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 ,1בסעיף  145לפקודת מס הכנסה) 1להלן  הפקודה( ,בסעיף קטן )א(  ,ברישה ,אחרי
"רשאי פקיד השומה" יבוא "תוך חמש שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדו"ח" .
.2

בסעיף 147

לפקודה ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:
הנציב רשאי ,ביזמתו הוא או לבקשת הנישום ,תוך
")א( )(1
התקופה המסתיימת כתום שנה לאחר התקופות שנקבעו בסעי
פים ) 145א( או ) 152ג(  ,או תוך שש שנים מיום שנעשתה
לנישום שומה לפי סעיף ) 145ב(  ,לפי הענין ,לדרוש את
הפרוטוקול של כל הליך לפי פקודה זו שנקט פקיד שומה,
ומשקיבל את הפרוטוקול רשאי הוא לערוך כל חקירה שתיראה
לו ,או להביא לעריכת חקירה כאמור ,ורשאי הוא ,בכפוף
להוראות פקודה זו ,ליתן בענין זה כל צו שייראה לו.
עשה הנישום אחד הדברים המפורטים בסעיף ,217רשאי
)(2
הנציב לפעול כאמור בפסקה ) 0תוך תקופה המסתיימת כתום
חמש שנים לאחר התקופות שנקבעו כאמור ,ואם עשה הנישום
אחד הדברים המפורטים בסעיף   220כתום עשר שנים ".

* נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז תשכ"ז ) 10ביולי  ;(1967הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,708תשכ"'ז,
עמ' .20
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס''ח תשכ"ב ,עמ'  ;129 ,60תשכ"ג ,עמ'  ;73תשכ''ד ,עמ' ;114, 86
תשכ''ה ,עמ'  ;290 ,28תשכ"ו ,עמ'  ;38 ,34תשכ"ז ,עמ' 18.

.3

בסעיף 152לפקודה ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא;
")ג( אם תוך חמש שנים מתום שנת המס שבה מסר אדם את הדו"ח
לפי סעיף 131או תוך ששה חדשים מיום שמוסר הדו"ח הגיש הודעת
השגה ,הכל לפי המאוחר יותר ,לא הושג הסכם כאמור בסעיף קטן )א(
ולא השתמש פקיד השומה בסמכויותיו לפי סעיף קטן )ב( ,יראו את ההשגה
כאילו נתקבלה ".

דו"ח לפי סעיף 131או הודעת השגה לפי סעיף 150שהגיש אדם לפני פרסום חוק זה
.4
ברשומות ,יראו אותם לענין סעיפים) 145א( ו) 152ג( לפקודה כאילו הוגשו ביום פרסום
החוק ,וסעיף) 147א( לפקודה כנוסחו בחוק זה יחול רק לגבי שלמות שנעשו לשנת המס
 1967ואילך.
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