
התש"ן1989* ,(36 מס' (תיקון הון השקעות לעידוד חוק

בפסקה העיקרי), החוק  להלן )1 התשי"ט1959 הון, השקעות לעידוד לחוק 9(א) בסעיף . 1

מקומו". ממלא להיות מינה האוצר ששר מי "ובהעדרו, יבוא: בסופה ,(1)

9 סעיף תיקון

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 40ג בסעיף . 2

בעל אשר המפעל נכסי לגבי המענק יהיה (א) קטן בסעיף האמור אף על "(ב)

בנין או להשכרה ציוד ולגבי בתוספת, המפורטים באחוזים בנה, או ייצר המפעל

40ג סעיף תיקון

מיום , 1944 חוק כהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1989 בדצמבר 11) התש"ן בכסלו י"ג ביום בכנסת נתקבל *
131 עמ' ,(1989 ביולי 31) התשמ'ט בתמוז כ"ח

2 עמ התשמ'ט .234 עמ התשי"ט, ס"ח



הסכום מן הבנין, את בנה או הציוד את ששכר המפעל שבו לאזור בהתאם תעשייתי

אלה: שבין הנמוך

בנין לענין יעלה, לא שהדיווח ובלבד סביר, ריווח בתוספת העלות מחיר (1)
העלות. ממחיר 15% על אחר נכס לענין העלות, ממחיר 10% על

לנכסי דומים נכסים של מרצון לקונה מרצון ממוכר במכירה המחיר (2)

או דומים ציוד או מכונות של מקומי ייצור באין בארץ: נבנו או שיוצרו המפעל,

ציוד או מכונות של היבוא מחיר  מרצון לקונה מרצון ממוכר שלהם מחיר אין
מחיר  דומה כנין של מרצון לקונה מרצון ממוכר מכירה מחיר ובאין דומים,

". הראשי הממשלתי השמאי שקבע כפי הבנין

74 סעיף "לשיעורתיקון יבוא המדד" עליית משיעור "ל70% במקום העיקרי, לחוק 74(ב)(1) בסעיף .3
המדד" של העליה

75ב סעיף תיקון העיקרי לחוק 75ב בסעיף . 4

יבוא קבלתו" מיום פיגורים ריבית "בצירוף המליט במקום (א), קטן בסעיף (1)
לגבי האוצר במשרד הכללי החשב בהודעת שנקבעה כפי פיגורים ריבית "בתוספת

בתוספת או פיגורים) ריבית  זה (בחוק הבנקאית מהמערכת כספים בהעברת איחור
הגדול"; הסכום לפי וריבית, הצמדה הפרשי

אחרי נכסים", כונס לה מונה "או יבוא מרצון" "פירוקה אחרי (ב), קטן בסעיף (2)

מיום פיגורים ריבית "בצירוף ובמקום הכונס" מינוי "או יבוא ההחלטה" קבלת "או

וריבית": הצמדה הפרשי "בתוספת יבוא קבלתו"

יבוא קבלתו" מיום פיגורים ריבית "ובצירוף במקום (ג), קטן בסעיף (3)
וריבית": הצמדה הפרשי "ובתוספת

יבוא: בסופו (4)

 זה בסעיף "(ו)

כשהוא האמור לסכום השווה המענק לסכום תוספת  וריבית" הצמדה "הפרשי

החזרתו, יום עד המענק קבלת שמיום בתקופה המדד עליית בשיעור מוכפל
המענק; סכום על ריבית בתוספת

לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד  "מדד"

שבחוק וריבית" הצמדה "הפרשי בהגדרת הקבוע בשיעור ריבית  "ריבית"
". התשכ"א21961 והצמדה, ריבית פסיקת

94 סעיף תיקון מלון בית הוא המפעל "ואם יבוא: בסופה ,(3) בפסקה העיקרי, לחוק 94(א) בסעיף . 5

."(1988 במרס 31) התשמ"ח בניסן י"ג מיום יאוחר לא

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

פרס שמעון
האוצר שר

52 עמ' התשמ"ט 192 עמ' התשכ"א, ס"ח

20. 12. 1989 התש"ן, בכסלו כ"ב , 1294 החוקים ספר


