
 הקלות מס בגין וןרומות

 (הערות לחוק לתיקון פקודת מם־הכנםה (תיץןון מס׳ 65), התשמ״ד-1984)
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 א. מבוא !
! 

 במסגרת רשימה זו נדון בכמה ליקויים המצויים 3יום בהסדר הענקת ההקלות במם־
 הכנסה בגין תרומות, וזאת בעקבות חקיקתו לאחרונה של החוק לתיקון פקודת מם־

 הכנסה (תיקון מס׳ 65), התשמ״ד—1984
2 ליצור הסדר נורמטיבי מקיף בםוגיא האמורה, אשר יתאפיין ה  מטרתו של תיקון ז
 בבהירות, בעקביות ובחוסר־מורכבות בניגוד למצ^ ששרר לפני תיקון זה ושהצטיין
 בהסדר מסורבל, מורכב ולא־עקבי. במאמר זה ב1צוננו לבדוק האם התיקון האמור

 אכן מגשים ציפיות אלה. ן
 בראשית דברינו ברצוננו לציץ, שרשימה זו ^א תעסוק בשאלה האם יש לסייע
 למיגזרים מסוימים בחברה באמצעות תמריצי־מם \ ישירים או עקיפים או שמא יש

 * אסיסטנט, תלמיד לתואר שלישי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
 1 ם״ה 186 (להלן: תיקון מס׳ 65 לפקודה). |

 2 ראה דברי ההסבר להצ׳׳ח לתיקון פקודת מם־הכנ^ה (תיקון מס׳ 62), התשמ׳׳ד—1564 ;
 זע״ח 256 (להלן: הצעת החזק). י:

 3 בנוקטנו את הביטוי ״ישירים או עקיפים״ כוונתנו!לומר, כי לעתים תמריצי המם ניתנים
 ישירות לנישום הפועל במיגזר שהמחוקק חפץ ביקרו ולעתים התמריצים ניתנים לצדדים
 נוספים הקשורים לנישום זה, וזאת כדי לעודד את יעילותו. דוגמא לכד משמשים תמריצי
 המם הניתנים למוסד ללא כוונת רווה, או כפי ע|מכונה הוא בחקיקה הפיסקלית ״מזםד
 ציבורי״. למוסד זה מוענק תמריץ מס באמצעות זי׳קטנת בסיס המם תאת על־פי הוראת
 סעיף 9(2) לפקודת מם־הכנסה, וכן הוענקו תמרי]צי מס לתורמים למוסד זה. דוגמאות

 נוספות מצויות בסעיפים 44(א), 44 ב, 45 ב ו־47ב לפקודת מס־הכנסה (נוסח־חדש).
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 לסייע בידם באמצעות מענקים ממשלתיים. סוגיה זו מצריכה דיון רחב ונפרד לכשעצמו*.
 רשימתנו זו יוצאת מנקודת־המוצא של הדין הנוהג בישראל * ואשר לפיו קיימת מערכת
 רחבה ביותר של תמריצים המוענקים לפעילויות שונות בחברה באמצעות מערכת־המם.

ן מסי 65 לפקודה . המצב לפני תיקו  ג

 לפני תיקון מם׳ 65 לפקודה, ההקלות במס־הכנסה שניתנו בגין תרומות היו מצויות
 בסעיפים 43, 46, 46א, 46ב, ו־48 לפקודת מס־הכנםה (נוסח חדש) *, בסעיף 4 לחוק
 לתיקון פקודת מס־הכנםה (מם׳ 2), תשכ״ב—71962 ובסעיף 6 לחוק לתיקון פקודת

 מס־הכנסה (מם׳ 42), התשמי׳א—81981.
 הטבלה המובאת בנספח לרשימה זו מציגה את סוגי התרומות השונות וההטבות
 במם הניתנות בגינם, תוך ציון כל התנאים שהמחוקק הציב בסעיפים האמורים. עיון
 בטבלה מגלה, כי לא ניתן למצוא בהסדרים המצויים בה מדיניות ברורה ואחידה של

 המחוקק בנושא האמור.
 חוסר האחידות נגע לכל האלמנטים הנדרשים על־פי החוק לשם קבלת ההטבות
 בגין התרומות. חוםר־האחידות בא לידי ביטוי, בין היתר, בסוגיות המרכזיות הבאות:

. 9 ם מ  (1) הגדרות שונות של המוסדות שהתרומה להם מזכה בהטבות ב
 (2) השוני בהיקף התרומה.

. 1 0  (3) הדרך החקיקתית הנדרשת לשינוי היקף התרומה

Tax Inceitives as Instrument for Achievement of Governmental Goals 4 לעניין זה ראה 
(Report on Congress of the International Fiscal Law-I.F.A., Jerusalem, 1976). 
Tax institute of America, .דו״ח זה סוקר את עמדתן של מדינות רבות בעולם בםוגיא זו 

, 1971); S. S. Surrey, Pathways to TaxTax Incentives (Helth Lexington Books 
1973)Reform — T h e Concept of Tax Expenditure (Harvard University Press, ; 

S. S. Surrey, "Tax Incentives as a Device for Implementing Government Policy— 
Harv. L . Rev83 " )1970. (a Comparison with Direct Government Expenditures 

 712; א׳ יורן, ״תמריצי מס או מענקים — מה עדיף״ תאה החשבון כד (תשל״ד) 6 ; ש׳ גפני,
 ״השגת יעדי הממשלה באמצעות הקצבות תקציביות מול הקלות במיסים״ רבעון לענייני
 מיסימ ז (תשל״ב־ג) 97 ; א׳ ארץ, ״חיוב ושלילת בתמריצי מס״ רכעוו לענייני טיפימ ז

 (תשל״ג) 368.
 5 על המצב בישראל בתחום זה ראה את סקירתם של א׳ ארין, א׳ יורן וב״ע צוקרמן במסגרת
 דו״ח .I.F.A (לעיל, הערה 4), בעמ׳ 375 ; וכן א׳ ארין, ״בחינה אמפירית של יעילות העידוד

 להשקעות הון״ רבעיו לענייני מיפיבנ ט (תשל״ד־ד.) 294.
 6 להלן: הפקודה

 ? ס״ח תשכ״ב, 129. חוק זד. תוקן מעת לעת כדלקמן: ס״ח תשכ״ה, 37 ; ם״ח תשכ״ז, 103 ;
 ם״ח תשכ״ט, 233 ; ס״ח תשל״ב, 20 ; ס״ח תשל״ב, 67 ; ס״ח תשל״ג, 170 ; ם״ח תשל״ו, 90 ;

 ם״ח תשל״ח, 112.
 8 ס״ח תשמ״א, 18. חוק זה תוקן פעמים אחדות כדלקמן: ס״ח תשמ׳׳א, 283 ; ס״ח תשמ׳׳ב,

.159 
 9 ראה הערות 2 ו־3 בטבלה שבנספח.

 10 ראה הערה 1 בטבלה שבנספח.
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 (4) סמכויות מינהליות שונות המאשרות את המוסדות הנ״ל.
 (5) האם נדרש אישור פרלמנטרי לאישור האמור של הסמכות המינהלית 1

 (6) זהות התורם: יחיד ו/או חברה.
 (7) שיעדרו האפקטיבי של תמריץ המס.

