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 חוק לתיקון פקודת מס המסה (מס׳ 59), התשמ״ד-1984 *

ף 3 1. בסעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה * (להלן — הפקודה), במקום ״לקרן השתלמות״ י ן « קו  תי

 יבוא ״לקרנות השתלמות״, אחרי ״תשי״ז—1957״ יבוא ״(להלן — הסכם קיבוצי), ולגבי
 עובד שאין הסכם קיבוצי החל עליו — בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד
 שמקצועו, הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומים, אך לא יותר מ־8.4% מהמשכורת
 הקובעת לגבי עובד הוראה ולא יותר מ־7.5% מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר״,

 ובסופו יבוא ״לעגין זה —

 ״משכורת קובעת״ — הכנסת עבודה — למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו,
 שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים — אד לא יותר
 מכפל הסכום המהווה תקרה לענין תשלום תוספת היוקר כפי שהוא נקבע מעת לעת
 .בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של

 העובדים בארץ ישראל;

: ה ל  ״עובד הוראה״ — חבר באחת מקרנות השתלמות א

; מ  (א) קרן השתלמות למורים וגננות בע״

מ;  (ב) קרן השתלמות למורים על יסודיים, מורי סמינרים ומפקחים בע״

 (ג) קרן השתלמות למורים על יסודיים בע״מ.״

ן זה — י  תיקה סעיף 5 2. בסעיף 5(1) לפקודה, בסופו יבוא ״לענ

ו  (א) ״משלח יד״ — בין שההכנסה ממנו היא לפי סעיף 2(1) ובין שההכנסה ממנ
 היא לפי סעיף 2(2);

 (ב) משלח יד שעסק בו אדם בחוץ לארץ לא ייחשב כשונה ממשלח היד שעסק
 בו בישראל בשל כך בלבד שבישראל הכנסתו מאותו משלח יד היתה לפי סעיף'

 2(1) ואילו בחוץ לארץ היא היתד. לפי סעיף 2(2), או להיפך;

 (ג) מי שעסק בחוץ לארץ באותו משלח יד שבו עסק בישראל, יראוהו, כל עוד
 הוא תושב ישראל, כמי שעוסק בדרך כלל באותו משלח יד בישראל.״

• 9 3. בסעיף 9 לפקודה — ו י ע  "יקיז ם

א: בו  (1) אחרי פסקה (6ה) י

 (6ו) קיצבת שאירים המשתלמת על פי חוק או הסכם קיבוצי ופסקאות
 (6) ו־(6ג) אינן חלות לגביה (להלן בפסקה זו — הקיצבה), בסכום
ן לזכאי  שאינו עולה על קיצבה מזכה כמשמעותה בסעיף 9א, בתנאי שאי
 לקיצבה הכנסה לפי סעיף 2(1), 2(2) או 2(6), ובלבד שאם מגיע פטור

ים;״ י  גם לפי סעיפים 9א או 9ב יינתן הפטור הגבוה מבין השנ

 (2) בפסקה (13א), בסופה יבוא ״שאיננו מלאי עסקי כמשמעותו בסעיף 85״ ;

רסמו בה״ח ק ודברי הסבר פו סת ביום י״א באדר א׳ התשמ״ד (14 בפברואר 1984); הצעת החו ל בכנ ב ק ת  * נ
 ׳1652, התשמ״ד, עמי 82.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; סייח התשמ״ד, עמי 19.

 ״קיצבאות
 שאירים
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 (3) בפסקה (16), המלים ״בגבולות הסכומים שנקבעו בהסכם קיבוצי״ —
; מחקו י  י

: א בו  (4) אחרי פסקה (16) י

ו בקרן השתלמות ושמקורם נ י״ייייי*" (16א) (א) כספים שמשך עובד מחשבו ת כ י ש  ״מ
י י ן י  מעביד מקר

ד לאותו חשבון — אם חלפו 6 שנים ממועד ת בתשלומי מעבי ו מ י ת ש  ה

 התשלום הראשון לאותו חשבון, ולגבי עובד שהגיע לגיל 65 שנים
 בגבר ו־60 שנים באשה ולגבי כספים שמשכו שאיריו של עובד —

; ן  אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבו
 (ב) הפטור לפי פסקה זו מותנה בכך שאם משך עובד סכום
 כלשהו מחשבונו, ייסגר החשבון לתשלומים נוספים; נסגר
כת יתרת  החשבון כך, יחולו הוראות פסקת משנה (א) לגבי משי
; ובלבד שאם נמשך לשם השתלמות בישראל ן  הסכום שבחשבו
 סכום שאינו עולה על שליש הסכום שעמד לרשות בעל החשבון
 בעת המשיכה, ולא קדמה למשיכה זו משיכה אחרת של סכום
 כאמור ב־12 החדשים שקדמו למשיכה האמורה, לא יראוה

ן זד.;  כמשיכה לעני

ן ו פסקה זו, ״מועד התשלום הראשון״ — המוקדם מבי  (ג) לעני
: ה ל  א

; ן  (1) סוף החודש שבוי שולם התשלום הראשו

 (2) סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא
 לפני תחילת שנת המס שבה שולם;

 (ד) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כללים לענין סגירת חשבון
 לתשלומים נוספים ולעגין תנאים שבהם חשבונות שונים של
 עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד לצורך

״. ; ו  פסקה ז

ן סעיף 9א קו  4. בסעיף 9א לפקודה _ תי

, בהגדרת ״גיל פרישה״ — א) )  (1) בסעיף קטן

 (א) בפסקה (1), בסופה יבוא ״או שהוא זכאי על פי דין לקיצבת פרישה,
 והכל בתנאי שאין לו הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(2); לעניו זה לא יראו

; ש״  הכנסתה של אשד, נשואה החיה עם אישה כהכנסתו של האי

א: בו  (ב) במקום פסקאות(2) עד(4) י

 ״(2) הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75%
 או יותר שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) או

 על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב);״

א: בו  (2) בסעיף קטן (א), בסופו י
 ״״כוחות הבטחון״ — שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל, שירות בטחון
 כללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, המשטרה ושירות בתי הסוהר;״
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 (3) בסעיף קטן (ב), במקום הדישה עד ״פטורים ממס״ יבוא ״35% מקיצבה
: ס מ  מזכה שמקבל אחד מאלה פטורים מ

