חוק המסים )פטור ממס על הכנסה של חברת החשמל ,של רשות שדות
התעופה ושל רשות הנמלים והרכבות ,המיועדת להפקדה בקופת גמל
מרכזית לקצבה( )הוראת שעה( ,התשס"ב*2002
נציב מס הכנסה רשאי לפטור את חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן  חברת
ו.
החשמל( ,ממס המוטל על הכנסתה לפי סעיף  (4)2לפקודת מס הכנסה ,1או לפי סעיף  6לחוק

מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה ,2 1985לפי הענין ,ובלבד שהתקיימו כל

פטור

ממס

הכנסה על
הכנסת

חברת

החשמל 
הוראת שעה

אלה:
)(1

ההכנסה וכן הריבית ,הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים שנצמחו עליה )להלן 

הסכומים( ,הופקו בשנות המס

1999

עד

;2002

) (2חברת החשמל הועידה את הסכומים להפקדה בקופת גמל לקצבה ,והם הופקדו
בקופת גמל לקצבה עד יום כ"ו בטבת התשס"ג ) 31בדצמבר  ;(2002לענין זה" ,קופת
גמל לקצבה"  במשמעותה בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(,
התשכ"ד.3 1964

 .2בחוק רשות הנמלים והרכבות ,התשכ"א ,4 1961בסעיף )71ד( ,במקום "בשנות המס
 1997ער  "1999יבוא "בשנות המס  1997עד  "2002ובמקום "יום ה' בטבת התשס"א
) 31בדצמבר  "(2000יבוא "יום כ"ו בטבת התשס"ג

)31

בדצמבר .''(2002

נתקבל בכנסת ביום כ"ד בסיון התשס"ב ) 4ביוני  ; (2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3103מיום י"ז באייר התשסב ) 29באפריל  ,(2002עמ' .427

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
 2ס"ח התשמ"ה ,עמ' .172
 3ק"ת התשכ"ד ,עמ' .1302
 4ס"ח התשכ"א ,עמ' .145

תיקון חוק
רשות הנמלים
והרבבות 
הוראת שעה

תיקון חוק
רשות שדות
התעופה 
הוראת שעה

תחילה

 .3בחוק רשות שדות התעופה ,התשל"ז ,5 1977בסעיף 58א)ר( ,במקום בשנות המס 1997
ער  "1999יבוא ''בשנות המס  1997עד  2002ובמקום ''יום ה' בטבת התשס"א )  31בדצמבר
 ''(2000יבוא ''יום כ''ו בטבת התשס''ג ) 31בדצמבר ."(2002

תחילתו של סעיף לחוק זה ביום ג' בטבת התשנ''ח
.4
 2ו 3לחוק זה ,ביום כ''ג בטבת התשנ''ז ) 1בינואר .(1997
1

אריאל שרון

סילבן שלום

ראש הממשלה

שר האוצר

משה קצב
נשיא

ס"ח התשל"ז ,עמ' .182

המדינה

)1

בינואר  (1998ושל סעיפים

בורג
אברהם
יושב ראש הכנסת

אפרים סנה
שר התחבורה

