חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(3תשכ"ג* 1963
בסעיף )3ג() (1לפקודת מס הכנסה) 1להלן הפקודה( ,בפסקה ), (1אחרי "בעדם
.1
לחברה" יבוא "למעט פדיון מניות באגודה שיתופית במקרה של פרישת חבר באגודה כאמור,
מותו או פירוק האגודה'/
אחרי סעיף 13יבוא:
.2
"דיבידנד מהכנסה 13א) .א(
מועדפת
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הוספת סעיף 13א

שר האוצר רשאי ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,להורות

בצו ,כי דין דיבידנד המשתלם על ידי סוגים מסויימים של חברות ,מתוך
הכנסה מועדפת שתפורט בצו ,יהא כדין הכנסה מועדפת.
בסעיף זה" ,הכנסה מועדפת"  הכנסה מריבית או
שעליה ניתנת הקלה או פטור ממס לפי כל חיקוק.

מדיבידנד

)ב( דיבידנד ,המשתלם על ידי חברה כאמור בסעיף קטן )א(,
בשנת מס מסויימת ,יראוהו ככולל הכנסה מועדפת בשיעור שהוא כיחס
שבין ההכנסה המועדפת לבין כלל הכנסתה של החברה בשנה שבה נוצרה
ההכנסה שממנה מחולק הדיבידנד".
,3

בסעיף  16לפקודה 
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)(1

במקום הערת השוליים יבוא "פטור על ריבית מסויימת";

)(2

במקום פסקה  2יבוא:
") (2יינתנו פטור או הנחה ממס על הכנסה מריבית המשתלמת,
באישור המפקח על מטבע חוץ ,על ידי מוסד בנקאי כמשמעותו
,2, 1954על פקדונות במטבע חוץ
בחוק בנק ישראל ,תשי"ד
המוחזקים במוסד בנקאי כאמור".

.4

בסעיף ) 36א( לפקודה ,במקום " "30%יבוא"."25%

אחרי סעיף 129לפקודה יבוא:
.5
"פטור מועצות 129א .גא( מועצה לייצור ולשיווק תהא פטורה ממס הכנסה על אותו
לייצור ושיווק
חלק מהכנסתה החייבת שלא יעלה על  3%ממחזור עסקיה באותה שנה.
)ב( מועצה לייצור ולשיווק שחילקה או החזירה ,במישרין או
בעקיפין ,רווחים שעליהם לא שילמה מס הכנסה עקב הוראות סעיף קטן
)א( ,תהא חייבת לשלם את סכום מס ההכנסה ,שלא שילמה כאמור ,תוך
 30יום מיום החלוקה או ההחזרה.
)ג(

בסעיף זה 
"מועצה לייצור ולשיווק"  מועצה לייצור או לשיווק
)(1
תוצרת חקלאית שהוקמו על פי חוק או על פי החלטת הממשלה
ואושרו על ידי שר האוצר לענין סעיף זה וכל עוד הן
מתנהלות בהתאם לתנאי האישור;
)" (2מס הכנסה"  למעט מס חברות".

 .נתקבל בכנסת ביום גי בניסן תשכ''ג ) 28במרס  ;(1963הצעת הוווק ודגרי הסבר פורסמו בה"ח  /505תשכיב/
עמי .150
 1לעי מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
 2ס"ח  ,164תשי"ד ,עמ' .192
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הוספת סעיף 129א
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בסעיף 131לפקודה 

.6

)(1

בסעיף קטן )ב( ,בסופו ,יבוא:
"אלא שבחבר בניאדם שהוא אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח,
רשאי לאשר את הדיןוחשבון ולהתאימו לצרכי המס גם פקיד ברית
הפיקוח שנרשם כדין אצל רשם האגודות השיתופיות;".

)(2

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( שר האוצר רשאי לקבוע בצו את נוסח האישור וההתאמה
כאמור בסעיף קטן )ב(".

