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 חוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל״:—1972

 תיקון טעות בחוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס׳ 8), תשל״ב—1972 .



 יי חוק הריבית(שינוי שיעורים), תשל״ג-1972 *

 1, (א) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בצו —

ר הריבית הקבוע בהוראה המצדינת בתוספת הראשונה;  (1) לשנות את שיעו

ר הריבית לענין הוראה המצויינת בתוספת השניה. עו  (2) לקבוע את שי

) לגבי הוראה שבחיקוק שאין א ) ן  (ב) שר האוצר לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קט
יעצות עם השד הממונה על ביצוע אותו דויקוק. , אלא לאחר התי  הוא ממונה על ביצועו

 (ג) שר האוצר, באישור הכנסת דרך החלטה, רשאי להוסיף לרשימת ההוראות
 שבתוספות.

 2, אזכור של שיעור ריבית שנקבע בהוראה המצויינת בתוםמות, יראוהו באזכור של
 שיעור שנקבע לענין אותה הוראה בצו לפי סעיף 1.

 שינוי וקביעה
 של שיעורי ריבית

 פירוש אזכור

 בחוק הריבית, תשי״ז-1957 ! -

 (1) בסעיף 3(א), במקום ״ואת התנאימ והתקופות לצבירת הריבית״ יבוא
 ״ואת התנאים לצבירת ריבית בעד תקופות פחותות משלושה חדשים״;

 (2) בסעיף 5, אחרי ״ריבית דריבית״ יבוא ״שנצטברה בתקופות פחותות
 משלושה חדשים״.

 תיקון חוק הריבית 3י

 תוס3ת דאשוגה
 (סעיף 1 (א)(1))

 (1) סעיף 178 לחוק הביטוח הלאומי ונוסח משולב], תשכ״ח-21968.

 (2) סעיפים 169 (2) ו־224 לפקודת החברות 3.
 (3) סעיפים 133 (2), 160, 185, 186 ו־187 לפקודת מס הכנסה••.

 (4) סעיפים 25א, 33א, 51 ר־56א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א-51961.
 (5) סעיף 21 לחוק עידוד התעש יה (מסים), תשכ״ט-61969,

 (6) סעיף 4 לחוק פסיקת ריבית, תשכ״א-1961 ד.

 (7) סעיפים 63 ו־84 לפקודת פשיטת רגל, 1930 י, וסעיפים 20 ד־ 21 לתוספת השניה
 לפקודה.

 (8) סעיפים 31, 49 (1), 49 (3) ו־50 לפקודת השותפויות 9.

 (9) תקנה 7 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 «1.

 * נתקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו תשל״ג (14 בנובמבר 1972); הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בה״ח 1004, תשל״ב,
 עמי 377.

 1 טייח תשי״ז, עמי 50.
 2 סייח תשכ״ת, עמי 108.

 3 חוקי א״י, כרך א׳, פרק כ״ב, עמי 155.
 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

א, עמי 100. י  5 ם״ח תשנ

 6 ם״ח תשכ״ט, עמי 232.

 ל ם״ח תשכ׳׳א, עמי 192.
 8 עייר 1936, תוס׳ 1, עמי 21.

, כרך ב׳ פרק ק״ג, עמי 1020. י  » חוקי אי
 10 פ״ח תשייט, עמי 18; תשיל, עמי 49.
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 תוספת עוגיה
 (מעיף 1 (א)(2))

 נ1) סעיף 11א לחוק בול בטחון, תשי״ז-1950 «.

 ;2) סעיף 10 לחוק החברה לישראל בע״מ, תשה״ט--121969,

 ;3) סעיף 100 ב לפקודת המכס ג!.

ק מס עזבון, תשייט—1949 14. ם 21א ו־28 לחו פי  ;4) סעי

, תשי״ב—15:1952, ם) תי רו ת ושי רו סחו ף 10 לחוק מס קו. יה ( י ע  :5) ס

 :6) סעיפים 15 ו״16 לפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)»1.

.  :7) סעיפים 28 ר־75ב לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט-1959 ״

 :8) סעיף 42 לחוק עידוד התעש יה (מסים), תשכ״ט-1969 8!.

 :9) סעיף 36 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962י<1.

 :10) מעיף 58 לפקודת השטרות 20,

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 11 סייח תשי״ז, עמ׳ 11.
 12 טייח תשכ״ט, עמי 149.

 13 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עט׳ 39.
 4! ם״ח תשייט, עפ׳ 187.

 =1 מ״ח תשי״ב, עמי 344.
 16 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 74.

ח תשייט, עפ׳ 234.  ל! פי

 «1 פ״ח תשב״ט, עמי 232.
 18 פ״ח תשכ״ב, עמי 96.

 20 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2, עמי 12.

 תיקון גועות *
 (לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948)

 בסעיף 16 לחוק מם רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס׳ 8)׳ תשל״ב—1972 !׳ בסעיף 16ג
 החדש, במקום ״1.5%:״ יבוא ״1,2%״.

א ר י פ ב ש י ש ק ע ו י ה י ע ש ל י א ר ש  י
 יושב ראש הכנסת שר המשפטים

 * נתקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו תשל״ג (14 בנורטבר 1972).
 1 ס״ח 667, תשל״ב, עמ׳ 158.
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 המחיר 20 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים


