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 מת9רסטת בזה הצעה חוק מטענו הנונזשלוז:

א ו ב  מ

 עתידה הכלכלי של המדינה, שממנה תוצאות גמ למעמדה המדיני ולכשרה הבטחוני,
 תלויה במידה גדלה והולכת בפיתוחה וקידומה של התעשיה. הפער במאזן המסחרי המתרחב
 בקצב מהיר, הזיקה הגוברת לייצור בטחוני עצמי והמחסור בכוח אדם מקנימ משנה תוקף

 לצורך בחיזוק כוחה של התעשיה.

 פיתוח התעשיה עשוי לשמש גם מנוף עיקרי להעלאת רמת החיים של האוכלוסיה
 ואמצעי ראשון במעלה לקידומה המדעי והטכנולוגי של המדינה; התעשיה מיועדת גס להיות
 הגורם העיקרי בקליטת עליה, בעיקר מארצות הרווחה, שחלקם של בעלי הכשרה מקצועית

 גדול בה ביותר,

 חולשותיה העיקריות של התעשיה המקומית הן:

 (1) רווחיות נמוכה בהשוואה לסקטורים אחרים של המשק, .ובייחוד לנוכח ההשקעות
 הגדולות הדרושות לתעשיה.

 (2) העדר הון מספיק, המזקיק אותה למימון חיצוני או למימון ממשלתי, מכביד על
 ההון החוזר ומגביל את האמצעים להרחבת הייצור,

 (3) תחלופה איטית מדי של הציוד התעשייתי, הגורמת לרפיון בכושר הייצור, לעומת
 המצב בתחום זה בארצות מפותחות, ולפיגור אחר קצב ההתפתחות הטכנולוגית,

 (4) ריבוי מפעלים בענפי ייצור זהים המעכב את התפתחותם, מייקר את הייצור
 ופוגע בכושר ההתחרות.

 (5) מיעוט אמצעים ממלכתיים למחקר ולרכישת ידע. ,

 החוק המוצע מיועד לתרום לפתרון בעיותיה של התעשיה ולסייע לה להתגבר על•
 חולשותיה האמורות בדרך של מתן הקלות במסים,

 ואלה עיקרי ההטבות המוצעות בחוק:

 (1) הגדלה ניכרת של שיעורי הפחת על מכונות וציוד, תוך מתן העדפה לרכישת
 מכונות וציוד מייצור מקומי. הפחת המוצע הוא: למכונות מתוצרת ישראל — 40% בשנה
 הראשונה להפעלתם ר־20% בכל אחת משלוש השנים שלאחריה; למכונות וציוד מתוצרת
 חוץ — 25% בכל אחת משתי השנים הראשונות להפעלתם, ו־% 124 בכל אחת מארבע השנים
 שלאחריהן. השינוי בגובה השיעורים הוא מתוך הרצון לעודד את הרכישה מתוצרת הארץ*

 (2) התרת פחת על פטנטים, על ידע ועל זכויות יוצרים, שבעבר לא ניתן להם פחת.
 שיעור הפחת המוצע בשל נכסים אלה הוא % 121 לשנה,

 (3) התרת ניכוי נופף של פחת והפרשי הצמדה בעקבות הפיחות בשער המטבע שחל
 בנובמבר 1967.

 (4) הפחתת שיעור מס הכנסה המוטל על חברות מ־25% ל־15% אם ההכנסה מיועדת
 לקידומו ולפיתוחו של המפעל.
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 (5) מתן אפשרות לחברת אם ולחברת בת, שהן בעלות מפעלים תעשייתיים בבי קו־
 ייצור אחיד - דהיינו ששניהם משתייכים לאותו ענף כלכלי או שמרבית ייצורו של אחד
ש דו״ח מאוחד למס הכנסה, תוך קיזוז י להג - י  המפעלים משלים את ייצורו של המפעל השנ

 הפסדי הברה אחת כנגד רווחי החברה האחרת.