 (1) מי שהגיע לגיל פרישה;

 (2) מי שהיה נמנה עם כוחות הבטחון, אף אם אין רואים אותו כמי
 שהגיע לגיל פרישה משום שיש לו הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(2) בשנת

 המס שבה פרש משירותו בכוחות הבטחת ובשנה שלאחריה;

 (3) שאירים;״

; סכום שמקבל מי שפרש ס מ  (4) בסעיף קטן (ה), אחרי המקף יבוא ״פטור מ
 משירות בכוחות הבטחון עקב היוון קיצבה המשתלמת לו לפי דין ושהיתד, פטורה
 מכות האמור בפסקה (1) להגדרת ״גיל פרישה״ אילו לא היתה לו הכנסה לפי

.  סעיף 2(1) או 2(2) —״

נה״ יבוא ״שמקבל אדם בהגיעו לגיל פרישה ב 5. בסעיף 9ב לפקודה, במקום ״שאי ף 9 י ע ז ט י ק י  ת

 כמשמעותו בסעיף 9א(א) או שמקבלים שאירים ואיננה״.

ן זה, ״הפרשי הצמדה״ — לרבות ריבית, י  תיקיי ״יי׳ ־<>ב 6. בסעיף 16ב לפקודה, בסופו יבוא ״לענ
נו עולה על הסכום שהיה צריך להוסיפו לפי שיעור עליית מדד המחירים  בסכום כולל שאי
 לצרכן כאמור בסעיף 159א(א), אילו היו החוב או התביעה צמודים למדד בתקופה

 המתאימה״.

2 7. (א) האמור בסעיף 20 לפקודה יסומן (ב) ובו פסקה (1) — תימחק, ופסקאות י 0 י 5 י 0 ו ק י  ת

(1) ו־(2).  (2) ו־(3) יסומנו כסדרן

א: בו י סעיף קטן (ב) האמור י  (ב) לפנ

 ״(א) שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כללים
 בדבר ניכוי של סכומים כמפורט להלן, כולם או מקצתם, משך תקופתו

: תי  ושיעורו השנ

 (1) סכומים ששילם בעלו של •בנין המושכר כולו או חלקו בשכירות
גנת בשל פינוי דייר מוגן, או כהשתתפות בבניית המדרכה או  מו

ן וכיוצא באלה;  הכביש שליד הבנין או הניקוז הקשור לבני

 (2) סכומים ששילם חוכר מקרקעין בשל החכירה או בשל השקעה י
הם;  במקרקעין החכורים או בקשר אלי

ע; טו נ  (3) סכומים שהוציא נישום לצורך שי

 (4) הוצאות הוניות אחרות.״

! סעיף ד6א 8. בסעיף 67א לפקודה, במקום ״בסעיף 5(3)״ יבוא ״בסעיף 5(1) או (3)״, ובמקום קו  תי

 ״מחוץ לישראל״ יבוא ״מחוץ לישראל, בכך שנשלח מישראל לצורך הפקת ההכנסה
 האמורה״.

9 9. בסעיף 91(ד) לפקודה - >׳ 1 י נ ן י ־ י ? '  ת

 (1) בפסקה (1), במקום ״מיום קבלת ריווח ההון מקדמה בשיעור של 30%
״ יבוא ״מיום המכירה מקדמה בשיעור של 40% מריווח ההון״ ובמקום ו  ממנ

 ״ל־30%״ יבוא ״ל־40%״;
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 (2) בפסקה (3), אחרי ״לא שילם הנישום את המקדמה״ יבוא ״כאמור בפסקאות
 (1) או (2)״, המלים ״בפסקה (2)״ — יימחקו, ובמקום ״30%״ יבוא ״40%״;.

א: בו  (3) אחרי פסקה (4) י

 ״(5) (א) שילם הנישום מקדמה כאמור בפסקאות (1) זלו (2) יתר על
 הסכום שהוא חייב בו על פי הדו״ ח שהגיש לפי סעיף 131, תוחזר לו
 היתרה על יפי הוראות סעיף 159א(ב) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
 כמשמעותם בסעיף 159א(א) לתקופה שמיום התשלום ועד ליום

ר;  ההחז

 (ב) הוראות סעיף 159א(ג) ו־(ד) וסעיף 160 לא יחולו על החזר
ה (א).״  כאמור בפסקת משנ

! סעיף 159א  10. בסעיף 159א לפקודה — תיקו
 (1) בסעיף קטן (ג), במקום ״ועד תום ששה חדשים מהמועדים האמורים או עד
 תום החודש שבו הגיש הנישום את הדו״ח, לפי המאוחר, ייעשה בתוספת ריבית
 של 120% לשנה״ יבוא ״ועד ליום ההחזר, ייעשה בתוספת הפרשי הצמדה

בית״; רי  ו

. (ד) ) יסומן ה ) ן ד) — בטל, וסעיף קט ) ן  (2) סעיף קט

ן סעיף ל18 קו ל תי  11. בסעיף 187(א)(1) לפקודה, במקום ״תוטל״ יבוא ״יוטלו״ ובמקום הקטע המתחי
 במלים ״מתום שנת המס״ ומסתיים במלים ״לפי הנמוך שביניהם״ יבוא ״הפרשי הצמדה

 וריבית כמשמעותם !בסעיף 159א(א) בהפחתת סכום של 4000 שקלים״.

: החלפת סעיף 195א א בו  12. במקום סעיף 195א לפקודה י
ם 195א. (א) אדם ששילם סכום כלשהו על חשבון חוב מס, ייזקף כנגד  ״זקיפת תשלומי

 כל סוג חיוב שבאותו חוב מס, חלק יחסי מהסכום ששילם כיחס חלקו
; לענין זה —  של הסכום שבאותו סוג לסך כל חוב המס

 (1) אם לא פירש האדם אם הסכום ששילם הוא על חשבון
כה;  חובו כנישום או כמנכה, ייזקף הסכום לחובו כמנ

 (2) דין החזר מס שקוזז על פי חוק קיזוז מסים,
t התש״ם—1980 ־, כנגד חוב מס, ודין סכום שנגבה על פי 

 פקודת המסים (גביה)« או בדרך אחרת — כדין סכומים
 ששילם אדם.

