
תשל"ד1974* מאושרים), (מפעלים בטחון מילווה חוק

 זה בחוק . 1

הפקודה),  (להלן הכנסה1 מס בפקודת לו שיש המשמעות מונה לכל תהא (1)
אחרת; הוראה זה בחוק אין אם

חברות במס עליה וחייבים הכנסה ממס הפטורה הכנסה  מוטבת" "הכנסה (2)
5 סעיף לפי תשי"ט21959, הון, השקעות לעידוד לחוק 47 סעיף לפי בלבד
לעידוד לחוק 6 סעיף לפי או תשכ"ט31969, בע"מ, לישראל החברה לחוק

תשל"ד41973; הון), עתירות (חברות השקעות

המס שנת לאחר השישית השנה של באוקטובר 31  הקובע" "התאריך (3)
הקובעת;

המילווה. שולם שלגביה השנה  קובעת" מס "שנת (4)

הגדרות

 (להלן 7% של בשיעור בטחון במילווה למדינה חייב יהיה מוטבת הכנסה המקבל .2
. המילווה)

המילווה הטלת
ושיעורו

 לשנה 6% של בשיעור ריבית ישא המילווה (א) . 3

על  הקובעת המס שנת שלאחר השניה השנה של באפריל 1 מיום החל (1)
הקובעת; השנה שלאחר המס שנת תום עד ששולמו המילווה סכומי

 הקובעת המס שנת שלאחר הרביעית השנה של באפריל 1 מיום החל (2)
הקובע. התאריך עד ששולמו המילווה יתרות על

הכנסה. ממס פטורה תהיה הריבית (ב)

ישא המילווה
ריבית

 זה בסעיף (א) . 4

;5 תשי"ז1956 בטחון, מילווה בחוק כמשמעותו  המחיה" יוקר "מדד (1)
 יסודי" "מדד (2)

המס שנת שלאחר השנה של לדצמבר שיתפרסם המחיה יוקר מדד (א)
שנת שלאחר המס שנת תום עד ששולמו מילווה סכומי לגבי  הקובעת

הקובעת; המס
שלאחר השלישית השנה של לדצמבר שיתפרסם המחיה יוקר מדד (ב)
הקובע; התאריך עד ששולמו מילווה יתרות לגבי  הקובעת המס שנת
השנה של דצמבר לחודש שיתפרסם המחיה יוקר מדד  חדש" "מדד (3)

הקובעת. המס שנת שלאחר החמשעשרה

המילווה של פרעונו בעת נתברר המחיה? יוקר למדד צמודה תהיה המילווה קרן (ב)
לשיעור יחסי באופן מוגדל כשהוא המילווה ייפרע היסודי, המדד על עולה החדש המדד כי

החדש. המדד של העליה

צמוד המילווה
למדד
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מילווה השביתעודות השנה של באפריל 1 ליום עד לו, יינתנו אדם ששילם מילווה סכומי על (א) .5

שמו. על הרשומות תעודות הקובעת, המס שנת שלאחר עית
להעברות פרט להעברה או לשעבוד ניתנות יהיו ולא סחירות יהיו לא התעודות (ב)

בתקנות אחרת קבע הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, שר אם אלא הדין, מפוח
שקבע. ובתנאים

ההוראות את בתקנות יקבע הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, שר (ג)
היתרות ובדבר ופדיונן הוצאתן בדבר לרבות המילווה, תעודות על שיחולו והתנאים

המילווה. תעודות של ביותר הנמוך הנקוב מהערך קטן שסכומן

יתרה. ללא לחמש המתחלק לירות סכום על רק יהיו התעודות (ד)

המילווה פרעון
והריבית

בשנת חדשיים שיעורים עשר בשנים ייפרעו עליו והריבית המילווה סכומי סךכל . 6

הקובעת. המס שנת שלאחר הששעשרה המס

חשבון על תשלום
המילווה

131 סעיף פי על שלו הדו"ח הגשת בעת המילווה, חשבון על ישלם במילווה החייב . 7
, האמור הדו"ח פי על בו חייב שהוא המילווה סכום את הקובעת, המס לשנת לפקודה

סכום קביעת
המילווה

חלק מילווה, תעודות מתן לענין יהיה, ומילווה, מס חשבון על סכומים אדם שילם , 8

בו חייב שהוא המילווה סכום שבין כיחס כאמור, ששילם הסכומים כל סך בתוך המילווה
. בהם חייב שהוא והמילווה המס כל לסך

שולם שלא מילווה
הקובע התאריך עד

של דינו יהיה מה לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, שר (א) .9

ייהפך המילווה כי לקבוע גם ניתן אלה בתקנות הקובע; התאריך עד שולם שלא מילווה
ייגבה. שלא או למס

שולם שלא המילווה סכום לפי או כלליות שיהיו יכול (א) קטן סעיף לפי תקנות (ב)
. שנקבעו אחרים מבחנים לפי או

הוראות תחולת
הפקודה

בחוק שאין במידה והוא מהמס, חלק היה כאילו המילווה על יחולו הפקודה הוראות .10
. ענין לאותו אחרת הוראה זה

ותקנות .ביצוע לביצועו הנוגע בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר .11

קציר אפרים
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

ספיר פנחס