 (6) אי הטלת מם על רווחים שהם תוצאה של מיזוג מפעלים תעשייתיים בני קו״
 ־יצור אחיד שבבעלותן של חברות שונות; מתן אפשרות לקזז הפסדיו של הגוף המחוסל
 בעקבות המיזוג כנגד רווחיו של המפעל הממוזג. הטבות אלה יינתנו, אם המיזוג אושר על
 ידי ועדה מיוחדת של שלושה, שימנה שר האוצר, וחבריה הם נציג האוצר, נציג הטכניון

 ונציג משרד ממשלתי הנוגע' בדבר.

 כל ההקלות הללו האמורות בהוק יינתנו רק להברות תעשייתיות שלפחות 90% מהכ
 נסותיהן באים להן ממפעלים תעשייתיים שבבעלותן, ולחברות ש״90% לפחות מהכנסותיהן
 באים להן מבתי מלון או מהובלה ימית או אווירית, שתועלתן למשק המדינה אינן נופלות

 משל התעשיה.

 מאחר שההטבות המוצעות כפופות לתנאים ולסייגים מרובים, מטבע הדברים הוא
 שייתכנו מקרר גבול רבים, המעוררים חילוקי דעות בין שלטונות המס לבין החברות בעלות
 המפעלים. והואיל וחילוקי הדעות עשויים להיות בעיקר בעלי אופי מקצועי ספציפי —
 בתחום הטכני, הכלכלי, החשבונאי וכיוי׳ב—מוצע כי הפורום שיטפל ביישוב חילוקי דעות
 מסוג זה לא יהיה בית המשפט, המטפל בדרך כלל בערעורי מם הכנסה, אלא ועדת עדר
 שימנה שר האוצר ושחבריה הם בעלי מקצוע קרובים לנושאים הנדונים. שר המשפטים
. ומכיוון שכל הנושאים הם כאמור, בעלי אופי  יקבע בתקנות את סדרי הדיון בועדת ערר
 מקצועי ספציפי והדיון הוא בפני מומחים לדבר, מוצע, שהחלטת הועדה תהיה סופית ולא

 תהא אפשרות של ערעור עליה לפני ערכאה משפטית.
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 חוק עידוד התעשיה(מסים), תשכ״ט-9»19

 פרק ראשון: הגדרות
 1. בחוק זה -

 (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מם הכנסה(להלן - זזכקודה) ג
 זולת אם יש בחוק הוראה מפורשת אחרת.

 (2) ״חברה תעשייתית״ - חברה תושבת ישראל שלפחות 90% מהכנסותץן׳.!
 למעט הכנסות ממילווה בטחון, הם ממפעל תעשייתי שבבעלותה;

 ״מפעל תעשייתי״ — מפעל תעשייתי שבבעלותה של חברה תעשייתית, אש!•

 הסכום שהיא מוציאה בו לפעילות לא־ייצורית, כמפורש בתוספת, יחד «3
|  סכום הפחת שהיא זכאית לו לפי סעיף גי לפקודה, בשל הנכסים המשמשים •'
! י א י צ ו  לפעילות כאמור, אינם עולים על 25% מסך כל שכר העבודה שהיא מ
 במפעל בצירוף עם סך כל הפחת שהיא זכאית לו בשל נכסי הטפע־1; לעניך *
 זה לא תובא בחשבון הפחת מכסת היתר של הפחת על פי סעיפי! ־.ג או 1!, ג
£  לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט-9ב219; י
 ״נכס עסקיי׳ — מכונות או ציוד של חברה תעשייתית המשמשים את ה: כ:•1 £
 התעשייתי שבבעלותה, למעט רכב, שאינו רכב עבודה כמשמעותו בפקודת־'•^
 התעבורה 3, ולמעט ריהוט משרדי וציוד משרדי; י מ

 ״מפעלים תעשייתיים בני קו ייצור אחדי״ - מפעלים תעשייתיים, המשתייכים 1
ע ^ א ל פ ת  לענף כלכלי אחד, או קבוצה של מפעלים אשר בכל אחד מהמ נ

 לפחות אחת מאלה:
|  >1< מרבית פדיונו הוא ממוצריו המשמשים חומר גלם למוצריו ש-י דפעל •

