה ״פסקת ההגבלה בחוק־יםוד: כבוד
 האדם וחירותו מונעת פגיעה בזכות יסוד בין ע״י חוק רגיל וכין ע״י חוק־יסוד (יהא הרוב שבו נתקבל
 אשד יהא), אם אין החוק הפוגע ממלא אחר התנאים שנקבעו בפסקת ההגבלה•׳. עם דאת, לפי פרשנות

 זו, חוק רגיל יכול לשנות אה פסקת ההגבלה עצמה. ראה הערה 70 למאמרו(לעיל, הערה 5), 21.
 14 זו הפרשנות שמביע פרופ׳ א׳ רובינשטיין, במאמרו(לעיל, הערה 10).

 5נ בעניין תנועת לאו״ר(לעיל, הערה 8), 554.
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• כ״ג תשנ״ד המהפכה החוקתית במיסוי בישראל  משפטי

 זה מציל מביקורתו של החוק גם את כל החקיקה הפיסקלית הקיימת, אך שוב, לא
 כן לגבי חקיקה פיסקלית תרשה, שבה נרוץ בהמשך המאמר.

 סעיף 11 לחוק קובע, כי ״כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות
 שלפי חוק־יםוד זה״. להוראה זו חשיבות רבה לא רק לגבי חקיקה פיסקלית חדשה,

 אלא גם לגבי אכיפת חוקי מס.
 ההוראה האחרונה שבחוק, סעיף 12, עוסקת בהגנה על זכויות האזרח ובכללן

 חירות הקניין בפני הפגיעה באמצעות תקנות שעת־חירום. וזו לשון הסעיף:

 אין בכוחן של תקנות שעת־חירום לשנות חוק־יסוד זה, להפקיע
 זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים: ואולם בשעה שקיים במדינה
 מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון
 והמשפט, התש״ח-1948, מותר להתקין תקנות שעת־חירום מכוח
 הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול או להגביל זכויות לפי
 חוק־יםוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה

 ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.

 לפני חקיקת סעיף 12 האמור, יכלו שרים, באמצעות תקנות שעת־חירום, לבטל
. הסמכות 1  כל חוק ולהטיל מסים מכוח סעיף 9>ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט6
 לבטל או לסייג את חוק־היסוד בתקנות שעת־חירום נשללה בסעיף 12. אמנם, נותרה
1 וכן להטיל מסים, אך ורק לתכלית ראויה ולתקופה  סמכות לפגוע בזכויות האזרח7
. לבידדהמשפט ניתן אפוא שוב מכשיר לביקורת שיפוטית, 1  ובמידה הנדרשים8
 הפעם על תקנות שעת־חירום. אמת־המידה לביקורת השיפוטית דומה לזו שקבע
 בית־המשפט העליון עצמו בעניין העתירה לבג״ץ בשאלת תקנות שעת־החירום
. אלא שמבחן 1  שעסקו בבנייה המזורזת תוך עקיפת הליכי הרישוי והתכנון הרגילים9
 זה נקבע כעת בחוק־היסוד לגבי כל תקנת שעת־חירום, ובכלל זה תקנה המטילה

 מסים, ולכך השלכה חשובה, שתידון להלן.

 16 לצערי, הגעתי למסקנה שהסמכות הכפולה שבסעיף 9(ב) לפקודת סדרי שלטון ומשפט — לבטל חוקים
 ולהטיל מסים — מביאה לתוצאה שתקנת שעהיחירום המטילה מס הקפה, זאת הואיל והיא מכללא
 מבטלת את סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, הדורש אישור ועדת־הכספים להטלת מסים בתקנות.
 א׳ יוק, ״הפיקוח התחיקתי על מערכת המסים בישראל — חידושים ופגמים״ משפטים ו(התשל״ז) 310,
 327. סעיף 9 לפקודת סדרי שלטק ומשפט יוחלף בסעיף 50 לחוק יסוד: הממשלה (החדש) עם כניסתו
 של החוק לתוקף. ראה(לעיל, הערה 6). הסמכויות הקיימות: סעיף 50>ג< קובע, שהסמכות לשנות חוקים
 ולהטיל מסים בתקש״ת קיימת ״זולת אם אין הוראה אחרת בחוק״. סעיף 50(ד) קובע, כי ״אין בכוחן של
 תקנות שעת־תירדם למנוע פניה לערכאות, ולקבוע ענישה למפרע, או להתיר פגיעה בכבוד האדם״. סעיף
 50(ה) קובע את עקרץ המידה: ״לא יותקנו תקנות שעת־חירום ולא יופעלו מכוחן הסדרים, אמצעים

 וסמכויות, אלא במידה שמצב החירום מחייב זאת״.

 17 אך ראה בנדון הוראת סעיף 50(0 לחוק יסוד: הממשלה, הנדונה לעיל, הערה 16.
 18 ראה ההודאה המקבילה בסעיף 50(ה) לחוק יסוד: הממשלה, הנדונה בהערה 16 לעיל.

