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דת מם הכנסה (מסי־ 25), תשל׳׳ז-1977 *  חוק לתיקון פקו

(להלן ~ הפקודה) -  תיקון סעיף 1 1, בסעיף ו לפקודת מס הכנסה י

 (1) בהגדרת ״הכנסה מיגיעה אישית״, בסופה יבוא:

 ״(5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות:

 (6) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה מהקיצבאות האמורות
 בפסקאות (1) עד (4):״

בן תעודת השתתפות בהן״,  (2) בהגדרת ״מילוות מועדפים״, בסופה יבוא ״ו

 תיקון סעיף 3 2, בסעיף 3 (ח) לפקודה, בפסקה (1), אחרי ״זכות לפטור״ יבוא ״למעט פטור שניתן

 על הריבית עצמה, לזיכוי״, ובסופה יבוא ״הוראה זו לא תחול על אותו חלק מריבית צבורה
 שמקבלת קופת גמל פלונית, אשר נצבר בידיהן של קופות גמל אחרות, כל עוד יש רציפות
 במכירה מקופת גמל אחת לשניה: לענין זה, ״קופת גמל״ - קופת גמל פטורה ממס לפי

 סעיף 9(2)״.

ף 8 3, בסעיף 8 לפקודה — י ע  ״יקיז פ

ל ריווח הון שחל עליו סעיף 102. ולא״ — ע , המלים ״  (1) בסעיף קטן(ב)
 יימחקו;

 (2) סע־ף קטן(ג) יסומן (ד) ולפניו יבוא:

 ״(ג) לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן,
 לענין חישוב סכום המם החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:

 (1) הפרשי שכר - בשנים שאליהן הם מתייחסים, אך לא
 יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו;

 (2) דמי פדיון חופשה שקיבל עובד - בחלקים שנהיים
 שווים תוך תקופה שאינה עולה על שש שנות מס המסתיימות

 בשנה שבה נתקבלו, אך לא ייתר משנות עבודתו:

 (3) הכנסה מיגיעה א״שית כאמור בפסקאות (5) או (6)
 להגדרתה שבסעיף 1 — בחלקים שנתיים שווים בשנות הע
 בודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות
 י  לקיצבה, לפי הענין, אך בלא יותר משש שנות המס המסתי
ן הק־צבה: אולם ו ו  מות בשנה שבה נתקבלו המענק או הי
 רשאי הנציב, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה
 אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום

 מקדמה.״:

 (3) בסעיף קטן(ד), כרישה, אחרי ״לפי סעיף זה״ יבוא ״או לפי סעיף
(3) 0 ) ן ט  9א(ד)״, ובסופו יבוא ״ובלבד שאם שילם כדין מקדמה על פי סעיף ק
 או סעיף 9א(ד) או אם נוכה מס במקור לפי סעיף 164 ־־ יראו את סכום המק־

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ו באדר תשל׳יז(16 במרס 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1268, תשל״ז
 עמי 38.

 1 דיני מדעת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; מ״ח תשל״ו, עמי 156.
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 דמה ששולם או את סכום המס שנוכה, כאמור, המתייחסים לשנים שלאחר
 הפטירה, כסכום המס המגיע״.

 4, בסעיף 9 לפקודה - תיקון סעיף 9

 (1) בפסקה (5), האמור ברישה יסומן כפסקת משנה(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) היתה ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה כאמור נמוכה
 מ־36,000 לירות או שלא היתה לו הכנסה כאמור, תהיה פטורה ממס
 גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 36,000 לירות:״

 (2) אחרי פסקה (6) יבוא:
 ״סכומים להחזקת (6א) סכומים שנכה ברגליו מקבל על פי דין להחזקת רכבו:

 רכב לנכה רגלים

 קיצבאות לעובדי (6ב) קיצבאות המשתלמות מאת המדינה בשל עבודה בממ־

 ממשלת א״י שלת ארץ ישראל;״

 (3) (א) בפסקה (7א)(א), אחרי פרט (3) יבוא:

 ״(4) (א) עובד שעם פרישתו ממעבידו עמדו לזכותו בקופת גמל
 לפיצויים כספים המיועדים למענק פרישה או שקיבל מענק
 פרישה, ובעת פרישתו הודיע לנציב כי הוא בוחר בהחלת
 הוראות פרט זה, לא יראו את הסכומים שהשאיר בקופת גמל
 לפיצויים או שהפקיד מיד עם פרישתו בקופת גמל כזו, כאילו
 נתקבלו בידו, אם תוך שנה מפרישתו החל בעבודה אצל
 מעביד אחר המשלם בעדו תשלומים לפיצויים לאותה קופת

 גמל;

 (ב) נתקיים האמור בפרט־משנה(א), והעובד פרש לאחר
 מכן מעבודתו אצל מעביד אחר בלי שנתקיימו בו הוראות
 פרט־משנה (א) (להלן — המעביד האחרון), יחולו לגביו

 פרטים (1) עד (3) בכפוף להוראות אלה:
 מ) תקופות עבודתו אצל המעבידים השונים שכללו
 פרישות רצופות כאמור בפדט־משנה(א) יצורפו,
 ויראוהו כאילו עבד במשך כל שנות עבודתו האמורות

 אצל המעביד האחרון:
 (11) הסכומים העומדים לזכותו בקופת הגמל לפיצויים,
 בעת פרישתו מהמעביד האחרון, שמקורם במענקים
 בשל פרישות כאמור בפרט־משנה (א), לרבות ריבית,
 הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליהם (להלן בפרט
 זה - רווחים על מענק), ייחשבו כחלק ממענק הפרישה

 של המעביד האחרון;

 (ג) עובד אשר בעת פרישתו כאמור בפרט־משנה(א) קיבל
 חלק ממענק הפרישה שנצטבר לזכותו יהיה חייב במם על

 הסכום שקיבל;
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 (ד) עובד שבחד בהחלת הוראות פרט זה רשאי לחזור בו
ים, ואם חזר בו כאמור יראו את הרווחים  מבחירתו תוך שנתי
 על המענק כחלק מהמענק: בכפוף לאמור, כל סכום שמשך
יים לפני פרישתו מהמעביד האחרון,  מקופת גמל לפיצו
 ושמקורו במענקי פרישה באמור בפרט־משנה(א) והרווחים

