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על כספי פטור על הכנסה מריבית  - , תיקוןפקודת מס הכנסה

 או לנכה פיצויים לעיוור

 התנגדות מלאה-עמדת המדד

 עיקרי החוק §

הצעה להעלאת רף הפטור ממס רווחי הון על הכנסה מריבית על כספים שהפקיד נכה או עיוור 

 אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף.

הנימוק הוא  .₪ 300,000-וההצעה היא להעלות את הפטור ל ₪ 262,320כיום הפטור הוא עד סכום 

 שהחל משנת תשע"ב עלה שיעור המס על רווחי הון ולכן נשחק הפטור.

 

 תמצית חוות הדעת §

מדובר בהצעה פופוליסטית ושרירותית שאינה מגובה בנתונים ונימוקים משכנעים ואינה עומדת 

בעיקרון לגבי כספי צדקה קהילתיים: גובים בשניים ומחלקים בשלושה המחייב כובד ראש ושיקול 

עת מעין בית דין לפני חלוקה של כספי ציבור ליחידים, גם אם מדובר באוכלוסיות שעקרונית ד

 זקוקות לסיוע מהקהילה.

 

 פרטים טכניים על הצעת החוק §

 )(ב) לפקודת מס הכנסה.5(9ההצעה מוגשת כתיקון לסעיף  .ה

עשרה על ידי חבר הכנסת -הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה .ו

 ).61/18אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/ חיים

עשרה על ידי חבר הכנסת משה גפני -הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע .ז

 ).1197/19וקבוצת חברי הכנסת (פ/

 על ידי משה גפני ואורי מקלב. 25.5.15 –ההצעה הנדונה הוגשה ביום ז' בסיוון התשע"ה  .ח
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 רקע §

כים ממס על רווחי הון כפי שמופיע בפקודת מס הכנסה, הצעת חוק זו מתייחסת לפטור הניתן לנ

 להלן עיקרי החלקים הרלוונטיים בפקודה:

, או נכות של 100%הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של    (א)  )5(

לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי  90%

 לפחות, כמפורט להלן: 100%יברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של בא

שקלים  501,500הכנסה עד לסכום של  –ימים או יותר  365נקבעה נכות כאמור לתקופה של    )1(

 חדשים;

 60,120הכנסה עד לסכום של  –ימים  364ימים לבין  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין    )2(

 שקלים חדשים;

לירות או שלא היתה  85,200-ב)   היתה ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה כאמור נמוכה מ

 85,200לו הכנסה כאמור, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 

לירות. ואולם אם היתה לו הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון 

עד לסכום  -קופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף או ב

שקלים חדשים או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של  212,040כולל של 

 הכנסת

אלף  262כבר כיום הסמכות של שר האוצר להרחיב את הפטור מנוצלת כך שהסכום העדכני הוא 

 כפי שמופיע בפקודת מס הכנסה. 212ולא 

 בהצעת החוק הזו ודברי ההסבר לה עולים שני כשלים עיקריים:

 העלאת סכום הפטור היא בסמכות שר האוצר ולכן אינה מצדיקה חקיקה ראשית נוספת. .א

אין קשר ברור בין הנימוק לכאורה ובין הצעת החוק. הנימוק מדבר על עליה בשיעור המס  .ב

זו רלוונטית רק לסכום שמעל גובה הפטור. נכה או עיוור שמחזיק  על רווחי הון אך עליה

 כספים עד גובה הפטור אינו ניזוק מהשינוי בשיעור המס.
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 השפעה תקציבית §

בהצעת החוק אין התייחסות להשפעה התקציבית של הצעת החוק. על מנת להעריך זאת יש צורך 

 דברי ההסבר להצעת החוק.בנתונים נוספים שאינם זמינים לנו אך ראוי שיופיעו ב

 פיזיבליות אכיפה §

 לא רלוונטי.

 התאמה לערכי המדד §

הצעת חוק זו אינה מנומקת כראוי, אינה מבוססת על עובדות ונתונים ואינה מכילה את הנתון 

 הבסיסי של השפעתו התקציבית של הפטור ממס.

יוורים. אך מהצעה וע 100%עקרונית ההצעה מתייחסת לאוכלוסיות הזקוקות להגנת החברה: נכים 

 זו שהוגשה ברשלנות עולה חשד לפופוליזם וניסיון לגזור קופון פוליטי באוכלוסיות אלו.

אך בשום  24ח"כ גפני מיוזמי החוק טוען ש"ישנם נכים או עיוורים המתפרנסים מרווחים על השקעה"

ישוב של מקום בהצעת החוק לא הוצגו סימוכין לכמות הנכים שזקוקים להכנסה זו, לא הוצג ח

הכנסה ממוצעת מהשקעות, לא הוצגה סטטיסטיקה של הכנסות אחרות ותשלומי העברה וכן לא 

הוצגה ההשפעה של הפטור על נכים או עיוורים שמסוגלים לעבוד ויבחרו שלא לעשות זאת 

 בעקבות הפטור.

אין ספק שיש לסייע לנכים ועיוורים שאינם מסוגלים לסייע לעצמם אך תפקיד המחוקק הוא 

 להכריע מהו הסיוע הנכון והיכן עובר הגבול.

כלל חשוב בניהול צדקה קהילתית גורס: גובים בשניים ומחלקים בשלושה. לצורך גביית המיסים 

שמתבצעת על פי מנגנון אחיד לכלל האוכלוסייה מספיקים שניים, אך לצורך חלוקת צדקה זו 

 יחיד אכן זקוק לקבל מכספי הציבור.ליחידים יש צורך בשלושה שישמשו כבית דין ויכריעו האם ה

אין לנו יכולת לבחון אילו מחקרים בוצעו לפני קביעת רף הפטור המקורי אך הסכום המוצג בהצעה 

נראה שרירותי למדי ואינו עונה על העיקרון הנ"ל. אנו מצפים לנימוק משכנע בגוף ההצעה מדוע 

ינו נכון וקבעו סכום שגבוה ממנו החליטו מגישי ההצעה שהסכום שהחליטו עליו במשרד האוצר א

 .₪אלף  40-ב
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