 לעתים חוםריהאחידות הוא רק בלשון שאותה נוקט! המחוקק כאשר מבחינה מזעתית
, ולעתים ההבדלים מיטשטשים מבחינה 1 1  אין כל נפקות בין קביעותיו של המחוקק

ם 12, י נ ו  מעשית עקב גורמים ש
 למרות האמור לעיל, הרי שביחס לנושאים אחדים קיימת חוסר־אחידות מהותית
 שאינה ניתנת לגישור אף לא מבחינה מעשית. במרכזם של נושאים אלה עומדת הםוגיא

 החשובה מכול, והיא: מהו השיעור האפקטיבי של תמריץ המס ?
 ביחס לאופן הענקתה של ההטבה, המחוקק נקט שתי טכניקות בסיסיות של הקלות

 במם הניתנות לתורם בגין תרומתו: !

 (1) טכניקת הניכוי.
 (2) טכניקת הזיכוי.

 על־פי טכניקת הניכוי, סכום התרומה מנוכה מההכנסה—כפי שמנוכות, למשל,
 הוצאות עסקיות—ורק לאחר־מכן מחושב המס המגיע לרשויות־המס. בהתאם לטכניקת
 הזיכוי סכום התרומה מופיע כזיכוי ממם, דהיינו: ראשית מחשבים את המס על הכנסתו
 החייבת של הנישום מבלי להתחשב בתרומה שניתנה; מסכום המם שנתקבל מפחיתים

 את הזיכוי בגין התרומה. !
 יש להדגיש, כי גם טכניקת הניכוי וגם טכניקת הזיכוי היו כפופות להגבלות
 מסוימות. הגבלות אלה באות לידי ביטוי באמצעות הקביעה, כי רק אחוז מסוים מסכום
 התרומה יותר בניכוי או בזיכוי, או על־ידי הגבלתו של סכום התרומה שבגינה מתקבל
 הניכוי או הזיכוי, או באמצעות הגבלת הזיכוי או הניכוי גופו לאחוז מסוים מההכנסה
 החייבת. ביחס לתרומות מסוימות איפשר המחוקק העברת סכומים עודפים, דהיינו:
 סכומים שמעבר להגבלות האמורות עוברים לשנים! הבאות, ומזכים את תורמיהם

 בהקלות ממם באותן שנים.
 כפי שציינו לעיל, הוראות החוק לפני תיקון מם׳ 65 לפקודה הצטיינו בחוםריאחידות
 ובמיוחד בכל הנוגע לקביעה כי ביחס לתרומות מסוימות תופעל טכניקת הניכוי,
 בעוד שלגבי האחרות תופעל טכניקת הזיכוי כאשר לא ניתן למצוא כל היגיון בשוני
 המצוי בקביעותיו של המחוקק. חוםר־האחידות התבטא אף בהיקף ההגבלות האמורות

.  שהוטלו על ההטבה במם ״

 11 כד, למשל, הגדרת ״מוסד ציבורי״ ובן המוסדות חאחו+ים המצויים בסעיפים 43, 46, 46 א,
 46 ב ו־48 לפקודה.

 12 כך, למשל, השאלה מי רשאי לאשר את המוסד שאליו הגישום יכול לתרום את תרומותיו,
 משום ששר־האוצר יכול לאצול את סמכויותיו לנציב מם־הכנםה ובכר מושגת האחידות

 בםוגיא זו.
 13 ראה, למשל, סעיפים 46 ו־46 ב לפקודה.
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ן מסי 65 לפקודה ר מיקו ח א  ג. המצב ל

 תיקון מם׳ 65 לפקודה קובע הסדר אחיד בסוגיית תמריצי המס בגין תרומות. על־פי
1  חוק זה, תרומה בסכום העולה על 10,000 ש׳ ל״קרן לאומית״ או ל״מוסד ציבורי״ 4
 מעניקה זיכוי ממם בגובה של 35% מסכום התרומה בשנת־המס שבה נתרמה התרומה,
 בתנאי שלא יינתן זיכוי בםפום כולל של תרומות העולה על 25% מהכנסתו החייבת

, לפי הנמוך שבעיהם. 1  או על 10,000,000 ש׳ 5
 הסדר זה מטרתו היתה להביא לאחידות מלאה בנושא התרומות על־ידי קביעת
 הסדר מקיף וברור, כאשר במרכזו של ההסדר עומדת קביעת המחוקק שלפיה תמריצי
 המם יינתנו באמצעות הטכניקה של זיכוי בלבד—כאשר גובהו יהיה אחיד. מטרה זו

 באה לידי ביטוי בהצעת החוק:

 ״כיום נראה שאין• הצדקה לשוני המהותי בהטבות המוענקות בהוראות האמורות
 ומוצע להחליפן ולקבוע הטבה אחידה—מתן זיכוי ממס בסכום של 30%

. 1  מהתרומה—שלה יהיו זכאים תורמים למוסדות־ציבור״ 6

 המחוקק נשאר כאן נאמן לתפישתו מאז ״הריפורמה״, דהיינו: מעת חקיקת החוק
. חוק זה נחקק בעקבות המלצות  לתיקון פקודת מס־הכנסה (מם׳ 22), תשל״ה—1975 ״
 הוועדה לשינוי המם הישיר — הוועדה שכונתה כ״ועדת בן־שחר״— ואשר לפיה 8!
 יש להמיר את הניכויים בשיטת הזיכויים, לרבות אימוץ השימוש בנקודות־זיכוי המהוות
 זיכוי לכל דבר ועניין. יתירה מזו: הריפורמה קבעה שיש להמיר חלק מה״זיכויים״
: מספר הילדים, ולהופכם לנקודות־קיצבה אשר ישולמו על־  בגין גודל המשפחה, קרי
 ידי המוסד לביטוח לאומי כמם שלילי, וזאת על שום שהן הניכוי והן הזיכוי מעניקים
 הקלות במס רק למי שחב לרשויות־המם סכומים אשר ניתן לקזזם באמצעות ההקלות.
 נישום שאינו חב מם אינו נהנה מהקלות אלד- עקב הימצאותם של נישומים מסוג זה

. 1 9 מי  נקבע מס שלילי המתבצע על־ידי המוסד לביטוח לאו
 על־פי טכניקת הניכוי הרי ככל ששיעור המס השולי עולה, שיעורה האפקטיבי של
 הטבת המס הניתנת לנישום־התורם הולך וגדל. תופעה זו מתרחשת משום שהניכוי
 הוא סכום המופחת טההמפזז החייבת לפני הטלת המס, ולכן ההטבה הניתנת לנישום
 באמצעות הניכוי היא בגובה סכום המס הנוסף שהיה הנישום משלם אילולא זכה
 בניכוי. במלים אחרות: ככל ששיעור המם השולי הולך וגדל, תרומתו של הנישום,

 14 החוק מגדיר את המונחים ״קרן לאומית״ ו״מוםד ציבורי״; ראה סעיפים 46(א) ו־(ג) לפקודה
 כפי שתוקנו על־פי תיקון מם׳ 65 לפקודת.

