
. תשל"ח1978 מס'17), (תיקון הון השקעות לעידוד חוק

2 סעיף אחריתיקון העיקרי), החוק  (להלן תשי"ט11959 הון, השקעות לעידוד לחוק 2 .בסעיף 1
. "המענקים" יגוא "יוענקו"

3 סעיף תיקון העיקרי לחוק 3 .בסעיף 2

יבוא: (2) פסקה במקום (1)
להש בנין שהוא נכס של רכישתו או הרחבתו הקמתו, (2)"
למטרה המשמש נכס של או 53א בסעיף כמשמעותו כרה

;". השרים שקבעו

המתחילה והסיפה חוץ", תושב "של יבוא "הלוואה" אחרי ,(4) בפסקה (2)
בטלה.  ישראל" במטבע "או במלים

19א סעיף .תיקון בטלה  הסיפה העיקרי, לחוק (א) 19א .בסעיף 3

19ב סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 19א סעיף אחרי . 4

שינויים "אישור
הנחיות פי על

המדינה, עובד אינו אם אף אדם, להסמיך רשאית המינהלה (א) 19ב.
 הנחיותיה פי על לאשר

בלבד, הנכסים במחירי משינויים הנובע בתכנית שינוי (1)
הבנינים שטח את או סוגו או הציוד כמות את משנה שאינו

סוגם; או
או סוגו או הציוד בכמות מהותי שאינו בתכנית שינוי (2)

סוגם; או הבנינים בשטח
תכנית. ביצוע במועדי שינוי (3)

לפי אישור כדין (א) קטן סעיף פי על שינוי אישור של דינו (ב)
". 18 סעיף

21 סעיף תיקון מוכר" למפעל "או והמלים "או", יבוא הפסיק במקום העיקרי, לחוק (1) 21 .בסעיף 5

יימחקו.

23 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 23 סעיף במקום . 6

מאושר נכס פרט"דין מאושר, נכס על גם חל מאושר מפעל על זה בחוק האמור . 23
". ו40ה 40ב ,22 לסעיפים

24 סעיף יימחקו.תיקון  "66 לסעיף "פרט המלים העיקרי, לחוק 24 בסעיף . 7

25 סעיף .תיקון (א)" 75ב "או יבוא "85 או (א) "75כ במקום העיקרי, לחוק 25 .בסעיף 8

פרקים ביטול
וחמישי רביעי

בטלים.  העיקרי לחוק וחמישי רביעי פרקים . 9

40א סעיף תיקון העיקרי לחוק 40א בסעיף . 10

המצויים וציוד מבנים "ולרבות יבוא בסופה המפעל", "נכסי בהגדרת (1)
תעשייתיים"; ספר כתי או מקצועית הכשרה מרכזי ומשמשים המפעל בתחומי

תשל"ח, , 1346 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1978 ביולי 18) תשל"ח בתמוז י''ג ביום בכנסת נתקבל *
. 219 עמ'

.44 עמ' תשל"ח, ;203 עמ' , תשל"ז ;234 עמ' תשי''ט, ס''ח 1



 להשכרה" "ציוד בהגדרת (2)

יימחקו;  מוכרים" "או המלים ברישה, (א)
יימחקו;  מוכר" "או המלים ,(1) בפסקה (ב)

המתחי הסיפה במקום מאושר", מפעל בעל של שבבעלותו "בנין בהגדרת (3)
עולה שאינה לתקופה לו שהושכר בנין "למעט יבוא לו" קנוי "והוא במלים לה

שנים"; עשר על

"הישבון". יבוא "יצוא" במקום "מענק", בהגדרת (4)

 העיקרי לחוק 40ב .בסעיף 11

יימחקו;  מניות" הון לה "שיש המלים , (ב) (1) בפסקה (1)
"מוגבלת"; יבוא מוגבל" "בערבון במקום , (ג) (1) בפסקה (2)

בטלות.  ו(3) (2) פסקאות (3)

40ב סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 40ג בסעיף , 12

שיתופית"; באגודה "או יבוא "ובשותפות" אחרי , (2) (א) קטן בסעיף (1)