 (ב) (1) שילם אדם סכום על חשבון חוב מס שחב כנישום
 ולא פירש את שנת החוב, ייזקף הסכום לחובות המס שלו
ת היווצרם, החל משנת המס המוקדמת  כנישום. לפי שנ

ותר;  בי

 (2) שילם אדם סכום על חשבון חוב מס שחב כמנכה,
 ייזקף הסכום לחובות המם שלו כמבכה• לפי סדר היווצרם

 החל מהמוקדם ביותר.

 2 ס״ח התש״ם, ע3׳ 50.
 3 חוקי א״י, כרך בי, פרק קל״ז, עמ׳ 1399.
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ן חוק מס  תיקו
ן  שבח מקרקעי

 (ג) בסעיף זה —

: ה  ״חוב מס״ — כל אחד מאל

 (1) סך כל הסכומים מכל סוגי החיוב, שחייב אדם לפי
ימת; י  פקודה זו כנישום לגבי שנת מם מסו

 (2) סך כל הסכומים מכל סוגי החיוב, שחייב אדם לפי
;  פקודה זו כמנכה לגבי תשלום פלוני ששילם לאדם אחר
: מס, ריבית, הפרשי ה  ״סוג חיוב״ — כל אחד מאל

 הצמדה.״

א: בו  13. בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963 * אחרי סעיף 94ג י

פת תשלומים 94ד. (א) אדם ששילם סכום כלשהו על חשבון חוב מם, ייזקף כנגד קי  ״ז

 כל סוג חיוב שבאותו חוב מם, חלק יחסי מהסכום ששילם כיחס חלקו
; לענין זה —  של הסכום שבאותו סוג לסך כל חוב המס

 (1) דין החזר מס שקוזז על פי חוק קיזוז מסים, התש״ם—
גבה על פי פקודת  1980, כנגד חוב מס, ודין סכום שנ
 המסים (גביה) או בדרך אחרת — כדין סכום ששילם אדם;

 (2) ״חוב מם״ — סך כל הסכומים מכל סוגי החיוב שחייב
 אדם עקב מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד

; ן  מקרקעי

: מס שבח, מס רכישה,  (3) ״סוגי חיוב״ — כל אהד מאלה
 ריבית.״

א: בו , אחרי סעיף 33 י ק 14. בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א—51961 ש " כ ר ? ס  מ

ם ״זקיפת תשלומים 33א. (א) אדם ששילם סכום כלשהו על חשבון חוב מם, ייזקף כנגד " ו צ י  יקיז פ
 כל סוג חיוב שבאותו חוב מס, חלק יחסי מהסכום ששילם כיחס חלקו

 של הסכום שבאותו סוג לסך כל חוב המס.

ת החוב — ייזקף הסכום לחובות  (ב) לא פירש האדם את שנ
ת י הנכס, לפי שנ  המס שלו באזור כמשמעותו בסעיף 47(ב) שבו מצו

ותר; לענין זה —  היווצרם, החל משנת המס המוקדמת בי

 (1) דין החזר מם שקוזז על פי חוק קיזוז מסים, התש״ם—
 1980, כנגד חוב מס, ודין סכום שנגבה על פי פקודת המסים

 (גביה) או בדרך אחרת — כדין סכום ששילם אדם;

 (2) ״חוב מס״ — סך כל הסכומים מכל סוגי החיוב שחייב
יימת לגבי כל נכסיו המצויים  אדם לפי חוק זה לשנת מם מסו

; י נ  באזור פלו

 (3) ״סוגי חיוב״ — מס או ריבית.״

ף 15. בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975 8 — פ ו

ק

מ

י ן ר » ק ^ 
״;  (1) בסעיף 96, במקום ״בנוסף לריבית והפרשי״ יבוא ״בנוסף להפרשי

 4 ם״ח התשכ״ג, ««׳ 156.
 5 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 100.

 6 ם״ח התשל״ו, עמי 52.
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 (2) בסעיף 97, המלים ״ועד ששח חדשים מתומו — ריבית בשיעור 15% או
 בשיעור גבוה יותר שקבע שר האוצר ומאותו מועד״ — יימחקו, וכותרת השוליים

; ת״ בי רי  תהיה ״הפרשי הצמדה ו

א: בו  (3) אחרי סעיף 97 י

י 97א. הפרשי הצמדה וריבית וקנס בשל מס ששולם בפיגור, שלא ש י פ י ם י  ״תיאו

ת שולמו בעת תשלומו של המס, ייראו, לענין גביה ולענין הוספת הפרשי י ב י י ' י י י מ צ ,  ד

 הצמדה וריבית עליהם, כחוב מס שמועד תשלומו הוא המועד שבו
 שולם המם.

 מס תשומות 97ב. לענין גביה, ולענין הוספת הפרשי הצמדה וריבית או קנס, בשל
תר , ר בי חז  שהו

 אי תשלום במועד, דין מס תשומות שהוחזר לעוסק ביתר כדין מס
״;  שהעוסק חייב בתשלומו ביום שבו הוחזר לו ביתר.

 (4) בסעיף 98, בסעיף קטן (א) ובכותרת השוליים, במקום ״ריבית והפרשי״
מחק; , המלה ״ריבית״ — תי ב) )  יבוא ״הפרשי״, ובסעיף קטן

 (5) בסעיף 100, המלה ,״ריבית״ — תימחק, ובמקום ״בריבית והפרשי״ יבוא
; ״  ״בהפרשי

מחק;  (6) בסעיף 101, המלה ״הריבית״ — תי

א: בו  (7) במקום סעיף 103 י

ם 103. (א) שילם החייב במם סכום כלשהו על חשבון סכומים שונים פת תשלו קי  ״ז

ם שהוא חייב בהם על פי חוק זה או על פי חוק המסים (קנם פיגורים), ר י ב ק י ! י  י

 התשמ״א—1981 7 ולא פירש לסילוק איזה מחובותיו האמורים נועד
 הסכום ששילם, ייזקף התשלום לסוגי החובות השונים לפי הסדר שלהלן,

ב:  ואילו בכל סוג חוב ייזקף התשלום לפי סדר היווצרות החו

; ס  (1) מ
 (2) קנס או כפל מס לפי חוק זה, או קנס לפי חוק המסים

 (קנם פיגורים), התשמ״א—1981 ;
 (3) הפרשי הצמדה וריבית לרבות מתואמים לפי סעיף 97א.