 עליהם — חייבים במס:

 (5) על אף האמור בסעיף 164, יהא מי שמשלם מענק פרישה
 הפטור על כי פרט(4) פטור מחובת ניכוי המם, ובלבד שקיבל על כך

ב הסמיך לכך:״  אישור מהנציב או ממי שהנצי

 (ב) בפסקה (7א) האמורה, אחרי פסקת משנה(ו) יבוא:

 ״(ז) בכפוף לאמור בפסקת משנה(א)(1-) (א), רואים
 מענק הון עקב פרישה וכן מענק הון עקב מוות כמענק
 שנתקבל גם אם נשאר מופקד בקופת גמל: הוראה זו לא
 תחול על סכומים העומדים לזכותו של עובד שפרש
 בקופת גמל לקיצבה, אם בעת פרישתו הודיע לנציב
 על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קיצבה:
 הודיע כאמור ולאחר מכן משך את הכספים שלא כקיצ־
 בה, ייחשב - בכפוף לפסקה (17) - כל הסכום, כולל
 ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליו, כמענק

 פרישה:״

 (4) בפסקה (14) (ב), בסופה יבוא ״הפטור על פי פסקה זו לא יחול על הפרשי
 שער שהם עצמם הכנסה לפי סעיף 2 (1) בידיו״:

 (5) בפסקה (19) -

 (1) בפסקת משנה (1), במקום ״שאיננו״ יבוא ״למעט״ ובסופה יבוא
 ״שהפרמיה לביטוחו לא הותרה למבטח כהוצאה״:

 (2) בפסקת משנה (2), במקום ״פסקה (7א)״ יבוא ״פסקאות (7א) או
 (17)״;

 (6) בפסקה (20) —

 (1) כותרת השוליים תהיה ״הנחות ומתנות ממעביד לעובדו״:

 (2) בסופה יבוא:
 ״(ג) מתנות שקיבל עובד ממעבידו בסכום כולל שאינו עולה על

 175 לירות לשנה:״

 (7) בסופו יבוא:

 (22) דמי מזונות שמקבלת גרושה מבעלה לשעבר או שמקבלת מבעלה
 אשה החיה בנפרד ממנו, ודמי מזונות בעד ילדים שמקבלת אשה מאביהם
 או תשלום שמקבלת אשה, לרבות בשל ילדיה, מהמוסד לביטוח לאומי

 על פי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ב—1972 2;

, ע«׳ 87. ב י  2 ם״ח תעל
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 (23) (א) שיעור מקיצבה שמקבל אדם על פי הסכם למתן עזבון בחיים
 לקרן קיימת לישראל, לקרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל

 או לכל מוסד אחר שקבע שר האוצר, כמפורט להלן:

 (1) אם לנותן העזבון בחייט לא מלאו 50 שנה בעת נתינתו—
:50% 

 (2) אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן 50 שנה אך
 לא מלאו לו 60 שנה - 60%;

 (3) אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן 60 שנה אך
 לא מלאו לו 70 שנה - 75%;

 (4) אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן 70 שנה אך
 לא מלאו לו 80 שנה - 80%;

 (5) אם בעת נתינת העזבון בחיים מלאו לנותן 80 שנה -
;90% 

 (ב) הפטור שלפי פסקת משנה(א) הוא במקום הפטור שלפי
 סעיף 9ב, ונותן העזבון לא יהא זכאי לזיכוי או לניכוי לפי כל דין בשל

 מתן אותו עזבון בחיים.״

 סכומים על פי
 הסכם עזבון

 בחיים

 5. בסעיף 9א לפקודה, בכל מקום כמקום ״2800״ יבוא ״4800״, ובסעיף קטן נב) במקום תיקון סעיף 9א
 ״28״ יבוא ״48״.

 6, בסעיף 17 לפקודה, פסקה (12) תסומן (14) ולפניה יבוא: תיקון סעיף 17

 (12) דמי שכירות ששילם עובד בעד דירה ששכר בישראל במקום שאליו
 הועבר לרגל תפקידו, במשך שנה מיום שהועבר כאמור; דמי שכירות
 אלה יותרו לניכוי רק מדמי השכירות שהוא מקבל בשל השכרת דירת

 הקבע שלו באותה תקופה;

 (13) (א) סכומים ששילם נישום בעד לינה או שכירת דירה באזור
 שנקבע כשטח פיתוח על פי סעיף 11, אשר בו עובד הגישום דדך
 קבע אך אינו גר בו עם משפחתו שעמה היה גר אילולא עבד שם!
 (ב) שר האוצר רשאי לקבוע את תקרת הסכום שיותר לניכוי

 על פי פסקת משנה (א) ואת תקופת הניכוי;״.

 ״דמי שכירות
 שמשלם עובד

 המועבר זמנית

 דמי לינה או
 שכירות באזור

 פיתוח

 7, בסעיף 19 (א) לפקודה, בהגדרת ״מילוות מועדפים״ אחרי ״מילוות מועדפים״ יבוא תיקון סעיף 19
 ״צמודים״.

 8. אחרי סעיף 19 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 20

 ״סמכות לקבוע 20. שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע

 כללים בדבי כללים —

 ניכויים מסויימים (1) בדבר ניכוי של סכומים כמפורט להלן, כולם או מקצתם,

 משך תקופתו ושיעורו השנתי:
 (א) סכומים ששילם בעלו של בנין המושכר כולו או
 חלקו בשכירות מוגנת בשל פינוי דייר מוגן, או כהש־
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 תתפות בבניית המדרכה או הכביש שליד הכנין או
 הניקוז הקשור לבנין וכיוצא באלה;

 (ב) סכומים ששילם חוכר מקרקעין בשל החכירה או
 בשל השקעה במקרקעין החבורים או בקשר אליהם:
 (2) בדבר מתן תוספת פחת בשל בנין המושכר כולו או

