
התשמ"ו1986* , (26 מס' (תיקון הון השקעות לעידוד חוק

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

: יבוא (4) עד (2) פסקאות במקום

; האוצר שר שימנה האוצר, משרד נציג י'(2)

; והמסחר התעשיה שר שימנה והמסחר, התעשיה משרד נציג (3)

; החקלאות שר שימנה החקלאות, משרד נציג (4)

; התיירות שר שימנה התיירות, משרד נציג (5)

. " ; והתכנון הכלכלה שר שימנה והתכנון, הכלכלה משרד נציג (6)

9 סעיף תיקון

ו

לסכומים "ובהתאם יבוא דעתה" שיקול "לפי אחרי העיקרי, לחוק (א) 18 בסעיף .2

המדינה". בתקציב זו למטרה שתוקצבו
18 סעיף תיקון

"ו40ב". יבוא ו40ה" "40ב במקום העיקרי, לחוק 23 בסעיף .323 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 40א בסעיף .4

: יבוא תיירות" "מפעל הגדרת במקום (1)

מלון בית לרבות לישראל, תיירות לשרת המיועד מפעל  תיירות" "מפעל "
" ; התשל"ו21976 תיירות, שירותי בחוק כמשמעותם חניון או

יימחקו.  הישבון" מענק "או המלים "מענק", בהגדרת (2)

40א סעיף תיקון

, 1741 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1986 בכרס 24) התשמ"ו בי באדר י"ג ביום בכנסת נתקבל *
, 244 עמ' התשמ"ו,

.200 עמ' התשמ"ה, ;234 עמ' התשי"ט, ס"ח 1
228. עמ' התשל"ו, ס"ח 2



340 סעיף תיקון העיקרי לחוק 40ב בסעיף .5

"או יבוא משופץ" תעשייתי בנין "או אחרי בסיפה, ,(5) (א) קטן בסעיף (1)
; תיירות" מפעל

בטל.  (ב) קטן וסעיף יימחק  "(א)" הסימון (2)

40ג סעיף 40בתיקון סעיף לפי "המענק יבוא הרישה במקום העיקרי, לחוק (1) (א) 40ג בסעיף .6

" : אלה מכל בתוספת, המפורטים באחוזים יהיה

40ד סעיף 40ב(ב)"תיקון סעיף לפי בסמכותם השתמשו "אם במקום העיקרי, לחוק 40ד בסעיף .7

התיירות". שר "בהסכמת יבוא

סעיפים ביטול

140 40ה,
ו95

40ח סעיף תיקון

בטלים.  העיקרי לחוק ו95 40ו 40ה, סעיפים .8

 העיקרי לחוק 40ח בסעיף .9

; יימחקו  ההישבון" מענק "או המלים ,(1) (א) קטן בסעיף (1)

; יימחקו  הישבוך מענק "או המלים (ב), קטן בסעיף (2)

תימחק.  "40ה" המלה (ג), קטן בסעיף (3)

התוססת החלמת
: יבוא העיקרי לחוק התוספת במקום .10

"תוספת

40ג) (סעיף

להשכרת מפעל תעשייתי, מפעל שהוא מאושר למפעל השקעה מענק שיעור .1
: משופץ תעשייתי ובנין תעשייתי בנין ציוד,

א' פיתוח ב'באזור פיתוח באזור

30%15 %

: תיירות מפעל שהוא מאושר למפעל השקעה מענק שיעור .2

12% חניון מלון, בית

"5% אחר תיירות מפעל

זכויות העיקרישמירת החוק פי על שנרכשו מזכויות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין (א) .3
זה. בחוק תיקונו לפני

אושרה לא ובקשתו תיירות למפעל תכנית לאישור בקשה שהגיש מי (ב)
מיום חדשים שלושה תוך למנהל בהודעה רשאי, זה, חוק של פרסומו יום לפני
זה, בחוק תיקונו לפני העיקרי החוק שלפי ההטבות בקבלת לבחור הפרסום,

זה. בחוק שתוקן כפי העיקרי החוק שלפי ההטבות במקום

שמיר יצחק
החוץ שר

שרון אריאל
והמסחר התעשיה שר

הממשלה ראש מקום ממלא

מודעי יצחק
האוצר שר

הרצוג חיים
המדינה נשיא


