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החוק  1(להלן תשכ"ט1969 , (מסים) התעשיה עידוד לחוק ו7 6 סעיפים במקום . 1

יבוא: העיקרי).

לניקוי ''זכות
נוסף

10) תשל"ה בחשון כ"ב ביום עסקי נכס שרכשה תעשייתית חברה . 6

זכאית תהיה לפניו, או השלישי) הפיחות יום  (להלן (1974 בנובמבר
סעיף לפי לה המגיע לפחת נוסף , 1908 המס משנת החל נכס, אותו בשל
התעשיה עידוד לחוק 7(א) סעיף או זה לחוק 2 סעיף או לפקודה 21
הפחת  (להלן הענין לפי ,2 תשל"ה1975 ,(4 מס' (תיקון (מסים)
להוראות בכפוף והכל , ו10 8 ,7 בסעיפים כמפורט לניכוי הרגיל),

15(א). סעיף

נוסף ניכוי
הנכס אם

בדולרים נרכש

ארצות של בדולרים מטעמה או החברה ידי על עסקי נכס נרכש . 7

כדלקמן; הנוסף הניכוי ייקבע דולרים),  (להלן אמריקה של הברית

שנרכשו נכסים בשל , 1971 עד 1968 המס שנות לגבי (1)

 (להלן (1907 בנובמבר 19) תשכ"ח בחשון ט"ז יום לפני
עודף שבו הסכום הנוסף הניכוי יהיה , הראשון) הפיחות יום
שנה, באותה נכס אותו בעד  לנכות זכאית שהיתה הפחת

שער לפי  בלירות הנכס של המקורי המחיר נקבע אילו
על  הרכישה ממחיר דולר לכל לירות 3. 50 של החליפין
של החליפין שער לפי לנכותו זכאית היתה שהיא הרגיל הפחת

הרכישה; ממחיר דולר לכל לירות 3

שנרכשו נכסים בשל , 1974 עד 1972 המס שנות לגבי (2)
הניכוי יהיה , (1971 באוגוסט 21) תשל"א באב ל' יום לפני

בעד  לנכות זכאית שהיתה הפחת עודף שבו הסכום הנוסף
הנכס של המקורי המחיר נקבע אילו שנה, באותה נכס אותו
דולר לכל לירות 4. 20 של החליפין שער לפי  בלירות

הרגיל; הפחת על הרכישה, ממחיר

תשל''ה , 1206 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1975 בדצמבר 30) תשל''ו בטבת כ"ו ביום בכנסת *נתקבל
.459 עמ'

. 164 עמ' תשל''ה, ;76 עמ' ,68 עמ' תשל"ד, ; 152 עמ' תש"ל, ;232 עמ' תשכ"ט, ס"ה 1
164. עמ' תשל"ה, ס''ח 2



שנרכשו נכסים בשל ואילך, 1975 המס שנת לגבי (3)

שבו הסכום הנוסף הניכוי יהיה השלישי, הפיחות יום לפני
באותה נכס אותו בעד  לנכות זכאית שהיתה הפחת עודף
לפי  בלירות הנכס של המקורי המחיר נקבע אילו שנה,
הרכישה, ממחיר דולר לכל לירות 6. 00 של החליפין שער

". הרגיל הפחת על

יבוא: כסופו העיקרי, לחוק 8 בסעיף .2

תשל"ה בחשון כ"ה ביום  (3)7 סעיף לפי הניכוי לענין (3)"
". (1974 בנובמבר 10)

8 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 8א סעיף במקום . 8א3 סעיף החלפת

ניכוי "מניעת
כפל

או (2)8 או (3) או (2)7 סעיפים פי על נוסף לניכוי הזכאית חברה . 8א
(תוספת הכנסה מס חוק פי על לניכוי נכס, אותו בשל זכאית, תהא לא (3)
(תוספת הכנסה מס חוק או ,3 תשי"ח1958 עסקיים), נכסים על פחת

".4 תשכ"ד1964 עסקיים). נכסים על פחת

 העיקרי לחוק 10 בסעיף .4

משנת לו זכאית שהיא הרגיל הפחת מסכום "ו45% במקום , (1) בפסקה (1)
לו זכאית היתה שהיא הרגיל הפחת מסכום "ו45% יבוא ואילך" 1972 המס
משנת לו זכאית שהיא הרגיל הפחת מסכום ו90% , 1974 עד 1972 המס. בשנות

ואילך"; 1975 המס

משנת לו זכאית שהיא הרגיל הפחת מסכום "ו30% במקום ,(2) בפסקה (2)
לו זכאית היתה שהיא הרגיל הפחת מסכום "ו30% יבוא ואילך" 1972 המס
משנת לו זכאית שהיא הרגיל הפחת מסכום ו75% , 1974 עד 1972 המס בשנות

ואילך"; 1975 המס

10% ואילך 1972 המס משנת הנוסף הניכוי "יהיה במקום ,(3) בפסקה (3)
המס בשנות הנוסף הניכוי "יהיה יבוא לו" זכאית שהיא הרגיל הפחת מסכום
המס ומשנת לו, זכאית היתה שהיא הרגיל הפחת מסכום 10% 1974 עד 1972

לו"; זכאית שהיא הרגיל הפחת מסכום 55%  ואילך 1975

יבוא: (3) פסקה אחרי (4)

1) תש"ל ב' באדר כ"ד שבין בתקופה הנכס נרכש (4)"
 (1973 במרס 31) תשל"ג ב' באדר כ"ז לבין (1970 באפריל
מסכום 20% ואילך 1975 המס משנת הנוסף הניכוי יהיה

". לו זכאית שהיא הרגיל הפחת

10 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 13 בסעיף . 5

יבוא: (1) פסקה במקום "הלוואה", בהגדרת (1)

"; לפניו או השלישי הפיחות ביום נתקבלה (1)"

13 סעיף תיקון

. 168 עמ' תשי''ח, ס"ח 3
84. עמי תשכ''ד, ס"ח 4



סעיף14 תיקון

 הצמדה" "הפרשי בהגדרת (2)

"השלישי"; יבוא "השני" במקום ,(1) בפסקה (א)

יבוא: (2) פסקה במקום (ב)

המחיה יוקר למדד צמודה הלוואה לקרן שנוסף סכום (2)"
השלישי הפיחות יום שבין בתקופה מדד אותו עליית עקב
הלוואה ולגבי ,(1975 ביוני 30) תשל"ה בתמוז כ"א יום לבין
שנוסף סכום גם  לפניו או השני הפיחות ביום שנתקבלה
תשל"ד בניסן ח' יום לבין השני הפיחות יום שבץ בתקופה
הפיחות ביום שנתקבלה הלוואה ולגבי , (1974 במרס 31)
הפיחות יום שבין בתקופה שנוסף סכום גם  לפניו או הראשון
. "; (1970 במרס 31) תש"ל ב' באדר כ"ג יום לבין הראשון

ששולמו הצמדה "והפרשי יבוא (א) קטן סעיף בסוף העיקרי, לחוק 14(א) בסעיף .6
כאילו ייראו (1975 במרס 31) תשל"ה בניסן י"ט יום לבין השלישי הפיחות שבין בתקופה

."1975 המס בשנת שולמו

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

רבינוביץ יהושע