ן סעיף קטן (א), דין החזר מם תשומות וכל החזר מס י  (ב) לענ
 אחר שקוזז כנגד חוב לפי חוק זה או לפי חוק קיזוז מסים, התש״ם—
 1980, ודין סכום שנגבה על פי פקודת המסים (גביה) או בדרך אחרת —

״;  כדין סכום ששולם.

 (8) האמור בסעיף 105 יסומן (א), במקום ״תשולם לו ריבית והפרשי״ יבוא
א: בו  ״ישולמו לו הפרשי״, ואחריו י

 ״(ב) הפרשי הצמדה וריבית שיש לשלם לפי סעיף קטן (א) ולא שולמו
 תוך 30 ימים מיום שהוחזר העודף, ייראו כסכום עודף הנושא הפרשי הצמדה

״;  וריבית כאמור בסעיף 97א מתום התקופה האמורה.

 (9) בסעיף 106, בגוף הסעיף ובכותרת השוליים, במקום ״ריבית והפרשי״ יבוא
 ״הפרשי״.

 7 ם״ח התשמ״א, ע2׳ 38.

23.2.1984 , ׳ באדר א׳ התשמ״ו  ספר .החוקים 1107, נ



 16. בחוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי״ב—1952 א —

;  (1) בסעיף 10א, אחרי ״97״ יבוא ״97א״

א: בו  (2) במקום סעיף 11 י

׳זקיפת תשלומים 11. על סכום ששולם בידי החייב במס על חשבון סכומים שונים שהוא  ׳

 חייב בהם על פי חוק זה יחולו הוראות סעיף 103 לחוק מס ערך מוסף,
 התשל״ו—1975, בשינויים המחוייבים לפי הענין.״

ב קודם  לחו

 17. בסעיף 6א לחוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר. או בחסר), התשכ״ח—968נ 9
 במקום ״97״ יבוא ״97, 97א״.

ז זווק מס קי  תי
ת ו ר ו ח ס ה ( י נ  ק

 ושירותים)

ן חוק  תיקו
 מסים עקיפים

 (מס ששולם
 ביתר או בחסר)

 18. (א) תחולתו של סעיף 1 לגבי שנת המס 1984 ואילך.

 (ב) תחילתו של סעיף 2 מיום תהילתם של כללים שיותקנו, לענין האמור בו,
 לפי סעיף 67א לפקודה,

לך;  (ג) (1) תחולתו של סעיף 3 (1) ו־(3) לגבי שנת המס 1984 ואי

 (2) תחולתו של סעיף 3 (4) לגבי שנת המס 1980 ואילך.

 (ד) תחולתם של סעיפים 4 ו־5 לגבי קיצבאות המשתלמות לגבי שנת המס 1984
 ואילך.

 (ה) תחולתו של סעיף 6 לגבי ריבית ששולמה ביום י״ ח בניסן התשמ״ג (1
 באפריל 1983) או לאחריו.

 (ו) תחולתו של סעיף 7 לגבי שנת המס 1983 ואילך.

 (ז) תחולתו של סעיף 9 לגבי מכירות שנעשו ביום כ״ ח באדר ב׳ התשמ״ד (1
 באפריל 1984) או לאחריו.

 (ח) תחולתם של סעיפים 10 ו־ 11. לגבי דו״חות או תשלומים לשנת המס 1983
 ולשנות המס שלאחריה.

 (ט) (1) סעיפים 12, 13 ו־14 יחולו לגבי סכומים שישולמו על חשבון חוב מם
 החל ביום כ״ ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) ;

 (2) לענין סעיפים 12, 13 ו־14, סכומי ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו
ן עד יום כ״ז באדר ב׳ התשמ״ד (31 במרס 1984) בשל מם  על פי כל די
 ששולם עד היום האמור, ולא סולקו עד היום האמור, ייראו, לענין גביה
 וחישוב הפרשי הצמדה וריבית, כמס שמועד תשלומו ביום כ״ח באדר ב׳

 התשמ״ד (1 באפריל 1984).

 (י) (1) תחולתו של סעיף 15 (2) לגבי כל סכום ששולם אחרי כ״ח בניסן
י  התשמ״ד (30 באפריל 1984) גם אם שולם על חשבון חוב שנתהווה לפנ

ר;  היום האמו

ה ל ו ח  תחילה, ת
 והוראות מעבר

 8 ס׳׳ח .התשי״ב, עמ׳ 344.
 9 ס״ח התשכ״ח, עמי 156.

ר החוקים 1107, כ׳ באדר א׳ התשמ״ד, 23.2.1984 פ  62 ס



 (2) תחילתם של סעיף 15 (3) לגבי סעיף 97א ושל סעיף 16 (1) — מיום
 כ״ ט בניסן התשמ״ד (1 במאי 1984), ואולם לגבי הפרשי הצמדה וריבית
 שהצטברו ולא סולקו עד יום כ״ ח בניסן התשמ״ד (30 באפריל 1984) —

גור;  יחולו סעיפים אלה מיום תשלום המס ששולם בפי

 (3) תחילתו של סעיף 15 (3) לגבי סעיף 97ב — מיום כ״ט בניסן התשמ״ד
 (1 במאי 1984), ואולם לגבי סכום ששולם ביתד ולא הוחזר עד יום כ׳יח
ד (30 באפריל 1984) — יחול הסעיף מיום ששולם הסכום ״ מ ע ת  בניסן ה

 ביתר;

 (4) תחולתם של סעיף 15 (4) וסעיף 16 (2) לגבי סכום ששולם אחרי יום
ר;  כ״ ח בניסן התשמ״ד (30 באפריל 1984), גם אם החוב נוצר לפני היום האמו

 (5) תחולתו של סעיף 15 (5) לגבי עודף או יתר שנוצרו לאחר יום כ״ח
 בניסן התשמ״ד (30 באפריל 1984).

