
(הארכה)תשכ"ו1966* חובה וחסכון קליטה מילווה חוק

 זה בחוק . 1

 הקובע" "המס (1)

מס לפקודת סעיף134 לפי צו פי על דו"ח מהגשת הפטור יחיד לגבי (א)
סעיף164 לפי מהכנסתו שנוכה ההכנסה מס  הפקודה)  (להלן הכנסה1

ו לפקודה;

הנישומים: יתר לגבי (ב)

שאדם המס  הקובע לתאריך עד סופית קביעה נעשתה אם (1)
קביעה; אותה לפי בו חייב

חייב שאדם הסכומים  כאמור סופית קביעה נעשתה לא אם (2)
או לפקודה' עד181 הסעיפים174 הוראות לפי מס חשבון על לשלם
הסעיפים164 הוראות לפי אדם של עבודה מהכנסת שנוכו הסכומים

המקרה; לפי הכל לפקודה, עד166

 למעט "מס'/ זה לענין
לחוק ו13 11 סעיפים לפי ממס הנחה ניתבה שלגביה הכנסה על מס (א)
לעידוד לחוק ו50 47, 46 תש"י21950והסעיפים הון, השקעות לעידוד

תשי"ט31959; הון' השקעות
כל לפי הנחה ניתנה שלגביה מדיבידנד או מריבית הכנסה על מס (ב)

; דין

בפסקאות המפורטים ממקורות הכנסתו על בו חייב שתושבחוץ מס (ג)
לפקודה; 2 לסעיף ו(5) (4)

אגודה או שיתופי מושב לרבות לפקודה' 54 בסעיף כמשמעותו  "קיבוץ" (2)
לסעיף בהתאם הנציב' הורה שומתן שלגבי חקלאית בהתיישבות אחרת שיתופית
לפקודה; ד' חלק של השני לפרק א' סימן הוראות את להפעיל לפקודה' 61

ואם לערעור; או להשגה ניתנים שאינם צו או שומה  סופית" "קביעה (3)
;(3) (א) סעיף145 לפי תשלום דרישת  צו או שומה נערכו לא

 הקובע" "התאריך (4)
באוגוסט 31) תשל"א באלול י'  1966 המס לשנת מילווה לגבי (א)

;(1971

באוגוסט 31) תשל"ב באלול כ"א  המס1967 לשנת מילווה לגבי (ב)
; (1972

בפקודה. כמשמעותם המונחים יתר (5)

הגדרות

המס לשנות מילווה)  (להלן חובה וחסכון קליטה במילווה למדינה חייב יהא אדם . 2

הקובע: מהמס אלה באחוזים ו1967 1966

האמו המס משנות פלונית לשנה שלו הקובע המס אם אולם ,18% יחיד (1)
לירות/ כ10 מס שנת לאותה בו חייב שהוא המילווה יפחת לירות' הוא249 רות

המילווה הטלת
ושיעורו

, תשכ"ו ,687 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1966 במרס 16) תשכ"ו באדר כ'"ד ביום בכנסת נתקבל *
. 100 עמ'

.290 עמ' תשכ''ה, ,466 ס"ח ; 120 עמ' תשכ"א/ /6 חדש נוסח ישראל/ מדינת דיני 1
129. עמ' תש'' ,41 ס''ח 2

39, עמ' תשכ"ה ,442 ס"ח ;234 עמ' תשי''ט, ,293 ס"ח 3



כאמור בו חייב שהוא המילווה יפחת לירות, 250 הוא כאמור הקובע המס ואם
לירות; ב5 מס שבת לאותה

עולה אינו האמורות המס משנות פלונית לשבה שלו הקובע שהמס יחיד (2)
מס: שנת לאותה 12% לירות 248 על

;12%  קיבוץ למעט  חברבניאדם (3)

 אולם ;18%  קיבוץ (4)

במס מתחייב הוא בשלה אשר משק יחידת כל של הקובע המס אם (א)
חייב יהיה לירות, 248 על עולה אינו האמורות' המס משנות פלונית לשנה