 אחר מתוך הקבוצה
 >2) כחומר גלם למוצריו משמשים מוצרים של מפעל אחר מתוך הקבוצה

 שמהם מפיק אותו מפעל אחר את מרבית פדיונו;
 ״בעל שליטה״ - כמשמעותו בסעיף 32 (9) לפקודה. ׳-׳.•3

 מגררות

ר ג ס י ה ר ב  ד

 1) הוא מפעל תעשייתי — ייצורו, כלומר 5כ־_י ־מזון .
 געיקרו לפעילות של ייצור ממש, ישיר, וא-:• :•וציא 1

 לפעילויות לא״יצוריות, אלא מסייעות להן, :- ־ אדיח,
 שירותינו, תחבורה, ההכנה וכדומה [הפעילויות רילי
 מפורשות בולן בתוספת לחוק] אלא סכו0 ששיעורו מסויי3•

 ••בהגדרה.
^₪|̂ ?©8 '̂''"^;: .̂''̂ ̂״': • ׳•'''  • .!־מ£^;
 2) הוא בבעלות חברה תעשייתית לרבות, כאמיר. ,

 אגוגה שיתופית. לא יינתנו הטבות לפי חוק זה למפע4"י&
 שהוא בבעלותו של יחיד או של שותפות. י־ 'יי

 ״נכס עסקי״ לצורך חוק זה היא נכס שיותי יי:נ״ ־""׳
 מוגדל (לפי הפרק השני) ויותר ניכוי נופף של פחף<£•

 (לפי הפרק השלישי). מכאן צמצומו של מונח •
 רק לנזבונות ולציוד וכתנאי שהפ משמשים »!ז הפ»י£!

 ״ ׳חברה תעשייתית׳ היא חברה אשר לפתות
 * י 80% מהכנסותיה חט ממפעל תעשייתי (או
 ממפעליה תעשייתייפ) שבבעלותה, ההטבות לפי חוק זה
 לא יינתנו למפעל תעשיה הנמצא בבעלותה של חברה
 אשר 10% מסך כל הכנסותיה באיט לה ממקורות הכנסה
 אחדיפ שאינפ מפעל תעשייתי. יוצאות מהלל זה הכנסות

 מאגרות מלווה בטחון שלא לפגוע בהפצתן.

 המונח ״הברה״, לפי משמעותו בפקודת מס הכנסה,
 כולל ג0 אגודה שיתופית, ומשמעות זו נתונה לו נש בחוק

 זה (ראה הדישה של סעיף 1).

 ״מפעל תעשייתי״ הוא אבן השתיה של כל החוק וכל
 ההסבות על פי החוק מתייחסים לו בלבד. פירושו
 לענין חוק זה הוא מפעל שמתקיימים בו התנאיש

 הבאיפ:

 1 דיני מדינת ישראל׳ יוסח חדש 6׳ עמי 120.
 2 ם*ה תשי״מ׳ עמי 234. , ,

 3- מני מדינת ישראל׳ •נופת.חדש 7> עמי 173 .
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 המכסה הנוספת של הפחת בשל עבודה במשמרות תילקח
 בחשבון מפני שהיא מבטאת את הפעילות של המפעל.
 לעומת זאת לא תילקח בחשבון המכסה הנוספת של הפחת
 לפי החוק לעידוד השקעות הון, שניחנת כהטבה במס

 ואין לה קשר יעפ פעילות המפעל.
 *מפעליה תעשייתיים מסווגים בני קו יצוד אחיך״,

 במפעלים באמור הוגדרה קבוצת מפעלינו שקיימת
 ביניהפ זיקה כלכלית. בין אפ• הזיקה היא ״אפקית״,
 היינו, שהם משתייכיט לענף 'כלכלי אחד (בהעדר הגדרה
 לענף כלכלי ניתן למושג זה המשמעות המקובלת) ובין
 אם הזיקה היא ״אנכית״, היינו שמרבית ייצורם של מפ
ש כחומר גלם אצל שאר המפעלים פ  עלים בקבוצה ^
ו של מפעל בקבוצה משה?! כמר י ר צ ו  שבקבוצה, או י
 בית חומר הגלם אצל שאר המפעלימ, .והואיל ובדרן כלל
 מייצר מפעל מוצרים יבימי ומגוונים בעלי עדך שונה—
 אין הכמות יכולה לשמש כמודד לצורך תביעת מרבית