 15 המחוקק קבע גם מנגנון לשיערוך הסכומים המופיעים בסעיף; ראה סעיף 46(ב) המתוקן.
 16 דברי הסבר הצעת החוק (לעיל, הערה 2), 256.

 17 ם״ח, 168.
 18 חוזר מק 4/32 דברי הסבר לחוק לתיקון פקודת מס־הכנםה (מס׳ 22), תשל״ה—1975, בעמ׳
 39 ; וכן ראה את ח־׳׳ח הוועדה לרפורמה כמיפיפ — המלצות לשינוי המפ הישיר, ירושלים,

 אדר תשל״ה—מרץ 1975.
 19 לעניין זה ראה סעיף 40(א) לפקודה וכן סעיפים 104—116 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח

 משולב), התשכ״ח—1968.
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 מבחינה כלכלית, הולכת וקטנה עקב השתתפות הולכת וגדלה של אוצר המדינה במימון
 התרומה.

 טכניקת הניכוי פוגמת בפרוגרסיביות המם שנועדה להביא לחלוקה־מחדש של
 ההכנסות בחברה, על־ידי־כך שהיא מקטינה את הפרוגרסיביות באמצעות מתן תמריצי

 מם גדולים יותר לבעלי ההכנסות הגבוהות יותר.
 מנגד, טכניקת הזיכוי מעניקה זיכוי מסכום המם !שחב בו הנישום ולא מההכנסה
 החייבת. הזיכוי, בניגוד לניכוי, אינו יוצר רגרסיביות וניתן לראות בטכניקה זו טכניקה
 צודקת יותר מטכניקת הניכוי**. לכן המחוקק קבע, כי ההקלות במס תינתנה רק

 באמצעות הזיכוי ולא באמצעות הניכוי.
 למרות רצונו של המחוקק לקבוע הסדר מקיף, מפצה וברור בסוגיית התרומות —
 כאשר התמריצים ניתנים באמצעות זיכוי — לא צלחה המלאכה בידו משום שהמחוקק
 לא התייחס כלל וכלל לסוגיא העוסקת בתרומות של נכסים או שירותים. בסוגיא זו
 אין הסדר אחיד אלא קיימים כמה הסדרים שונים בהתאם לאופי הנכסים או השירותים,

 כאשר ההסדרים מאמצים בדרך־כלל את טכניקת הניכוי.

1 
מומ של נצסים ושירהןים ס בגין תרו מ מ ו ל ק  ד. ה

 1. כללי

 אחת מן הסוגיות המרכזיות בנושא של מתן תמריצי! המם בגין תרומות היא הסוגיא
 העוסקת בהסדר שיש לנקוט ביחס לתרומות שאינן כספיות, קרי: תרומות שהן נכסים או

 שירותים.
 נקודת־המוצא של דיוננו היא, כי יש ליתן הקלות ן מם עקב תרומות של נכסים או
 שירותים כשם שהן מוענקות בגין תרומות כספיות. אין בעמדה זו משום הבעת דעה
 בשאלה, האם מן הראוי לסייע להגשמת מטרות חברתיות וכלכליות באמצעות תמריצי
ת הגישה שלפיה יש לסייע בפעילותם של מוסדות מ י  מם, אלא עמדה זו גורסת כי א
 ציבוריים, באמצעות מתן תמריצי מם לתורמים תרומות כספיות, מחייב הענקת
 תמריצים זהים לתורמים תרומות שהן נכסים או שירותים ואין לבכר, את התרומות
 הכספיות על פני התרומות של נכסים או שירותים. ביחס לשני סוגי התרומות, הנישום
 מעביר חלק ממשאביו אל המוסדות האמורים וכדי לעודךו בדרכו זו יש להקטין, מבחינת
 הנישום, את העלות הכלכלית של התרומה באמצעות השבת חלק משוויה על־ידי

 מערכת־ המס.
 הדיון בשאלת היקף ההקלות במס שיש ליתן בגין תרומות שאינן כספיות כולל עיסוק
 בםוגיא אשר אינה מצויה כלל ועיקר במסגרת הד^ון בשאלת התרומות הכספיות.

 20 יש לציץ, שאין חולק כי שיטת הזיכוי עדיפה על שיםת הניכוי, אולם יש הגורסים כי גם
 בטכניקת הזיכוי טמונים עיוותים. ראה, למשל, ד״ר י׳ אדרעי, ״בסים מס כולל בישראל״

 מש2טי0 יב (תשמ״ג) 431, 470 בהערה 194.
 21 בנוקטנו את המונח ״נכסים״ אנו מתכוונים לכל סוגי הנכסים במשמעותם הכלכלית ולא
 לנכסים על־פי משמעותם בהגדרת המונה ״נכס״ בסעיף 88 לפקודת, כדי להבחין בין
 משמעויות אלה נכנה את הנכסים המהווים ״נכס״ לעניין הסעיף האמור כ״נכסים הוניים״.
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. כידוע, הכלל הבסיסי הוא שאין להטיל ( ז ^ ^ ם מ  כוונתנו לסוגיית ה״מימוש״ (
 מם על הכנסה שלא מומשה. מימוש ההכנסה יכול שיהיה בכמה דרכים, כאשר הדרך
. 2  הבסיסית והמרכזית היא מימוש באמצעות העברת הנכס או נתינת השירותים לזולת 2
 אין ספק, כי מתן נכס או שיתתים כתרומה מהווה מימוש. אשר־על־כן, שומה עלינו
 לבדוק מהי הדרך הנכונה שעל המחוקק לאמץ בהעניקו את תמריצי המס בגין תרומות
 אלה: האם על המחוקק להתעלם מן המימוש לחלוטין ולהשוות לחלוטין את התרומה

 הכספית לתרומה של נכסים או שירותים ן

 2. התפישות השונות

 ניתן להציע שלוש תפיחות אפשריות בנושא הנדון:
 (א) התפישה הראשונה גורסת, שההקלות במם בגין תרומות אלה תתבטאנה רק במתן
 פטור מהמיסוי שצריך לחול בעת העברת הנכס או מתן השירותים. העברת הנכם או
 מתן השירותים למוסדות־הציבור מהווה מימוש ויחולו על אירוע זה תוצאות המם
 הנובעות מחוקי המס השונים. כך, למשל, אם המדובר במלאי עסקי—יוענק פטור
 ממס־הכנםה. ניתן להעניק את הפטור באמצעות פטור מפורש כאשר ההנחה היא שיש
 צורך בפטור האמור משום שבפנינו רווח המצמיח חבות במם, דהיינו: יש לראות כאן
 תמורה קונסטרוקטיבית בשווי מחיר השוק; או בקביעה של המחוקק כי יש לראות כאן

 תמורה בשווי אפם, ובהעדר רווח — אין חבות במס (להלן: התפישה הראשונה).
 (ב) התפישה השנייה גורסת, כי יש להתעלם לחלוטין מאירוע המימוש ולהתייחם
 לסוגיא בפרספקטיבה כלכלית שלפיה דין שווה כסף ככסף. משמעותה של השוואה זו
 היא הענקת ההקלות במם לתרומות של נכסים ושירותים כפי שאלה ניתנות ביחס
 לתרומות כספיות, וזאת באמצעות הקביעה כי דין תרומה של נכס או שירותים כדין
 תן־ומה כספית, כאשר סכום התרומה הוא בגובה שווי השוק של הנכם או השירות.