 19 בג״צ 2994/90 פודז נ׳ ממשלת ישראל, פ״ד מד(3< 317.
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 ג. השלכות בהגנה על הקניין בתחום המיסוי
 1. תחולה לגבי כל דיני הלקיחה

 להגנה החוקתית על הקניין השלכה לגבי כל דיני הלקיחה השלטוניים — לא רק
 מיסוי, אלא, למשל, גם הפקעה. החוק אוםר הפקעה ללא פיצוי בחקיקה או בתקנות
 שעת־חירום חדשות, אלא אם הפקעה כזו תעבור את המסננת של סעיף 8 או 12,
 הווה אומר: שהתכלית תהא ראויה ושהמידה לא תעלה על הנדרש. קשה לחשוב על
 מצב שמידת פגיעה של הפקעה בלי פיצוי תהיה מוצדקת. ״חוק גל״ ניצל מביקורת
. ברם, בעוד שדיני־ההפקעה 2  שיפוטית על־פי חוק־היסוד כיוון שנחקק מעט לפניו0
, במיסוי קיימת חקיקה 2 1  העיקריים נחקקו בעבר ומוגנים על־ידי סעיף 10 לחוק
 שוטפת אינטנסיבית שתהיה נתונה לביקורת על־פי סעיפים 8 ו־12 לחוק. אנו נתרכז

 מעתה בהשלכות בתחום הפיסקלי, שבו מחולל החוק מהפכה של ממש.

 2. המצב על־פי חוק־יסוד: משק המדינה
 עד חקיקת חוקי היסוד ב־1992 הוסדרה סמכות הטלת המסים בחוק־יסוד: משק
2. חוק זה, שהחליף ב־1975 את סעיף 6 לפקודת סדרי  המדינה, התשל״ה-21975

, קובע: 2  השלטון והמשפט מ־31948

 1 (א) מסים, מילוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו,
 ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על פיו: הוא הדין לגבי

 אגרות.
 (ב) מסים, מילוות חובה, תשלומי חובה אחרים ואגרות המש
 תלמים לאוצר המדינה, ושיעוריהם לא נקבעו בגוף החוק
 ולא נקבעה בחוק הוראה שקביעתם בתקנות טעונה אישור
 הכנסת או ועדה מועדותיה, קביעתם בתקנות טעונה אישור
 מראש או תוך התקופה הקבועה לכך בחוק — בהחלטת
 הכנסת או בהחלטת ועדה מועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך.

 החוק דורש, שמסים ואגרות יוטלו בחוק או על־פיו, הווה אומר: די בתקנה על־פי

, ן)  20 לא כן התיקון שנחקק בחוק גל באוגוסט 1993 — חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי(תיקו
 התשנ״ג-1993, ס״ת התשנ״ג 1431, עמי 178. חוקיותו של חוק זה מוטלת בספק. לאחרונה נקבע בת.א.
 2252/91 גבעה יואב נ׳ שדותי אשראי מסחרי(ישראל) בע״מ בבית המשפט המחוזי בתל־אביב (טרם
 פורסם), כי התיקון בחוק מטיל מעמסה על חלק מקרי מהציבור כדי לפתור בעיה בלכלית־־חברתית של

 חלק מהמגזר החקלאי. פתרון בלתי מאחן כזה נוגד את ערכיה של מדינת ישראל.
 21 אך מדי פעם בפעם נחקקים חוקי־הפקעה חדשים. בחקיקה המתגבשת בעניין כביש חוצה ישראל —
 תוכיר להצעת חוק: כביש ארצי לישראל, התש1״ג-1993, יהיה צורך להתמודד עם בעיה זו. יש לציין
 שקביעת הוראות הפקעה בתוק־יסוד אינה פתרון מוצק. קיימת דעה שניתן לעשות שימוש בחוקי־יסוד
 רק לצורך קביעת התשתית החוקתית של המדינה; שכן דק לצורך זה ירשה הכנסת את כוחה של האסיפה

 המכוננת.

 22 ס״ח 777, התשל״ה, עמי 207.
 23 ע״ר 2, התש״ח, תוספת א, עמ׳ 1.
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 חוק מסמיך. אם המס משתלם לאוצר־המדינה ושיעורו לא נקבע בגרף החרק, יש
. פרשנות 2  צורך באישור ועדת־הכספים (שהוסמכה לכך על־ידי הכנסת) להטלתו4
 המדינה היא, שלא נדרש אישור ועדת־הכםפים למסים או לאגרות המשתלמים
 לרשויות מקומיות או לתאגידים םטטוטוריים, כמו רשות־השידור, בנק ישראל או
 רשות־התעופה. פרשנות זו, שלגבי רשויות סטטוטוריות אני חולק עליה, לא הועמדה
. המדינה גם מפרשת את סעיף 1>ב) — שוב בניגוד לדעה 2  בביקורת שיפוטית5
 שהבעתי — באופן שדי בכך שבחוק נקבעו שיעורי מס או אגרה מסוימים הניתנים
 לשינוי בתקנה, כדי שלא יהיה צורך באישור ועדת־הכספים לשינוי באמצעות

. 2  תקנות6
 לגבי מס או אגרה שהוטלו בחקיקה ראשית התקיימה דרישת סעיף 1(א) ולא

 היתה כל ביקורת שיפוטית.