להשכרת למפעל "או יבוא א'" פיתוח "באזור אחרי , (3) (א) קטן בסעיף (2)
ובסופו א"/ פיתוח באזור הנמצא למפעל שהושכר להשכרה ציוד בשל ציוד
כאמור המחיר או המקורי המחיר בחשבון יובא ציוד להשכרת "ובמפעל יבוא
למחירים ביחס א' פיתוח באזור למפעל המושכר הציוד של (ב) קטן בסעיף

המפעל"; של להשכרה הציוד כלל של כאמור

יבוא הרישה במקום ובו (ב) יסומן (ג) קטן סעיף כטל,  (ב) קטן סעיף (3)
בעל אשר ציוד או מכונות לגבי המענק יהיה (א) קטן בסעיף האמור אף "על
 להשכרה ציוד ולגבי בתוספת, המפורטים כאחוזים אותם, ייצר המפעל
.": אלה שכין הנמוך הסכום מן אותו, ששכר המפעל נמצא שבו לאזור בהתאם

40ג מעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק ו40ו 40ה סעיפים במקום . סעיפים13 החלפת
ו40ו 40ה

הישבון השקעה"מענק על מסים בשל הישבון למענק זכאי מאושר מפעל בעל (א) 40ה.
. הישבון) מענק  (להלן השקעה והוצאות

ממס הפטור נכס, רכישת בשל כמענק הישבון מענק יראו (ב)
הכנסה. מס לפקודת (ב) 21 סעיף הוראות ויחולו הכנסה,

מענק שיעור
הישבון

הכספים ועדת באישור השרים, שיקבעו בשיעור יהיה הישבון מענק 40ו.
התעשייתי הבנין של או המפעל נכסי של המקורי המחיר מן הכנסת, של
המקו המחיר מן  ציוד להשכרת ובמפעל הקרקע, לפיתוח ההוצאות ומן
שיעורים לקבוע הם ורשאים מקצתם, או כולם להשכרה, הציוד של רי

". הטובין סוגי או המפעלים לסוגי בהתאם שונים

יימחקו.  יצוא" מענק "שאינו המלים העיקרי, לחוק 40ז בסעיף . 40ז14 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 40ח כסעיף . 15

ובמקום הישכון" מענק "או יבוא השקעה" "מענק אחרי (א), קטן בסעיף (1)
(ב)"; "40ג יבוא גג)" "40ג

"הישבון". יבוא 'ייצוא" במקום (ב), קטן בסעיף (2)

40ח סעיף תיקון



40ט סעיף "המועדיםתיקון יבוא המענק" למתן הדרושות "הערובות אחרי העיקרי, לחוק 40ט בסעיף . 16
 לאמור" "ובכפוף במלים המתחילה והסיפה אחת", בכת או לשיעורין המענק ישולם שבהם

תימחק.

42 סעיף ל200%"תיקון השווה "במכסה במלים המתחילה הסיפה במקום העיקרי, לחוק 42 .בסעיף 17

להלן: "כמפורט יבוא

בתקנות הקבועה מהמכסה ל200% השווה במכסה  ציוד או מכונות לגבי (1)
התקנות);  (להלן 1941 (פחת), הכנסה מס

ובלבד בתקנות, הקבועה מהמכסה ל400% השווה במכסה  בנינים לגבי (2)
לשנה". מ20% יותר של ניכוי יותר שלא

44 מעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 44 סעיף . 18

45א סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 45א סעיף . 19

47 סעיף תיקון העיקרי לחוק 47(א) בסעיף (א) . 20

לעידוד חוק של פרסומו יום עד "אך יבוא "(2) "בפסקה אחרי ,(3) בפסקה (1)
פרסום יום  זה בסעיף (להלן תשל"ח1978 ,(17 מס' (תיקון הון השקעות

התיקון)";

יבוא: (3) פסקה אחרי (2)
בשיעור  התיקון פרסום יום אחרי אושר המפעל אם (4)"

". הכנסה מאותה על30% יעלה שלא

 העיקרי לחוק (ב) 47 בסעיף (ב)

(3) (א) קטן "בסעיף יבוא "(3) (א) קטן "בסעיף במקום ,(2) בפסקה (1)
;"(4) או

יבוא: (2) פסקה אחרי (2)
בגובה דיבידנד על גם יחולו ו(2) (1) פסקאות הוראות (3)"
זכאית חברה שחילקה הרווחים לתיאום הדרושים הסכומים
לענין ההון; לייצוב כהפרשה בניכוי שהותרו רווחים מתוך