 חלקו בשכירות מוגנת, שיעורה ומשך תקופת נתינתה;
 (3) בדבר הפחתת היתרה הבלתי מופחתת של מטע שנעקר,
 כולו או חלקו, אם בעלו נטע מטע אחר לפני או אחרי הע
 קירה, ובדבר דינה של ההפחתה לקביעת המחיר המקורי

 לענין פחת ולענין ריווח הון של המטע החדש.״

 תיקון סעיף 21 9. בסעיף 21 לפקודה -

 (1) בסעיף קטן(א), בסופו יבוא ״לענין סעיף זה דין חכירת מקרקעין לתקופה
 של 49 שנים או יותר, כדין בעלות בהם״;

, אחרי ״יהיה המחיר המקורי של הנכס״ יבוא ״הן לענין  (2) בסעיף קטן(ב)
. ״ 8  זה והן לענין סעיף 8

 תיקון סעיף 23 10. בסעיף 23 לפקודה, בסופו יבוא ״ואולם לענין המחיר המקורי של מטע הדרים, לא
. ״ 1 9 5  יובאו בחשבון ניכויי הפחת והבלאי בתקופה שקדמה לשנת 0

 תיקון סעיף 28 11. בסעיף 28 לפקודה, סעיף קטן(ח) יסומן(ט) ולפניו יבוא:

 ״(ח) הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין ניתן לקזזו כנגד הכנסתו
 מאותו בנין בשנים הבאות.״

 תיקון סעיף 32 12 . בסעיף 32 (10) לפקודה, בסוף פסקת משנה(א) יבוא ״למעט פרמיות כאמור ששולמו
. ״ ( 9  לקופת גמל במסגרת תכנית שאישר הנציב בהוראה על פי פסקה (

 תיקון סעיף 35 13. בסעיף 35 לפקודה ~

) יסומנו (ג) ו־(ד) ולפניהם יבוא; ג מ  (1) סעיפים קטנים (ב) ו
 ״(ב) בחישוב המס של יחיד שהכנסתו החייבת כוללת הכנסה של
 י אשתו שהיא עולה והמס על הכנסתם מחושב במאוחד, יובאו בחשבון
 נקודות הזיכוי כאמור בסעיף קטן(א), ובלבד שאם הכנסתה של האשה
 איננה עולה על סכום שהוא פי ארבעה מסכום נקודות הזיכוי האמורות
 בסעיף קטן(א) ובסעיף 38, לא תיכלל הכנסתה בחישוב הכנסתו החייבת

 ובחישוב המס שלו לא יובאו בחשבון נקודות הזיכוי האמורות.״;

 (2) בסופו יבוא:

 ״(ה) על אף האמור בסעיף קטן(ג) רשאי שר האוצר, באישור
 ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע —

 (1) כללים למתן הזיכויים על פי סעיף קטן(א) למי שהיה
 בעבר בגדר ״עולה״;
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 (2) דרך כלל או במקרים מפויימים, הוראות אחרות לגבי
 תחילת תקופת 42 החדשים והפסקה ברציפות התקופה.״

 14, בסעיף 38 (א) לפקודה, אחרי ״או מעבודה״ יבוא ״לרבות הכנסתה מיגיעה אישית תיקון סעיף 38
 כאמור בפסקאות (1) עד (6) להגדרתה שבסעיף 1״.

 15, אחרי סעיף 40 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 0!א
 ״נקודת זיכוי 40א. בחישוב המס של גרוש המשלם מזונות לאשתו לשעבר, שנשא

א אשד, אחרת, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת.״ ש נ ש ש ו י ג  י
 אשד! אחרת

 16, בסעיף 44 לפקודה, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא: תיקון סעיף 44
 ״(ד) יחיד תושב ישראל ששילם בשנת המס בעד נסיעה ושהייה

 (להלן - ההוצאות) לשם קבלת טיפול רפואי מחוץ לישראל -
 (1) שלו או של בן משפחתו שבעדו הוא זכאי לנקודות זיכוי

 לפי סעיף 37 או לנקודות קיצבה לפי סעיף 40:
 (2) של מלווהו או מלווה בן משפחתו —

 יראו את התשלומים כהוצאה לטיפול רפואי לענין סעיף קטן(א), ובלבד
 שהמנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך אישר כי
- ה ו ו ל  יש הכרח לקבל את הטיפול הרפואי מחוץ לישראל, ולגבי הוצאות מ

 את הצורך בליווי.״

 17, אחרי סעיף 44 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 45

 ״זיכוי בעד נטולי 45. בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהיו לו בשנת המס אשה או

 יכולת הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי

 שפויים בדעתם, או ילד משותק, עיוור או מפגר, תובא בחשבון נקודת
 זיכוי אחת.״

 18, בסעיף 47 לפקודה - תיקון ס־יף ל4

 (1) בסעיף קטן(א)(1), במקום ״50,000״ יבוא ״80,000״ ובמקום ״ובלבד
 שהכנסת העבודה שלו תובא בחשבון תחילה״ יבוא ״ובלבד שתובא בחשבון
 תחילה הכנסת העבודה שלו למעט הכנסתו של בעל שליטה בחברה כמשמעותו

 בסעיף 32 (9) (להלן בסעיף זה — בעל שליטה) מעבודתו בה״;

 (2) בסעיף קטן(ב)(1), אחרי ״הכנסת עבודה״ יבוא ״או מהכנסתו המזכה
 שהיא הכנסת עבודה מחברה שהוא בעל שליטה בה״;

 (3) בסעיף קטן(ב)(2), אחרי ״הכנסת עבודה״ יבוא ״למעט הכנסתו של
 בעל שליטה בחברה מעבודתו בה״.