 3. תכלית מיסוי ומידת מיסוי ראויות
 במרץ 1992 התחיל העידן החוקתי וגם חקיקת מם ראשית צריכה לעמוד במבחני
 ההגנה שנקבעו בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק־יסוד: חופש העיסוק, קרי,
 לשם השגת תכלית ראויה ורק במידה הנחוצה. ניתן לפגוע בחופש הקניין והעיסוק
 רק בחקיקה ההולמת את ערכיה של מדינת ישראל. עצם הטלת מס פוגעת בקניינו
 של אדם, באשר נוטלים ממנו כספים ומעבירים אותם לשלטון. נטילת הקניין תצטרך
 לעמוד במבחני התכלית הראויה והמידה הראויה. שאלות כבדות משקל תוכרענה

 על פי הפרשנות שתינתן לשני מושגי שסתום אלה.
 מימון פעולות הממשלה, קרי התכלית הפיסקלית, היא תכלית ראויה, אך האם
 קביעת נטלי מם כדי לצמצם או למנוע פעילות כלכלית, כמו חוק מס היצף אף
 היא כזו י הצלחתו של מס היצף היא מוחלטת דווקא כאשר גביית המם היא אפס.
 דומה, שיש יותר מקום לביקורת שיפוטית על שימוש במסים ככלי של מדיניות
 ממלכתית כלכלית מאשר לתכלית של גביית מס, שהרי, כידוע, עצם שימוש זה
 שנוי במתלוקת. התכלית השלישית של מערכת מיסוי היא כלי של מדיניות חברתית
 ושינוי חלוקת ההכנסות במשק. על פניה תכלית זו נראית ראויה, אך הביקורת תהיה
 לגבי מידת המיסוי על בעלי ההכנסות הגבוהות כתוצאה משיטת מיסוי פרוגרסיבית.
 ביחס למידת המיסוי הראויה מתעוררות שאלות טעונות. עומס המס הוא בין
 היתר, פונקציה של גודל הממשלה. ככל שהממשלה מספקת יותר שרותים היא
 זקוקה יותר למימון ולמקורות. ברי, שבמדינת רווחה נדרש נטל מם גבוה יותר
 מאשר במדינה אחרת. ככל שהמדינה מתערבת יותר בחיים הכלכליים שוב נדרש
 עומס מס גבוה יותר. כידוע, בית המשפט אינו מתערב במדיניות כלכלית, ואין
 להניח שישפוט את מידת המיסוי הראויה כפונקציה של גודל ממשלה ראוי. אין גם
 להניח, שיכנס לסוגיות כמו מידת הפרוגרסיביות הראויה במיסוי. עם ואת, עשוי

 24 סעיף 1>ב) לחוק יסוד: משק המדינה. הצעת התוק אפשרה הטלת מסים בתקנות בלי כל אישור פרלמנטרי.
 ברשימת ביקורה הצעתי, כי יהיה צורך באישור ועדת־הבםפים של הכנסה (א• יורן, ״מסים ללא חוק״
 הארץ, 7.1.73) הצעה זו נתקבלה בסעיף 1>ב) לחוק יסור: משק המדינה, אך בסייגים הקבועים בסעיף.

 25 ראה א׳ יורן(לעיל, הערה 16), 319-317.
 26 ראה א׳ יורן(לעיל, הערה 16), 322.
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 בית המשפט לפסול חקיקת מם כאשר מידת המם היא פרוהיביטית, כמו המס על
 הכנסות עבודה לפני הרפורמה של 1975, במיוחד כאשר שיעור מס כבד מוטל על
 חלק קטן מבסיס המס, בעוד לשאר האוכלוסיה ניתנים פטורי מס או הקלות מס
 כאלה או אחרים. המצב של עומס מסים ומילדות של כ־90%, ובמקרים פינתיים
 אף יותר מ־100%, כפי שהיה נהוג באותה תקופה, ייתכן מאוד שלא יוכל להישנות

 בעידן החוקתי.

 4. הטלת מסים למפרע
 עד לחקיקת חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו לא היה כל סייג על כוחה של הכנסת
 להטיל מסים למפרע ככל שחפצה. עד תחילת שנות השמונים גילתה הכנסת איפוק
 עצמי בנדון, אך מאז חקיקת חוק התאמת מס לאינפלציה באוגוסט 271982 (למפרע
 מ־1 באפריל של אותה שנה לגבי רוב המשק, מ־1 בינואר למפרע לגבי המגזר
 הפיננסי והקבלני ומ־1 באוקטובר 1981 למפרע לגבי המגזר החקלאי) חלה שחיקה
 מסוכנת בנדון. חקיקה רטרואקטיבית פוגעת בקניין ובזכויות מוגנות. מעתה תעמוד
 בעינה חקיקה פיסקלית למפרע רק אם תצליח המדינה לשכנע שהיא הולמת את
 ערכיה של מדינת ישראל, נועדה לתכלית ראויה ומידתה אינה עולה על הנדרש.
 ערכיה של מדינת ישראל הוגדרו בסעיף 1 (שהפך ל1א׳) לחוק־היםוד כערכים
 של ״מדינה יהודית ודמוקרטית״, בנוסחת פשרה, השאולה מהכרזת העצמאות,
 אשר נועדה להתגבר על התנגדות המפלגות הדתיות לחקיקה. בית־המשפט יצטרך
 לצקת תוכן במושגי־השסתום שבסעיף 8 ויוכל להיעזר בתקדימים של יישום ההגנה
. זאת ועוד: קביעת עקרון היסוד בסעיף 1 החדש, שהוסף בתיקון 2  במדינות אחרות8
 העקיף, הבלול בחוק־יםוד: חופש העיסוק החדש(ראה הערה 4 לעיל), לפיו חופש
 הקנין, כמו זכויות היסוד האחרות, מושתת על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו
 ובהיותו בן חורין, מקשה עוד יותר על חקיקת מם למפרע. עיקרו של דבר: הסמכות
 לחקיקה פיסקלית רטרואקטיבית ללא גבול נשללה מן הכנסת, ומעתה תעמוד