". 3 שביעי בפרק לו שיש המשמעות מונח לכל תהא זה

 העיקרי לחוק (ג) 47 בסעיף (ג)

התיקון"; פרסום יום עד "אך יבוא "(1) "בפסקה אחרי ,(2) בפסקה (1)
יבוא: (2) פסקה אחרי (2)

בשיעור  התיקון פרסום יום אחרי אושר המפעל אם (3)"
". 30%

יבוא: העיקרי לחוק (ג) 47 סעיף אחרי (ד)
כלל לגבי זה סעיף לפי שההטבות לקבוע רשאים השרים "(ד)
מותנות יהיו מהם סוגים לגבי או ב' או א' באזורים שאינם המפעלים

". מתוצרתו מסויים שיעור ייצא שהמפעל בכך

47א מעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 47א .סעיף 21

48 מעיף יימחקו.תיקון  "56 בסעיף "כמשמעותה המלים העיקרי, לחוק 48 בסעיף . 22



כן לפני היה "ולא יבוא בסופה מאושר" "מומחה בהגדרת העיקרי, לחוק 50 בסעיף . 23
ישראל'/ תושב

50 סעיף תיקון

בטלים.  העיקרי לחוק 53 עד 51 סעיפים . 24
סעיפים ביטול

53 עד 51

יימחקו.  יחולו" לא (א) 36 סעיף "והוראות המלים העיקרי, לחוק 0) 53ג בסעיף . 53ג25 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 53ח בסעיף .26

יבוא*. (2) פסקה במקום חוץ", "השקעת בהגדרת (1)
מהמרת שנתקבל ישראלי מטבע לרבות  חוץ" "מטבע (2)"
איגרות מפדיון שנתקבל ישראלי ומטבע כדין חוץ מטבע
ציוד של שוויו ולרבות לישראל, מחוץ שהופצו ישראל מדינת
או בה מניות תמורת חוץ בהשקעת לחברה חוץ תושב שמכר

בעלים?" בהלוואת זיכויו תמורת

יבוא: חוץ" בהשקעת "חברה הגדרת אחרי (2)
החוץ שהשקעות חוץ בהשקעת חברה  גדולה" חוץ בהשקעת ""חברה
וכן מהזכויות אחת ככל 49% על העולה שיעור למשקיעיהן מקנות בה
ובלבד בעלים, הלוואות כולל המניות מהון 49% על העולה שיעור

";49% על הוא אף עולה לבדו המניות בהון שהחלק
"או יבוא בסופה ,(3) בפסקה חוץ", בהשקעת תעשייתית "חברה בהגדרת (3)
להשכרה מיועדים המאושרת לתכנית בהתאם אשר תעשייתיים בנינים מהשכרת

מאושרים"; למפעלים

יבוא שוטפות" "התחייבויות אחרי ,(3) בפסקה הבסיס", "שנת כהגדרת (4)
מניות"; "הון

יבוא: רווחים" לתיאום "סכום הגדרת אחרי (5)

כתום הנפרע המניות הון של הסכום  המניות" הון לתיאום ""סכום
 המס שנת בתוך הנפרע ההון גדל ואם המס, לשנת שקדמה השנה
הקרוב המועד לפי בינואר, כ1 או באוקטובר ב1 ביולי, ב1 סכומו

."; השער לתיאום במקדם כפול ההגדלה, נעשתה שלפניו ביותר

53ח סעיף תיקון

יבוא: ואחריה (1) כפסקה יסומן (א) 53ט בסעיף האמור . 27

או להקמתו אישור שקיבלה גדולה חוץ בהשקעת חברה (2)"
 תהא לאחריה, או 1978 המס בשנת מפעלה של להרחבתו
לפי זכאית  מהתכנית רבע לפחות ביצעה שבה מהשנה החל
האחרות ההטבות במקום 53יז סעיף שלפי להטבות בקשתה
חברה החבלה היתה חלופות); הטבות  (להלן זה פרק שלפי
זכאותה שנות יובאו כאמור, אישור קבלת לפני גם זכאית
". (1) בפסקה האמורות השנים עשר מנין בחשבון הקודמות