 19. בסעיף 66 (א) לפקודה, אחרי ״או מעבודה״ יבוא ״לרבות הכנסתה מיגיעה אישית תיקון סעיף 66
 כאמור בפסקאות (1) עד (6) להגדרתה שבסעיף 1״.
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 הוספת סעיף 6»א 20, אחרי מעיף 66 לפקודה יבוא:

 ״הכנסת משפחה 66א. הכנסה של משפחה אומנת שנתקבלה מן המדינה או מרשות מקומית

 אומני׳ בשל טיפול בילדים שהופנו אליה, יראו שלושה רבעים ממנה כהכנסה

 מיגיעתה האישית של האשה, ורשאים היא או אישה לתבוע כי ייעשה
 לגביה חישוב נפרד על פי סעיף 66.״

 תיקון סעיף 67 21. האנ?ור בסעיף 67 לפקודה יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) אם הושגה הכנסה מיגיעתה
 האישית של אשה במשק חקלאי המשותף לשני בני הזוג והוכח שהאיש
 עובד בעיקר מחוץ למשק, יראו שלושה רבעים ממנה כהכנסת האשה,
 ורשאים היא או אישה לתבוע כי ייעשה לגביה חישוב נפרד על פי סעיף 66 .״

 תיקון סעיף 88 22, בסעיף 88 לפקודה, בהגדרת ״מחיר מקורי״ -

 (1) בפסקה 3 (ב), בסופה יבוא ״ולענין סעיף 21 יותר ניכוי הפחת כאילו
 לא ניתן הנכס במתנה״;

 (2) בפסקה 3 (ג)(11), בסופה יבוא ״ולענין סעיף 21 יותר הפחת כאילו
 לא ניתן הנכס במתנה״;

 (3) בפסקה (4), בסופה יבוא ״השווי כאמור יהא המחיר המקורי גס לענין
 סעיף 21״.

 הוספת סעיף 94ב 23, אחרי סעיף 94א לפקודה יבוא:

דף אינפלציוני 94ב. (א) במכירת מניה, יראו כעודף אינפלציוני, בנוסף לאמור עו  ׳

 במכירת מניה בפסקה (1) להגדרת עודף אינפלציוני, גם סכום השווה לחלק מהרווחים

 הראויים לחלוקה שבחברה, כחלקו של מוכר המניה בזכות לרווחים
 בחברה, הכל בכפוף לאמור בסעיף קטן(ג).

 (ב) לעני ן סעיף קטן(א) -

 (1) ״רווחים ראויים לחלוקה״ - רווחים כאמור שנצטברו
 בחברה מתום שנת המס שקדמה לשנת רכישת המניה עד תום
 שנת המס שקדמה לשנת המכירה שלה, ובפירוק — עד ליום
 התחלת הפירוק, אך לא לפני שבע השנים שבתכוף לפני שנת
 המכירה או שנת התחלת הפירוק, הכל לפי המאזן של החברה
 לתום שנת המס שקדמה לשנת המכירה או ליום התחלת הפי-
 רוק, לפי הענין, לרבות רווחים שהוונו; אולם סכומים שנצ
 טברו בקרן לייצוב ההון כמשמעותה בסעיף 53א לחוק לעידוד
 השקעות הון, תשי״ט—1959 י•, לא יהיו בגדר רווחים הראויים
 לחלוקה, וסכום הרווחים הראויים לחלוקה לא יעלה על סכום
 הרווחים שנתחייבו במס לרבות מס שבח בתקופה האמורה
 בניכוי המס עליהם ודיבידנד שחולק מהם ובצירוף הרווחים

 שהיו חייבים במס כאמור אילולא פוטרו ממנו:

 3 ס״ח תשי״ט, עמי 234.

 200 ספר החוקים 860, י״ב בניסן תשל״ז, 31.3.1977



 תיקון סעיף 120א

 תיקון סעיף 120ב

 תיקון סעיף 191ב

 תיקון סעיף 192

 תיקון חוק מם שגח
 מקרקעין

 חוראת מעבר

 הסמכה מיוחדת

 הוראת שעה לענין
 שומות עד שנת

1974 

 (2) הגדלת חלקו של מוכר המניה בזכות לרווחים בחברה
 בתוך שנתיים שלפני המכירה לא תובא בחשבון.

 (ג) הוראות םעיף קטן(א) יחולו אם המוכר המציא לפקיד השומה
 חישוב המדאה את הרווחים הראויים לחלוקה כאמור בםעיף קטן(ב).״

 24. בסעיף 120 א לפקודה, בהגדרת ״הנחות סוציאליות״, אחרי המקף יבוא ״הסכום
, הסכום הפטור  הנקוב בסעיף 9 (5) (ב)״, והמלים ״קיצבה מזכה כמשמעותה בסעיף 9א(א)

 על פי סעיף «!א(ב), הסכום הנקוב בסעיף 9א(ג)״ - יימחקו, ואחריה יבוא:

 ״״קיצבה מזכה״ - כמשמעותה בסעיף 9א(א) וכן הסכום הפטור על פי
. ״ 0 ) א  סע־ף 9א(ב) והסכום הנקוב בסעיף 9

 25. בסעיף 120 ב לפקודה —

 (1) כרישה, במקום ״ונקודת קיצבה״ יבוא ״נקודת קיצבה וקיצבה מזכה״,
 ובמקום ״וההנחות הסוציאליות״ יבוא ״ההנחות הסוציאליות והקיצבה המזכה״:

 (2) בסופה של פסקה (1) יבוא ״ובלבד שאש יותאמו הסכומים באוקטובר
 יהיו תקרות ההכנסה ונקודות הזיכוי לאותה שנה בסכום שהוא הממוצע של סכומי
 תקרות ההכנסה ונקודות הזיכוי לתחילת שנת המס ושל סכומיהן לפי

 ההתאמה באוקטובר״.

 26. בסעיף 191ב(א) לפקודה, במקום ״לרבות מי שלא ביסס״ יבוא ״או לא ביסס״.

ו הפרשי הצמדה וריבית״, א  27. בסעיף 192 לפקודה, אחר״ ״שיעור הריבית״ יבוא ״
 ובמקום ״על הריבית או הקנס״ יבוא ״עליהם״.

 28. בסעיף 48ב לחוק מס שבה מקרקעין, תשב״ג-1963», במקום ״סעיף 91(א), (ב),
 (ד) ו־(ה)״ יבוא ״סעיף 91 (א) עד (ג) ו־(זז< עד (ז)״.

 29. פטור שהחלו לתיתו לפני משורת הדין לסכומים שמקבל אדם על פי הסכם למתן
 עזבון בחיים, ימשיכו לתיתו על פי העקרונות שלפיהם ניתן בעבר.