. 2  חקיקה כזו לביקורת שיפוטית9

 27 חוק מם הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ״כ־1982, ס״ח 1061, התשמ״ב, עמי 234.
 28 לתהילת תהליך כזה ראה מאמרו של השופט ברק, (לעיל, הערה 5), 33-26. השופט בדק מכנה את מבחני

 השריון התוכני ב״פסקת הגבלה״.
 29 נראה שפסיקה בנדון צפויה בקרוב, בבג״צ 4562/92 ח׳׳כ א׳ זנדברג נ׳ רשות השידור ואחי. בג״צ זנדברג
 עיסק בשאלת חוקיותו של חוק התשדיר ״חוק רשות השידוד, (אישור תקפן של אגרות רדיו וטלויזיה),
 התשנ״ג-1993״, ס״ח 1403, החשנ״ג, עמ׳ 2. חוק זה בא להפוך על פיה את פסיקת בית־המשפט העליון
 בע״א 474/89 קריב נ׳ רשות השידור, פ״ד מו(3) 374, שקבע, כי העלאת שיעורי אגרות רדיו טלויויה
 בעד השנים 1985 ואילך היתה בניגוד לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה),
 התשמ״ו-1985. בית־המשפט פסק, כי באגרה יש יסוד של מחיר גס כאשר מרכיב המס בה הוא דומיננטי.
 חוק התשדיר הורה, ״כי למען הסר ספק נקבע בזאת כי האגרות בעד החזקת מקלט רדיו או טלדזיה,
 שנקבעו לפי חוק רשות השידוד, התשכ״ה-1965, לשנים 1985 עד 1992, הן תקפות לכל דין ולכל דבר
 וענין מיום קביעתן״. בעתידה נטען שחוק התשדיר יגרום לחקיקה עונשית רטרואקטיבית: שכן אי־תשלום
 האגרות גורר תשלום קנסות. הטענה שההוק הוא הטלת מס פסולה לא הועלתה בעתידה, הגם שההצדקה
 שניתנה לחוק התשדיר בדברי ההסבר להצעת החוק היתה כי ״הנחת היסוד של רשות השידור והרשויות
 שנטלו חלק בקביעת האגרות היתה, כי, אותן אגרות אינן בגדר מחיר המשתלם עבור שירות או מצרך,
 כי אם בגדר מס״. ניתן לצפות, כי העתירה תוכרע על בסים מיסוי פסול למפרע, שכן חוק התשדיר נועד
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• כ״ג תשנ׳יד המהפכה החוקתית במיסוי בישראל  משפטי

 בית־המשפט יוכל להתערב, אם ימצא לנכון, גם בתוכנה של חקיקת מס. מיסוי
 פרוהיביטיבי או מיסוי למטרה פסולה עלול להיפסל. בשעתו קבע בית־המשפט
 העליון ברוב דעות, שתשלום שנועד לא לגבות מס, אלא להשגת מטרה כלכלית,
. פסיקה זו קדמה 3  לא צריך לעמוד במבחני הסמכות של הטלת תשלומים פיסקליים0
 לחקיקת חוק־יסוד: משק המדינה. המצב המשפטי בנדון לאחר 1975 לא היה ברור,
 למשל, לגבי תשלומים כמו מם־היצף, הנועד למנוע יבוא, ושהצלחתו גדולה יותר
 ככל שהגבייה נמוכה יותר. כעת ניתנה סמכות מפורשת לבית־המשפט לבדוק אם
 הפגיעה בקניין, ובכלל זה הטלת מסים, היא לתכלית ראויה, בין שהתכלית היא

 פיסקלית ובין שהיא השגת מטרה כלכלית כזאת או אחרת.

 5. השלמ מסיס גתקנות
 כזכור, סעיף 8 לחוק־היםוד קבע, בנוסחו המקורי, שאין לפגוע בזכויות המוגנות,
 ״אלא בחוק״ המקיים את מבחני ההגנה. עלתה השאלה, האם נבע מכך שאין לפגוע
 יותר בקניין, ובכלל זה להטיל מסים בתקנות? נראה לי, שמסקנה כזו, השוללת
. שאלת ראויות הטלת 3  פגיעה בקניין והטלת מסים בחקיקתימשנה, היתה קיצונית1
 מסים בתקנות שנויה במחלוקת זה כבר בישראל כבמדינות אחרות. נזכיר כאן,
 שההסדר עם הקמת המדינה, כפי שנקבע בסעיף 6 לפקודת סדרי שלטון ומשפט,
 היה שניתן להטיל מסים בתקנות וכי סעיף זה פורש כמאפשר הטלת אגרות אף
, הגם שבאגדה יש מרכיב מס. חוק־יסוד: משק המדינה, חידש את 3  שלא בתקנה2
. 3  הצורך באישור ועדת־הכספים להטלת מם בתקנות, אף זאת בסייגים מסוימים3
 קשה להאמין שסעיף 8 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, היה מפורש כמחולל
 מהפכה וקובע שאין להטיל מסים כל עיקר באמצעות תקנות. סביר יותר שהיה
 נדרש כי החוק המסמיך עשה יותר מאשר להסמיך גרידא, הווה אומר: קבע את
. נראה כי תקנה שהיתה מתיימרת, למשל, להטיל מם חדש 3  הסדר המס הראשוני4
 מכוח חוק מסמיך — היתה נפסלת. אך מה היה דינה של תקנה המגדילה שיעור מס
 קיים על־פי חוק מסמיך או מטילה אותו על מגזר פטור? דווקא קיומו של הצורך
 באישור פרלמנטרי על־פי סעיף 1>ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, ומתן אישור כזה
 עשויים היו להציל תקנות אלו; שכן מקור הסמכות אינו רק ברשות המבצעת, אלא