53ט סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 53טז סעיף אחרי . 53יז28 סעיף הוספת
לחברה "הטבה
חוץ בהשקעת

גדולה

לקבל גדולה חוץ בהשקעת חברה שהיא זכאית חברה ביקשה (א) 53יז.
אלה: הוראות יחולו חלופות, הטבות

המניות הון לתיאום הדרושים הסכומים ניכוי לה יותר (1)
סכום מחצית פחות הרווחים לתיאום הדרושים והסכומים
שנים שלוש שתוך ובלבד המס, בשנת שחולקו הרווחים



בסכום רווחים תהוון הניכוי הותר שלגביה המס שנת לאחר
הוון לא מניות; הוצאת ידי על כאמור, לניכוי לה שהותר
הוטל שלא המס סכום את החברה תחזיר כאמור, הסכום
לשנה 26% של ריבית בצירוף האמור הניכוי בשל עליה

התשלום; ליום ועד מס שנת אותה מתום

לפקודה, 88 סעיף לענין האינפלציוני העודף בחישוב (2)
מעליית בלבד שלישים שני בחשבון יובאו נכס, במכירת
גדולה; חוץ בהשקעת חברה החברה היתה שבהן בשנים המדד
ממח פחות של תקופה במשך זכאית חברה החברה היתה (3)
זכאית תהא לא המיוחדת, השומה תקופת או המס שנת צית

?(1) פסקה פי על לניכוי
הכנסה מס חוק פי על פחת תוספת תקבל לא החברה (4)
פי על או ,2 תשי"ח1958 עסקיים), נכסים על פחת (תוספת
תשכ"ד עסקיים), נכסים על פחת (תוספת הכנסה מס חוק
התעשיה; עידוד חוק פי על נוסף וניכוי פחת ולא ,3 1964
ובשתי פלונית מס בשנת זכאית חברה החברה נעשתה (5)

חוק פי על פחת תבעה מהן, באחת או לה, שקדמו המס שנות
האמור; הפחת יבוטל  התעשיה עידוד

תהא לא פלונית, מס כשנת החברה של זכאותה פסקה (6)
עידוד חוק פי על לפחת שלאחריה המס שנות בשתי זכאית

התעשיה;
. ו53טז 53יד סעיפים הוראות לגביה יחולו (7)

(א) קטן סעיף של תחולתו את להתנות רשאי האוצר שר (ב)
ההון כולל המפעל, בנכסי יושקע שקבע, כפי החכרה, מרכוש שחלק בכך

 לקבוע הוא רשאי וכן שלו, החוזר
העצ מההון יופחת מסויימים בנכסים שהושקע סכום כי (1)
עצמי", "הון ;(1) (א) קטן סעיף פי על הניכוי מתן לענין מי

והרווחים? הנפרע המניות הון סכום  זה לענין
". האמור הניכוי לענין נפרע מניות הון של הגדרתו את (2)

שמיני טרק בטל.ביטול  העיקרי לחוק שמיני פרק .29

תשיעי טרק בטל.ביטול  העיקרי לחוק תשיעי פרק . 30

מעיף74א יימחקו.תיקון  המענק" "לרבות המלים העיקרי, לחוק 74א בסעיף ,31

75 סעיף תיקון העיקרי לחוק 75 .בסעיף 32

 (א) קטן בסעיף (1)
תימחק?  "ומענקים" המלה , (1) בפסקה (א)
תימחק;  "האגרות" המלה , (2) בפסקה (ב)

תימחק?  "האגרות" המלה , (ב) קטן בסעיף (2)

עמ'168. תשי"ח, ס"ח 2
.84 עמ' תשכ"ד, ס"ח 3



תימחק;  "האגרות" המלה (ג), קטן בסעיף (3)

בטל.  (ד) קטן סעיף (4)

מהמסים". "חלק יבוא המסים" מהאגרות, "חלק במקום העיקרי, לחוק 75א בסעיף א33, 75 סעיף תיקון

בטל.  העיקרי לחוק 79 .סעיף 3479 סעיף ביטול

. בטל  העיקרי לחוק עשר שנים פרק . סרק35 ביטול
עשר שנים

. יימחקו  אחר5%" באזור "מפעל המלים העיקרי, לחוק בתוספת . התוספת36 תיקון

 4 הכנסה מס בפקודת . פקודת37 תיקון
הכנסה מס

לתושב "פטור

לו שאין חוץ
ממסי הקילה

כפל

יבוא: (15א) פסקה אחרי ,9 בסעיף (1)

