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ל כי מס־הד.כנסה נציבות הודיעה מים.
וב בעולם היהלומים בענף הגיאות אור

ה הכנסות את להעריך החליטה ישראל,
האמיתית. הגולמית הכנסתם לפי יהלומנים

ה כל שכן מהפכנית. הודעה זו היתה
 פיקטיבית הכנסה התחשיב קבע שנים

 מס- שולם זה ולפי ממוצעת, מוסכמת
 כי התחשיב הודיע שהפעם אלא ההכנסה.

ואמיתי. נפרד חישוב ייעשה יהלומן לכל
 שילטונות של האמיצה עמדתם אולם

חוד חמישה מעמד החזיקה מס־ההכנסה
תחשיב יצא מאי בחודש 9ב־ בלבד. שים

קצ!ז פזזיימב
הנוצצת העלית

 כל כי והודיע קודמו, את שביטל חדש,
 זד ואילו בוטלו, הקודם התחשיב חישובי

 היהלומנים. בהסכמת הוא החדש התחשיב
 שום על-ידי חתום היה לא החדש התחשיב

 לא — פוליטי הסכם זהו כי ללמד כלכלן,
כלכלי.

 תחשיב
העין לסי

שיב ך*  ניצחון .מהזזה ההדש תח
היהלו שבין המס למעלימי חשוב 1 1

נק הקודם, האמיתי, התחשיב לפי מנים.
 גולמי,ת הכנסה היתר. יצואן לכל כי בע

 ואילו הייצוא. מערד 2.556• של בשיעור
 יצואן כל כי נקבע, הפוליטי ההסכם לפי

לקאראט. לירות 4כ־ ישלם
 שניצר, משה את לדוגמה לקחת אם

 לשלם היה צריך הנכון התחשיב לפי הרי
 דולר. מיליון של גולמית הכנסה על מם
 לפי רק ישלם — הפוליטי התחשיב לפי
זה. מסכום רבע

היבו לגבי ביותר בולטים ההבדלים
 היה צריך סטונס מסוג ׳אבן על אנים:
 לקאראט, לירות 140 לפי קודם לשלם

 צ׳יפס מסוג אבן על לידות. 70 לפי ועכשיו
 ל־ לירות שש קודם לשלם היה צריך

 לקא־ לירות 3.25 לפי ועכשיו קאראט,
ל מס־ההכנסה תשלומי בקצרה: ראם.

במחצית. הוקטנו היהלומים ענף כל גבי
 בגלל נעשה זה ויתור כי שסבור מי

ל הענף ראשי של הטובים השירותים
היהלו סן ביקשו כאשר טועה׳ מדינה,

המיו במילווה־המילחמה להשתתף מנים
 תעודות־ לקנות הסכימו.אלה האחרון, הד

ש בתנאי לידות, מיליון 50ב־ מילווה
 המדינה, מאוצר כהלוואה זה סכום יקבלו
חו את היהלומנים לכל ידחו לכד ונוסף

שנים! לשלוש הפרטיות הצהרות־ההון בת
 הצהרת- להגיש חייב במדינה אזרח כל

האו מן קיבלו היהלומנים מדי־שנה. הון
 הצהרות־ההון לדחיית מיוחד אישור צר

שנים. לשלוש שלהם
הענף_______

ביותר הכדאי
 המעמד את מחזזים יהדזמנים ך*

 הייצוא סחורת גם במדינה. הנוצץ 1 1
ה כך. רמת־חייהם גם מבריקה, שלהם
 בישראל זה ענף של הבלתי־טבעי גידול
ההט שפע לאור אלא ׳להסבר ניתן אינו
 מעניקה ישראל שמנדשלת וההקלות בות
ו ממם־אמת, זה ענף פוטרים כאשר לו•

נמו בריבית כספים של שפע לו נותנים
 ויעלה. שישגשג לכך מניעה כל אין כה■

 למדינת עולה כמה בודקים כאשר אולם
 כי מתברר הזה, הענף שיגשוג ישראל

ועיקר. כלל ברורה אינה כדאיותו
מכ היהלומים יצוא היה האוצר, לגבי

 הייצוא גדל מדי־שנה רב־חשיבות: שיר
 היצוא את הגדיל דולר, מיליוני במאות

שנה. כל אחוזים בעשרות ישראל ׳של
 הוא זה בייצוא הגידול כי העובדה

 מ־ הניזון טפילי ענף על ונבנה פיקטיבי
 יצוא בכספי ומשימוש מס־הדיכנסה הונאות

 רק איש. הדאיגה לא אחרות. למטרות
 לגבי החגורה את מהדקים כאשר היום,
 ישל קיומו מתחיל כמשק, היצרני החלק

העיניים. את לנקר זה טפילי ענף
 רבות שנים בישראל נצצו היהלומנים

 אמיתית בדיקה לערוך השעה הגיעה מדי.
בארץ. הענף של הכלכלית כדאיותו של

1927 הזה העולם


