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לעידוד השקעות הון )תיקון( ,תשכ"א* 1961

סעיף  47לחוק

לעידוד

השקעות הון,

תשי"ט) 11959להלן

 החוק

העיקרי(/

יבוא:
"פטור

ממם

לתושבחוץ
על הכנסה
מדיבידנד או
מריבית על
איגרות חוב

בסעיף זה" ,נייר ערך"  מניה או איגרת חוב שהוצאו על
47א) .א(
ידי חברה והנסתרות באמצעות בורסה לניירות ערך שהוכרה לצורך זה
על ידי שר האוצר )להלן  הבורסה(.
תושבחוץ המקבל הכנסה מדיבידנד או מריבית על נייר
)ב( )(1
ערך  ,והוא אינו מקבל בארץ מושבו הקילה ממסי כפל על
ההכנסה כאמור או שעל פי הסכם בדבר מניעת מסי כפל על
הכנסה רואים אותו בארץ מושבו כאילו שילם את המס שהיה
משלם אלמלא הוראות סעיף זה  יהיה פטור ממס הכנסה
על אותה הכנסה;
הפטור ממס יינתן מיום שאותו נייר ערך בכלל לראשונה
)(2
ברשימת ניירות ערך הנסחרים באמצעות הבורסה או מיום
ו' בתמוז תש"ך ) 1ביוני  (1960הכל לפי המועד המאוחר
יותר 
)א( אם ההכנסה היא
האמור?

* נתקבל בכנסת ביום י'
עמ' .167
 1ס"ת , 293תשי''ט ,עמ' .234

מריבית  תוך  8שנים

בניסן תשכ"א ) 27במרס  ;(1961הצעת החוק ודברי הסבר

נתפרסמו בה'י'ח /435

מהמועד
תשכ"א ,

)ב( אם ההכנסה היא
תש"ל ) 1בינואר .(1970
)ג(

מדיבידנד  עד ליום כ"ג בטבת

הפטור ממס לפי סעיף קטן )ב( יינתן רק אם 
נייר הערך הוצא לראשונה לאחר יום ג' בניסן תש"ך
)(1
) 31במרס  (1960או שהוצא באותו תאריך או לפניו אולם
נרכש על ידי תושבחוץ תוך שנה לפני יום י"ז בסיון תשכ"א
) 1ביוני;(1961
)(2
האלה?

נייר הערך

)א(
שער

נרכש על ידי

במטבע ישראלי
החליפין הרשמי;

במטבעחוץ
)ב(
החליפין הרשמי?

תושבחוץ באחד

שנתקבל מהמרת

שהומר

למטבע

המטבעות

מטבעחוץ לפי

ישראלי

לפי

שער

במטבע ישראלי שנתקבל מפדיון איגרות מדינת
)ג(
ישראל' שהופצו מחוץ לישראל ואושרו לענין זה על
ידי המפקח על מטבעחוץ.
)ד( על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו)ג(  ,רשאי שר האוצר,
באישור ועדת הכספים של הכנסת ,לקבוע ,בהודעה שתפורסם ברשומות,
דרך כלל או לגבי סוג של חברות ,כי הפטור ממס על הכנסה כאמור לא
יינתן אם היחס בין הון המניות המוצא של החברה לבין סך כל ההלוואות
שהיא קיבלה לא הניח את דעתו ".
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העיקרי יבוא:

.במקום סעיף  48לחוק
שילמה חברה את המס המגיע ממנה על הכנסתה החייבת במס ,יהא
"פטור מיוחד .48
לתושביחוץ

תושבחוץ ,המקבל מאת החברה מתוך אותה הכנסה דיבידנד על השקעתו
במטבעחוץ ,פטור מכל מס ,חוץ מן המס שהחברה חייבת
המאושרת
לנכותו לפי סעיף ) 31א( לפקודה ".
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