 אליבא דתפי־שה זו לא נצמחת כל חבות במס עקב המימוש (להלן: התפישה השנייה).
 (ג) התפישה השלישית גורסת, כי יש לראות באירוע של מתן התרומות האמורות

 אירוע מס המורכב משני אירועי מם משניים:

 22 המימוש יכול שיהיה בצורות נוספות. כך, למשל, שינוי יעודו של הנכס מהווה מימוש
 רעיוני. לעניין זה ראה סעיפים 85 ו־100 לפקודה; סעיף 5(ב) לחוק מם שבח מקרקעין,
׳ מ׳׳זז, במנ הדר, ת׳׳א־יפד 1, נ י מ  תשכ׳׳ג—1963 (להלן: חוק מס־שבח); ע׳׳א 20/63 ק
Y.Neeman, פד״י יז 1963 ; ע״א 217/65 כהן נ׳ פ״ש, נוש־דן, רפמ־גן, פד׳׳י כ(2) 421״ 
The Law Consequences Upon Conversion of Property's Use (Schocken Publish-
 ing, Tel-Aviv, 1970)• כמו-כן נקבע כי הכנסות פיננסיות מסוימות מתחייבות במס על
 בסים צבירה. לעניין זה ראה בין היתר ע״א 347/77 לופת עלייה, אגודה שיתופימ לאשראי
 וחפצדן בע״נן, נ׳ פשמ׳׳ג, פד״י לג(2), 525 ; ע״א 179/79 קי.פי.עי נ׳ פשמ״ג, פד״י לה(3),
 572 ; ע״א 510/80 פקיד שוטה ירזשליפ נ׳ דפופ הטרפז, פד״א יב, 6 ; י׳ גרוס, ״מיסוי הפרשי
 הצמדה והפרשי שער״ רואה החשבון לב (תשמ״ג) 34, 199 ; ד׳ ג^יקםברג, ״מיסוי פקדונות
 במטבע חוץ בישראל״, רואה החשפון לג (תשמ״ד) 134, 139. יש לציין, שהחיוב על בסיס
 צבירה הורחב עם חקיקתו של סעיף 20 לחוק מם־הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה),

 התשמ״ב—1982.
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 (1) אירוע של מימוש.
 (2) הענקת תרומה כספית בשווי מחיר השוק של הנכם או השירות.

 על־פי גישה זו, יחולו על האירוע הראשון הוו־אות הדין השונות העוסקות בחבות
 במס הנובעת ממימוש' הנכסים או ממתן השירותים, ומס זה יצטרף לסכום הכללי של
 המם שהנישום חב בו כאשר התמורה לצורך זה היא שווי השוק של הנכסים או של
 'השירותים. העובדה כי בתרומה עסקינן אינה משפיעה לחלוטין על תוצאות המס של
 האירוע הראשון. עובדה זו עומדת במרכז האירוע השני, דהיינו: בפנינו תרומה כםפית
 בסכום שוויים בשוק של הנכסים או השירותים.! יש לראות את הוויתור על קבלת
 התמורה כקבלה קונסטרוקטיבית של התמורה על״ידי התורם, ונתינתה כתרומה למוסד

 הציבורי(להלן: התפישה השלישית) 23,

 5. התפיע\ה הרצויה

 לדעתנו, מן הראוי לאמץ את התפישה השלישית מן לטעמים הבאים:
 (א) על־פי שתי התפישות הראשונות, הנישום לא מתחייב במס עקב מימוש הנכסים
 או מתן השירותים, אם באמצעות הענקת פטור (תפישה א) ואם באמצעות הקביעה כי
 אין בפנינו אירוע של מימוש, וממלא לא נצמחה כל חבות במס (תפי&ה ב). מתן פטור,
 כאמור, או קביעה הגורסת כי לא בצמחה כל חבות במס זהה לחלוטין למתן ניכוי

 מההכנסה החייבת בגובה כל הרווח שהיה לנישום. |

"Note also that from the taxpayer's standpoint 'deduction' and 'ex-
elusion' have the same net effective: a dollar excluded from gross 
income and a dollar deducted from gross income both result in a 
cash saving equal to the taxpayer's applicable marginal tax rate; 
if the applicable rate is ¡40%, a dollar excluded and a dollar de-
ducted both produce a saving of 40 cents" 2 4 . 

 העובדה שראובן ושמעון, בעלי שיעורי מם שונים, פטורים ממס באירוע האמור,

 23 ניתן להדגים את השוני בתפישות האמורות באמצעות הדוגמא המספרית הבאה: הנח כי
 בפנינו תרומה של נכס המהווה מלאי עסקי ששווץ בשוק הוא 20,000 שקל, עלות המלאי
 היא 5,000 שקל, ושיעור המם השולי של הנישום---60%. כמו־כן נניח כי התקרות ביחס
 לזיכוי בגין תרומות אינן חלות במקרה הנדון, דהיינו: לנישום מגיע זיכוי ממס בשיעור
 של 35% משוד תרומתו. תוצאות המם של אירוע זה, על־פי התפישות השונות, תהיינה

 כדלקמן:

 תפישה א תפישה ב תפישה נ
 0 זיכוי ממס בגובה של 7,000 ש! חבות במס של 9,000 ש׳

 בקיזוז זיכוי ממס של 7,000 ש׳

 חבות במם של 2,000 שקל

M. A. Chirelstein, Federal Income Taxation (Foundation Press, 2nd ed., 1979) 24 
.20—21 
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 בהתעלם מהשוני שבשיעורי המם שלהם, פירושה כי האוצר מסבסד יותר את בעל
 *!זיעור המס הגבוה יותר. במלים אחרות: תפיחות אלה לוקות בכך שדיז מעניקות

 תמריץ מס באמצעות הניכוי מההכנשח דזתייבת המהווה טכניקה נפסדת.
 יש להדגיש, כי כוחם של דברים אלה יפה ביתם לשתי התפיחות הראשונות. אמנם
 על־פי התפישה השנייה קיים גם זיכוי ממס — שאינו מצוי על־פי התפישה הראשונה —

 אך בנוסף לזיכוי ממס קיים גם הניכוי האמור.
ח מס בכל הנוגע לאותם אירועים ר מ  (ב) הענקת פטור על שלב המימוש אינה מהווד, ת
 שבהם קיים ממילא פטור ממס. ביקורת זו מכוונת, כמובן, רק כנגד התפישה הראשונה,
 משום שעל־פי התפישה השנייה קיים תמריץ מם נוםף בדמותו של הזיכוי. דוגמא טובה

