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בנאמנות

מיום , 1946 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1990 במרס 29) התש"ן בניסן ג' ביום בכנסת נתקבל .
. 138 עמ' ,(1989 באוגוסט 2) התשמ"ט באב א'

.52 עמ' התש"ן, ס"ח :120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני י
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לעידוד חוק תיקון
הון השקעות

יבוא: (2) פסקה במקום 47(כ), בסעיף התשי"ט41959, הון, השקעות לעידוד בחוק .7

(4) או (א)(3) קטן בסעיף כאמור הכנסה מתוך ששולם דיבידנד אדם קיבל (א) (2)"
של בשיעור הכנסה במס עליו חייב יהיה 51(ב), בסעיף או (א1) קטן בסעיף או

כאמור. דיבידנד מתוך חברה שמשלמת דיבידנד לגבי הדין הוא : 1570

אותו ומחלקת (א), משנה בפסקת כאמור דיבידנד שקיבלה חברה (ב)
משנה פסקת לפי הכנסה במס החייבת מהכנסתה לנכות זכאית תהא כדיבידנד,
לא שנה: באותה שחילקה הדיבידנד את מועדפת) הכנסה  זו בפסקה (להלן (א)

קטנה היתד, המועדפת שהכנסתה או מועדפת הכנסה שנה באותה לחברה היתה
את או שחילקה הדיבידנד את לנכות לה יותר שחילקה, הדיבידנד מסכום

לאותה שקדמו המס בשנות לה שהיתה מועדפת הכנסה כנגד הענין, לפי היתרה,
השומות את ויראו שנה, לאותה שקדמה המס בשנת החל הסדר, לפי שנה,

כאמור שומה תיקון בשל מם שהחזר ובלבד בהתאם כמתוקנות הקודמות לשנים
הדיבידנד חולק שבה המס שנת מתום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ייעשה

". ההחזר יום ועד

.תחולה 1992 המס בשנת החל 7 עד 1 סעיפים של תחולתם . 8

מעכו המעבר),הוראות תקופת  (להלן 1991 המס שנת תום ועד 1990 ביולי 1 שמיום בתקופה (א) . 9

 נאמר "45%" במקום כאילו לפקודה 3(י) סעיף את יקראו

שנת מחצית  (להלן 1990 המס שנת תום ועד 1990 ביולי 1 שמיום בתקופה (1)
;"42% "  (1990 המס

."41%"  1991 המס כשנת (2)

 נאמר "4570" במקום כאילו לפקודה 91(א) סעיף את יקראו המעבר תקופת לגבי (ב)

;"42%"  1990 המס שנת במחצית (1)

:"4170"  1991 המס בשנת (2)

 נאמר "81/3%'' במקום כאילו לפקודה 127(א) סעיף את יקראו המעבר תקופת לגבי (ג)

"31/3";  1990 המס שנת במחצית (1)

."12/3"  1991 המס בשנת (2)

מסכום" 81/3 " במקום כאילו לפקודה 127(ד) סעיף את יקראו המעבר תקופת לגבי (ד)

(א)". קטן בסעיף הקבוע המס בשיעור "מוכפל נאמר האמורים" "בסעיפים ואחרי "סכום" נאמר

ממנה" 81/3" במקום כאילו לפקודה 128(ב) סעיף את יקראו המעבר תקופת לגבי (ה)
מס". שנת לאותה (א) 127 בסעיף "הקבוע נאמר

"4570" במקום כאילו שבח מס לחוק 48א(א) סעיף את יקראו המעבר תקופת לגבי (ו)
 נאמר

:"4270"  1990 המס שנת במחצית (1)

;"4170"  1991 המס בשנת (2)

.2 עמ' התשמ"ח, :234 עמ' התש"'ט, ס''ח 4



כאילו משותפות להשקעות לחוק 41 ו 36 סעיפים את יקראו המעבר תקופת לגבי (ז)
 נאמר "10%" במקום

:"7%"  1990 המס שנת במחצית (1)

."6%"  1991 המס בשנת (2)

1990 המס בשנת חברות של החייבת ההכנסה ייחוס דרך את בכללים יקבע הכנסה מס נציג . 10

הכנסתן. קביעת לשם שייעשו התיאומים ואת שלאחריה ולתקופה 1990 ביולי 1 שלפני לתקופה

הסמכה

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שמיר יצחק
האוצר שר

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שילנסקי דב