 זו בפסקה (א) ב) 15)

שנים שתיםעשרה של לתקופה חוב איגרת או מניה  ערך" "נייר
כמשמעותה בורסה באמצעות והנסחרות חברה ידי על שהוצאו לפחות

;88 כסעיף

כדין חוץ מטבע מהמרת שנתקבל ישראלי מטבע לרבות  "מטבעחוץ"
שהופצו ישראל מדינת איגרות מפדיון שנתקבל ישראלי ומטבע

לישראל; מחוץ

נייר על חוץ תושב שמקבל מריבית או מדיבידנד הכנסה (1) גב)
מושכו בארץ מקבל אינו והוא חוץ, במטבע שרכש ערך
בדבר הסכם פי שעל או כאמור הכנסה על כפל ממסי הקילה
כאילו מושבו כארץ אותו רואים הכנסה על כפל מסי מניעת

זו; פסקה הוראות אילולא משלם שהיה המס את שילם
לראשונה נכלל ערך נייר שאותו מיום יינתן הפטור (2)

בבורסה; הנסחרים ערך ניירות ברשימת

בלתי כקרן השתתפות יחידת חוץ כמטבע רכש אשר חוץ תושב (ג)
יהיה ,5 תשכ"א1961 בנאמנות, משותפות להשקעות חוק לפי מסוייגת
מיחידתו מהכנסתו חלק אותו לגבי (כ) משנה בפסקת כאמור לפטור זכאי
שרכשה הערך ניירות שבין כיחס כאמור הכנסתו לכלל שיחסו , בקרן
כלל לבין אותם, רכש אילו כאמור בפטור חוץ תושב מזכים ושהיו הקרן
של החשבונות נערכים שבו ביום האמור בחוק כמשמעותו הערך ניירות

האמור; לחוק 20 סעיף לפי הקרן

ועדת באישור האוצר, שר רשאי זו, בפסקה האמור אף על (ד)
או כלל דרך ברשומות, שתפורסם בהודעה לקבוע, הכנסת, של הכספים
אם יינתן לא כאמור הכנסה על ממס הפטור כי חברות, של סוג לגבי
שהיא ההלוואות כל סך לבין החכרה של המוצא המניות הון בין היחס

דעתו?" את הניח לא קיבלה

יבוא: ואחריו (א) יסומן 14 כסעיף האמור (2)

שנים שבע תוך אדם שקיבל (א) קטן בסעיף כאמור הכנסה "(ב)
אותו של בקשתו לפי ממס, הנציב יפטרנו ישראל, לתושב שהיה מיום

.133 עמ' תשל"ח, ס"ח ;120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 4
84. עמ' , תשכ''א ס"ח 5



קיבל שאם ובלבד שיקבע, בשיעור במס חייבת שתהא יורה או תושב,
כאמור, נוספת בתקופה לפטור זכאי יהא לא זה קטן סעיף לפי פטור פעם

;". הפטור את לאחרונה שקיבל מיום שנים 10 שחלפו לפני

יבוא: 14 סעיף אחרי (3)
חברה ''הכנסות
על שהשליטה

היא עסקיה
לישראל מחוץ

לישראל, מחוץ היא הנהלתה ועל עסקיה על שהשליטה חברה 14א.
שר רשאי לישראל, מחוץ שנבעה או שהושגה הכנסה בישראל שקיבלה
על יעלה שלא כשיעור מס תשלם שהיא להורות בקשתה, לפי האוצר,

;". ממס לפטרה אף  מיוחדים ובמקרים הכנסה, מאותה 15%

יבוא; 16 סעיף אחרי (4)
להחזיר ''סמכות

חוץ לתושב מס
לאדם מקצתו, או כולו מס, החזרת על להורות רשאי האוצר שר 16א.
עולה בישראל שילם אדם שאותו המס סכום אם ישראל תושב שאינו י
מן כזיכוי הקבוע מושבו בארץ זה, תשלום בגלל לו, שהותר הסכום על

