
* תשל"ה1975 ,(4 מס' (תיקון (מסים) התעשיה עידוד חוק
ו

2 סעיף תיקון העיקרי) החוק  1(להלן תשכ"ט1969 (מסים), התעשיה עידוד לחוק 2 בסעיף . 1

; מסויימים" "לנכסים יווסף השוליים בכותרת (1)

כלי המפעילה "חברה יבוא תעשייתית" "חברה במקום (א), קטן בסעיף (2)
."(2) או סעיף49(1) עליה שחל אווירונים, או שיט

3 סעיף תימחק.תיקון  "ולעניו" במלה המתחילה הסיפה העיקרי, לחוק (ב) 3 בסעיף .2

4א סעיף :הוספת יבוא העיקרי לחוק 4 סעיף אחרי . 3

לנכסים "פחת
שנרכשו

משנת1975

כי השומה, פקיד של דעתו להנחת שהוכיחה, תעשייתית חברה 4א.
לניכוי זכאית תהא חדש, עסקי נכס רכשה לאחריה או המס1975 בשנת

של50%." שנתי בשיעור נכס אותו לגבי פחת

5 סעיף לפקודה,".תיקון 23 סעיף "לענין יבוא בתחילתו העיקרי, לחוק 5 בסעיף . 4

ה' טרק המס1975.ביטול משנת החל בטל  העיקרי לחוק הי פרק .5

49 סעיף יבואתיקון תעשייתית" חברה על זה בחוק "האמור אחרי העיקרי, לחוק 49 בסעיף .6

בסעיף4א". האמור למעט ו(2) (1) פסקאות לעניו "אד

מעבר עליהם,הוראות חל זה, בחוק תיקונו לפני העיקרי, לחוק 2 שסעיף נכסים לגבי (א) . 7

ובלבד המס1975ו1976, בשנות שווים שיעורים בשני הופחתה שטרם היתרה תופחת
לו זכאית היתה התעשייתית שהחברה מהשיעור יפחת לא המס1975 בשנת שהפחת

הסעיף. תוקן אילולא נכסים אותם בשל

: אלה הוראות יחולו 5 סעיף לענין (ב)

החייבת הכנסתה על יוטל לפקודה, בסעיף127 האמור אף על (א) (1)
ר1976, המס1975 בשנות התעשייתי, ממפעלה תעשייתית חברה של

של28%; בשיעור הכנסה מס

לעניו זה, בחוק ביטולו לפני העיקרי לחוק 20 בסעיף האמור (ב)

ביטולו, לפני סעיף19 פי על מופחת מס לשיעור הזכאית חייבת הכנסה
(א); קטן סעיף פי על מופחת מס עליה שהוטל חייבת הכנסה על יחול

מס ששילמה תעשייתית חברה לפטור כדי ה' פרק של בביטולו אין (2)

מהתנאים זה, בחוק ביטולו לפני העיקרי לחוק 19 סעיף פי על מופחת
; בוטל לא כאילו עליה לחול יוסיף העיקרי לחוק 21 וסעיף סעיף, שבאותו

תשל"ה, ,1189 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1975 ביולי 10) תשל"ה באב ב' ביום בכנסת נתקבל * '
.366 עמ'

.76 עמ' ,68 עמ' תשל''ד, ;152 עמ' תש"ל, ;232 עמ' תשכ''ט, ס''ח 1
עמ'.168 תשל"ה, ס''ח 2

ו



,(22 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון לחוק 88(ב) בסעיף האמור אף על (3)
ממפעלה תעשייתית חברה של החייבת הכנסתה על יחול תשל"ה21975,

בלבד. 11/2% של בשיעור מעבר היטל התעשייתי
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