 (יא) תחולתו של סעיף 17 לגבי כל סכום ששולם על חשבון חסר אחרי יום כ׳׳דו
י כן.  בניסן התשמ״ד (30 באפריל 1984) גם אם היתד. חובה לשלמו לפנ

ד ג ר ו א ־ ן ה ל כ א ג ר י י מ י ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר!

ם ה ר צ ו ג י י  ח
נה  נשיא המדי

 תוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראת שעה), התשמ״ד-1984 *

 (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה 1 (להלן — הפקודה),
 זולת אם יש בחוק זה הוראה מפורשת אהדת;

 (2) ״התקופה הקובעת״ — התקופה שמיום 1 בפברואר 1984 עד יום 31 במרס
; 1985 

 (3) ״הכנסה חבת היטל״ — אותו חלק של ההכנסה החייבת, למעט ריווח הון —

ת אלף ת המס 1983 — העולה על שלושה מיליון ושלוש מאו נ  (א) ׳לגבי ש
ם;  שקלי

 (ב) לגבי שנות מס שלאחר שנת המס 1983 — העולה; על הסכום האמור
 בפסקת משגה (א,), כשהוא מותאם לעליית המדד על פי סעיף 120ב לפקודה,

 כאילו הוא תקרת הכנסה שהותאמה לאחרונה ב־1 ביולי 1983 ;

 לגבי תלקי תקופות שומה תהיה הכנסה חבת היטל חלק יחסי מסכום ההכנסה
ה (א) ו־(ב), לפי הענין, כיחס מספר החדשים שבחלק תקופת  האמור בפסקאות משנ

 הדיווח למספרי החדישים שאליהם מתייחס הדוי״ח.

רסמו בה״ח ר פו ב ס אר 1984); הצעת החוק ודברי ה ת ביום י״א באדר א׳ התשמ״ד 141 בפברו ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 ׳1651, התשמ״ד, עמי 78.

וסח חדש 6, עמ׳ 120. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די
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 2. (א) יחיד שבתקופה הקובעת הייתה לו הכנסה חבת היטל, ישלם היטל בשיעור
 של 10% מהמם המתחייב על פי שיעורי המס החלים עליו לגבי ההכנסה חבת ההיטל.

 (ב) הכנסה מסוג שחלים עליו שיעורי מם מיוחדים, יראוה לענין הכללתה בהכנסה
לא לעניו שיעור המס הוזל עליה, באילו היא כלולה בשלב הגבוה ביותר  חבת היטל, ו
ישום; היו לנישום סוגי הכנסה שחלים עליהם שיעורי מם מיוחדים  בסולם הכנסתו של הנ

ן תחילה ההכנסות ששיעורי המס עליהן הם הגבוהים ביותר.  שונים, יובאו בחשבו

 (ג) הוראות הפקודה יחולו על ההיטל כאילו היה מס.

 3. שר האוצר מטונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ם ה ר צ ו ג י י  ח
נה  נשיא המדי

 תוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה), התשמ״ד-984 ן *

 1. בחוק זה —

נח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה נ (להלן — הפקודה),  (1) תהא לכל מו
 זולת אם יש בחוק זה הודאה מפורשת אחרת;

 (2) ״התקופה, הקובעת״ — התקופה שמיום 1 בפברואר 1984 עד 31 במרס 1985 ;

 (3) ״׳היום הקובע״ ~ היום המפורט להלן לגבי כל חלק מן התקופה הקובעת
:  האמור לצדו

 (א< 1 בפברואר 1984 — לגבי חלק משנת המס 1983 או מתקופת שומה
 מיוחדת לשנת המס 1984 שהתחילה לפני היום האמור;

 (ב) היום הראשון של תקופת שומה מיוחדת אחרת לשנת המס 1984 או
; ן י  לשנת המס 1985 — לגבי אותה תקופת שומה או חלק ממנה, לפי הענ

 (ג) 1 באפריל 1984 — לשנת המס 1984.

י 2. (א) על אף האמור בסעיף 116 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ת— ש  מס הכנסה ב

ד שביום הקובע זכאי על פי הפקודה לנקודות קיצבה , ובסעיף 9ב לפקודה, יחי ה 1968 2 ב צ י ת ק י י ו ק  נ

ת המס או בתקופת השומה המיוחדת שהיום ש לו בשנ י  בשל לא יותר משלושה ילדים ו
יבת ששיעור המס התל עליה הוא 50% או יותר (להלן  הקובע מתייחס אליה הכנסה חי
 בסעיף זה — הכנסה שולית) — סכומי׳ נקודות הקיצבה שהוא זכאי להן בשל כל אחד

ה״ח אר 1984); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו נ ת ביום י״א באדר א׳ התשמ״ד 141 בפברו ס נ כ נתקבל ב . * 
 1651, התשמ״ד, עמ׳ 79.

י מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120. נ  1 די
 2 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.
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יבת י ילדיו הראשונים, בשל התקופות המתייחסות ליום הקובע, ייחשבו כהכנסה החי  משנ
בלבד —  במם, ו

 (1) שהכנסה כאמור לא תובא: בחשבון לעניין ניכוי כלשהו המחושב כשיעור
בת: י  מההכנסה החי

 (2) שימי שסכום ההכנסה השולית שלוי נמוך מסכום נקודות הקיצבה
יב בו בשל נקודות הקיציבה שווה לסכום  האמורות, יהא; סכום המס שהוא חי

 המם על הכנסתו השולית.

 (ב) כל המשלם אוי אחראי לתשלומה של הכנסת עבודה למי שזכאי לנקודות'
 קיצבה שלפי סעיף קטן (א) רואים אותן כהכנסה, ינכה׳ מהכנסת העבודה שהוא משלם
 את המם החלי על סכומי נקודות הקיצבה כאילו היו הכנסת עיבודה שהוא משלם; הודאה זו

 תחול גם עלי המדינה.