 להכשיר בדיוק גבייה כזאת. ניתן להבחין בין שלושה מקרים שונים של מיסד פסול: מיסד שנפסל בשל
 פרשנות החוק המסמיך, מיסוי שנפסל בשל תחולתו למפרע ומיסוי שנפסל בשל אי תוקתיות חוק המס.
 בבג׳׳צ זנדברג מדובר במס שנפסל על־פי פרשנות חוק (בבג׳׳צ קרי־ב), קיבל לאחר הפסילה גיבוי חוקי

 חדש למפרע (חוק התשדיר) וכעת עומדת למבחן חוקתיותו של חוק התשדיר.
 30 בג׳׳צ 321/60 לחם חי בע״מ נ׳ שד המסחר והתעשיה, פ״ד טו 197.

 31 ראה י׳ זמיר, ״הסמכות המינהלית״ משפט וממשל א׳(התשנ״ב) 83,81. העובדה שהמחוקק מצא לנכון
 לסייג בסעיף 12 כוחן של תקנות שעת־תירום לפגוע בחוק מלמדת שהוא הניח כי ניתן לפגוע בזכויות

 מוגנת בתקנות, אך ראה א׳ ברק (לעיל, הערה 5) 28-27.
 32 בג״צ 45/63 נוחימובסקי נ׳ נשיא בית המשפט ת״א־יפו, פ׳׳ד ז 1158. ראה א׳ יורן(לעיל, הערה 16),

.313-312 
 33 ראה לעיל, עמ׳ 6-5.

 34 ראה י׳ זמיר (לעיל, הערה 31).
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״ד ם כ״ג תשנ י ט פ ש ן יורן מ ר ה  א

 בכנסת, אם גם לא בדרך של חקיקה. עם זאת, תקנה המטילה מסים היתה נבחנת
 ביתר־שאת מאשר חוק במבחני ההגנה על הקניין: האם התכלית ראויה ומידת
 הפגיעה אינה מוגזמת. נראה שתקנה המטילה, למשל, מם רכוש בשיעור מסוים על
 רכב, הנחשב ליוקרתי, אך רק עליו, ולא על רכבים אחרים, מהם יוקרתיים ויקרים
 ממנו — היתה נמצאת פסולה על־פי עילת הפסלות של חוסר־סבירות. כמו־כן
 נראה, שתקנה המטילה מס למפרע עלולה היתה להיפסל גם אם מדובר במס המוטל
 על בסיס שנתי והתקנה החילה אותו למפרע אך בתוך שנת המם. פסיקה קודמה

. 3 5  של בית־המשפט העליון הכשירה תקנות כאלו
 ברם, בסעיף 11(2) לחוק־יםוד: חופש העיסוק החדש (ראה הערה 4 לעיל)
 נקבע, כי בסופו של סעיף 8 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו יוספו המילים ״או
 לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו״, ובכך יושבה המחלוקת לגבי הטלת
 מסים בתקנות למן יום 10.3.94 ואילך, יום פרסום חוק־יםוד: חופש העיסוק החדש
 ברשומות. עם זאת, יש עדין מקום לבחון ביתר חומרה אם מיסוי בתקנות אינו נפסל

 על־פי מבחני ההגנה.

 6. הטלה מסיט בתקש״ה
 ציינו כבר, שתקנת שעת־חירומ תוכל להטיל מסים רק אם הפגיעה בקניין תהא
 לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שאינן עולות על הנדרש. ייתכן מאוד, שתקנות
 שעת־חירום (מיסוי הכנסות מסוימות), התש״ן-361990, שהותקנו בספטמבר 1990
 במסגרת ״התכנית הכלכלית לקליטת העליה״, היו נפסלות אילו הותקנו לאחר חקיקת
 חוק־היםוד. כזכור, תקנות אלו ביקשו להטיל בין היתר מס על הרווח הריאלי של
 קופות־גמל (כולל קרנות־פנסיה) ושל הפקדות מבוטחים בחברות־ביטוח. כדי
 להציל תקנות כאלו יהיה על הממשלה לשכנע שלא יהיה מנוס מלהיזקק למכשיר
 של תקנות שעת־חירום. נראה שמבחן ה״מידה״ יצמצם מאוד את הסמכות להטיל
 מסים בתקש״ח, להוציא במצבים שיש צורך בגיוס כספים מיידי ושהפעלת הליכי

 החקיקה הרגילים תגרום לנזק בלתי־הפיך.
 יתר על כן: הואיל ותקנות שעת־חירום המטילות מס אינן טעונות אישור
, ניתן לצפות לבחינה קפדנית של תוכנן על־פי המבחנים הקבועים 3  ועדת־הכספים7
 בסעיף 12 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו. יצוין שהתשתית החוקית לגבי השימוש
. כיום נקבע 3  בתקנות שעת־חירום תשונה אם תתקבל הצעת חוק־יסוד: החקיקה8
 בסעיף 9(ב) לפקודת סדרי שלטון ומשפט, כי ״תקנה לשעת חירום, כוחה יפה
 לשנות כל חוק, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים וכן להטיל או להגדיל
 מסים או תשלומי חובה אחרים״. סעיף, 24(ב) להצעה קובע, כי על־אף כוחה לשנות
 דינים ״לא תפגע תקנת שעת־חירום בזכות יסוד של האדם אלא באופן ההולם מדינה

 35 בע׳׳א 10/55 אל על בע־׳מ נ׳ עירית תל־אביב־יפו פ״ד י 1586, קבע כית־המשפט העליון כי הטלת מס
 בתוקף למפרע מתחילת שנח־הכספים אינה נפסלה על־ידי מבחן הסבירות, הגם שהחוק המסמיך עצמו

 הותק לאחר תחילת שנת־הכספים.
 36 ק״ת 5294, התשנ״ב, עמ• 1275.

