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 2 מתוך 2 עמוד

 :27.11.2018חוק בוועדת הכספים ביום הדיון בהצעת הלקראת הערותינו מצורפות להלן 

  פומביות פעילותה:-חשש למתן סמכויות נרחבות לרשות המסים ולאי .1

  מנהל רשות המסים רשאי לקבוע כי תוצרת חקלאית מסוג המנוי ביותר מפרט משנה אחד"

שב לגידול חקלאי , תיח1937לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים,  14עד  1בפרקים 

אחד לעניין פרק זה או כי סוגים שונים של תוצרת חקלאית המנויים באותו פרט משנה 

 .(ת החוקעלהצ 139 '(, עמ1)ב)ב(33 'סייחשבו לגידולים חקלאיים נפרדים לעניין פרק זה" )

. על אף שנקבע החוק מפרט אודות סמכויות מנהל רשות המסים במסגרת לחוקב)ב( 33סעיף 

 21ות מס יינתנו באשר לכל סוג תוצרת בנפרד )וראו הגדרת "גידול חקלאי" בסעיף כי הטב

נהל רשות המסים כי למהיא ( שלפנינו 1סעיף )-תתהמשמעות בפועל של להצעת החוק(, 

להורות על איחוד שני סוגי גידולים חקלאיים בחישוב המס, באופן שיניב הטבות הסמכות 

נראה כי סמכות זו צריכה להינתן לגורם המקצועי מס משמעותיות יותר לחקלאים מסוימים. 

הסדר שקיים בנושאים מקצועיים  –בעניין, קרי למשרד החקלאות, ולא לרשות המסים 

לאומית לחדשנות טכנולוגית בעניין חברות מחקר אחרים כגון העברת הסמכויות לרשות ה

 .(]נוסח חדש[ א לפקודת מס הכנסה92ס' ) ופיתוח בפקודת מס הכנסה

 ()(, רשאי מנהל רשות המסים, לפי בקשה שתוגש לו, 4)-( ו3"על אף הוראות סעיף קטן )ב

אם שוכנע כי הדבר מוצדק מנימוקים שיירשמו, להחליט על ייחוס הכנסות שונה מזה 

ובתיאומים שיורה; על החלטה לפי סעיף קטן  שנקבע בכללים לפי אותו סעיף קטן, בתנאים

 140ב)ג(, עמ' 33)ס' ב בחלק ט' לפקודה." -זה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות פרק שני

 להצעת החוק(.

מורה כי על ההחלטה של מנהל רשות המסים בהתאם לאותו סעיף, יחולו הוראות  זהסעיף 

לפרסם תמצית של החלטות מיסוי  בפקודת מס הכנסה, לפיהן רשאי המנהל הרלוונטיות

שנתן, גם אם המבקש לא הסכים לכך. בהקשר זה, לא ברור מדוע הוראות פומביות אלה חלות 

(, אודותיו פירטנו לעיל. מצב זה עלול 1ב)ב()33רק על אותו סעיף קטן ולא על הוראות סעיף 

בעוד חקלאים להוביל לכך שגידולים של חקלאים מסוימים יאוחדו לשם קבלת הטבות המס, 

על כן, אנו קוראים להחיל  בעלי גידולים זהים לא יקבלו ההטבה ובכך יופלו לרעה.אחרים 

 ( האמור.1ב)ב()33את הוראות הפומביות גם על סעיף 

הצעת החוק כוללת מספר  חשש להפרת מחויבויות בינ"ל של ישראל מתחום דיני הסחר: .2

ראל בתחום דיני הסחר הבינ"ל. בכלל הסדרים המעלים חשש כבד להפרת המחויבויות של יש

זאת, הפרה פוטנציאלית של תקרת ההוצאה בתחום החקלאות, אליה התחייבה ישראל למול 

ארגון הסחר העולמי, והפרה פוטנציאלית של התחייבותה של ישראל לארגון לעבור למודל של 

הפרת לשם הימנעות מההשלכות של תמיכות ענפיות בחקלאות, במקום תמיכות אישיות. 

 מחויבויות אלו יש לנקוט בצעדים הבאים: 

  לכלול בחוק המוצע מנגנונים שיבטיחו הקצאת הטבות כספיות מכוחו רק בהתאם לאמנות

 הבינלאומיות שמדינת ישראל היא צד להן, ובכפוף לתקרת ההוצאה אליה היא מחויבת.

  המפורשת של להחליף את שיטת התמיכות האישית בתמיכות ענפיות, בהתאם למחויבותה

  ישראל בתחום זה.
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