הוספת סעיפים
131א ו131ב

אחרי סעיף 131לפקודה יבוא:
.7
"דוחו"ת נוטפים 131א .שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות דוחו"ת נוספים שעל חבר בניאדם
החייב בדו"ח לפי סעיף) 131א() (3לצרף לדו"ח על פי אותו סעיף.
דו"ח מרואה
חשבון ופקיד
ברית פיקוח

131ב .פקיד שומה רשאי ,אט ראה טעם סביר לכך ,לדרוש בכתב מרואה
חשבון ,או מפקיד ברית פיקוח ,שאישר מאזן או תיאם ואישר חשבון
התאמה לחבר בניאדם לפי סעיף ,131שימסור לו דו"ח על היקף הבקורת
שערך וממצאיה ,לגבי אותם פרטים שצויינו בדרישה כאמור של פקיד
השומה.
בסעיף זה 
)(1

"אישר מאזן"
)א( לגבי חברה ,שאינה אגודה
לברית פיקוח  עריכת דו"ח
לפקודת החברות,

)(2
)(3

שיתופית

המסונפת

כמצויין בסעיף 109

)ב( לגבי אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח 
עריכת בקורת לפי סעיף 20לפקודת האגודות השיתופיות;
"פקיד שומה"  למעט עוזר פקיד שומה וגובה ראשי;
"פקיד ברית פיקוח"  כאמור בסעיף ."131

בסעיף 155לפקודה ,במקום "שהנציב הורה עליהם" יבוא "שהנציב קבע לענין זה".
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.8

הוספת סעיף 224א

.אחרי סעיף 224לפקודה יבוא:
9
"אחריות מנהל 224א .חבר בניאדם שעבר עבירה לפי הסעיפים  ,220215יראו כאשם
וכו'

החלפת סעיף 227

. 10

בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל ,שותף,
מנהל חשבונות או פקיד אחראי ,נאמן או בא כוח של אותו חבר ,אם לא
הוכיח אחת משתי אלה:

במקום

"חקירות
וחימושיט

)(1

העבירה נעברה שלא בידיעתו;

)(2

שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת
העבירה".

סעיף 227לפקודה יבוא:
 .227שר המשטרה רשאי להסמיך פקיד שומה לערוך חקירות או חיפושים
לשם מניעת עבירות על פקודה זו או לשם גילוין ,ופקיד שומה שהוסמך
כאמור יהא רשאי 

) (1להשתמש בכל הסמכויות הניתנות לקצין משטרה בדרגת
מפקח ומעלה לפי סעיף  2לפקודת הפרוצידורה הפלילית
)עדות( ,3וסעיפים  3ו 4לפקודה האמורה יחולו על הודעה
שרשם כאמור;
) (2להשתמש בסמכויות שוטר על פי סעיף ) (1)17א(
לפקודת הפרוצידורה הפלילית )מאסר וחיפושים( '4למעט
תפיסת כל רכוש שאיננו מסמכים".
 ,51958במקום הרישה יבוא "בשנות
בסעיף 23לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה' תשי"ח
, 11
המס."1962 1958

תיקון סעיף 23
לחוק לתיקון
פקודת מס הכנסה
תשי"ח1958

) , 12א( הוצאות הון שהוציא אדם בשנות המס ,1964'1963'1962לחקירות מדעיות לשם
פיתוחו או קידומו של מפעלו' יותרו לניכוי בשנת המס בה הוצאו' בתנאי שהקירות אלה
נעשו לפי המלצת המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח' במוסד שאושר על ידי שר האוצר
לענין זה' על פי המלצת המועצה האמורה.

הוראות מיוחדות
לשגות המס /1962
 1963ו1964

)ב( לא יותר לניכוי לפי סעיף קטן )א( כל סכום של הוצאה שהושקעה בנכס שיש
עליו ניכוי פחת לפי סעיף  21לפקודה.
. 13

)א(

סעיף  1יחול לגבי מניות שהוקצו מיום ט"ו בניסן תשכ"א) 1באפריל (1961ואילך.

)ב(

תחולתם של הסעיפים  2עד  6ו 8היא לגבי שנת המס 1961ואילך.

)ג( לא ידרשו דוחו"ת נוספים לפי סעיף131א לפקודה אלא לגבי כל דו"ח המוגש
לאחר תחילתו של חוק זה.
אשבול
לוי
בןגוריון
דוד
שר האוצר
ראש הממשלה
בןצבי
יצחק
נשיא המדינה
3חוקי א"י ,כרך א' פרק ל"ד ,עמ' .439
 4חוקי א''י ,כרך א' ,פרק ל"ג ,עמ' 431.

תחילה