 30. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להורות על התרת הפחתות
 של הוצאות שנעשו לפני יום י״ב באב תשל״ה (20 ביולי 1975) אם הן מסוג ההוצאות
 שנהוג היה, לפנים משורת הדין, להתיר בשלהן הפחתות; ורשאי הוא להורות, באישור

 כאמור, שההפחתה תיעשה בדרך שנהגו בה לפני אותו תאריך או בדרך אחרת.

 31. (א) מי שביום תחילתו של חוק זה טרם הוצאה לו שומה לשנת מס שעד 1974,
 ניתן, על אף האמור בסעיף 145, לקבוע את הכנסתו החייבת, על פי כללים שקבע הנציב,
 ובהם מקדמים לחישוב ההכנסה החייבת לעומת הכנסה בשומה קודמת, ובלבד שקביעת
 מקדמים בשיעור העולה על עליית מדד המחירים לצרכן טעונה אישור ועדת הכספים של

 הכנסת; בכפוף לאמור בסעיף זה, דין קביעה כדין שומה.

 (ב) השגה על שומה שהוצאה על פי סעיף קטן(א) תידון בהתייעצות עם ועדה
ג שתידון רק בפני  שימנה שר האוצר (להלן — בסעיף זה הועדה), זולת אפ ביקש המשי

 פקיד השומה משום שבידיו מסמכים או ראיות לביסוס השגתו.

 י ם״ח תשכ״ג, עמ׳ 156.
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,  (ג) השגה על שומה לשנת מם שעד 1974 שהוצאה שלא על פי סעיף קטן(א)
. ג בהתייעצות עם ועדה כאמור בסעיף קטן(ב)  תידון לפי בקשת המשי

 (ד) בהשגה על פי סעיף זה שהגיש נישום החייב בניהול פנקםי חשבונות בשנת
 המס 1977, רשאי פקיד השומה שלא להזמין את המשיג להשמיע טענותיו אלא אם הודיע
 הנישום לפני נתינת הצו שהוא מנהל פנקסים: הוראה זו תחול רק על צווים שהוצאו עד
 יום י״ה בתשרי תשל״ח (30 בספטמבר 1977) אם לא האריכה ועדת הכספים של הכנסת

 את התחולה לזמן שקבעה או ללא הגבלת זמן.

 (ה) ועדה תמונה דרך כלל או לאזור מסויים או לסוג ממוייפ של נישומים: הודעה
 על מינויה תפורסם ברשומות.

 (0 אין לפרסם מדיוניה של ועדה או כל חומר שנמסר לאהד מחבריה בזכות חברות
 בועדה, אלא בהתאם לאמור בסעיף 232 לפקודה.

 ״חילה ותחולה m .32 תחולתם של סעיפים 1, 3, 4(1), (2), (3) ד־(6), 4(7) לגבי דמי מזונות,
 7, 8, 9(1), 10, 13, 14, 19 עד 22 ו~26 משנת המם 1975, ותחולתו של סעיף 11 לגבי

 הפסד שנוצר משנת המס 1975 .

 (ב) תחולתו של סעיף 2 על ריבית והפרשי הצמדה שנתקבלו מיום כ״ו בתשרי
(1 באוקטובר 1975).  תשל״ו

 (ג) תחולתם של סעיפים 5 ר־18 משנת המס 1977 ובלבד שיראו את הסכומים כאילו
 הותאמו מ־1 באפריל של אותה שנה.

 (ד) תחילתו של סעיף 12 מיום י״ט בשבט תשל״ה (31 בינואר 1975).

 (ה) תחולתם של סעיפים 15 עד 17, 24 ו~25 משגת המס 1977.

 (ו) תחולתו של סעיף 27 על הפרשי הצמדה שהוייבו מכוח חוק לתיקון פקודת
.5  מס הכנסה (מם׳ 22), תשל״ה-975!

 (ז) תחילתו של סעיף 28 מיום י״ב באב תשל״ה (20 ביולי 1975).

 פרסום 33. חוק זה יפורסם ברשומות תוך 15 יום מיום קבלתו בכנכת.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ק ר ר. י־ ן י ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

 5 סייח תשל״ה, עמ׳ 168.

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה
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 חוק לעידוד השקעות הון(תיקון מסי׳ 15), תשל״ז-1977 ״

עי ! (להלן — החוק העיקרי), אחרי פרק שבי  1 , בחוק לעידוד השקעות הון, תשי״נז-959 ו
 2 יבוא:

 ״פרק שביעי 3 : הטבות במס לחברה תעשייתית בהשקעת חוץ
 הגדרות 53ח. בפרק זה -

 ״השקעת חוץ״ — השקעה במטבע חוץ, של תושב חוץ בחברה, במישרין
 או בעקיפין, המקנה לו חלק בהון המניות כולל הלוואות בעלים, וכן
 חלק בכל אחת מהזכויות הבאות: רווחים, כוח הצבעה ומינוי מנהלים

 (להלן - הזכויות): לענין השקעת חוץ -

 (1) חברה שבשליטתו של תושב ישראי5 לא יראוה כתושב
 חוץ: אולם שר האוצר רשאי לקבוע שתיראה כתושב חוץ אמ
 השולט בה הוא חברה שמניותיה נסחרות בבורמה והון המניות
 שלה שבידי תושבי חוץ והתחייבויותיה לתושבי חוץ הם
 שבעים וחמישה אחוזים לפחות מסך כל הון מניותיה והתהיי־

 בויותיה:

 (2) ״מטבע חוץ״ - כמשמעותו בסעיף 56(1) ו־(2), לרבות
 מטבע ישראלי שתושב חוץ רשאי להמירו כדין למטבע חיץ:

 (3) ״הלוואת בעלים״ - הלוואה הניתנת לחברה מאת בעל
 מניותבה, לפרעון במשך תקופה שאינה פחותה משלוש שנים:

 ״חברה בהשקעת חוץ״ - חברה שהשקעות החוץ בה מקנות למשקיעיה ן
 שיעור העולה על 25% בכל אחת מהזכויות וכן שיעוד העולה על
 25% מהון המניות כולל הלוואות בעלים, ובלבד שהחלק בהון המניות

