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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לעידוד השקיעות מון(תיקון מס׳ 59), התשס״ה-2004

לים ד השקעות הון, ד<תשי״ט-1959י, בסעיף 8ו(א), במקום הקטע החל במי דו  תיקון סעיף 18 1. בחוק לעי

ם ״(31 בדצמבר 2004)״ יבוא ־כי באדר ב׳ לי י 2004)״ עד המי נ ו  ״י״א בתמוז התשם״ד (30 בי

עדת כספים של הכנסת, רשאים,  התשם״ה (31 במרס 2005)״ ובסופו יבוא ״השרים, באישור ו

ני ו ום כ״ג בסיון התשס״ה (30 בי  בצו, להאריך את התקופה האמורה• בסעיף קטן זה עד י

."(200S , 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הזכאות למענק והתנאים לקבלת הטבות מס. במסגרת
 הצעת החוק האמורה הוצע, בין השאר, לתקן את סעיף
ך את התקופה שבה רשאית י ב ה ל  18(א< לחוק ו
 המינהלה לאשר תבניות לצורך קבלת מענקים לפי החוק.
 הצעת חוק המדיניות הכלכלית טרם עברה בכנסת

 בקריאה ראשונה.

 נובח לוח הזמנים הצפוף, נראה בי הליך תיקון
 החוק במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לא
 יושלם עד יום י״ט בטבת התשס״ה (31 בדצמבר 2004),
 שהוא המועד האחרון לפי סעיף 18(א) לאישור תכניות.

 כדי להימנע ממצב שבו לא תהיה המינהלה
 רשאית לאשר תכניות שהוגשו לאישורה, בנסיבות שבהן
 התיקון המוצע בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לא
 ייכנס לתוקפו עד יום כ׳ בטבת התשס׳׳ה(ו בינואר 2005),
 דבר העלול לפגוע בעידוד השקעות חדשות וביצירת
 מקומות עבודה חדשים כתוצאה מכך, מוצע לתקן את
 סעיף 18(א) לחוק ולהאריך את התקופה שבה רשאית
 המינהלה לאשר תכנית שהוגשה לה, עד יום כ׳ באדר ב׳
 התשס״ה (51 במרס 2005), תוך מתן אפשרות לשרים
 להאריך את התקופה האמורה עד יום כ״ג בסיון

 התשס״ה (30 ביוני 2005) .

 כמו כן מוצע לתקן טעות טכנית שנפלה בחוק
 לעידוד השקעות הון(תיקון מם׳ 58), התשס״ד-2004 (סייח
 התשס״ד, עמי 44), ולהעביר את ההוראה שענינה סמכות
 השרים להאריך את התקופה לאישור תבניות, לסיפה של

 סעיף 18(א) לחוק.

 סעיף 18 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959
 (להלן - הוזוק), שענינו אישור תכנית, קובע בסעיף
 קטן(א) כי'מינחלת מרכז ההשקעות (להלן - המינהלה)
 רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שהוקצבו
 למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום י״א בתמוז
 התשס־ד (30 ביוני 2004) את התכנית שהוגשה לה, או
 חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה
 של מטרת החוק, ושרצוי לעודד את הגשמתה על ידי מתן
 אישור. כן מסמיך הסעיף האמור את שר האוצר ואת שר
 התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - השרים), באישור
 ועדת הכספים של הכנסת, להאריך בצו את התקופה
 האמורה עד למועד שלא יהיה מאוחר מיום י־טיבטבת

 התשס״ה (31 בדצמבר 2004).

 מכוח הסמכת השרים כאמור, הוארכה התקופה
 לאישור תבנית לפי סעיף 18(א) לחוק, בצו לעידוד
 השקעות הון (הארכת התקופה לאישור תכנית),
 התשם״ד-2004, עד יום ט״ז בחשון התשס״ה ( 31
 באוקטובר 2004). ובימים אלה מוארכת בצו התקופה
 האמורה פעם נוספת עד יום י״ט בטבת התשם״ה (31

 בדצמבר.2004).

 בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים
 2005 (תיקוני חקיקה), התשם״ה-2004 (להלן - הצעת
 חוק המדיניות הכלכלית)(ר׳ הצעות חוק הממשלה - 131
 מיום י״ב בחשון התשס־ה (27 באוקטובר 2004), וכן
 הצעות חוק הממשלה 143 - מיום כ״ג בכסלו התשס״ה
 (6 בדצמבר 2004)), הוצע תיקון מקיף לחוק במטרה לייעל
 את מתכונת הפעלתו על ידי קביעה בחוק של תנאי

 ס״דו התשי״ט, עמי 234; התשם״ד, עמי 44.
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