 ד3 ראה לעיל, הערה 16.
 38 הצ״ח 2100, התשנ״ב, עמ׳ 147.
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ל א ר ש י י ב ו ס י מ ת ב י ת ק ו ח ה ה כ פ ה מ ד ה ״ נ ש ם כ״ג ת י ט פ ש  מ

 דמוקרטית הנמצאת במצב חירום״. לעומת זאת, הסמכות להטיל מסים בתקש״ח
 נשמרת בעינה ללא צמצום בסעיף 24(ג) המוצע, שלפיו ״תקנות שעת חירום כוחץ
 יפה להטיל מסים, תשלומי חובה אחרים ואגרות ולשנות שיעוריהם״. יפה היתה
 עושה הכנסת לו ההגבלה המוצעת בסעיף 24(ב) היתה מוחלת לא רק על שינוי
 דינים, אלא גם על הטלת מסים. אך גם אם יחוקק סעיף 24 במתכונת המוצעת,
 עדיין הטלת המס בתקש״ח היא פגיעה בקניין המותרת על־פי סעיף 12 לחוק־יסוד:
 כבוד האדם חירותו, רק אם היא נעשית לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שאינן

 עולות על הנדרש.

 ד. השלכות חוק־יסוד: תופש העיסוק
 ״פסקת ההגבלה״ בסעיף 1 לחוקייסוד: חופש העיסוק, קבעה כי ״אין מגבילים
 זכות זו [לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח־יד] אלא בחוק, לתכלית ראויה
 ומטעמים של טובת הכלל״. למרות הנוסח השונה של פסקת הגבלה זו מרעותה
 שבחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, יש להניח שהיה ניתן להן תוכן דומה: ובכל
. יוצא, כי כל חוק 3  מקרה בחוק־יסוד: חופש העיסוק החדש, נקבע נוסח דומה9
 שיימצא פוגע בחופש העיסוק ייפסל, אלא אם יעמוד באמות־המידה של פגיעה

 ההולמת את ערכי המדינה לתכלית ראויה ולא מעבר למידה הדרושה.
 עתה עולה השאלה, האם נורמה על־חוקית זו פוסלת או מגבילה הטלת מסים
 או אגרות על עיסוקים. השאלה מתייחסת לקשת רחבה של תשלומים שיש להם
 אופי מסי — למן מם המוטל על עצם העיסוק, כמו מם־עסקים, עבור לאגרת רשיון

 לעסק, מס־הכנסה על הכנסות מעיסוק ומםי־צריכה כמו מס־מחזור או מע״מ.
 שאלה זו ראויה למאמר נפרד. כאן נעמוד רק על עיקרי הדברים. הסוגיות
 המתעוררות הן אלו: מתי פוגעת חקיקה פיסקלית בחופש העיסוק? האם גיוס
 כספים היא תכלית ראויה המצדיקה פגיעה? האם השגת מטרה כלכלית באמצעות
 נטל מס על עיסוק היא מטרה ראויה? האם קיים דין אחר למס ישיר מאשר למס
 עקיף, קרי: האם יש לבדוק את חלות המס הסופית או די בעצם הטלת מס על
 עוסק, אף אם הוא מגלגל אותו במלואו או בחלקו לאחר? מה דינו של מס מפלה?

 של מס מכביד במיוחד? האם יש דין זהה למס ולאגרה?
 ברי שהטלת מסים למיניהם עלולה להגביל את חופש הכניסה לעיסוק או את
 חופש ביצוע העיסוק. בעניין הפגיעה ראוי שהמבחן יהיה זהה לזה המוטל לגבי
 איסור או הגבלה ישירים על העיסוק, שאם לא כן ניתן יהיה להשיג על־ידי מיסוי
 את מה שלא ניתן להשיג באמצעות איסור ישיר. עקרונית, גיוס כספים הוא מטרה
. ראוי שהכבדת 4  ראויה, אך לא כן השגת מטרה כלכלית באמצעות מערכת־המסים0
 מס על עיסוק תצטרך לעמוד במבחן המטרה הראויה, בדיוק כמו איסור מפורש על
. גם שמדובר בתכלית פיסקלית, עולה שאלת המידה הראויה. כאן 4  אותו עיסוק1

 39 ראה א׳ ברק, ״חיקייסוד: חופש העיסיק״, משפט וממשל(תשניד! כ׳ 195, ולעיל, הערה 4.
 40 הביקורת על הכבדות מס רומה לזו שהבעתי לגבי תמריצי מס במאמרי ״ארבעים שנה לרעי המסים״