 לבדו עולה אף הוא על 25%;

 לענין חברה בהשקעת חוץ, השקעה בעקיפין באמצעות חברה תהיה בגדר
 השקעת חוץ רק אם נעשתה באמצעות חברה שאף היא הברה בהשקעת
 חוץ (להלן - החברה המשקיעה), ויחולו לגבי השקעה כאמור הוראות

 אלה:

 (1) הםכופ שיובא בחשבון לענין קביעת שיעור השקעת
 החוץ בהון המניות כולל הלוואות הבעלים של החברה המש
 קיעה בחברה פלונית יהיה חלק יחסי מסכום ההשקעה של
 החברה המשקיעה, כיחס השקעת החוץ שיש בה בהון המניות
 כולל הלוואות הבעלים לכלל הון המניות כאמור בחברה
 המשקיעה, אך לא יותר מסכום אשר ביחד עם סך כל השקעות
 החוץ של החברה המשקיעה יעלה על סכום השקעת החוץ
 בחברה המשקיעה לפי שער החליפין בעת ההשקעה בחברה
 הפלונית, בתוספת חלק מהרווחים הבלתי מחולקים שנצברו
 בה לרבות רווחים שהוונו, כחלקם של משקיעי החוץ בתחילת

 שנת המס בזכות לרווחים בחברה המשקיעה;

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ו באדר תשל״ז(16 במרס 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1289, תשל״ז, עמי 162.
 1 ם״ח תשי״ט, עמי 234; ם״ח תשלי׳ו, עמי 284.
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ן קביעת השיעור של החברה מ ע  (2) החלק שיובא בחשבון ל
 המשקיעה בזכויות בחברה הפלונית, יהיה חלק מהזכויות שיש
 לחברה המשקיעה בחברה הפלונית, כחלקם של משקיעי החוץ

 בזכויות בחברה המשקיעה;

 ״חברה תעשייתית בהשקעת חוץ״ — הברה בהשקעת חוץ שהיא אחת
 מאלה:

 (1) חברה תעשייתית כאמור בחוק עידוד התעשיה (מסים),
ן - חוק עידוד התעשיה): (להל  תשכ״ט—1969 ־

 (2) חברת ספנות שחל עליה סעיף 49(1) לחוק האמור;
 (3) חברה תושבת ישראל אשר לפחות 70% מהכנסותיה

 הם מהשכרת ציוד להשכרה כמשמעותו בסעיף 40א;

 ״מקדם לתיאום השער״, לשנת מס — ההפרש בין שערי החליפין של
 הלירה לדולר של ארצות הברית בתום שנת המס ובתום שנת הבסיס
 מחולק בשער החליפין שהיה בתום שנת הבסיס: ואולם אם נקבעה

 תקופת שומה מיוחדת -

 (1) אם היא מסתיימת לפני 31 בדצמבר - יהא המקדם
 לתיאום השער, המקדם לשנת המס שקדמה לשנת המס שאליה

 מתייחסת התקופה המיוחדת;
 (2) אם היא מסתיימת אחרי 30 בדצמבר ולפני 31 במרס —
 יהא המקדם לתיאום השער, המקדם לשנת המס שאליה מת־

 ייחסת תקופת השומה המיוחדת;

 ״שנת הבסיס״ -

 (1) לגבי פחת — שנת המם שבה הופעל הנכס, ואם חלפה
 יותר משנה מיום התשלום הראשון בעד הנכס ועד להפעלתו —
 שנת המס שקדמה לשנת המם שבה הופעל הנכס: לענין זה,
 נכסים שונים שהופעלו כמערכת אחת בפרק זמן אחד, ייראו

 כנכס אחד שהופעל בעת הפעלת המערכת:

 (2) לגבי הלוואה לזמן ארוך - שנת המס שבה נתקבלה
 ההלוואה;

 (3) לגבי נכסים שוטפים, התחייבויות שוטפות ורווחים —
 השגה שקדמה לשנת המס:

 ״הלוואה לזמן ארוך״ - הלוואה - למעט הלוואת בעלים - שנתקבלה
 לפרעון במשך תקופה שאינה פחותה מארבע שנים מיום קבלתה:

 ״נכסים שוטפים״ ו״התחייבויות שוטפות״ - כפי שנקבע בתקנות:

 ״סכום לתיאום הפחת או ההפחתה״ - סכום הפחת או ההפחתה המותרים
 בניכוי בשנת המס, כפול במקדם לתיאום השער:

 ״סכום לתיאום שיעורי הפרעון של הלוואה לזמן ארוך״ — שיעורי
 הפרעון של ההלוואה בשנת המס, כפול במקדם לתיאום השער:

 2 סייח תשכ׳׳ט, «מ׳ 232.
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 ״סכום לתיאום הנכסים השוטכ־מ״ — סכום הנכסים השוטפים בתום השנה
 שקדמה לשנת המס, כפול במקדם לתיאום השער:

 ״סכום לתיאום ההתחייבויות השוטפות״ — סכום ההתחייבויות השוטפות
 בתום השנה שקדמה לשנת המס, כפול במקדם לתיאום השער:

 ״סכום לתיאום רווחים״ — רווחים כפול במקדם לתיאום השער לשנה
 שקדמה לשנת המם; לענין זה, ״רווחים״ - סך כל העודפים הכלולים
 בהון העצמי, לפי המאזן של החברה לסוף השנה שקדמה לשנת המם,

 שמקורם ברווחים הראויים לחלוקה;

 שאר המונחים — כמשמעותם בפקודת מס הכנסה 3 (בפרק זה — הפקודה).

 זכאות להטבות 53ט. (א) חברה, כל זמן שהיא חברה תעשייתית בהשקעת חוץ, תהא

 זכאית, לפי בקשתה, להטבות על פי פרק זה, במשך 10 שנים מהשנה
 הראשונה לקבלת ההטבות, ובלבד שביקשה את ההטבות לפני שנת המס
 1981, ובשנה שביקשה את ההטבות היה לה מפעל תעשייתי שהוא מפעל
 מאושר שטרם חלפו 12 או 10 שנים, כאמור בסעיף 45, לגבי המפעל
(לחברה כאמור ייקרא להלן — חברה זכאית).  או ההרחבה האחרונה שלו

 (ב) לא יינתנו הטבות בשנת מם פלונית, אלא אם הומצאו דו״חות
 ואישורים כפי שנקבע בתקנות.