;". בישראל שנבעה או שהושגה הכנסתו על ארץ באותה שחל המס

יבוא: 20 סעיף אחרי (5)

לחקירות "ניכויים
מדעיות

לחקי הון הוצאות שהוציא אדם של החייבת הכנסתו בקביעת (א) 20א.
 ניכוין לו יותר מפעלו של קידומו או פיתוחו לשם מדעיות רות

תע מפעל לגבי כשהוצאו  הוצאו שבה המס בשנת (1)
זה לענין האוצר שר שאישר במוסד נעשה והמחקר שייתי,
לא אם אף או ולפיתוח, למחקר הלאומית המועצה בהמלצת
המו המלצת המחקר לגבי ניתנה אולם כאמור כמוסד נעשה
כמשמעותו  תעשייתי" "מפעל זה, לענין האמורה; עצה
מפעל לרבות תשכ"ט61969, , (מסים) התעשיה עידוד בחוק
האמור, לחוק 50 סעיף פי על תעשייתי כמפעל אותו שרואים

חקלאי; מפעל וכן
שבה בשנה החל שווים שנתיים שיעורים בשלושה (2)

אחר. מקרה בכל  ההוצאות הוצאו

הוצאה של סכום כל (א) קטן סעיף לפי לניכוי יותר לא (ב)
;". 21 סעיף לפי פחת ניכוי עליו שיש בנכס שהושקעה

הון, השקעות לעידוד לחוק 53יא "בסעיף אחרי 94ב(ב)(1), בסעיף (6)

לחוק 53יז סעיף פי על הותר שניכוים סכומים "או יבוא תשי"ט1959"
האמור";

"יחיד יבוא (ג)" 35 בסעיף כמשמעותו "עולה במקום , (ב) 97 כסעיף (7)
היותו "לפני יבוא לישראל" עלייתו "לפני במקום ישראל'/ לתושב שהיה
ישראל". לתושב שהיה "מיום יבוא עלייתו" "מיום ובמקום ישראל" לתושב

מס חוק תיקון
וקרן רכוש

פיצויים

 תשכ"א71961 פיצויים, וקרן רכוש מס בחוק . 38
בטלים;  (II) ו5ב(ב) 5(ג) סעיפים (1)

יבוא: 41 סעיף במקום (2)
בשל ''מטור

וזריעות נטיעות
פי שעל קרקע על להלן, כמפורט זריעות או נטיעות מטעים, כעל . 41

משני פטור לבניה, מיועדת אינה תשכ"ה81965, והבניה, התכנון חוק
כדלהלן: ובתנאים בתקופה הכל עליהם, המוטל המס של שלישים

. 76 עמ' , תשל"ו ;232 עמי תשכ''ט, ס"ח 6
.186 עמ' תשל''ו, ; 100 עמ' תשכ''א, ס"ח 7

.307 עמ' , תשכ"ה ס''ח 8



שלאחר המס כשנת החל שנים עשר  הדר עצי בשל (1)
הנטיעה; שבת

ארבע  מבננות חוץ אחרים, פרי עצי או גפנים בשל (2)
הנטיעה; שנת שלאחר המס כשנת החל שנה עשרה

צמחי גידול לשם החקלאות, שר שאישר נטיעות בשל (3)
הנטיעה; שנת שלאחר המס כשנת החל שנים עשר  תעשיה
לשם פלונית, לשנה החקלאות שר שאישר זריעות בשל (4)

". שנה באותה  תעשיה צמחי גידול

יבוא: ובסופו (א) יסומן 6 בסעיף ,האמור 9 תש"ט1949 עזבון, מס בחוק .(א) 39

הון, השקעות לעידוד חוק לענין שהוכרה השקעה (6)"
כשהיה הנפטר שהשקיע מאושרת כהשקעה תשי"ט1959,

חוץ; תושב
תושב כשהיה לישראל כדין העביר שהנפטר חוץ מטבע (7)
על הפיקוח חוק לענין כמשמעותו פטור, בעל כשהיה או חוץ
מקו ואשר פטור), תושב  (להלן תשל"ח101978 המטבע,
חוץ מטבע תמורת שרכש נכסים או לישראל, מחוץ רם