מס; שנת לאותה הקובע מהמס 12% משק יחידת כל לגבי במילווה

249 הוא , (א) בפסקה כאמור משק, יחידת כל של הקובע המס אם (ב)
ואם לירות, ב10 מס שנת לאותה יחידה כל בשל המילווה יפחת לירות,

לאותה יחידה כל בשל המילווה יפחת לירות, הוא250 כאמור הקובע המס
לירות. ב5 מס שנת

20פטור על עולה אינו המס1967 לשנת או המס1966 לשנת בו חייב שהוא שהמילווה יחיד .3
מחושב הכנסתם על שהמס ואשה שאיש ובלבד מס, שנת באותה ממילווה פטור יהא לירות,

יחד ששניהם המילווה אם אלא כאמור פטורים יהיו לא לפקודה, 66 סעיף לפי בנפרד,
לשנת או המס1966 לשנת במילווה יתחייב לא קיבוץ לירות? 20 על עולה אינו בו חייבים
20 על שנה באותה עולה אינו בשלה מתחייב שהוא שהמילווה משק יחידת בשל המס1967

לירות.

ריבית ישא מילווה לשנה 4% של ריבית ישא מילווה (א) .4
 המס1966 לשנת (1)

שסעיף יחיד לגבי  באפריל1967) 1) תשכ"ז ב' באדר כ' ביום החל (א)
עליו; חל (א) (1)1

שסעיף מי לגבי  באוקטובר1967) 1) תשכ"ז באלול כ"ו ביום החל נב)
עליו. חל לא (א) (1)1

 המס1967 לשנת (2)

שסעיף יחיד לגבי  באפריל1968) 1) תשכ"ח בניסן ג' ביום החל (א)
עליו; חל (א) (1)1

שסעיף מי לגבי  באוקטובר1968) 1) תשכ"ט בתשרי ט' מיום החל (ב)
. עליו חל לא (א) (1)1

ממס. פטורה תהיה הריבית (ב)

והריבית המילווה
צמודים

חלק של פרעונו בעת התברר המחיה. יוקר למדד צמודים יהיו עליו והריבית מילווה . 5
חלק אותו ייפרע היסודי, המדד על עולה החדש המדד כי עליו, והריבית מהמילווה פלוני

המדד, של העליה לשיעור יחסי באופן מוגדלים כשהם עליו והריבית

 זה בסעיף
;4 תשי"ז1956 בטחון, מילווה בחוק כמשמעותו  המחיה" יוקר "מדד

 יסודי" "מדד
 המס1966 לשנת בו חייב שאדם מילווה לגבי נא)

.8 עמ' ,תשי'"ז, 210 ס"ח 4



שזכאי מי לגבי  לדצמבר1966 שיתפרסם המחיה יוקר מדד (1)
באפריל1967); 1) תשכ"ז ב' באדר כ' מיום החל לריבית

שזכאי מי לגבי  לספטמבר1967 שיתפרסם המחיה יוקר מדד (2)
, באוקטובר1967) 1) תשכ"ז באלול כ"ו מיום החל לריבית

 המס1967 לשנת בו חייב שאדם מילווה לגבי (ב)

שזכאי מי לגבי  לדצמבר1967 שיתפרסם המחיה יוקר מדד (1)
; באפריל1968) 1) תשכ"ח בניסן ג' מיום החל לריבית

שזכאי מי לגבי  לספטמבר1968 שיתפרסם המחיה יוקר מדד (2)
. באוקטובר1968) 1) תשכ"ט בתשרי ט' מיום החל לריבית

פלוני חלק של פרעונו מועד הגיע שלפני דצמבר לחודש שיתפרסם המדד  חדש" "מדד
מהמילווה.