 הפרשה לייצוב 53י. (א) לשם בירור הכנסתה החייבת של חברה זכאית יותר לה ניכוי

 ההיו של ההפרשה לייצוב ההון; ההפרשה לייצוב ההון היא הסכומים הדרושים

 לתיאום הפחת או ההפחתות בשנת מס פלונית וסכומים הדרושים לתיאום
 עלות הנכסים השוטפים, פחות הסכומים הדרושים לתיאום שיעורי הפרעון
 של ההלוואות לזמן ארוך שיש לפרעם בשנת המם, הסכומים הדרושים
 לתיאום ההתחייבויות השוטפות והפרשי השער ששולמו לבעלי המניות
 תושבי החוץ, המותרים לניכוי על פי סעיף 17(1) לפקודה או על פי סעיף

 14 לחוק עידוד התעשיה.

 (ב) היתד, ההפרשה לייצוב ההון שלילית, יראוה כהכנסה באותה
 שנה, בסכום שלא יעלה על ההפרשה לייצוב ההון שהותרה לחברה לניכוי
 בשתי שנות המם שקדמו לה: עלה סכום ההפרשה השלילית על סכום
 ההפרשה שהותר לה לניכוי כאמור, יועבר העודף לשתי השנים הבאות
 בזו אחר זו ויופחת מסכום ההפרשה לייצוב ההון שבהן; לענין זה, הפרשה
 היא שלילית כאשר סך כל הסכומים לתיאום שיעורי הפרעון של ההל
 וואות לזמן ארוך, ההתחייבויות השוטפות והפרשי השער כאמור בסעיף
 קטן (א), עולה על סך כל הסכומים לתיאום הפחת, ההפחתות והנכסים

 השוטפים.

 (ג) חברה שהיתר, חברה זכאית בחלק בלבד של שנת המס או
 תקופת השומה המיוחדת, תהא זכאית באותה שנה להפריש לייצוב ההון
 את מלוא הסכומים הדרושים לתיאום הפחת או ההפחתות המותרים לה
 באותה שנה, בניכוי מלוא הסכומים הדרושים לתיאום שיעורי הפרעון

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
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 של ההלוואות לזמן ארוך שיש לפרעם באותה שנח, אך תהא זכאית להפ
ת הנכסים השוטפים,  ריש רק הלק יחסי מהסכומים הדרושים לתיאום עלו
 פחות הסכומים הדרושים לתיאום ההתחייבויות השוטפות, שהוא כיחס
 מספר!;ווזדשימ השלמים שבהם היתה זכאית ל־12, הכל בגיבוי חלק יחסי

. י כאמור בסעיף קטן(א)  כאמור של הפרש״ השער המותרים לניכו

ית בתוספת סך כל נ יצוב ההון בשנת מם פלו  3.י:יא. (א) ההפרשות לי
 ההפרשות כאמור שהצטברו עד שנת המס שקדמה לה, בניכוי סך כל
 ההפרשות השליליות באותן שנים, הסכומים שהולקו כמניות הטבה בשנים
 האמורות והסכומים הדרושים לתיאום הרווחים באותן שנים, יהוו את

 הקרן לייצוב ההון לתום אותה שנה.

 (ב) החברה תתן גילוי נאות, בדו״חותייה הכספיים, לסכום שהיה
 בקרן לייצוב ההון לסוף שנת המם הקודמת, ותפרט את השינויים שחלו

 בה בתוך שנת המס.

 53יב. חברה שחילקה בשנת מס פלונית רווחים מתוך הקרן לייצוב ההון,
 תהא חייבת באותה שנה בתשלום המס שנפטרה מתשלומו כתוצאה מניכוי
, בצירוף ריבית פיגורים לתקופה שמתום (א)  ההפרשה כאמור בסעיף 53י
 השנה שבה נעשתה ההפרשה שממנה חולקו הרווחים ועד יום התשלום.

 53יג. דין מחצית הסכום לתיאום הפחת כדין ניכוי נוסף לענין האמור
 בסעיף 12 לחוק עידוד התעשיה ולענין הגדרת ״פחת מתואם״ שבסעיף

 88 לפקודה.

 53יד. נמכרה מניה של תושב חוץ בחברה תעשייתית בהשקעת חוץ
 לתושב חוץ אחר, יהיה העודף האינפלציוני פטור ממס אם בחישוב העודף
 האינפלציוני ראו כמדד את שער המטבע שבו נרכש הנכם; הוראה זו לא
 תחול לגבי סכומים שרואים אותם כעודף אינפלציוני לפי סעיף 94ב

 לפקודה.

 53טו. (א) חכרה המקבלת הטבות על פי פרק זה לא תקבל תוספת
״ח-  פחת על פי חוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכס־מ עסקיים), תשי
ל פי חוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים),  1958*, או ע

 תשכ״ד-51961, ולא פחת וניכוי נוסף על פי חוק עידוד התעשיה.

 (ב) (1) הברה שנעשתה חברו; זכאית בשנת מס פלונית ואשר
 בשתי שנות המס שקדמו לה, או באחת מהן, תבעה פחת על
 פי חוק עידוד התעשיה, יבוטל הפחת האמור, והיא תהא
 זכאית לנכות באותן שנים את הסכומים הדרושים לתיאום
 הפחת על אותו ציוד שלגביו בוטל הפחת האמור בניכוי
 הסכומים לתיאום שיעורי ההלוואות לזמן ארון־ שמועד

 סרעונפ חל באותן שנים.

