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חוק לתיקון פקודת המסים )גביה( )מס' ,
אחרי

.1

"אמצעי אכיפה
מיוחדים למסים
ששר האוצר
ממונה על
ביצועם

הוספת סעיף 12ה

סעיף 12ד לפקודת המסים )גביה( ,1יבוא :
12ה) .א( לענין סעיף זה 
"חוק מס"  חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה ששר האוצר ממונה
על ביצועו או על הגביה לפיו ;
"מס"  מס המוטל לפי חוק מס ;
"אמצעי אכיפה"  אמצעי מינהלי שתכליתו גביית חוב מס.
)ב( שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי להתיר
את השימוש באמצעי אכיפה שבחוק מס פלוני לגביית חוב מס על פי
חוק מס אחר ,בשינויים שייקבעו או המחריבים לפי הענין.
)ג( הוטל עיקול על חשבון הבנק של סרבן ,לא תהא לבנק זכות
קדימה אלא על סכום החובה שהיה בכלל חשבונות הבנק של הסרבן בעת
הטלת העיקול ,ובלבד שלגבי חובות שהיו בעת הטלת העיקול ואשר
מועד פרעונם טרם הגיע ,תחול זכות הקדימה של הבנק ממועד פרעונו
של החוב.
)ד( הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה ישא בהן הסרבן ,על
אף האמור בסעיפים  (3)5ו ,(2)8גם אם לא נמכר נכס לשם גביית חוב
המס ; לענין זה" ,הוצאות"  כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת
הכספים של הכנסת".

אחרי

.2

סעיף  6לחוק מסים עקיפים )מס ששולם ביתר או בחסר(,

התשכ"ח,21968

יבוא :
"ריבית
הצמדה

והפרשי

6א .חסר ישולם ויתר יוחזר בתוספת ריבית או ריבית והפרשי הצמדה
וריבית כמשמעותם בסעיף  93לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו31975,
ולענין זה יחולו הוראות סעיפים  97ו 105לחוק האמור בשינויים
המחריבים".

)א( תחילתו של סעיף 12ה )ג( לפקודת המסים )גביה( כפי שניתן בסעיף  1היא
.3
מיום שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.
)ב( הוראות סעיף  2יחולו על חסר ויתר שנוצרו לפני יום כ"ו באדר בי התשמ"א
) 1באפריל (1981כאילו נוצרו במועד האמור.
ארידור
יורם
שר האוצר*

בגין
מנחם
ראש הממשלה
נבון
יצחק
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר בי
התשמ"א ,עמ' .280
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,פרק קל"ז ,עמ'  ;1399ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;156התשל"ט ,עמ'146.
 3ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;52התשל"ט ,עמ'32.

התשמ"א ) 23במרס ;(1981

הצעת החוק

ודברי הסבר

פורסמו בה''ח ,1524

תיקון חוק
מסים עקיפים
)מס ששולם
ביתר או בחסר(

תחילה
מעבר

והוראות