. 2 5  לכך היא מתן מיטלטלין לשימוש אישי כתרומה
 >ג) ייתרונה של התפישה השלישית נעוץ בכך שאינה גורמת לעירוב פרשיות. תפישה
 זו שומרת על הקונספציה הבסיסית, כי מימוש יוצר אירוע מס המצמיח חבות במס
 ומחילה על אירוע זה את הוראות החוק המתאימות. כמו־כן אץ היא מתעלמת מן
 העובדה, כי בפנינו תרומה שמבחינה כלכלית זהה לחלוטין לתרומה כספית, ויש להחיל

 לגביה את תמריצי המם המוענקים לתרומה הכספית.
 (ד) התפישה השלישית משווה את תוצאותיו של אירוע שבו נישום פלוני מעניק נכס
, שבו נישום אלמוני מוכר ל ב ק  למוסד ציבורי ללא תמורה לתוצאות המם של אירוע מ
 את נכסיו בשוק ואת התמורה תורם למוסד הציבורי. אין חולק כי מבחינה כלכלית
 אין להפלות בין שני נישומים אלה. לתוצאה רצויה זו ניתן להגיע רק באמצעות
 התפישה השלישית משום שהתפילות האחרות מביאות לתוצאות מס שונות בשני

 האירועים האמורים.
 במאמר מוסגר נציק, שמבחינת המוסד המקבל את התרומה קיימת נפקות נוספת
 בין שתי התפישות הראשונות לבין התפישה השלישית בנסיבות שבהן יימכר הנכס
 על־ידי המוסד הנתרם כאשר המכירה חבת־מם. אימוץ אחת משתי התפישות הרא
 שונות מחייבת את הקביעה, כי עלות הנכס שתיחשב לצורך קביעת היקף החבות במס
 של המוסד האמור תהיה העלות שהיתר! נקבעת לתורם לו היה מוכר את הנכס בשוק
 במקום לתורמו. מסקנה שונה מוסקת על־פי התפישה השלישית. על־פי התפישה
 האחרונה, עלות הנכס בנסיבות האמורות תהיה שווי השוק של הנכם בעת מתן

. 3  התרומה 6

ים  4 הדין הקי

 המחוקק בישראל לא נקט באופן במורש אחת מהתפישות האמורות. נבהיר את דברינו:
 ביחס למס רווחי הון ומם שבח מקרקעין הרי עיון בהגדרת ״מכירה״ בסעיף 88 לפקודה
 ובהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק מס־שבח מגלה, כי המחוקק התייחס למתן נכסים

 75 ראה הגדרת ״נכס״ בסעיף 88 לפקודה.
 26 ראה הגדרת ״מחיר מקורי״ בסעיף 88 לפקודה, סעיף 29 לחוק מס שבח, וכן ראה ע״א 18/71
 מופייה פרידה, ישעיהו ונח ש* פריפפ נ. מנהל מ שבח מקרקעין־, פד״י כה(2) 767, 771.
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 הוניים (לרבות ״זכות במקרקעין״) כתרומה למוסד צ1בורי כאל אירוע מם הכולל בתוכו
 מימוש. בעקבות האמור לעיל, קבע המחוקק הוראות פטור מפורשות ביחס להענקת
 תרומה שהיא נכס הון או זכות במקרקעין. הוראות פטור אלה מצויות בסעיף 97(א),(4)
. לכאורה מתעורר הקושי, מדוע נזקק 2 8 ח ב ש ־ ס 2 ובסעיף 61(א) לחוק מ 7 ה ד ו ק פ  ל
 המחוקק להוראות פטור מפורשות ביחס לחוקים אלה, שהרי ניתן לגרום כי למרות
 הקביעה שבפנינו ״מכירה״ לכל דבר ועניין, התמורה המתקבלת בגין המכירה היא
 אפס שהרי המוכר לא קיבל מאומה תמורת נכסיו שהועברו. חיזוק לטיעון זה ניתן
, ובהגדרת ״שוויי׳ הזכות במקרקעין —  למצוא בהגדרת ״תמורה״ לעניין מם רווחי הון*2
. הגדרות אלה קובעות, כי ״השווי״ או ״התמורה״ יהיו מחיר 3  לעניין חוק מם שבח 0
 השוק אלא־אם־כן המחיר נקבע בתום־לב ובלי שהושפע מיחסים מיוחדים בין הקונה
3 אזי התמורה היא  למוכה מכיוון שבפנינו אין כל יחסים מיוחדים בין י הקונה למוכר 1
 אפס וממילא אין כל צורך בהוראות הפטור. אם־כן, מדוע קבע המחוקק הוראות פטור

 אלה י

 כיתן להצדיק את קיומם של הוראות אלה באמצעות הקביעה, כי המחוקק התייחס
 להעברת הנכס כמכירה בשווי שוק אשר בגינה מתחייב המוסד הציבורי בתשלום
 תמורה לתורם, והוויתור על התמורה מהווה מתן תרומה. המחוקק רואה בפעולה של
 הענקת הנכם ללא תמורה פעולה המורכבת במזעחה משני שלבים: השלב הראשון

 27 סעיף 97 לפקודה קובע כדלקמן:
 (א) תוח הון יהיה פטור אם הוא נובע מאחד מאלה:

 (1) מכירת איגרת חוב הנסחרת בבורסה.
 (2) מכירת איגרת או איגרת מילווד• שהוצאה על־ידי המדינה או העמותה.

 (3) בטלה.
 (4) מתנה למדינה, לרשות מקומית, לקרן־קיימת לישראל, לקרן־היםוד—המגבית היהודית

 המאוחדת לישראל, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2).
 28 סעיף 61(א) לחוק מם שבח קובע, כי ״מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה למוסדות ציבור

 פטורה ממם״.
 יש לציין ביחס לסעיף זה, כי אינו כולל פטור מפעולה באיגוד מקרקעין, וזאת בניגוד למס
 רווחי הון שפוטר ממס הענקת נכסים כמו ניירות־עדך למיניהם, הדומים במהותם לפעולה

 באיגוד מקרקעין.

 29 סעיף 88 לפקודה.
 30 סעיף 1 לחוק מם שבח.

 31 לדעתנו, היחסים בין התורם למוסד הציבורי אינם בגדר ״יחסים מיוחדים״ שאליהם התכוון
 המחוקק. המחוקק התכוון ליחסים מיוחדים העשרים להביא לכך כי התמורה לא תהיה זהה
 למחיר השוק כמו, למשל, יחסים בין חברות קשורות. יחסים מיוחדים פירושם עיםקאות
 הנעשות בין צדדים אשר אעם "at arm*s length". לעניין זה ראה ע״א 23/71 לילי וזלמן
 דנקנר נ׳ מנהל as שכח מקרקעין, פד״א ד, 289 ; ד׳נ 22/71 לילי וזלמן דנקנר נ׳ מנהל
 מס שכח מקרקעין, פד״א ו, 309 ז עמ״ה 399/70 ״מכד״—הכרה לייצור ושיווק חיטיקל*0
 נ׳ פ״ש ת״א 1, פד״א ה 258, 267—269 ; ע״א 37/59¿ מני נ׳ פ׳׳ש ת״א 4, פד״י יד, 2381 ;
 ע״א 353/64 לובדכפקי נ׳ פ״ש נתניה, פד״י יט(1)| 194 ; עמ״ה׳ 605/75 ר׳ מגידו ושית׳
 נ׳ פ״ש גוש מ, פד״א ח 317, 318 : עמ״ש 186/77 שמואל פפוקויני נ׳ מנהל so שכח

 טקרקעיו, פד״א ט 229.
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ס במן תרומות  משפטים יד, תשמ״וז הקלות מ

 הוא מכירת הנכם כאשר התמורה בגינו היא סכום שוויו בשוק, ואילו השלב השני הוא
 הענקת הסכום כתרומה כספית 2*.