 (2) חברה שפסקה זכאותה בשנת מס פלונית, תהא זכאית
 לנכות מהכנסתה בשתי שנות המס שלאחר אותה שנה את

 קרן לייצוב ההון

 חלוקת רווחים
 מקרן ייצוב ההון

 דין תיאום
 הפחת לענין

 חילוף וריווח הון

 פטור לעודף
 אינפלציוני

 במכירת מניות

 מניעת זכות 9חת
 לפי חוקים אחרים

 והפרשות לפני
 זכאות ולאחריה

 יי סייח תעייה, עם׳ 168.
 5 ם״ח תשכ״ד, עמ׳ 84.
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 תיקון פעיף 74

 הסכומים הדרושים לתיאום הפחת או ההפחתות המותרים
 לה באותן שנים, בניכוי הסכומים הדרושים לתיאום שיעורי
 ההלוואות לזמן ארוך שמועד פרעונם חל באותן שנים, ותהא
 זכאית לפחת על פי חוק עידוד התעשיה רק לגבי יתרת הנכסים

 שיהיו לה לאחר תום שתי השנים כאמור.

 (3) דין הסכומים הדרושים לתיאום שיעורי ההלוואות
 העולים על הסכומים הדרושים לתיאום הפחת או ההפחתות

 כדין הפרשה שלילית כמשמעותה בסעיף 53י(ב).

 חידוש זכאות 53טז. פסקה זכאותה של חברה במשך שנת מס שלמה, והגורם להפסקת

 הזכאות סולק תוך שתי שנות מם שלאחר השנה שבה פסקה הזכאות,
 והודעה על כך נמסרה לפקיד השומה עם הגשת הדו״ח לאחת משתי שנות

 המם האמורות, יחולו הוראות אלה:

 (1) היה הגורם להפסקת זכאותה של החברה בקשתה להפ
 סקתה או אי הגשת הדו״חות והאישורים שעליה להגיש על
 פי סעיף 53ט(ב), היא תחזור להיות חברה זכאית, תוך תקופת
 ההטבות, מיום הפסקת זכאותה, ובלבד שהשומות שנעשו לה

 על פי סעיף 53טו יתוקנו לפי זהי,

 (2) היה הגורם להפסקת זכאותה של החברה אי מילוי
 , התנאים שבהגדרת ״חברה בהשקעת חוץ״, לא תוכל החברה

 לשוב ולהיות חברה זכאית אלא מיום סילוק הגורם.״

 2, בסעיף 74(ב)(1) לחוק העיקרי, אחרי הגדרת ״פחת מואץ״ יבוא:

 ״״הכנפה חייבת״ — לפני ניכוי הפחת והפחת המואץ;

 ״נכסים קבועים״ — לרבות נכסים המשמשים את המפעל אף אם אינם
 של בעל המפעל.״

 תיקון חוק לעידוד
 השקעות הון

 ;תיקון מס׳ 14)

 בסעיף 39 לחוק לעידוד השקעות הון(תיקון מס׳ 14), תשל״ו—61976 —

 (1) הכותרת תהיה ״תחילה ותחולה״;

 (2) בסופו יבוא ״וסעיף 13 יחול לגבי מי שהגיש בקשה לאישור תכנית ביום
 א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976) או לאחריו״.

.3 

 תיקון פקודת
 מס הכנסה

 בפקודת מס הכנסה —

 (1) בסעיף 17(1), במקום הסיפה המתחילה במלים ״למעט הפרשי שערי׳
 יבוא ״ובלבד שלא יותרו לניכוי הפרשי שער ששילמה חברה לתושב חוץ שהוא
 בעל שליטה בה כמשמעותו בסעיף 32(9), על ההלוואה שלא ניתן עליה אישור
 מאת המפקח על מטבע חוץ: הפרשי שער לתושב חוץ המותרים בניכוי, לגבי
 מי שהכנסתו איננה נקבעת על בסיס מזומנים, שהצטברו על ההלוואה כולה או
 מקצתה עד מועד הפרעון - ינוכו בשנת המס שבה חל מועד הפרעון של הסכום

.4 

 6 ס״ח תשל״ו, עמ׳ 284.
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ן ו עד הפדע , וההפרשים שהצטברו אחרי מו ו  שהפרשי השער מתייחסים אלי
נוכו לפי הצטברותם״;  י

) ולפניו יבוא: י ) מן סו  (2) בסעיף 28, סעיף קטן(ט) י

י הממשי  ״גט) (1) היה לאדם הפסד בשנת מס שבה הותר לו ניכו
 שער שהצטברו בשנים קודמות, יותר לו לנכות סכום הפסד
, כהוצאה מהכנסתו כו ו ו עולה על הפרשי השער שנ נ  שאי
ר, מה לה? לא ניתן לגבות את הסכום האמו  בשנת המס שקו
נוכה בשנים שקדמו לה, , בשנה האמורה, י  כולו או מקצתו
 בזו אחר זו, בשנים שבהן הצטברו הפרשי השער, ובלבד
ים,  שאם ניתן לנכות את סכום ההפסד שהיה לאדמ באחת השנ
 לא יותר לנכותו בשנה שקדמה לה: לא ניתן לנכות את ההפסד
 בשנות המס הקודמות, יקוזז סכים ההפסד שלא נוכה מההכנסה

 החייבת בשנים הבאות בזו אחר זו.

 (2) השומות לשנים שלגביהן הותר ניכוי הפסד כאמור,
 ייראו כמתוקנות בהתאם לכך.״

ת 5. (א) תחולתם של סעיפים 1 ו־1 משנת המס 1975, ובלבד שהפרשים הנובעים מתחו־ א ד ו ה ו ה ! , ו ח  ת

 מעבר לה זו יצורפו להכנסה של שנת המס 1976 .

, הפרשי שער שהצטברו בשנת המם 1975 ונתבעו (א)  (ב) על אף האמור בסעיף קטן
 כהוצאה בשנה האמורה אך מועד פרעונט טרם הגיע באותה שנה, יותרו בניכוי בשנת המם

 1975 ולא במועד הפרעון.

 תח,,־ה 6. תחילתם של סעיפים 2 ו־3 ביום א׳ בניסן תשל׳׳ו(1 באפריל 1976).

ם 7. חוק זה יפורסם ברשומות תוך 15 יום מיום קבלתו בכנסת. ו פ ר  פ

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה י ן ״ ק ר ב ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 ספר החוקים 860, י״ב בנימן תשל״ז, 31.3.1977

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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