 הייצור. לפיכך נקבע הפדיון כמודד לעגין זה.
 מפעלים אלה יוכלו בכפוף לשאר התנאים המפורטים
 בחוק — ליהנות מהגשת וו״חות מאוחדים ־(לפי הפרק
 החמישי) ומהטבות במם במקרה של מיזוג הברות (לפי

 השיק השישי).
 ״בעל שליטה״< מוגדר בסעיף 32 (9) לפקודת מס הכנסה

 32(9) ״בעל שליטה״ — מי שמחזיק׳ במישרין או בע
 קיפין/ לביו' או בימי עפ קרובו באחת מאלה:

 (א) ב*10%• לפחות מהון המניות שהוצאו או
 ב־10% לפחות מבוודההצבעה;

 (ב) מכות לההזיק ב-10% לפחות מהון המניות
 שהוצא א1 נד10% לפחות מכות ההצבעה או בזכות

 לרכשם;
 (ג) בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים;

 (ד) בזכות למנות מנהל;*
 קרוב מוגדר כך: בן־זוג, אח* אחות/ הורה/ הורי הורה/

 צאצא וצאצאי בן הזוג/ ובךזוגו של כל אחד מאלה,

 פרק שני: ניכוי פחמ
 י.פרק זה קובע שיעורי פחת מוגדלים לחברות תעשיי-.
 תיות בשל נכסים עסקיים חדשים שרכשו. הוא גם מתיר
 לה פוזת על פטנטים׳ זכויות יוצרים וידע שרכשה והס
 משמשים לפיתוחו ולקידומו של המפעל. בעבר לא ניתן

 פהת על נכסים כאמור.
 הגדלת שיעור הפחת וקיצור תקופת ניכויו תעודד מפעלי
 תעשיה לחדש את ציודם. החזר ההשקעה במכונות וציוד
 תקל גם על בעיית ההון החוזר בתקופה הקשה ביותר
 למפעל מבחינת הנזילות׳ היינו כתקופה הקרובה להשקעה
 במכונות וציור שבה נזקק המפעל לממון רב. מסיכה זו
 מוצע שיעור גגות יותר של פחת בשנים הראשונות לרכי

 שת הנכסים,

 התרת פחת על פטנטים/ זכויות יוצרים וידע/ עשויה
 להמריץ מפעלי תעשיה להקדיש מאמצים לשפר ולפתה

 את הייצור הקייס או לפרוץ לתחונןי י?צור חדשים.
 מוצעת העדפה בשיעורי הפחת לרוכשי מכתות וציוד

 מקומיים לעומת מכונות וציוד מתוצרת חוץ.

 על, כיומר, שאס מפעל משכיר מכונות וציוד לא
• ־.ליהם ההטבות. כיוצא בזה הוצאו מכאן רכב - י -
 ושאינו רכב עבודה, וכמוהו ריהוט וציוד משרדיים,
 ולהבדיל מריהוט שאינו משרדי, כגון ריהוט של מהסן

 או של בית מלון,

 ו,סבום שהוצא לשבר עבויה יחד עם הסכום שזכאי*
 כפחת ע9״י סעיף 21 לפקודת מס הכנסה בשל
 ןילות המפורשת בתוספת, הוא פחות «״25% מסך כל
 זנום שהיצא עבור שבר עבודה יחד עם כל הסכום

 •גאים לנכותו כפחת.
 רזר לשון סעיף 21:

 ״יותר ניכוי בעד ?חת של בנין, מכונות מוצבה,
 רהיטים או נכסים אחרים שבבעלותו של הנישום
 ורמשמש־ם לצרכי עסק או משלה יד, לרבות אינוונטר
 חי ודומם בחקלאות ולרבות גמיעות; סכום הפחת
 |'יחושב לפי אחוזים, שייקבע באישור ועדת הכספים
 |1זל הכנסת לכל מקרה או סוג של מקרים — מן המחיר
 ^ המקורי שעליה •1:ישוס, למעש מחיר מקרקע שעליה
 | הוקם הבנין או ניטעו הנטיעות, והכל לפי הענין,

 'י• ובלבד שהפרטים שנקבעו הומצאו כהלכה״.
 שיילקח בחשבון לענין זה, היא המכסה הרגילה
 עסה נופפת של פחת לפי אותן תקנות בשל כליה וכליה
 מלה הן השיפור הרגיל מהמת שעובדים במשמרות
 אך לא תילקח בחשבון מכסת היתר של הפחת
 עוייה הותר עפ״י סעיפים 42 או 43 לחוק לעידוד

 עות הון, תשי״׳ס-«195.
 |סעיפ־ם 42 ו־43 לחוק לעידוד השקעות הון קובעים

 . בחישוב הכנסתו של מפעל מאושר הזכאי לניכוי
) לפקודה לגבי מכונות או ציוד ט 1 1 ) irt ז לפי סעיף 
 {!לשמשים ייצרכי אוחו מפעל, והשימוש בהם בישראל
 ןזמיל לראשונה לאתר יום ו׳ באייר תש״ח (15 במאי
 1914) או לנב־ בנינים הכשמש־ם לצרכי אותו :יפעל,
 !ונכסים האמורים כלולים בתוכנית המאושרת — יותר
 |8על לפי בקשתו, בכל אתת מחמש שנות המס הראשונות
fc< (1111 למימושו באותם נבפיפ, ניכוי פחת על פי סעיף 
 1:י־ד־ כדכס- ־־mn ל־200% מהמכסה הקבועה בתקנות

 בס הכנסה (פחת) 1941.

 !4. הוכה לפקיד השומה שבמפעל מאושר מיה בלאי
 נלתי רגיל של מכונות או ציוד כאמור בסעיף 42׳ מחמת
 •הפעילו אותו במשמרות נוספות או בתנאים קשים יותר.
 זןךד השומה רשאי להתיר, לפי ביןשי. המפעל, במקום׳
 [מכסה לפי סעיף 42, ניכוי פחת עפ״י סעיף 11 (1) (ט)
 ב :סה השווה ל״250% ממכסת הפחת הקבועה

 [מקנות :•ס הכנסה (פחת) 1941.

 jj שכר עבי־ה ופחת נקבעו כ״מדדיט״ לבחינת שיעור
 יעילות הייצורית והפעילות הבלתי ייצורית, משום
0כר העבודה משקף את הפעילות האנושית במפעל | 
 |ז5תת את הפעילות המיבנית, ובהתחשב בעובדה כי
 |^קלו של הגורם המיכני בחלק הייצורי הוא גבוה יותר
 ככל שהתעשיה מפותחת וממוכנת יותר׳ לעומת זאת גבוה
 יוהד גורם הפעילות האנושית בחלק הלא ייצורי, מוצע
 לצרף אי־. שני המדדים יחד, שגודלו של כל אחד מהם
 *מד ביתם הפוך לגודלו של השני ולפיכך מביא לאיזונו.

 ^%.'&י5¥י
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ת והפחתה ן ח : ניפוי פ י  פריק שנ

jyw 2. נא) חברה תעשייתית שהוכיחה, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בשנת המס 
ת  או לאחריה, רכשה נכס עסקי חדש, תהא זכאית כל עוד היא חברה תעשייתית, לניכיי פח

 לגבי אותו נכס, בשיעורים הבאים:
 (1) בעד נכס מתוצרת ישראל - 40% מן המחיר המקורי של הנכס, בשנה
 הראשונה שבה השתמש המפעל התעשייתי בנכם, ו־20% מן המחיר המקורי