מילווה. תעודות יינתנו הקובע לתאריך עד אדם ששילם המילווה כל סך על (א) . 6

ההוראות את בתקנות יקבע הכנסת' של הכספים ועדת באישור האוצר' שר (ב)
, ופדיונן סחירותן הוצאתן, על שיחולו אלה ובמיוחד המילווה' תעודות על שיחולו והתנאים

המילווה. תעודות של ביותר הנמוך הנקוב מהערך קטן שסכומן היתרות בדבר וכן

מילווה תעודות

אלא מילווה תעודות יינתנו לא הקובע התאריך לאחר אדם ששילם המילווה סכומי על . 7
אלה: הוראות ויחולו מיוחדות תעודות

ריבית; האמורים הסכומים ישאו לא 4 כסעיף האמור אף על (1)

 5 סעיף לענין (2)

השלמת שלאחר לדצמבר שיתפרסם המחיה יוקר מדד  יסודי" "מדד
המילווה; תשלום

מילווה לגבי  1982 דצמבר לחודש שיתפרסם המדד  חדש" "מדד
מילווה לגבי  דצמבר1983 לחודש שיתפרסם והמדד המס1966; לשנת

. המס1967 לשנת

מיוהדות תעודות

חוק לפי למדינה שניתן המילווה סכומי כל סך (ב)' קטן בסעיף לאמור בכפוף (א) . 8
שווים, שנתיים שיעורים עשר בשנים המדינה ידי על ייפרע עליו, הריבית עם ביחד זה
ולגבי משנת1972; החל  המס1966 לשנת כאמור המילווה לגבי שנה: כל של באפריל ב1

משגת1973. החל  המס1967 לשנת כאמור המילווה

מיוחדות, תעודות אלא מילווה תעודות עליהם ניתנו שלא המילווה סכומי (ב)
לגבי  באפריל1984 וב1 המס1966; לשנת מילווה לגבי  1983 באפריל ב1 ייפרעו:

. המס1967 לשנת מילווה

המילווה פרעון

מס חשבון על אדם ששילם הסכומים כל סך בתוך המילווה חלק יהיה 6(א) סעיף לענין . 9

כדלקמן: ומילתה
18  הוא18% בו חייב שהוא המילווה כשאחוז (1)

;118

12  הוא12% בו חייב שהוא המילווה כשאחוז (2)
. 118

קביעת
המילווה סכום

חש על ישלם  קיבוץ למעט  לפקודה סעיף176 לפי מקדמות בתשלום החייב (א) ♦10

שבות לאותן בהן חייב שהוא המקדמות כל מסך 15% ו1967 המס1966 לשנות המילווה בון
האמור. בסעיף הקבועים ובמועדים בשיעורים מס,

על מקדמות
המילווה חשבון



המילווה חשבון על ישלם לפקודה, סעיף176 לפי מקדמות בתשלום החייב קיבוץ (ב)
בשל אולם מס, שנות לאותן בהן חייב שהוא המקדמות כל מסך 22% ו1967 המס1966 לשנות
משנות לשנה המקדמות תשלום לצורך הקובעת' לשנה עליה חייב שהוא שהמס משק יחידת
מס15% שנות לאותן המילווה חשבון על ישלם לירות' 248 על עולה אינו ו1967 המס1966
הקבועים ובמועדים בשיעורים הכל משק, יחידת אותה בשל חייב שהוא המקדמות כל מסך

לפקודה. 176 בסעיף

המילווה חשבון על ישלם לפקודה' 175 סעיף לפי מקדמות בתשלום החייב (ג)
המס ואם מס' שנות לאותן בהן חייב שהוא המקדמות כל מסך 22% ו1967 המס1966 לשנות
אינו ו1967 המס1966 משנות לשנה המקדמות תשלום לצורך הקובעת לשנה בו חייב שהוא
המקדמות כל מסך 15% מס שנות לאותן המילווה חשבון על ישלם לירות' 248 על עולה

לפקודה, בסעיף176 הקבועים ובמועדים בשיעורים הכל כאמור'

הכנסת לתשלום  1968 מרס עד 1966 אפריל לחדשים  האחראי אדם כל (ד)

