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43 סעיף בטל.ביטול  לפקודה 43 סעיף .2

סעיפים החלטת
146 עד 46

: יבוא לפקודה 46ג עד 46 סעיפים במקום . 3

למוסד "תרומה
ציבורי

שקלים 10,000 על העולה סכום פלונית מס בשנת שתרם אדם (א) .46

לענין שקבע (2)9 בסעיף כמשמעותו ציבורי למוסד או לאומית, לקרן
התרומה מסכום 35 % הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר שר זה
בשנת זיכוי יינתן שלא ובלבד שנה, באותה בו חייב שהוא מהמס יזוכה
מההכנסה 25% על העולה תרומות של כולל סכום בשל פלונית מס
הנמוך לפי שקלים, 10,000,000 על או שנה באותה הנישום של החייבת

שביניהם.

בהתאם מס, שנת בכל יתואמו (א) קטן שבסעיף הסכומים (ב)
המס שנת שלפני אוגוסט בחודש שפורסם המדד מן המדד עליית לשיעור
כאמור שהוגדל סכום ; המס שנת של אוגוסט בחודש שפורסם המדד ועד
הודעה יפרסם הנציב ; שקלים 100 של מכפלה שהוא הקרוב לסכום יעוגל

כאמור. ועוגלו שהוגדלו הסכומים בדבר ברשומות

ההסתד לא"י, היהודית הסוכנות  לאומית" "קרן זה, בסעיף (ג)
הקיימת והקרן לישראל המאוחדת המגבית העולמית, הציונית רות

לישראל.

כוללת תקרה
מס להסבות

ולמו"פ לתרומות

מס בשנת יותר שבשלו הכולל הסכום דין, בכל האמור אף על 46א.
במימון השתתפות בשל וניכוי 46 סעיף פי על תרומות בשל זיכוי פלונית
הכנסה מס חוק פי ועל 20א סעיף פי על אחר אדם שמבצע ופיתוח מחקר
מדעי), למחקר נועדה שתמורתם ערך בניירות להשקעה (הטבות
באותה נישום של החייבת מהכנסתו 45% על יעלה לא התשמ"ד21983,
במחקר השתתפות בשל הניכוי לפני  חייבת" "הכנסה זה, לענץ ; שנה

ופיתוח.

בשל זיכוי
תוספת תרומה
המקדמות לבסיס

לפי תרומות בעד הזיכוי בשל מתשלומו הופטר שאדם המס סכום 46ב.
לקביעת בסיס המהווה המס לסכום ייווסף אחר, דין כל ולפי 46 סעיף

". 175 סעיף פי על מקדמות

48 סעיף בטל.ביטול  לפקודה 48 סעיף .4

190 סעיף :תיקון יבוא בסופו לפקודה, (א) 190 בסעיף . 5

שלא פלונית, מס בשנת ,(2) בפסקה כאמור המקדמות סכום הפחתת לענין (3)"
סעיף לפי אחר אדם שמבצע ופיתוח מחקר במימון השתתפות עקב ניכר בשל
לפי או 46א סעיף לפי תרומות בעד זיכוי בשל ושלא אחר דין כל לפי או 20א(א)

התשמ"ד, ,1682 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1984 ביולי 2) התשמ"ד בתמוז ב' ביום בכנסת נתקבל *
.256 עמ'

162 עמ' ,161 ועמ' ,124 עמ' ,56 עמ' ,47 עמ' , 19 עמ' התשמ"ד, ס"ח ; 120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
187. עמ'

.14 עמ' התשמ"ד, ס"ח 2



הזיכוי או הניכוי בשל מתשלומו הופטר שהנישום המס יובא לא אחר, דין כל
הדו"ח." פי שעל המס בחשבון האמורים

במקום התשמי'א31980, ,(42 (מסי הכנסה מס פקודת לתיקון לחוק 6 בסעיף .6

."1984 או 1983 ,1982 ,1981" יבוא "1982 או 1981"

חוק תיקון
פקודת לתיקון

הכנסה מס

(42 (מס'

: יבוא בסופו התשכ"ג4,1963 מקרקעין, שבח מס לחוק 61 בסעיף . 7

כאילו יראוהו הכנסה, מס לפקודת 46(א) סעיף לענין שנקבע ציבורי מוסד "(ה)
". (ד) קטן סעיף לענין גם נקבע

מס חוק תיקון
מקרקעין שבח

 ואולם ; 1984 המס משנת 5 עד 2 סעיפים של תחולתם (א) .8

להתעצמות הקרן  (לב"י) ישראל בטחון למען ל"אגודה תרומות לגבי (1)
; 1985 המס משנת ו5 3 סעיפים של תחולתם תהא  צה"ל"

תיעשה זה בחוק כנוסחו לפקודה 46(ב) סעיף לפי הסכום התאמת (2)
; 1985 המס בשנת לראשונה

פקיד מאת אישור ביקש (1984 ביוני 10) התשמ"ד בסיון י' שלפני מי (3)
לגביה שחל תרומה ציבורי למוסד תרם 1984 ומאי אפריל שבחדשים השומה
האמורה התרומה בשל יזוכה זה, בחוק ביטולו לפני לפקודה 46ב סעיף

סכומה. במחצית

סעיף פי על להטבות זכאי היה לו שתרם מי זה חוק של תחילתו שביום מוסד (ב)
ציבורי כמוסד נקבע כאילו יראוהו זה, חוק פי על הוחלפו או שבוטלו הפקודה מסעיפי

זה. בחוק כנוסחו לפקודה 46(א) סעיף פי על

כמוסד לקבעו בקשה זה, חוק של פרסומו לפני האוצר, לשר שהגיש מוסד (ג)
של הכספים ועדת באישור השר, יהא זה, בחוק ביטולו לפני לפקודה 46ב סעיף לענין
האמור הסעיף הוראות פי על 1983 המס שנת לגבי כאמור כמוסד לקבעו רשאי הכנסת,
%35 על יעלה לא לו זכאי יהא שהתורם הזיכוי ששיעור ובלבד זה, בחוק ביטולו לפני
ציבורי כמוסד נקבע כאילו המוסד את יראו ואילך 1984 המס ומשנת התרומה, מסכום

זה. בחוק כנוסחו לפקודה 46(א) סעיף פי על

זה בחוק ביטולם לפני לפקודה 48 או 43 סעיפים לענין אישר שהנציב מוסד (ד)
1984 המס שנת לגבי לאשרו רשאי הנציב יהא פרסומו, לפני פקע האישור של ותקפו
כנוסחו לפקודה 46(א) סעיף פי על ציבורי כמוסד המוסד כקביעת כאמור אישור ויראו

זה. בחוק

תחולה
מעבר והוראות

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

כהןאורגד יגאל
האוצר שר

. 18 עמ' התשמ''א, ס''ח 3
179. ועמ' 60 עמ' התשמ"ד, ;104 עמ' תשהמ''ג, ;156 עמ' התשכ"ג, ס''ח 4