כאמור; שהעביר
באייר ה' יום אחרי ישראל לתושב שהיה מי נכסי (8)
מדי לשטח מחוץ פטירתו בעת ושהיו (1948 במאי 14) תש"ח
ישראל לתושב היותו ערב בבעלותו שהיו הוכח אם ישראל, נת
פירותיהם בתמורת או בתמורתם מכן לאחר כדין נרכשו או
אתו שהביא נכסים וכן כאמור, בבעלותו שהיו נכסים של
הוכח ואשר פטור תושב היותו בתקופת או לישראל בבואו

י ". ישראל לתושב היותו ערב בבעלותו שהיו

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי האמור, 6 בסעיף (ב)
שנתקבל ישראלי מטבע לרבות  חוץ" "מטבע זה, בסעיף "(ב)
מדיבת איגרות מפדיון שנתקבל ישראלי ומטבע כדין, חוץ מטבע מהמרת

". לישראל מחוץ שהופצו ישראל

מס חוק תיקון
עזבון

בטל.  12 סעיף ,11 תשכ"ג1963 ,(3 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון .בחוק 40

לתיקון חוק תיקון
הכנסה מס פקודת

(3 (מס'

ו38 36 ,34, 30, 17 עד 13 ו(3), (2) 12 ,(3) 11, 10 סעיפים של תחולתם (א) . 41

זה. חוק פרסום יום אחרי שאושרו מפעלים לגבי

ואילך. 1978 המס משנת  ו(7) (5) עד (2) ו37 25 ,18 סעיפים של תחולתם (ב)
ואילך. 1979 המס משנת 23 סעיף של תחולתו (ג)

תחולה

פרסומו ליום (1977 בנובמבר 1) תשל"ח בחשון כ' יום בין אישור שקיבל מי (א) . 42

פיו, על גם להטבות זכאי היה זה חוק של פרסומו לאחר בקשתו את הגיש ואילו זה חוק של
ההטבות מכלול בקבלת לבחור הפרסום, מיום חדשים שלושה תוך למנהל בהודעה רשאי,
תיקובו לפני העיקרי החוק שלפי ההטבות כמקום זה בחוק שתוקן כפי העיקרי החוק שלפי

מעבר הוראות

. 79 עמ' , תשל"ו ; 187 עמ' , תש''ט ס"ח 9
.108 עמ' תשל"ח, ס"ח 10

.236 עמ' תשל"ו, ;73 עמ' תשכ''ג, ס''ח 11



או הישבון מענק לרבות תיקונו, לפני העיקרי החוק לפי מענק קיבל שאם ובלבד כאמור,
יצרף עקיפים, מסים החזר או עקיפים ממסים פטור שקיבל או עקיפים, מסים לתשלום מענק
או עקיפים ממסים הפטור סכום שקיבל, המענקים כל סך שבין ההפרש סכום את להודעה
בחוק שתוקן כפי העיקרי החוק פי על לו המגיעים המענקים לבין שקיבל המסים החזר סכום
קבלת או הפטור מתן המענק, קבלת מיום לשנה 26% של בשיעור ריבית בתוספת זה,

ההפרש. החזרת יום ועד הענין, לפי ההחזר,

אושרה שטרם (1977 באוקטובר 31) תשל"ח בחשון י"ט אחרי בקשה שהגיש מי (ב)
לבחור הפרסום, מיום חדשים שלושה תוך למנהל בהודעה רשאי, זה חוק של פרסומו יום עד
שלפי ההטבות במקום זה, בחוק תיקונו לפני העיקרי החוק שלפי ההטבות מכלול בקבלת

זה. כחוק שתוקן כפי העיקרי החוק

זכויות בחוקשמירת תיקונו לפני העיקרי החוק פי על שנרכשו בזכויות יפגעו לא זה חוק הוראות ,43
אישור שקיבל למפעל להשכרה ציוד המשכיר ציוד, להשכרת למפעל הטבות מתן לרבות זה,
מכונות ישכור שהוא צויין שלו האישור ובכתב זה חוק של פרסומו יום לפני מוכר כמפעל

המושכר. מהסוג ציוד או

בכנסת.פרסום קבלתו מיום יום עשרים תוך יפורסם זה חוק . 44

נבון יצחק
המדינה נשיא

גין ב מנחם
הממשלה ראש

ארליך שמחה