 (ג) מי שזכאי לנקודות קייצביה׳ שיחל לגביהן סעיף קטן (א) ולא חלה לגביהן
מה ת המס 1983, ואם יש לו תקופת שו  חובת ניכויי במקור, ייווסף להכנסתו החייבת לשנ
 מיוחדת לשנת המס 1984 שהתחילה לפני 1 בינואר 1984 — להכנסתו׳ החייבת לשינת
 המם 1984, בנוסף ׳לסכום נקודות הקיצבה, שיש להוסיף ׳ליפי סעיף קטן (א), גם סכום
: לגבי כל חודש שיבשלו שולמו נקודות קןצבה —  התיאום שלי נקודות הקיציבה כלהלן
 סכום נקודות הקיצבה כשהוא מוכפל׳ בשיעור עליית המדד מן המדד שיפורסם באותו
ת המוס האמורה או לפני סוף תקופת השדמה נ נה ליפני סוף ש  חודש עד המדד שפורסם לאחרו

 ׳המיוחדת לשינת המס 1983 או 1984, לפי הענין.

״ ח שהגיש לפי סעיף 131 די  (ד) נישום שיחל עליו סעיף קטין (א), !ולא כליל׳ י
מה להוסיפו לדוי״ח;  לפקודה את נקודות הקיציבה שרואים אותן כהכנסה, רשאי פקיד השו

ת גם לאחד׳ ההוספה האמורה.  ויראו את הדו״ח כשומה עצמי

ו בשנות המם  (ה:), לעגין קביעת המקדמות שיל נישום שסעיף קטן (א) יחול לגבי
 1984 או 1985, ולא תלה לגביי סכומי נקודות הקייציבה שהוא זכאי׳ להן חובת ניכויי במיקוד,

 יווסף לסכום המקדמות שהוא הייה חייבי בו —
 (1) ! לגביי שינת המס 1984, למעט תקופה שסעיף קטין (ג) מתייחם אליה —:
י ילדים ראשוניים,  סכום השווה לסכום נקודות הקיצבה בשל כל אחד משנ

 לחודש המתחיל באמצע תקופת השומה לשנת המים 1983, כפול ב־15;

 (2) לגבי שינת הימם 1985 — חלק יחסי׳ מסכום השווה לסכום נקודות
י ילדים ראשונים, לחודשי המתחיל באמצעי תקופת  הקיציבה בשלי כל אחד משנ
 השומה לשנת המס 1984, כפול ב־15, כיחס מספר החדשים המתייחסים

 לשנת המם האמורה והכלולים בתקופה הקובעת ל־12.

 (יו) נציב מס הכנסה יפרסם ברשומות הודעה, עילי הסכומים שיש להוסיף לסכום
 המקדמות כאמור׳ בסעיף קטן (ה).

ת ו נ ק ת  3. שר האוצר ממונה׳ על ביצוע חוק זה והוא רשאי׳ להתקין תקנות לביצועו. ביצו>« ו

ד ג ר ו א ־ ו ה ל כ א ג ר י י מ י ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שרי האוצר׳

ג ו צ ר ם ה י י  ח
נה  נשיא המדי
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 חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ״ד-1984 *

 1. בחוק זה —

; ת פ ס ו ת ב  ״קיצבה״ — תשלום חדשי המשולם לפי אחד החוקים ש

נו קיצבה, המשולם לפי אחד החוקים שבתוספת, למעט תגמול  ״מענק״ — תשלום שאי
 לפי הכנסה;

 ״תגמול לפי הכנסה״ — תשלום המשולם לפי אחד החוקים שבתוספת ושהבסיס לחישובו
; כאי  הוא הכנסתו של הז

 ״רשות מוסמכת״ — רשות שנקבעה לפי אהד החוקים שבתוספת לדון ולהחליט בתביעה
 או בבקשה לקבלת קיצבה או מענק או תגמול לפי הכנסה;

; ם ו ל ש ת  ״שיעור מעודכן״ — שיעור הקיצבה שבתוקף בחודש שקדם ליום ה

 ״שיעור מקורי״ — שיעור הקיצבה שהיה בתוקף בתקופה שבעדה משולמת הקיצבה;

 ״בן זוג״ — לרבות מי שידוע בציבור כבן זוג;
 ״שכר ממוצע״ — כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 1

 (להלן — חוק הביטוח הלאומי);

 ״יום התביעה״ — היום הראשון בחודש שבו התביעה או הבקשה הוגשה בפועל לרשות
 המוסמכת;

 ״יום התשלום״ — היום שבו נשלח שיק לזכאי לפי מען שמסר או זוכה חשבונו בבנק או
 הועמד סכום כסף לרשותו בדרך אחרת;

 ״הכנסה חדשית ממוצעת״ — הכנסת הזכאי והכנסת בן זוגו מן המקורות המפורטים
, במשך שלושת החדשים שקדמו למועד החלטת הרשות  בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה 2

 המוסמכת, מחולקת ב־3.

 2. (א) על קיצבה המשולמת בעד תקופה שבין יום התביעה לבין יום התשלום יחולו
:  הוראות אלה

 (1) קיצבה המשולמת תוך שלושה חדשים מיום התביעה — תשולם
 בשיעור המקורי;

 (2) קיצבה המשולמת לאחר שחלפו שלושה חדשים מיום התביעה, אך
 בטרם חלפו 24 חדשים — תשולם בשיעור המעודכן בעד התקופה המתחילה

ם;  ביום התביעה ומסתיימת באחד לחודש שבו חל יום התשלו

 (3) קיצבה המשולמת לאחר שחלפו 24 חדשים מיום התביעה — תשולם
 בשיעור המעודכן בעד תקופת 24 החדשים שמיום התביעה ובשיעור המקורי

 בעד יתרת התקופה.

 (ב) קיצבה המשולמת בעד תקופה שקדמה ליום התביעה תשולם בשיעורה
 המקורי.

ה 3. (א) (1) היה הזכאי לקיצבה נכה שדרגת נכותו 50% או יותר אך פחות מ־75% ב צ י י  חישוב י
 במקרים מיוחדים . ז , > ,

נה עולה על 150%  ואין לו בן זוג או ילדים והכנסתו החדשית הממוצעת אי

ב קיצבה  חישו
למת באיחור  ««שו

ר 1984); הצעת החוק ודברי ד,סבר פורסמו בה״ח א ו ר ב פ ת ביום י״א באדר א׳ התשמ״ד (14 ב ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 1589, התשמ״ב, עמי 232.