בצו קבעה האוצר ששר אחרת הכנסה או לפקודה' (5)2 או (4)2 סעיף לפי הכנסה או עבודה
לפקודה' סעיף164 לפי לנכות חייב שהוא המס עם יחד ממנה' ינכה לפקודה' סעיף164 לענין

בתקנות. שייקבעו ובשיעורים באופן המילווה' חשבון על נוסף סכום

הפקודה אחרתתחולת הוראה כשאין והוא מהמס' חלק היה כאילו המילווה על יחולו הפקודה הוראות , 11
בחוק. זה לענין

ותקנות הנוגעביצוע דבר בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר . 12
לביצועו.

חוקי תיקון
המילווה

5 תשכ"ב1961 קליטה' מילווה בחוק (א) . 13

יבוא: הקובע" "המס הגדרת אחרי '(2)1 בסעיף (1)
באוגוסט 31) תשכ"ו באלול ט"ו  הקובע" "התאריך (3)"

;"(1966

יבוא: 4 סעיף במקום (2)

המילווה שניתן"פרעון המילווה סכומי כל סך (ב)' קטן בסעיף לאמור בכפוף (א) . 4

*

ב10 המדינה ידי על ייפרע עליו' הריבית עם ביחד זה חוק לפי למדינה
. המס1967 משנת החל שנה כל של באפריל כ1 שווים, שנתיים שיעורים

אלא מילווה תעודות עליהם ניתנו שלא המילווה סכומי (ב)

;". המילווה של האחרון התשלום פרעון בעת ייפרעו מיוחדות תעודות

סך "על יבוא המילווה" סכום "על במקום , (א) קטן בסעיף '5 בסעיף (3)
הקובע"; לתאריך עד אדם ששילם המילווה כל

יבוא: 5 סעיף אחרי (4)
מיוחדות יינתנו"תעודות לא הקובע, התאריך לאחר אדם ששילם המילווה סכומי על . 5א

אלה: הוראות ויחולו מיוחדות תעודות אלא מילווה תעודות

האמורים הסכומים ישאו לא 7 בסעיף האמור אף על (1)
ריבית:

 6 סעיף לענין (2)
לדצמבר שיתפרסם המחיה יוקר מדד  יסודי" "מדד

המילווה; תשלום השלמת שלאחר
."1975 דצמבר לחדש שיתפרסם המדד  חדש" "מדד

.2 עמ' ,תשכ"ב, 351 ס''ח 5



 תשכ"ב61962 (הארכה)' קליטה מילויה בחוק (ב)
יבוא; הקובע" "המס הגדרת אחרי . (2)1 בסעיף (1)

באוגוסט 31) תשכ"ז באב כ"ה  הקובע" "התאריך (3)"
?"(1967

יבוא: 4 סעיף במקום (2)
המילווה שניתןפרעון המילווה סכומי כל סך (ב). קטן בסעיף לאמור בכפוף (א) .4

ב10 המדינה ידי על ייפרע עליו, הריבית עם ביחד זה חוק לפי למדינה
. המם1968 משנת החל שנה כל של באפריל ב1 שווים, שנתיים שיעורים

אלא מילווה תעודות עליהם ניתנו שלא המילווה סכומי (ב)

;". המילווה של האחרון התשלום פרעון בעת ייפרעו מיוחדות תעודות

כל סך "על יבוא המילווה" סכום "על במקום , (א) קטן כסעיף 5 בסעיף (3)

הקובע": לתאריך עד אדם ששילם המילווה

יבוא: 5 סעיף אחרי (4)
מיוחדות יינתנו'"תעודות לא הקובע התאריך לאחר אדם ששילם המילווה סכומי על 5א.

