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88 סעיף בפסקהתיקון מקורי', ''מחיר בהגדרת הפקודה),  (להלן הכנסהי מס לפקודת 88 בסעיף ו.
יימחקו.  100ה' עד 00וא סעיפים הוראות לפי במס החייבת במתנה ''או המלים 3(ג)(1)

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1995); 7) התשנ"ה ב' באדר ה' ביום בכנסת נתקבל *
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כהגדרתו חייב הון מרווח 'למעט המלים (ד)(1), קטן בסעיף לפקודה, 91 בסעיף .2
יימחקו.  ו00וד' 100ג 100ב, בסעיפים

91 סעיף תיקון

 לפקודה 94 בסעיף .3

אופציה'', וכתבי הטבה "מניות תהיה השוליים, כותרת 0)

בטל;  (ב) קטן סעיף (2)

יימחקו.  זכויות" של בדרך ו'הצעה ערך" 'ניירות ההגדרות (ד), קטן בסעיף (3)

94 סעיף תיקון

לפני בבורסה למסחר שנרשמה 'ובלבד המלים (א)(1), קטן בסעיף לפקודה, 97 בסעיף .4
יימחקו.  ''(1995 בינואר 1) התשנ"ה בטבת כ"ט יום

97 סעיף תיקון

בטלים.  100ה עד 100א סעיפים סעיפים5. ביטול
100ה ער 0100

 לפקודה 101 בסעיף .6

יבוא: (א) קטן סעיף במקום 0)

בעל אם זולת הרישום, ביום במכירתן ייחשב מניות של בבורסה רישומן ''(א)

לפי דו'ח הרישום לאחר לראשונה שהגיש בשעה בך ייחשב שלא ביקש המניות
לאחר לראשונה המניות מכירת בשעת יחול לא כאמור, ביקש וגו; סעיף
המניות בעל רשאי ואולם 97(ג); סעיף פי על הון רווח על ממס הפטור הרישום
בשל מגיע שהיה המס את ולשלם כאמור המניות מכירת בשעת מהבקשה לחזור

החל 59וא(א), בסעיף כמשמעותם וריבית הצמדה הפרשי בתוספת הרישום,
כאמור."; ביקש אילולא המס את לשלם עליו היה שבו במועד

יבוא: (ב)(2) קטן סעיף במקום (2)

בכך יראו לא  )1097X5 סעיף המתנה על וחל במתנה המניות ניתנו (2)"
'. לראשונה מכירתן בכך יראו  המתנה מקבל אותן מכר מכירה,

סעיף101 תיקון

עד 100א סעיפים הוראות יחולו 'ולא במקום (ג), קטן בסעיף לפקודה, 102 בסעיף .7
97(ג)". סעיף לפי ממס פטור יחול ''ולא יבוא 100ה"

סעיף102 תיקון

יימחקו.  חייב'' הון מרווח ''למעט המלים לפקודה, 177 בסעיף סעיף8177. תיקון

 57 בסעיף התשכ'ג963ו2, מקרקעין, שבח מס בחוק .9

עד 100א סעיפים הוראות לפי במס 'חייבת במקום ו(ב), (א) קטנים בסעיפים 0)
ממס'; ''פטורה מקום בכל יבוא לפקודה' ה 100

בטל.  (ג) קטן סעיף (2)

חוק תיקון
 שבח מס

30 מס'

 3 התשנ"ד1994 בנאמנות, משותפות השקעות בחוק . 10

יבוא: (א) קטן סעיף במקום ,90 בסעיף (1)

או לפקודה ה' חלק הוראות יחולו חוץ ערך נייר שאינו נכס מכירת על "(א)
הענין."; לפי שבח, מס חוק הוראות

בטל;  (בו) קטן סעיף (2)

חוק תיקון
משותפות השקעות
2 מס'  בנאמנות
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חוק תיקון
פקודת לתיקון

הכנסה מס
(100) מס'

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי ו9, בסעיף (5)

ממס". פטור יחידה של ממכירה או מפדיון ההון רווח ''(ב)

קטנים סעיפים התשנ"ה994ו4, ,(100 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון לחוק 14 בסעיף . 11
בטלים.  (ד) עד (ב)

1995).תחילה בינואר (ו התשנ'ה בטבת כ''ט ביום זה חוק של תחילתו ו. 2
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האוצר שר

וייס שבח

הכנסת ראש יושב