 1 ס״ת התשכ״ח, עמי 108.
נת ישראל, נוסה חדש 6, עמ׳ 120.  2 דיני מדי
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ת פ ו ק  קיצור ת
י צו  פי

 חישוב מענק
 המשתלם באיחור

י פ  התשלום — סו

ת חוק ל ו ח  אי ת
קת ריבית  פסי

 והצמדה

ת ו נ ק ת  ביצוע ו

 מן השכר הממוצע או יש לו בן זוג או ילד וההכנסה החדשית הממוצעת
 אינה עולה על 200% מן השכר הממוצע, ייקראו לגביו פסקאות (2) ו־(3)

;  שבסעיף 2(א) כאילו במקום ״24 חדשים״ נאמר בכל מקום ״36 חדשים״

 (2) היה הזכאי לקיצבה נכה שדרגת נכותו 75% או יותר והתקיימו בו
 התנאים האמורים בפסקה (1), ייקראו לגביו פסקאות (2) ו־(3) שבסעיף

 2(א) כאילו במקום ״24 חדשים״ נאמר בכל מקום ״48 חדשים״.

 (3) על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2), לא יחול תנאי ההכנסה לגבי מי
 שזכאי לקיצבה בשל נכותו לפי חוק הביטוח הלאומי.

 (ב) השר יקבע בתקנות איזה שכר ממוצע יובא בחשבון לענין סעיף זה, אם חל
נוי בשכר הממוצע במשך שלושת החדשים שלפיהם מחושבת ההכנסה ההדשית  שי

 הממוצעת.
 (ג) לענין סעיף זה, ״דרגת נכות״ — דרגת הנכות שנקבעה לזכאי לקיצבה

 על פי החוק שלפיו משולמת הקיצבה.

 4. הרשות המוסמכת רשאית לקבוע כי לא תשולם קיצבה בשיעור מעודכן כאמור
 בסעיפים 2(א) ו־3, או כי תשולם כאמור בעד תקופה קצרה מן האמור בהם, אם נוכחה
 שהתובע גרם לעיכוב ההכרעה בתביעתו בכך שלא מסר לרשות המוסמכת ידיעות
 ומסמכים שהיו •ברשותו לאחר שנדרש לעשות כן או שנמנע מלשתף פעולה עם הרשות

 המוסמכת בכל דרך אחרת שנדרשה להכרעה בתביעתו או לביצוע תשלום הקיצבה.

 5. לא שולם מענק תוך שלושה חדשים מיום התביעה, ישולם המענק לפי השיעור
 שבתוקף ביום התשלום.

 6. שולמו קיצבה או מענק בשיעור מעודכן כאמור בסעיפים 2, 3 או 5 ולאחר מכן
 שונה שיעורם בתוקף למפרע, לא ישולמו לגביהם סכומים נוספים לפי החישוב האמור

 בסעיפים 3,2 או 5.

 7. החלטת הרשות המוסמכת לפי חוק זה כמוה, לענין ערעור, כהחלטה שניתנה לפי
 חוק שבתוספת.

 8. חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א—1961 י:, לא יחול לענין קיצבה, מענק
 ותגמול לפי הכנסה.

 9. (א) שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 (ב) השר הממונה על ביצוע חוק שבתוספת רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר —

 (1) חישוב קיצבה המשולמת באיחור, אם לפני כן שולם לתובע חלק מן
 הקיצבה, כמקדמה, כמילווה, או בכל דרך אחרת;

 (2) מתן פיצוי בעד איחור בתשלום של תגמול לפי הכנסה, בדרך של
 ריבית, בדרך של הצמדה למדד המחירים לצרכן או לשכר הממוצע, או בכל

 דרך אחרת;

 (3) הוראות משלימות בדבר חישוב ההכנסה החדשית הממוצעת וכן בדבר
; צעת  הכנסות שלא יובאו בחשבון לענין חישוב הכנסה חדשית ממו

 3 ס״ח התשכ״א, עמ׳ 191.
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 (4) כללים למתן פיצוי בעד איחור בתשלום קיצבה, מענק או תגמול לפי
עה;  הכנסה, שלקבלתם לא נדרשת הגשת תבי

 (5) כללים למתן פיצוי בעד איחור בתשלום קיצבה, מענק או תגמול לפי
 הכנסה לאחר שהתשלום חודש אחרי הפסקה שנגרמה שלא בשל מעשה או

; כאי  מחדל של הז

 (6) כללים למתן פיצוי בעד איחור בתשלום קיצבה, מענק או תגמול לפי
 הכנסה למי שהוראות סעיפים 68ג(א) או 82ג(א) לחוק הביטוח הלאומי

 חלות עליו.

< 10. שר האוצר רשאי, בצו, להוסיף חוק לתוספת, בהסכמת השר הממונה על ביצוע י ב ח  ייי'
 אותו חוק ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

׳ 11. (א) חוק זה יחול אף אם התביעה או הבקשה לתשלום קיצבה, מענק או תגמול ד י י ח  ח

 לפי הכנסה הוגשו לרשות המוסמכת לפני יום תחילתו.

 (ב) הוראות סעיפים 2, 3, 5 ו־9(ב) לא יחולו על קיצבה, מענק או תגמול לפי
י יום תחילתו של חוק זה.  הכנסה, ששולמו לפנ

ד (1 במרס 1984).  12. תחילתו של חוק זה ביום כ״ז באדר א׳ התשמ״

 תוספת
 (סעיף 1)

 (1) חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט—1949 * ;

 (2) חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י—1950 5;

; 8  (3) חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד—1954

;  (4) חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז—1957 ז

;  (5) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—1959 [נוסח משולב] 8

 (6) חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכי׳ח—1968 ;

;  (7) חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל—1970 9

 (8) חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל״ב—1972 ״••נ;

; 1 1  (9) חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א—1980

; 1 2  (10) חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ״א—1981

 (11) חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ״א—981! 13.

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה

 תתילד.

, עמי 126.  9 סייח התש״י
 10 מ״ח התשל״ב, עמי 87.
 11 ס״ח החשמ״א, עמ׳ 30.