אלה: הוראות ויחולו מיוחדות תעודות אלא מילווה תעודות

האמורים הסכומים ישאו לא 7 בסעיף האמור אף על (1)
ריבית:

 6 סעיף לענין (2)
לדצמבר שיתפרסם המחיה יוקר מדד  יסודי" "מדד

המילווה? תשלום השלמת שלאחר
". דצמבר1976 לחודש שיתפרסם המדד  חדש" "מדד

 י תשכ"ג1963 חובה' וחסכון קליטה מילווה בחוק (ג)

יבוא: הקובע" "המס הגדרת אחרי '(2)1 בסעיף (1)
באוגוסט 31) תשכ"ז באב כ"ה  הקובע" "התאריך (3)"

;"(1967

יבוא: 6 סעיף במקום (2)
המילווה שניתן"פרעון המילווה סכומי כל סך (ב), קטן בסעיף לאמור בכפוף (א) .6

בשבעה המדינה ידי על ייפרע עליו' הריבית עם ביחד זה חוק לפי למדינה
המס1968. משנת החל שנה כל של באפריל ב1 שווים, שנתיים שיעורים

אלא מילווה תעודות עליהם ניתנו שלא המילווה סכומי (ב)

;". המילווה של האחרון התשלום פרעון בעת ייפרעו מיוחדות תעודות

 7 בסעיף (3)

כל סך "על יבוא המילווה" סכום "על במקום (א)' קטן בסעיף (1)
הקובע"": לתאריך עד אדם ששילם המילווה

המילווה"; "תעודות יבוא "התעודות" במקום (ב)' קטן בסעיף (2)

יבוא: 7 סעיף אחרי (4)
מיוחדות יינתנו"תעודות לא הקובע התאריך לאחר אדם ששילם המילווה סכומי על 7א.

אלה: הוראות ויחולו מיוחדות תעודות אלא מילווה תעודות

האמורים הסכומים ישאו לא 4 בסעיף האמור אף על (1)
ריבית?

.60 עמ' תשכ"ב' ,366 ס"ח 6
68. עמ' תשכ'"ג, ,392 ס"ח 7



 5 סעיף לענין (2)
לדצמבר שיתפרסם המחיה יוקר מדד  יסודי" "מדד

המילווה; תשלום השלמת שלאחר
". דצמבר1973 לחדש שיתפרסם המדד  חדש" "מדד

 תשכ"ד81964 (הארכה)' חובה וחסכון קליטה מילווה בחוק (ד)
יבוא: הקובע" "המס הגדרת אחרי '(2)1 בסעיף (1)

באוגוסט 31) תשכ"ט באלול י"ז  הקובע" "התאריך (4)"
;"(1969

יבוא: 6 סעיף במקום (2)
המילווה שניתן''פרעון המילווה סכומי כל סך (ב), קטן בסעיף לאמור בכפוף (א) .6

בשבעה המדינה ידי על ייפרע עליו, הריבית עם ביחד זה חוק לפי למדינה
המס משנת החל שנה, כל של באפריל ב1 שווים, שנתיים שיעורים

.1970
תעודות אלא מילווה תעודות עליהם ניתנו שלא המילווה סכומי (ב)

המילווה'/ של האחרון התשלום פרעון בעת ייפרעו מיוחדות,
 7 בסעיף (3)

כל סך "על יבוא המילווה" סכום "על במקום (א), קטן בסעיף (1)
הקובע": לתאריך עד אדם ששילם המילווה

המילווה". "תעודות יבוא "התעודות" במקום (ב), קטן בסעיף (2)
יבוא: 7 סעיף אחרי (4)

מיוחדות יינתנו"תעודות לא הקובע התאריך לאחר אדם ששילם המילווה סכומי על 7א.
אלה: הוראות ויחולו מיוחדות תעודות אלא מילווה תעודות

האמורים הסכומים ישאו לא 4 בסעיף האמור אף על (1)
ריבית;

 5 סעיף לענין (2)
לדצמבר שיתפרסם המחיה יוקר מדד  יסודי" "מדד

המילווה; תשלום השלמת שלאחר
". דצמבר1975 לחודש שיתפרסם המדד  חדש" "מדד

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

ספיר פנחס
האוצר שר

.87 עמ' ,תשכ''ד, 423 8ס"ח


