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)(1

בסעיף קטן )א(1



)א(

הגדרת

במקום

"חברת

התשי"ט)1 1959להלן

משקיעי חוץ"

" "חברת משקיעי חוץ"  חברה
53ח ,שנתקיים בה אחד מאלה :
)(1

המפעל

התשמ"ז* 1987

שבבעלותה



 החוק העיקרי(

יבוא :
בהשקעת חוץ,

אושר

כמשמעותה

ביום 1

בסעיף
אי

באפריל 1985

לאחריו ;
המפעל שבבעלותה אושר בתקופה שתחילתה ב 1באפריל
)(2
 1983וסופה ב 31במרס  ; 1985לעניו זה" ,מפעל"  למעט
הרחבת מפעל ;
שבבעלותה אושרה לפני  1באפריל ,1985
הרחבת מפעל
)(3
והחברה היתה זכאית להטבות לפי פרק שביעי  ,3ובלבד שיראוה
כחברת משקיעי חוץ רק לגבי התקופה שמתום עשר שנים מיום
תחילת תקופת ההטבות לפי פרק שביעי  3עד תום תקופת
ההטבות הקבועה בסעיף )45ב( לגבי ההרחבה ;" .
)ב(

הגדרת

במקום

השקעת חוץ" יבוא :

"שיעור

" "שיעור השקעת חוץ" ,בשנת מס סלונית  השיעור שלא היה נמוך
ממנו במשך שנת המס בשום זכות מזכויות אלה שהשקעת החוץ
הקנתה :
)(1

זכות לרווחים ;

)(2

זכות

הצבעה ;

)(3

זכות

למינוי מנהלים ;

)(4

הון מניות כולל

)(5

הון מניות לבדו ;

הלוואות בעלים ;

ואולם אם השקעת החוץ הקנתה ,בכל שנת המס ,שיעור העולה על
 50%בכל אחת מהזכויות המנויות בפסקאות ) (3) ,(2ו) ,(5לא יובאו
המנויות
הזכויות
השקעת החוץ
קביעת שיעור
בחשבון לצורך
בפסקאות ) (2ו ) ; (3לענין הגדרה זו ,מקום שהשקעת חוץ לא
הקנתה זכות פלונית ,יראו כאילו הקנתה שיעור אפס באותה זכות ;
"השקעת חוץ"
)(2
הוראות מעבר
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בסעיף קטן )ב( ) ,(2אחרי "או בסעיף קטן )א "(1יבוא "או בסעיף ) 51ב(".

)א( על אף האמור בפסקה ) (2להגדרת "חברת משקיעי חוץ" שבסעיף )47א(1
העיקרי ,כפי שתוקן בחוק זה ,יחולו הוראות סעיף ) 45ב( וסעיף ) 47א (1לחוק

בכנסת ביום
נתקבל
התשמ''ז ,עמ' .247
ס"ח

ו''הלוואת

בעלים"

כמשמעותן

בסעיף 53ח ;" .

התשי"ט ,עמ' ,234

כ"ג

בתמוז
התשמ"ו,

התשמ"ז
עמ' 254

)20

ביולי ; (1987

)התשמ"ז ,

עמ' . (98

הצעת

החוק

ודברי

הסבר

פורסמו

בה''ח

,1830

העיקרי כפי שתוקן בחוק זה ,על חברת משקיעיחוץ שהמפעל שבבעלותה אושר במהלך
חודש מרס,1983אם הודיעה לפקיד השומה על רצונה בכך תוך שלושה חדשים מיום
פרסומו של חוק זה )להלן  יום הפרסום( ; הודיעה כאמור ,לא תהא זכאית ,החל בשבת
תמס ,1985להטבות על פי פרק שביעי  3לחוק העיקרי ; לענין סעיף קטן זה" ,מפעל'' 
למעט הרחבת מפעל.
)ב( על אף האמור בהגדרת "שיעור השקעת חח" שבסעיף  47לחוק העיקרי
כפי שתוקן בחוק זה ,אם השיעור הנמוך ביותר שהשקעת החוק הקנתה ביום מן הימים
בשנת המס בהון המניות כולל הלוואות בעלים )להלן  השיעור הכולל( אינו עולה
על השיעור שהשקעת החח מקנה בהון המניות לבדו ביום י''ז בטבת התשמ"ח )31
בדצמבר  ,(1987יראו כאילו השיעור שהשקעת החוץ תקנתה בהון המניות לבדו בכל
אותה שנת מס היה בגובה השיעור הכולל ; לענץ זה" ,שנת מס"  כל אחת מאלה:
שנת המס ,1985שנת המס 1986ושנת המס.1987
.3

)א(

תחילתו של סעיף  (2) 1ביום כ"א באדר בי התשמ"ו ) 1באפריל .(1986

)ב( ההטבות לפי סעיף ) 47א (1לחוק העיקרי ,כפי שתוקן בחוק זה ,יינתנו החל
בשנת תמס.1985
יצחק שמיר
ראש הממשלה

אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

משה נסים
שר האוצר

הרצוג
חיים
נשיא המדינה

תיקון טעות דפוס
)לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט,התש"ח(1948
בתיקון הטעויות בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה) .מס' ,(72התשמ"ז ,1887שפורסם
בס"ח ,1217התשמ''ז,עמ' ,127בפסקה ) ,(1במקום"152ב'י צריך להיות"125ב''.

תחילה ותחולה