 משפטים יט(4)(התש״ן) 755, 781-780.
 41 א׳ ברק, במאמרו ״חיק־יסוד: חופש העיסוק״(לעיל, הערה 39), עמי 209-208, מציע לשקול הבחנה בין
 חקיקה המגבילה את הכניסה לעיסוק לבץ חקיקה המטילה הגבלות על ביצוע העיסוק. לפי הבחנה זו,
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 מתעוררות הסוגיות של המס המפלה או המכביד במיוחד. השלב להבין, שקיימת
 כיום נורמה חוקתית, נוסף על חופש הקניין, המגבילה הטלת מסים, אפילו בחקיקה
 ראשית, וכל־שכן בחקיקת־משנה. עתה נסללה אפוא הדרך לצאת למתקפה חוקתית,
4 שמוטלת עליו, למשל, ארנונה עירונית גבוהה לאין ערוך מאשר על 2  על־ידי עסק
 עסקים אחרים באותו תחום, מבלי שקיימים יסודות ענייניים, כמו שוני בצריכת

. 4 3  שירותים עירוניים, המצדיקים את עומס היתר של המס
 מכאן לשאלות האחרות שציינתי: נראה לי, שלא ראוי להבחין בין מס ישיר
, ולא רק מן הטעם שאין לסווג א־פריורי מסים לישירים ולעקיפים, אלא 4  לעקיף4
 הכול תלוי בתנאי השוק, וליתר דיוק: בגמישות היחסית של הביקוש וההיצע
 למוצר או לשירות שמדובר בהם. הטעם העיקרי הוא, שגם אם מדובר במס־צריכה
 המגולגל בחלקו על צרכן, הפגיעה הישירה במוכר אכן תקטן בשל גלגול המס, אך
 העלאת המחיר לצרכן אף היא פוגעת במכירות. ולבסוף, כשמדובר באגרות־עיסוק,

. 4  יש להתייחס למרכיב המס באגרה כמו למס־עיסוק5
 בחוק־יםוד: חופש העיסוק החדש נקבע בסעיף 4 כי ניתן יהיה לפגוע בחופש
 העיסוק לא רק בחוק שאינו נפסל על־פי מבחני ההגנה, אלא גם ״לפי חוק כאמור
 מכוח הסמכה מפורשת בו״. סעיף 6 לוזוק־יסוד זה מחסן עצמו מפני שינויו
 בתקש״ח. אך סעיף 4 עלול להתפרש כמאפשר פגיעה בחופש העיסוק בתקש׳יח

 העומדות במבחני ההגנה.

 ה. תחולת חוקי היסוד להגנת תאגידים
 חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע, כזכור, בסעיף 3, כי ״אין פוגעים בקניינו של
 ארם״. חוק־יסוד: חופש העיסוק החדש קובע בסעיף 3, כי ״כל אזרח או תושב של
 המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד״. מיהם אותו ״אדם״, ״אזרח״
 או ״תושב״, כלום רק בשר ודם או גם תאגידים ? בענייננו השאלה להכרעה היא
 אם ההגנות החוקתיות מפני מיסוי נתונות רק ליחידים או חלות גם על תאגידים:

 חברות, אגודות שיתופיות, שותפויות, עמותות ואגודות עותומניות.
 ההגנה על הקניין בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו נשתלה בתוך הגנות שלפי

 חקיקה מהסוג הראשון תעמוד במבחן החוקתי רק אם נעשתה למטרה חיונית, או אם קיים צורך חברתי
 לוחץ או עניין מהותי. לגבי חקיקה מהסוג השני נדרשה רמה נמוכה יותר של עניין חברתי, ודי בשיקולים
 רגילים של טובת הציבור כדי להכשירה. כשמדובר במיסוי, שאלת הסיווג עשויה להיות פונקציה של

 מידת הכבדת המס. מיסוי פרוהיביטיבי שקול מבחינה מעשית לאיסור על עיסוק.
 42 בעניין תחולת חוקי היסוד על תאגידים, ראה הדיק בעם׳ 67-66 להלן.

 43 בעידן הטרום חוקתי עמד חוק העזר של עיריית גבעתיים בביקורת בבג״צ בנק דיסקונט לישראל בע׳׳מ
 ואח׳ נ׳ עירית גבעתיים, פ״ד לט>2) 13. נדחתה טענת הבנקים שהוא לוקה בחוסר סבירות קיצוני

 ובאפלייתם לרעה. בעידן החוקתי השתנו כללי המשתק.
 44 זו גם דעתו של פרופ• א׳ ברק במאמרו(לעיל, הערה 39), עמ׳ 203, שבו הוא מביע את הדעה כי ׳•כן
 גם, מיסים — ישירים או עקיפים — עשויים להגביל את חופש הכניסה או הביצוע של עיסוק, מקצוע

 או משלח יד״.
 45 ראה הדיון במאמרי ״הפיקוח התחיקתי על מערבת המסיס בישראל — חידושים ופגמים״ (לעיל, הרה
 16), 314! ו״ארבעים שנה לדיני המסים״ (לעיל, הערה 40), 759-758: ובע״א 474/89 קריב נ׳ רשות

 השידור, פ״ד מו(3) 374.
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 טבען חלות רק על יחידים, קרי הגנות על חייו, גופו או כבודו של אדם באשר הוא
 אדם. ההגנות מפני הגבלת חירות האדם במאסר, מעצר, בהסגרה או בדרך אחרת
 אף הן מטבען מיועדות להגן על בשר ודם. כך גם הזכות לצאת מישראל או להיכנס
 אליה, הגנת צנעת החיים או ההגנה מפני חיפוש על הגוף. הגנות אחרות לאו דווקא
 מיוחדות ליחידים, כמו ההגנה מפני כניסה לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו,
 הגנת הפרטיות, ההגנה מפני חיפוש ברשות היחיד או בכליו וההגנה מפני פגיעה

 בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.
 ההגנה על הקניין היא ההגנה המובהקת המוענקת בחוק־יםוד: כבוד האדם
 וחירותו שמעצם טבעה האוכלוסיה הזקוקה לה כוללת תאגידים, בידיהם מצוי חלק

 גדול של הקניין במדינה. השאלה היא אם חוק־היסוד העניק להם הגנה זו.
 מבחינת תכלית ההגנה על הקניין בפני פגיעה בו בחוק שאינו עומר במבחנים
 החוקתיים אין כל הבדל בין תאגיד ליחיד. ייחוד ההגנה ליחידים היה גורם לכך
 שפעילויות רבות תתבצענה במסגרת היחיד ולא ע״י תאגידים. כך היה נפגע קשות
 חופש ההתאגדות, אשר כשלעצמו היה מקבל הגנה חוקתית בסעיף 6 לחוק־יםוד:
4 היתה הופכת  חופש הביטוי וההתאגדות, אם הצעת החוק שהגישה הממשלה6

 לחוק.
4 נקבע, כי ״מקום שמדובר באדם  בסעיף 4 לחוק הפרשנות, התשמ״א-981!7
 — אף חבר־בני־אדם במשמע, בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד״. אך בכך אץ
 עדיין תשובה ניצחת לשאלה אם ההגנה על הקניין בחוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו
 הלה על תאגידים, משני טעמים: האחד, סעיף 1 לחוק הפרשנות קובע שהוא חל
 לגבי כל חיקוק אם ״אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם חוק זה״.
 זה מחזירנו לשאלה כה פתחנו, כלום בהקשר של המה על החיים, הגוף והכבוד
 ניתנת ההגנה על הקניין רק ליחיד או גם לתאגיד. השני, אין לפרש מושג בחוקה
 על־פי חוק הפרשנות. מדובר לא סתם בחוק, אלא בחוק־יםוד. השאלה אינה רק
 שאלת מדיניות, אלא גם שאלת פרשנות. האם ״חוק־יסוד״ הוא בכלל ״חיקוק״
 המוגדר בסעיף 3 לחוק הפרשנות כ״חוק או תקנה״. מלים אחרות, השאלה היא

 האם חוק־יסוד הוא חוק או חוקה.
 בהתחשב בכל השיקולים עליהם הצבעתי מסקנתי היא ש״אדם״ שסעיף 3
 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו מעניק הגנה לקניינו הוא לא רק בשר ודם, אלא
 גם תאגיד. מכאן שגם בהטלת מס על תאגידים ולא.רק על יחידים חלים על הכנסת

. 4  והממשלה חישוקים חוקתיים8
 בדומה ״אזרח או תושב״ ישראל הזכאים להגנת חוק־יסוד: חופש העיסוק אינם
 רק יחידים אלא גם תאגידים. הטעמים זהים לאלו שנותחו לעיל לגבי ה״אדם״
 הזכאי להגנה על קניינו ואין טעם לחזור עליהם. אוסיף, שחלק גדול מהעוסקים

 46 הצעת חוק־יםוד: חופש הביטוי וההתאגדות.
 47 ס׳׳ח התשמ״א 1030, עמ׳ 302.

 48 ראה א׳ בדק (לעיל, העדה 39), עמי 200, הערה 29. פדופ׳ ברק מציין ש׳׳יהא מקום, כמובן, להדים את
 מסך ההתאגדות׳׳. כשלעצמי הייתי מעדיף לגזור מחופש ההתאגדות את זכות התאגיד לתופש העיסוק
 ולא הייתי נזקק להרמת מסך ההתאגדות כדי לזהות מאחורי התאגיד את היחיד הזכאי לחופש העיסוק.

 התוצאה זהה, כמובן, על־פי שתי הגישות.
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 בעיסוקים השונים במשק הם תאגידים. זאת ועוד: חוקי המם השונים כוללים
 בהגדרת ״תושב״ או ״אזרחי׳ תאגיד כדי שרשת המס תשיגו. מי שהוא מספיק
 ״תושב״ או ״אזרח״ כדי להיות ממוסה מן הראוי שיהיה גם ״תושב״ או ״אזרח״

 לצורך הגנות מפני מיסוי בלתי חוקתי.

 ו. סיכום
 חוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו, מחולל מהפכה חוקתית לגבי ההגנה על הקניין,
 ובכלל זה הסמכות להטיל מסים. חקיקה רטרואקטיבית תוכר רק אם תעמוד במבחני
 ההגנה על הקניין. אף עצם הוראות המיסוי, ובמיוחד כאלו המצויות בחקיקת־משנה,
 תהיינה נתונות לביקורת שיפוטית ועלולות להיפסל. ניתן יהיה בעתיד להטיל מסים
 ואגרות בתקנות שעת־חירום רק לתכלית ראויה ורק במידה נדרשת. לבית־המשפט
 ניתן מכשיר לביקורת ויש להניח כי לא יהסס להשתמש בו. מרשויות־המס עצמן

 ניתן לצפות כעת ליותר רגישות ואיפוק עצמי, וכבר בכך תהא משום ברכה.
 גם ההגנה על חופש העיסוק בחוק־יסוד: חופש העיסוק תגביל חקיקת מס הוגעת
 בחופש העיסוק — חקיקה שלא תעמוד במבחני התכלית והמידה הראויות. מסים
 מפלים או מכבידים במיוחד על עיסוקים מסוימים צפויים להיפסל מכוח הנורמה

 החוקתית החדשה.
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