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  2013–פטור למוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ד –הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון 
  

1975–התשל"ובחוק מס ערך מוסף,  .1 32תיקון סעיף 
1

 בסופו יבוא: ,32, בסעיף 

שיובאו  פרסומים מדעיים במדיה או בפורמט דיגיטלי או אלקטרוני  )5"(  

כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה  ,בידי מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה

1958–גבוהה, התשי"ח
2

 ."ולשימושו ,

ר ב ס ה י  ר ב  ד

הם נאלצים להתמודד עימה ים האחרונות נתקלו מוסדות להשכלה גבוהה בבעיה עקרונית בשנ

(להלן  1975–חוק מס ערך מוסף, התשל"ולפי  פעילותם הציבורית, ועיקרה הטלת מס ערך מוסףמסגרת ב

  יבוא טובין.יכ נחשביםשהללו בטענה  ,בגין שימוש במאגרי מידע אלקטרוניים זרים החוק),  –

יבוא תשומות יל ממס ערך מוסףפטורים נקודתיים מקנות  ,1976–רך מוסף, התשל"ותקנות מס ע

בוא זמני של ציוד יי ,להשכלה גבוהה, ביניהם: פטור לייבוא זמני של ציוד מדעי בהתאם לאמנת המכס

בוא ספריה משפטית. מיותר לציין כי הוראות אלה צרות ישנה ופטור לי 20בוא ספרים בני ימדעי, פטור לי

כיל את צורכיהם הקיימים של המוסדות להשכלה גבוהה, צרכים שילכו ויתרחבו בעתיד עם השימוש מלה

  ההולך וגובר במאגרי מידע אלקטרוניים ברחבי העולם.
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מס ערך  על מוסדות להשכלה גבוהה, המסווגים, רובם ככולם, כמלכ"רים לצורכי הטלת מס ערך מוסף

המשולם על ידם כמס תשומות, משיתה נטל כלכלי מוסף ה ערךהמוסף, ואשר אינם רשאים לקזז את מס 

  כבד ביותר על המוסדות ומביאה להקטנה בתקציב פעילותם.

 מוסףהערך המס תשלום בנסיבות אלו, מאחר ועיקר תקציבם של המוסדות מקורו בתקציב המדינה, 

וקצה לטובת פעילות חלק ניכר מן התקציב שמש כיוון ,לתוצאה בלתי רצויה על ידי האוניברסיטאות מביא

שהוקצו הכספים  מושביםלמעשה  וכך, כלה גבוהה, משמש אותם לתשלום מס ערך מוסףמוסדות להש

ערך המס כך, תשלום  לקופת אוצר המדינה. גבוהה בתקציב המדינה חזרה הכאמור למוסדות להשכל

מראש את  אינו תורם לתקציב המדינה אלא פוגע בדרך ההקצאה של התקציב באופן שמקטין מוסףה

  החלק המוקצה לפעילות מוסדות להשכלה גבוהה.

פרסומים מדעיים במדיה או בפורמט דיגיטלי או  לפטור ממס ערך מוסף ,זו חוקבהצעת  מוצע

על ידי מוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, שיובאו  אלקטרוני

  לשימושו.ו, 1958–התשי"ח
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  והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

  ביום הכנסת שולחן על והונחה

  18.11.13 – ד"התשע בכסלו ו"ט

 
  

  