 מכל האמור לעיל עולה, כי בכל הנוגע למתן תרומות שהן נכסים הנכנסים לתחולת
 מם רווחי הון ומס שבח מקרקעין, התורם זוכה לפטור ממס על השלב הראשון האמור
 וכן לזיכוי מס עקב הענקת התרומה, ביחס למיגזר זה אימץ המחוקק את התפישה
 השהייה שהובאה לעיל, שלפיה התורם זוכה לזיכוי עקב התרומה ולניכוי באמצעות

 הפטור ממס רווחי הון או ממס שבח מקרקעין.
 בניגוד לנכסי ההון שביחס להם אימץ המחוקק את התפישה השנייה הרי ביחס
, אומצה התפישה השלישית. העברת מלאי 3  לת(־ומה, שהיא נכס המהווה מלאי עסקי 3
3, מחד  עסקי תחויב במם־הכנסה על־פי שווי השוק, וזאת בהתאם לסעיף 85(א)(2)4
 גי6א, אולם מאידך גיסא יקבל התורם זיכוי ממס בהתאם לאמור בתיקון מם׳ 65 לפקודה,
̂ום שללא קבלת הזיכוי האמור נמצא התורם ממוסה על הכנסות שלא הפיק׳ וללא  מע

 כל זיכוי ממס בגין תרומתו.
 .בניגוד לעמדה שהבענו לעיל, ניתן לגרום, כי ביחס לרווחי־הון ולשבח מקרקעין
 המזוקק אימץ את התפישה הראשונה ולא את התפישה השנייה, דהיינו: המחוקק
 מעניק י ניכוי באמצעות הוראת פטור וללא כל זיכוי. עמדה זו תהא מושתתת על מתן
 פרשנות מצמצמת לסעיף 46(א) לפקודה ואשר לפיה הסעיף עוסק רק בתרומות כספיות
 שהועברו באופן ממשי, בניגוד לתרומות כספיות שהועברו באורח קונסטרוקטיבי. אין
 אנו מקבלים עמדה זו משום שאימוצה יביא לתוצאה הקשה והמוזרה שבעת מתן תרומה,
 שהיא נכס המהווה מלאי עסקי, יחויב התורם במם־הכנסה על מלוא ההפרש בין שווי

 הש|־ק של המלאי לבין עלותו ולא יקבל כל הקלת מס בגין תרומתו.
 אשר על־כן, ביחס לתרומה של נכס המהווה זכות במקרקעין חלה הגישה השנייה
 שפידושה מתן ניכוי באמצעות הפטור ממם רווחי הון או ממם־שבח וכן מתן זיכוי
 על־פי האמור בסעיף 46(א) לפקודה בגובה שווי השוק של הנכסים, בעוד שלגבי
 תרומה של נכס המהווה מלאי עסקי חלה התפישה השלישית, דהיינו: מתן זיכוי בלבד

 וחיוב מלא במס־הכנסה, ללא כל ניכוי.
, המצמיחה חבות 8  ביחס לתרומה שהיא מתן שירותים או מימוש נכסים אחרים5

 32 1למסקנה זהה ניתן להגיע גם ללא ההסתמכות על עובדות קיומן של הוראות הפטור האמורות.
על־פי ההגדרות האמורות של ״תמורה״ ו״שווי״ יש לפנות למחיר השוק, אלא־אם־כן קיימ ! 

 ־ מחיר חוזי שנקבע בתומ־לב בין הצדדים. אין לטעון שמחיר אפס במקרה הנדון של תרומות
 מהווה מתיר החי לעניץ ההגדרות האמורות, משום שהעיקרון כי המחיר החוזי גובר על
 מחיר השוק חל רק אם אכן המדובר בעיםקה מסחרית לכל דבר ועניץ ושנםיבותיו של
 המוכר חייבוהו למכור במחיר השונה ממחיר השוק. לעניין זה ראה את פםה״ד לילי וזלמן
 דנקנר (לעיל, הערה 31) ; עמ״ש 77/76, 76 פחי«יץ נ׳ מנהל מפ שכח מקרקעין, פד״א ט,
 128, 130—131 ; ע״א 516/77 אכיפה טפעף פלמחיפ כע׳׳מ ופרד© אכיכח כע׳׳מ נ׳ מנהל

 . טפ שכה רחוכות, -פד״א ט, 368, 369.
 33 כהגדרתו בסעיף 85(ג) לפקודה.

 34 מסקנתנו לעיל ביחס לקביעת שווי השוק כ״תמורה״ או ״שווי״ לעניין נכסי ההון תקפה אף
 ביחס למלאי העסקי עקב הגדרת ״סכום השווי״ בסעיף 85(ג) לפקודה.

 35 למשל, מכירת פטנט. ראה סעיף 2(9) לפקודה.
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 במם־הכנסה, הרי המצב המשפטי אינו ברור כלל ועיקר עקב העדרה של הוראה הדומה
 לסעיף 85 לפקודה העוסקת במתן שירותים או במימוש נכסים, כאמור, מחד גיסא,
 ומאידך גיסא אין הוראת פטור. התוצאה המתבקשת מכד היא, שביחס למיגזר זה

 התפישה השלישית לא אומצה.
 מן הראוי לציץ שסעיף 46(ג) לפקודה, כפי שהיה קיים לפני תיקון מס׳ 65 לפקודה,
 לא שלל את כל ההטבות במס בגין תרומות שהן נכסי הון עקב כך שמוענק להן פטור
 בעת המימוש. הסעיף שלל קבלת הטבות במם, קרי: זיכוי או ניכוי, בגין תרומות
 שקיבלו בעדן ״זיכוי או ניכוי״. המונח ״ניכוי׳׳ מתפרש במובנו הפורמלי, דהיינו: ניכוי

 מההכנסה החייבת ולא במובנו הכלכלי שכולל גם פטור ממם

ים ן הדין הקי  5. תיקו

 מצב זה, שבו קיים הסדר שונה לנכסי הון ולמלאי עסקי ואשר לא ניתן לאששו בנימוק
 כלשדן המושתת על התפישה הבסיסית שמבחינה !בין קרן לפירות, מרש תיקון המעוות.
 על־פי המצב הקיים לא ברור מהו הדין ביחס לתרומות שהן שירותים, נכסים שאינם
 מלאי עסקי, נכס הוני או זכות במקרקעין. אשר על־כן, מן הראוי לחקוק הסדר מקיף

 בסוגיא שלפנינו שיכלול את ההוראות המרכזיות ז*באות:

 (א) מתן תרומה של שירותים או נכסים מהווה מימוש ויש לראות את התורם
 כמקבל תמורה בשווי השוק של הנכסים או השירותים

 (ב) על המימוש האמור תחולנה הוראות המם :המתאימות ותבוטלנה הוראות הפטור
 המצויות בסעיפים 97(א).(4) לפקודה ובסעיף 61(א) לחוק מס־שבח.