 12 ס״ת ד,ו1שמ״א, עמי 163,
 13 סייח זזתשמ״א, עמ׳ 65.

 4 ס״ח התש״ט, עמ׳ 13.
 5 ס״ח התש־״י, עמ׳ 162.

 6 סייח התשי״ד, 8מ׳ 76.
 ד ס״ח התשי׳׳ז, עמ׳ 103.

 8 0״ח דותשי״ט, עמי 276.
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 חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-984ו *

ות  1. הממשלה מורשית בזה ללוות, בשם המדינה, מילווה קצר מועד, ולהוציא למטרה זן הרשאי• ללו
 איגרות חוב, ובלבד שסך כל יתרת חמילווה במחזור לא תעלה על 10,000 מיליון שקלים.

ת שי ו  2. איגרות החוב יהיו רשומות על שם ויוצאו בסדרות. סדר
 איגרות חוב

ם וערובה  3. הסכומים המשתלמים לפי איגרות החוב וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה תשלו
 ישולמו מתוך הכנסותיה הכלליות של המדינה ומתוך נכסיה.

ר  4. הממשלה תמכור את איגרות החוב לבנק ישראל בלבד. מכירה במקו
ק ישראל נ ב  ל

ה ארעית מ ד ק  5. איגרות החוב שיהיו בבעלות בנק ישראל ייחשבו כמקדמה ארעית לפי סעיף 45 מ
 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 1,

ת ו ל ו ע  6. בנק ישראל ימכור את איגרות החוב לציבור ויקנה אותן ממנו, כל אימת שהדבר פ
ות יטרי נ ם מו ת ו ע מ ש מ  נחוץ לדעת נגיד בנק ישראל להרחבתם או לצמצומם של אמצעי התשלום כ

 בסעיף 35 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954, וכדי למלא את תפקידי בנק ישראל
 המפורטים בסעיף 3 לחוק האמור.

ת תנאים ע י ב  7. (א) שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת (להלן — הועדה), יקבע ק
ת י י י י פ ג ו ם  בתקנות עניינים אלה לגבי כל סוג סדרות של איגרות חוב — י

; ן נ ו  (1) התקופה אשר לה יוצאו איגרות החוב ודרכי פדי

 (2) המחיר שבו יימכרו איגרות החוב לבנק ישראל או הרשאה לשר האוצר
 או למי שהוא הסמיך לקבוע את המחיר בתוך טווח מחירים, הכל בין בשוויין

; ו נ  הנקוב ובין בפחות או ביותר ממ

 (3) נוסחן של איגרות החוב.

 (ב) שר האוצר, באישור הועדה, רשאי לקבוע בתקנות לגבי כל סדרה או סוג
: ה ל  של סדרות הוראות בעניינים א

 (1) סוגי בני אדם אשר להם ניתן למכור את איגרות החוב או שיהיו
 רשאים לרכשן, לרבות המטרות שלשמן רשאי אותו סוג בני אדם למכור

; ב ו  או לרכוש את איגרות הח
 (2) פטור ממס, כולו או חלקו, על ההפרש שבין השווי הנקוב של איגרות
 החוב לבין מחיר המכירה הראשונה של אותה סדרה על ידי בנק ישראל;
 אין בקביעה כאמור כדי לפגוע באמור בסעיף 20 לחוק מס הכנסה (מיסוי

.  בתנאי אינפלציה), התשמ״ב—1982 2

ם י א נ ת ת ע י ב  :8, (א) שר האוצר או מי שהוא הסמיך יקבע לגבי כל סדרה של איגרות חוב ק
ה י י ס : י  עניינים אלה

ו בה״ח מ ס ר ו ר פ ב ס ק ודברי ה ר 1984); הצעת החו א ו ר ב פ ת ביום י״א באדר א׳ ,התשמ״ד (.14 ב ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 1660, התשמ״ד, עמי ל13.

 1 ס״ח התשי׳׳ד, עמ׳ 192.
 2 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 234.
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 (1) סוג הסדרה;

 (2) יום הוצאתה;

ב;  (3) השווי הנקוב של איגרות החו

ב;  (4) סך כל שוויה הנקו

ב;  (5) מועדי פדיון איגרות החו

 (6) אם נקבע מחיר של סדרה בתוך טווח של מחירים — המחיר שנקבע.

 (ב) הודעה על קביעה כאמור תפורסם ברשומות תוך 25 ימים מיום הוצאת
 הסדרה.

 9. שר האוצר, באישור הועדה, רשאי להגדיל בצו את הסכום הנקוב בסעיף 1, עד
 לסכום של 20,000 מיליון שקלים.

 הגדלת סכום
 הטילווה

 המינהלד, 10. הנהלת ענייני המילווה תהיה בידי בנק ישראל (להלן — המינהלה).

 11. (א) המינהלה תנהל פנקס שבו יירשמו שמותיהם ומעניהם של בעלי איגרות החוב
 ושוויין הנקוב של איגרות החוב שבבעלותם.

 (ב) הפנקס ישמש ראיה לכאורה לכל ענין הרשום בו.

ס איגרות ק נ  פ
ב  החו

 12. איגרות החוב ניתנות להעברה, בכפוף לכל הגבלה שתיקבע לפי סעיף 7 (ב)(1),
ר והנעבר: כתב ההעברה יימסר למינהלה והיא תרשום  בכתב העברה חתום בידי המעבי

 בפנקס את ההעברה.

גרות ת אי ר ב ע  ה
ב  חו

 13. המינהלה רשאית, על אף האמור בחוק זה, לנהל רישום של איגרות חוב שנרכשו
 או שהועברו, בלי להוציא את איגרות החוב.

,  14. (א) על אף האמור בסעיף 6 לחוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ״ב—1982 8

 מכירת איגרות החוב תהיה פטורה מן ההיטל לפי פרק א׳ לחוק האמור.

 (ב) איגרות החוב והעברתן פטורות ממס בולים.

 רכישה ללא
 הוצאת איגרות

ב  חו

 פטורים

 15. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו.

ת ו תקנ  ביצוע ו

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג  י
 שר האוצר!

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

 ח: י י ם ה ר צ ו ג
נה  נשיא המדי

 3 פ״ח התשמ״ב, עמי 180.
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