
* התשמ"ו1986 ,(27 מס' (תיקון הון השקעות לעידוד חוק

סעיף הוספת
40יא

החוק  (להלן י התשי"ט1959 הון, השקעות לעידוד לחוק 40י סעיף אחרי .1
: יבוא העיקרי),

,ענק מ על "ויתור
הטבות תמורת

חלופיות

פי על חלופי הטבות במסלול שבחר למי ישולם לא השקעה מענק 40יא.
".51 סעיף

הוספת
סעיף51

: יבוא העיקרי לחוק 50 סעיף אחרי .2

הטבות "מסלול
באפרילחלופי 1( התשמ"ו ב' באדר כ"א אחרי אישור מפעל קיבל )א( .51

אך התחילה יום לפני אישור קיבל או התחילה), יום  (להלן (1986
או הלוואה או הששי הפרק לפי מענק לגביו ניתן טרם יום אותו עד
מאלה אחד (כל מאושר מפעל היותו בשל המדינה תקציב מכספי מענק
לבחור התחילה, מיום חדשים שלושה תוך בעלו, רשאי מענק),  להלן
לפי במס ההטבות ובמקום המענקים כל במקום חלופי הטבות במסלול

קיים. מפעל של הרחבה לגבי תחול לא זו הוראה ; 47 סעיף

להטבות זכאי יהיה חלופי הטבות במסלול שבחר מפעל בעל (ב)
: מפעל מאותו שהושגה החייבת הכנסתו בשל שלהלן

במשך ממס פטור  א' פיתוח באזור נמצא המפעל אם (1)
; ההטבות תקופת מתחילת שנים 10

במשך ממס פטור  ב' פיתוח באזור נמצא המפעל אם (2)
פי על במס והטבות ההטבות, תקופת מתחילת שנים 6

; ההטבות תקופת ביתרת 47 סעיף

במשך ממס פטור  אחר באזור נמצא המפעל אם (3)
פי על במס והטבות ההטבות, תקופת מתחילת שנתיים

ההטבות. תקופת ביתרת 47 סעיף

שהושגה מפעל של הכנסה מתור ששולם דיבידנד אדם קיבל (ג)
עליו, חייב יהא (ב), קטן סעיף לפי ממס פטור המפעל בעל שבה בתקופה
והוא ,40% של בשיעור הכנסה במס ,(2) (ב) 47 בסעיף האמור אף על
כאמור. דיבידנד מתוך חברה ידי על המשתלמים השקעה פירות לגבי הדין

.(1) (א) 45 בסעיף כאמור  ההטבות" "תקופת זה, בסעיף (ד)

למינהלה בכתב כך על יודיע חלופי הטבות במסלול הבוחר (ה)
התחילה." מיום חדשים שלושה תוך

מעבר השרים,הוראות רשאים זה, בחוק שהוסף כפי העיקרי לחוק 51 בסעיף האמור אף על (א) . 3

אחרי לראשונה מענק שקיבל מאושר מפעל לבעל גם להתיר מיוחדים, נימוקים בשל
בסעיף כאמור חלופי הטבות במסלול לבחור ,(1985 במרס 31) התשמ"ה בניסן ט' יום
מיום חדשים שלושה תור לשרים לכך בקשה הגשת ידי על האמור, הסעיף של (א) קטן

זה. חוק של פרסומו

, 1765 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1986 במרס 24) התשמ"ו ב' באדר י"ג ביום בכנסת נתקבל *
.73 עמי התשמ"ו,

.133 עמ' התשמ''ו, ;200 עמ' התשמ"ה, ;234 עמ' התשי"ט, ס"ח 1



יחזיר, המפעל שבעל בכך מותנה (א) קטן בסעיף האמור ההיתר מימוש (ב)
למדד הצמדה הפרשי בתוסטת שקיבל, מענק כל ההיתר, מתן מיום חדשים שלושה תוך
לאחרונה שפורסם המדד מן לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים

החזרתו. לפני לאחרונה שפורסם המדד עד קבלתו לפני

הלוואה שהוא מענק שקיבל לאחר חלופי הטבות במסלול מפעל בעל בחר (ג)
הריבית את גם (ב) קטן בסעיף כאמור הצמודה הקרן החזר עם ישלם המדינה, מתקציב
יראו ההלוואה בתנאי האמור אף ועל ההחזר, יום עד ההלוואה תנאי פי על שנצברה

תנאיה. פי על ההלוואה כפרעון כאמור הריבית בתוספת כאמור ההחזר את
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