 (ג) יראו את התורם כנותן תרומה בגובה שווי השוק של הנכסים או השירותים ויוענקו
 לו הקלות מס, קרי: זיכוי, כפי שמוענקות לתורם תרומה כספית בסכום האמור.

 וכי ישאל הקורא: מדוע ״נזדעקנו״ רק עתה לנושא זה, שהרי הקשיים שזעבאו לעיל
 אינם קשורים לכאורה לתיקון מס׳ 65, משום שתיקון זה לא עוסק בתוצאות המם של

 אירוע המימוש אלא בהיקף תמריצי־ המס בגין וערומות י שתי תשובות בדבר:

 (א) עד לתיקון האמור, כל סוגיית תמריצי ר.מס בגין תרומות הצטיינה בחוסר־
 אחידות ובהיקף שונה של תמריצי המס, עקב כך שטכניקת הניכוי והזיכוי שימשו
 בה בערבוביה. המחוקק שאף לבטל לחלוטין את טכניקת הניכוי, אך כפי שהראינו,
 טכניקה זו נשארה על מכונה לפחות ביחס ולנכסי ההון. בכך סוכלה חלקית כוונת

 המחוקק. !
 (ב) המחוקק התכוון ליצור הסדר מקיף בנושא! התרומות, אך נמצא כי ההסדר אינו
 שלם משום שאינו עוסק בתרומות נשוא רשימתנו. עובדה זו גוררת בהכרת את
 המסקנה, כי גם לאחר תיקון מם׳ 65 לפקודה המחוקק מעניק הקלות בשיעורים
 שונים לתרומות שוות מבחינה כלכלית. ל?סקנה זו אעה מתיישבת עם כוונת

 המחוקק בחוקקו את התיקון האמור.

 36 ראה הגדרת המונח ״הכנסת חייבת״ בסעיף 1 לפקודה, שממנה עולה כי המונח ״ניכוי״
 שונה מהמונח ״פטור״. |
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 ן ה. הערות >וספ*ת

 ברצוננו לציץ שתי הערות נוספות לתיקון האמור:
 (א) עמדתו של המחוקק, כפי שבאה לידי ביטוי בתיקון, היא כי סכומי תרומות
 שניתנו מעל לתקרה האמורה בסיפא לסעיף 46(א) לא יועברו לשנה הבאה. לדעתנו,
 מן: הראוי היה לאמץ עמדה שונה הגורסת שיש להעביר סכומים אלה לשנה הבאה
 ולקבל בגינם זיכוי בכפיפות להגבלות שבסעיף, כאשר הסכומים מועברים כשהם
 צפ|ודים למדד יוקר המחיה. ההצמדה תהיה החל מתום שנת־המם שבה הם שולמו ועד
̂וים שנת־המס שלאחר־מכן, ושבה הנישום יזכה לזיכוי ממם. הצעתנו כי ההצמדה  לו
 תו|ל רק בתום שנת־המס נובעת מכך, שגם תרומות הזוכות בזיכוי ממם בשנת־המם
 ש1ה הן נתרמו אינן מוצמדות ממועד מתן התרומה ועד לתום שנת־המס. כמובן שגם
 חלקיותה זו של ההצמדה ביחס לתרומות השוטפות אינה נקיה מספקות, אך נושא זה
 שייר לבעיה מקיפה יותר העוסקת בשיערוך הסכומים השונים המשתלמים במשד שנת

 חמם לצורך קביעת גובה החבות במם לצורך אותה שנה.
 !יש לציין, כי לפני תיקון מס׳ 65 קבע המחוקק כי ביחס לתרומות מסוימות ניתן
 להעביר לשנים הבאות סכומים שלא זכו להקלות במם בשנה שבה הם נתרמו, אם כי

ר 38. ת ש ל  ללא הצמדה כ
 |המצב כיום מונע תמרח מם מתרומות קטנות ועממיות בגלל דרישת ״הריצפה״
 ב*חס לסכום התרומה. לדעתנו, יש לבטל ריצפה זו ולהעניק לכל תרומה את הקלות
 המס המתאימות בהתאם להיקף התרומה. כמו־כן מביא התיקון האמור לתוצאה קשה
 יותר על״ידי־כך שהוא מונע הענקת תרומות גדולות העוברות את התקרה, בכך שאינו
 מאפשר את העברת הסכומים העודפים כשהם צמודים לשנים הבאות«3. המלצתנו
 האמורה לעיל תמנע תוצאה זו תוך קביעה מפורשת, כי הסכומים המועברים לשנת־מם

 פלונית וכן התרומות שנתרמו באותה שנת־מם יהיו כפופים לתקרה האמורה.
 (£) סעיף 46(א) החדש לפקודה קובע, כי הסכום הכולל של תרומות שניתן בגינן
 זי^וי ממס ושל סכומי השתתפות במימון מחקר ופיתות שמבצע אדם אחר על־פי סעיף
 £0(א) לפקודה ועל־פי חוק מס־הבנםה (הטבות להשקעה בניירות־ערך שתמורתם
 נועדה למחקר מדעי), התשמ״ד--1984, ושניתן בגינם ניכוי — לא יעלה על 45%
 מהכנסתו החייבת של הנישום. מטרתו של סעיף זה למנוע מצב שנישומים רבים יקטינו
 את חבותם במם באופן דרסטי באמצעות שני תמריצים אלה0*. יש בהגבלה זו משום
 קביעת תקרה נוספת לזו הצויה בסעיף 46(א). תקרה זו נגזרת מהיקף השקעותיו של
 הנישום במחקר ופיתוח ואשר בגינן ניתן נימי מההכנסה החייבת. תקרה זו יוצרת את

 הקשיים הבאים:

 £7 על גישה דומה ביחס להכנסות הרעיוניות, ראה אי יורן, ״מתן שימוש פרטי חינם לעובד
 ברכוש המעביד — מיסוי המעביד׳ רויאההתשבויו כה (תשל״ה) 279.

 38 ראה סעיף 46(ב) עובר לתיקונו וכן תרומות לקרן לב״י על־פי תיקון מם׳ 42 לפקודה.
 39 יש להעיר, כי העדרה של הוראה הקובעת שיש להעביר את סכומי העודפים לשנים הבאות
 נובע מעמדה מוצהרת של המחוקק ולא עקב ״שיבחת״ נושא זה; ראה דברי ההסבר להצ״ח

 (לעיל, הערה 2), בעמ׳ 256.
 40 ראה דברי ההסבר להצ״ח (לעיל, הערה 2), בעמ׳ 257.
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 דוד גליקסברג משפטים יד, תשמ״ה

 ראשית, יש לציין שאין כל הצדקה לכרוך זה בזה דווקא את תמריצי המס בגין הוצאות
 למחקר ופיתוח ותרומות. אין חולק, כי קיימים! בפקודה תמריצי מם רבים בדמותם
 של זיכויים וניכויים, לרבות הוראות פטור שמהו|תן כניכוי, ואשר לא בכרכים בדרך־
 כלל יחדיו ובוודאי שלא נכרכו עם התמריצים בג̂י הוצאות למחקר ופיתוח או תרומות.
 אכן, מבחינה מעשית הוצאות למחקר ופיתוח או תרומות מהוות תופעות שכיחות
 ובעלות ממדים כלכליים לא־מבוטלים, אך אין! בכך כדי להכריע כנגד העיוותים
 הכלכליים שנוצרים בעקבות יצירת הסדר שאינו *ןחיד ביחם לתמריצים שונים, מה גס
 שרמת שכיחותם וממדיה• הכלכליים של התמריצים האחרים אינה נופלת מרמת
 שכיחותם וממדיהם הכלכליים של התמריצים בגיך הוצאות למחקר ופיתוח או תרומות.
̂יו פירושו יצירת עיוות, וזאת בהתאם  שנית, אימוץ תקרה המורכבת מניכוי ומזיכוי יחז
 לעמדתנו הבסיסית בדבר העיוותים הטמונים ב״ני^וי״. בפנינו פגיעה בערכו של הזיכוי
 ממס בגין התרומות, משום שככל שההשקעות במחקר ופיתוח גדולות יותר ושיעורי
 המס של הנישום גבוהים יותר, אזי התמרת שיינתן לו באמצעות הניכוי יהיה רב יותר,
 כאשר משקלו של הזיכוי בסך כל תמריצי המס ל*ולד וקטן. לדעתנו, מן הראוי לבטל
 תקרה זו באופן שזו לא תהיה תלויה בהיקף להשקעות במחקר ופיתוח, ולחלופין

 להמיר את הניכוי בגין השקעות במחקר ופיתוח בזיכוי.

מ ! כו  ו. סי

 לדעתנו, בתיקון זה היה על המחוקק לקבוע בד^דר מקיף וממצה את כל הסוגיות
 הכרוכות במתן תמריצי מס בגין תרומות — לרבווןז תרומות שהן נכסים או שירותים.
 ההסדר הקיים מצטיין בפשטות ובבהירות, אך אינ1 עוסק במישרין בתרומות מסוג זה.
 בנושא זה לא קיימת בחקיקה הפיסקלית מער^ת הוראות קונסטיטוטיבית וברורה
 כל־צורכה. המצב כיום לוקה בפתרונות ובהםדאם שונים בהתאם לאופי הנכם או
 השירותים, כאשר גורמים אלה—לדעתנו — אינם רלבנטיים כלל ועיקר. בנוסף לכך,
 כל ההסדרים הקיימים ״נגועים״ באימוץ טכניקת הניכוי — טכניקה הפוגעת בפרוגר
̂־ן שהוצע על־ידנו לעיל ואשר יש  סיביות המם. לדעתנו, מן הראוי לאמץ את הפתל
̂זד גיסא, ומאידך גיסא יש בו כדי  בו כדי למנוע את הפגיעה בפרוגרסיביות המם מ

 להעניק תמריצי מס בגין התרומות. !
 כמו־כן מן הראוי שהמחוקק יבטל את התקרה ץעוםפת שהציב לתמריצי המם בגין
 תרומות ואשר תלויה במידת הניכוי בגין השקעות במחקר ופיתוח, או לחלופץ ימיר
 את הניכוי בגין השקעות במחקר ופיתוח בזיכוי נ|מם. בנוסף לכך, על המחוקק ליתן
 דעתו ליצירת הסדר להעברת סכומי תרומות—|שלא ניתנו בגינן בשנה השוטפת
 תמריצי מס עקב התקרה שבחוק— לשנים הבאות, כשהן שומרות על ערכן הריאלי.
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 שיסור ההקלה
 וממכות המאשרת את

 חפעיף בחוק פונ התורפ סוגי המופרות הנתרשיפ המרפד הנתרם

 זיכוי מנןם של 25% מהתרומה העולה על 100 שקל,
 אך לא יותר מ־125 שקל

 ״מוסד ציבורי״ או נציב מם־ההכנסה
 ״קרן לאומית״

 סעיף 43 לפקודה יחיד

 יחיד — זיכוי ממם של 25% מהתרומה.
 חברה — ניכוי מההכנסה החייבת של 50% מהתרומה,

 בתנאי שנתקיימו כל אלה:
 (א) התרומה עולה על 1,000 שקל.

 (ב) לא יינתן זיכוי או ניכוי על תרומה העולה על
 10% מהכנסה החייבת של התורם באותה שנת מם

 סעיף 46 לפקודה יחיד או חברה ״מוסד ציבורי״ שר־ האוצר

 יחיד — זיכוי ממם של 50% מהתרומה.
 חברה — ניכוי מההכנסה החייבת של 50% מהתרומה

 מגבית מיוחדת של קרן־ שר־האוצר
 היסוד או קרן־הקיימת לישראל

 סעיף 46 א לפקודה יחיד או חברה

 זיכוי ממם של 50% מתרומה שעולה על 20,000 שקל,
 ובתנאי שלא תעלה על 25% מהכנסתו החייבת.

 הסכום העודף יועבר כזיכוי לשנים הבאות בכפיפות
 לתקרה ך׳אמורה

 שר־האוצר, באישור
 ועדת־הכספים

 סעיף 46 כ לפקודה יחיד או חברה כל מוסד

 ניכוי מההכנסה החייבת של 50% מהתרומה, ובלבד
 שהניכוי! לא יעלה על 50% מההכנסה החייבת

 קרן לאומית או מוסד נציב מס־ההכנסה
 ציבורי

 סעיף 48 לפקודה חברה

 הנצחת חייל בן־משפחה — זיכוי מ??ס בגובה של 30% מהסכומים שהוצאו
 שנספה במערכה

 סעיף 4 לתיקון יחיד
 מם׳ 2 לפקודה

 ניכוי של 100% מהתרומה, ובתנאי שלא יעלה על
 25% מההכנסה החייבת. סכום עודף ינוכה במשך

 השנים הבאות בכפיפות לתקרה האמורה

 סעיף 6 לתיקון מם׳ יחיד קרן לב״י
 42 ו־52 לפקודה

 הערות לנספח
 (1) הסכומים האמורים בטבלה זו חייבים להתעדכן במסגרת חקיקה ראשית, להוציא את הסכום הנקוב בסעיף 46 ב לפקודה.

 (2) המונח ״מוסד ציבורי״ המופיע בסעיפים 43 ו־46 לפקודה משמעותו כמשמעותו של מונח זה בסעיף 9(2) לפקודה, אולם המונת ״מוסד ציבורי״
 המופיע בסעיף 48 מוגדר כמוסד שאינו מתנהל לשם השגת רווחים, מטרותיו כולן לתועלת הציבור ושיש עליו אישור נציב מם־ההכנםה.

 (3) המונח ״קרן לאומית״ אינו מוגדר בסעיפים 43 ו־48 לפקודה.




