חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות )תיקון מסי  ,(4התשנ"ב*1992
הוספת סעיף 28א

 .1בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ,התשמ"א)1 1980להלן  החוק העיקרי( ,אחרי
סעיף  28יבוא:
''ויתור על מענק
תמורת הטבות
חלופות
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28א.
35א".

מענק השקעה לא ישולם למי שבחר במסלול הטבות חלופי על פי סעיף

בסעיף )33ד( לחוק העיקרי ,במקום הסיפה המתחילה במלים "יהיה זכאי" יבוא "יהיה חייב
.2
במס בשיעור שלא יעלה על ."30%
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.3

הוספת סעיף 35א

.4

בסעיף

 34לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

") (3לענין חברה כהגדרתה בסעיף )35א( ,בפסקה ) ,(1במקום "חמש השנים" יבוא
"שבע השנים" ,במקום "שתים עשרה שנים" יבוא "ארבע עשרה שנים" ,ובמקום "שתים
עשרה השנים" יבוא "ארבע עשרה השנים" ,ובפסקה) ,(2במקום "חמש השנים" ,פעמיים,
יבוא "שבע השנים" ,ובמקום "עשר השנים" יבוא "שתים עשרה השנים"".
אחרי

''מסלול הטבות
חלופי לחברה

סעיף  35לחוק העיקרי יבוא:
35א) .א( חברה הזכאית לקבל מענק בשל מפעל שבבעלותה ,תהא זכאית
להסבות המפורטות בסעיף קטן )ב( )להלן בסעיף זה  מסלול הסבות חלופי(
במקום כל ההטבות במס אשר היא זכאית להן לפי סעיף  33ובמקום כל
המענקים שהיא זכאית להם ,והכל בשל אותו מפעל ,ובלבד שביקשה זאת בכתב
במועד הגשת הבקשה לאישור המפעל; בסעיף זה 
"מענק"  מענק מכספי תק1יב המדינה בשל היות המפעל מפעל מאושר;

"חברה"  למעט חכרה שחל עליהסעיף64א

לפקודה ולמעט אגודה שיתופית.

* נתקבל בכנסת ביום י''א באדר ב' התשנ''ב) 16במרס; (1992הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ,2122מיום
כ"ט באדר א' התשנ''ב ) 4במרס  ,(1992בעמ' .274
 1ס''ח התשמ''א ,עמ'  ;56התשמ"ז ,עמ'  ; 92התש''ן ,עמ'  ;37התשנ"א ,עמ'.16

''מפעל''  מפעל חקלאי שאושר כמפעל חקלאי מאושר ביום כ"ה בטבת
התשנ"ב ) 1בינואר  (1992או לאחריו ,או שאושר לפני המועד האמור
ובלבד שעד אותו מועד לא קיבלה החברה מענק בשלו.
)ב( חברה בעלת מפעל שבחרה במסלול הסבות חלופי תהיה זכאית
לפטור ממס בשל הכנסתה החייבת שהושגה מאותו מפעל במשך חמש שנים
מתחילת תקופת ההטבות.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,החברה המחלקת דיבידנד מתוך
הכנסה של מפעל שהושגה בתקופה שבה היתה החברה פטורה ממס לפי סעיף
קטן )ב( ,תהא חייבת בשנת המס שבה חולק הדיבידנד ,במס חברות על סכום
הדיבידנד המחולק השיעור מס החברות שהיתה חייבת בו על הכנסתה בשנה
שבה הופקה ההכנסה אילולא בחרה במסלול ההטבות החלופי! המס האמור
ישולם יחד עם מס ההכנסה שיש לנכותו במקור ממקבל הדיבידנד ,ויחולו לגביו
ההוראות המתייחסות לניכוי במקור; לענין זה 
)" (1סכום הדיבידנד המחולק"  לרבות סכום מס החברות החל
בשל חלוקתו:
) (2כל סכום שנתן בעל מפעל לקרובו ,לבעל שליטה בו או
לתאגיד בשליטתם ,או שזקף אותו לחובתם ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,יראוהו כדיבידנד שחילק בעל המפעל ,זולת אם הוא
הכנסה חייבת בידי המקבל והמס עליו שולם.
)ד(

בסעיף זה" ,תקופת ההטבות"  כאמור בסעיף .(1)34

)ה(

הוראות סעיף זה לא יחולו אם נתקיים אחד מאלה:
)(1
מענק;

החברה שכרה לשימוש המפעל ציוד שבשלו קיבל אדם אחר

) (2החברה שכרה לשימוש המפעל מבנה שבשלו קיבל אדם אחר
מענק ,ולחברה זכות לרכוש את המבנה;
) (3החברה שכרה לשימוש המפעל מבנה שבשלו קיבל אדם אחר
מענק ,ולדעת פקיד השומה קיימים יחסים מיוחדים בין החברה לבין
המשכיר".
תיקון חוק

בסעיף  51לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט ,21959בסופו יבוא:

.5

")ח( לענין סעיף קטן )ג( ,כל סכום שנתן בעל מפעל לקרובו ,לבעל שליטה בו או לתאגיד
בשליטתם ,או שזקף אותו לחובתם ,כי; במישרין ובין בעקיפין ,יראוהו כדיבידנד שחילק
בעל המפעל ,זולת אם היא הכנסה חייבת בידי המקבל והמס עליו שולם".

תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשנ"ב ) 1בינואר .(1992

.6

יצחק שמיר
ולאש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה
 2ס''ח

התשי''ט ,עמ' .234

יצחק שמיר
שר החקלאות
שילנסקי
דב
יושב ראש הכנסת

הון

יצחק מודעי
שר האוצר

