
* תש"ם1980 ,(5 מס' (תיקון ביטוח) (חברות המילווה חוק

1 סעיף העיקרי)/תיקון החוק  (להלן 1 תשכ"ג1962 ביטוח)' (חברות המילווה לחוק 1 בסעיף ,1
יבוא: בסוסו

פוליסות פי על ביטוח חברת של התחייבויותיה ערך  ביטוח" ""קרן
כפרמיות המבוטחים לה שחייבים התשלומים ערך בניכוי חיים, לביטוח
לפי הכל פוליסות' בשעבוד הלוואות כהחזר או פרעונן מועד הגיע שטרם

". הביטוח חברת של המאזן ליום אקטוארי חישוב

2 סעיף לירות"תיקון מיליון 3, 000 על יעלה שלא כולל "בסכום כמקום העיקרי, לחוק 2 בסעיף . 2

שנקשרו חיים לביטוח מחוזים הנובעות הביטוח קרנות של המוערכת היתרה "בסכום יבוא
, "(1983 באפריל 1) תשמ"ג בניסן י"ח לפני לתקפם ונכנסו

5 סעיף יבוא:תיקון העיקרי לחוק 5(ב) סעיף .במקום 3

שמקורם כספים תמורת שיוצאו חוב איגרות על הריבית "(ב)
לתקפם ונכנסו שנקשרו חיים לביטוח חוזים פי על ששולמו בפרמיות
מס בשום חייבת תהא לא '(1978 בינואר 1) תשל"ח בטבת כ"ב לפני

סעיף לפי ריבית מאותה לנכותו שיש המס מן חוץ הכנסה' על המוטל
.25% על יעלה ושלא ,2 הכנסה מס לפקודת 161

שמקורם כספים תמורת שיוצאו חוב איגרות על הריבית (ג)
לתקפם נכנסו או שנקשרו חיים לביטוח חוזים פי על ששולמו בפרמיות
לתקפם ונכנסו ונקשרו אחריו או (1978 בינואר 1) תשל"ח בטבת בכ"ב
מס בשום חייבת תהא ,לא (1979 באפריל 1) תשל"ט בניסן ד' לפני
סעיף לפי ריבית מאותה לנכותו שיש המס מן חוץ הכנסה' על המוטל

". 35% על יעלה ושלא הכנסה' מס לפקודת 161

קבלתו.פרסום מיום ימים שלושים תוך ברשומות יפורסם זה חוק , 4

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

הורביץ יגאל
האוצר שר

עמ' תש"ם, ,1453 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ;(1980 ביולי 8) תש"ם בתמוז כ"ד ביום בכנסת נתקבל *
.214

89. עמ' תשל"ח, ;28 עמ' תשל"ו, ;222 עמ' תשכ"ט, ;8 עמ' תשכ''ד, ; 10 עמ' תשכ''ג, ס"ח 1
120. עמ' ,6 חדש נוסח , ישראל מדינת דיני 2


