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בסעיף 220א

החברות )מס'  '(9תשכ"ה*1965

לפקודת החברות , 1במקום סעיף קטן ) (1יבוא:

") (1לחובות המפורטים להלן יהיה בפירוק החברה דין קדימה לכל
שאר החובות ,לפי סדר עדיפות זה:
שכר

)א(

עבודה

כמשמעותו בחוק הגנת

השכר,

תשי"ח

 ,2 1958שמגיע לעובד בעד התקופה שלפני התאריך המתאים ,
ובלבד שסךכל השכר שיש לו דין קדימה לא יעלה על2100
לירות;
סכום שהחברה ניכתה במקור משכר
)ב(
פקודת מס הכנסה 3ולא שילמה לפקיד השומה ;

העבודה על פי

החובות המפורטים להלן ,שיהיו שווים זה לזה במעלה
)ג(
וישולמו במלואם  ,ואם אין בנכסים כדי תשלום מלא לכולם
יופחתו התשלומים בשיעור שווה:
תשלומי חובה שמגיעים מאת החברה בתאריך
)(1
המתאים והיא נתחייבה בהם  ,או שזמן פרעונם הגיע,
תוך  12החדשים שקדמו לאותו תאריך;
"תשלומי חובה" לענין זה  מסים עירוניים  ,מסים של
תרומות שהן בבחינת מסים
מקומיות,
מועצות
המוטלות על פי פקודת העדות הדתיות )ארגונן( ,4
וכן האגרות המשתלמות לרשם על פי פקודה זו;
מסי הממשלה שנישומו והוטלו על החברה עד
)(2
 31במרס האחרון שלפני התאריך המתאים וסך כולם
אינו עולה על השומה של שנה אחת ,וכן מסי ממשלה
אחרים שהחברה נתחייבה בהם ,או שזמן פרעונם הגיע,
במשך  12החדשים שקדמו לאותו תאריך;
דמי שכירות של שנה אחת ,לכל
)(3
התאריך המתאים
ששכרה החברה ".
)ב(
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נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן תשכ"ה ) 6באפריל  ; (1965הצעת החוק ודברי הסגר
עמ' .232

פורסמו בה"ח  , 616תשכ"ד ,
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