
הכנסה)' ממס והנחות למילוות (ערבות החסכון לעידוד חוק
תשט"ז1956*

הגדרות זה בחוק .1
 1(להלן הכנסה,1947 מס בפקודת כמשמעותם חברות רווחי ומס הכנסה מס  "מס"

, הכנסה) למס (תוספת המקומיות הרשויות חוק פי על הכנסה למס ותוספת הפקודה),
אחרת כוונה אין אם בפקודה, לו שיש המשמעות תהא אחר מונח לכל תשי"ב21952;

משתמעת.

בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1950 במרס 22) תשט"ז בניסן יי ביום בכנסת נתקבל *
.78 עמ' תשט"ז, ,259

עטי.77 ,1508 מס' 1 תוס' ,1947 ע"ר 1
342. עמ' תשי"ב, ,110 ס"ח 2



ענין בכך שיש סבור הוא אם 4956/57 הכספים1955/56 בשנות מורשה' האוצר שר . 2

בדרך למילווה, המדינה בשם לערוב הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הכלל/ טובת של
היסוד קרן לארץישראל, היהודית הסוכנות מקומיות, רשויות שלוו חוב, אגרות הוצאת של
בהנהלתה, או מניותיה בהון משתתפת הממשלה אשר חברה לישראל, המאוחדת המגבית

הכלל, טובת של ענין בפעולותיו יש השר לדעת אשר אחר תאגיד כל וכן

ערבות
למילוות

העשויים השינויים לפי הריבית, לרבות המילווה, סכום על היא 2 סעיף לפי ערבות . 3

החוב, שבאגרות הצמדה תנאי עקב לזמן מזמן בו לחול

המילווה תנאי

לפי ערבות על יחולו תשי"ד31954, המדינה, מטעם ערבויות לחוק ו"4 3 סעיפים . 4

חוק. אותו לפי ערבות היתה כאילו 2 סעיף

חוק תחולת
מטעם ערבויות

המרינה,
תשי"ד1954

הכספים1955/56 בשנות רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, שר . 5

 בצו לקבוע ו1956/57,
לשם אם בצו, שיפורטו ובתנאים בדרך חסכון, למטרת כסף למפקיד ממס זיכוי (1)
הזיכוי חיים: ביטוח לרבות השקעה, לשם ואם לפחות שנים שלוש של לתקופה פקדון
שהפקיד הסכום מן על20% יעלה שלא ובלבד הפקיד, שבה המס בשנת למפקיד יינתן
הקטן הסכום לפי הכל הזיכוי, אילולא שנה אותה בו חייב שהיה המס כל סך על או

יותר.
;(1) בפסקה כאמור פקדון על המשתלמת ריבית על ממס פטור או הנחה (2)

של בשיעור המס מן חוץ חוב, אגרות על מריבית הכנסה על מס מתשלום פטור (3)
שפטור ובלבד לפקודה; סעיף31(7) לפי ריבית, מאותה לנכות חייבת שהחברה 25%
האוצר, שר לדעת בהוצאתן, שיש חוב אגרות לגבי אלא יינתן לא זו בפסקה כאמור

הכלל, טובת של ענין

ממס הנחות
הכנסה

הסכום את המדינה לאוצר יחזיר ,5 סעיף לפי בצו שפורט תנאי אדם מילא שלא הוברר . 6

מס כדין זה סכום של ודינו כאמור, לו שניתן הנחה או פטור או זיכוי משום שילם שלא
בה חייב אדם שאותו

סכום החזרת
שהופחת
כדין שלא

דין ו(8) סעיפים31(7) הוראות ולענין בפקודה, נכללו כאילו ו6 5 סעיפים .יראו 7

לענין כולל "חברה" והביטוי חוב, תעודת כדין מקומית רשות עלידי שהוצאו חוב אגרות
עליהם. ריבית תשלום על הממונה אדם כל אלה חוב אגרות

להוראות תיאום
מס פקודת

הכנסה

לביצועו. הנוגע בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה, חוק ביצוע על ממונה האוצר שר . ביצוע8

בכנסת. קבלתו ביום היא זה חוק של תחילתו (א) .9
לפני שהוצאו חוב ואגרות שהופקדו פקדונות לגבי שיינתן יכול 5 סעיף לפי צו (ב)
משנת אלא יוענקו לא סעיף אותו לפי ממס הנחה או פטור זיכוי, אולם זה, חוק של תהילתו

ואילך. המס1955

תחילה

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

אשכול לוי
האוצר שר

דפופ טעות תיקון
מלחמה נזקי לפיצוי לחוק 3(5)(א) בסעיף ,43 עמ' תשט"ז, ,200 החוקים בספר

ל"י". 100" להיות צריך ל"י" 100 "עד במקום תשט"ז1956, (תיקון)'

.171 עמ' תשי"ד, ,162 3ס"ח