 של הנכם, בכל אחת משלוש השנים שלאחריה.
 (2) בעד נכס מתוצרת חוץ - 25% מן המחיר המקורי של הנכם בכל אהון
 משתי השנים הראשונות שבהן השתמש המפעל התעשייתי בנכס, ו-,״ י 12 י.?ן

 המחיר המקורי של הנכס בכל אחת מארבע השנים שלאחריהן.
nids (ב) חברה תעשייתית שהוכיחה להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בשנת המס 
 או לאחריה, רכשה בתום לב וממי שאינו בעל שליטה בה, פטנט, או זכות לניצול פטנט,
 או ידע, המשמשים לפיתוחו או לקידומו של המפעל, תהא זכאית להפחתה בשיעור של
 121% מן המחיר המקורי שלהם במשך שמונה שנים, משנת המס שבה החלה להשתמש בהם.

 3. (א) בחרה חברה תעשייתית לגבי נכס מסויים, בניכוי פחת לפי סעיף 2 (א), לא תהא
 זכאית, בשל אותו נכס לניכוי פחת לפי סעיף 21 לפקודה - לרבות הפחת לפי סעיפים 42 *6¡

 או 43 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט-1959 - ולניכוי לפי תקנות מס הכנפה (ניכיי
 התחלתי בשל מבנים, מכונות וציוד חדשים), תשכ״ז-1967 * ולא תהא זכאית עוד לחזור

 בה מבחירתה.
 (ב) חדלה חברה להיות חברה תעשייתית לפני שנוכה כל הפחת לפי סעיף 2, תהא
 זכאית, לנכות את יתרת הפחת לפי סעיף 21 לפקודה ולענין סעיף 23 לפקודה יראו את הפחת

 שנוכה לפי סעיף 2 כפחת שהותר לפי הפקודה.

 4. סכומים הניתנים לניכוי כהוצאה לפי כל דין, לא יחולו עליהם הוראות פרק זה.

 ,זכות לניכוי
 פחת והפחתה

 תנאימ לניבוי
 הפהת

 םיינ לניכוי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף סעיף 23 לפקודת מס הכנסה אומר.
 3 (3) ״סך כל ניכויי הפחת שהותרו לפי הפקודה/'־*
 ביחס עפ סך כל הבלאי בתקופה שלפני התאריך שבו,
 הותר הפחת עפ״י פקודת זו, כשהוא מחושב לפי השעורים'
 שנקבעו׳ לא יעלה על המחיר המקורי שעלו לנשום הנכסיס י
 האמורים בסעיף 21. למעט מחיר הקרקע שעליה הוקפ

 הכנין או ניטעו הנטיעות׳ הכל לפי הענין.״
 כלומר, הסכוט הכולל של ניכויי הפחת׳ הן לפני פרק
 זה והן לפי פקודת מס הכנסה׳ לא יעלו על המחיר המקורי

 שעלו הנכסים.
 סעיף 4 סעיף זה מתייחס לאפשרות לן« • -.דא
 הוצאה כלשהי ראויה לניכוי לפי כל ז יו וגפ
 נתונה לפחת לפי פרק זה. דונמה לכך תשנ־י• י.־צאת
 לחקירות מדעיות לשם פיתוחו או קידומו של מפעל

 תעשייתי שתלות עליה הוראות: סעיף 12. להוק לתיקון״.
 פקודת מס הכנסה (מס׳ 3)׳ תשכ״ג—1963 ואף הוראות

 סעיף 2 .(ב) לחוק עשויות לחול עליה.
 כדי למנוע ניכוי כפול בשל אותה הוצאת נקבע כי •יא
 ינתן פחת עפ״י פרק זה בשל סכומים המותרים:כהוצאה

 לפי בל דין.

ף הפחת הרגיל על מכונות וציוד׳ לפי י ע  ס
) תקנות הפחת׳ נע בעיקר בין 7% ל־10%. א ) 2 

 סעיף ניכוי הפחת על פטנטים זכויות יוצרים
 2(3) וידע יתחיל בשנה שבת הופעלו הנכסים

 האמורים,
 ניכוי הפחת מותנה בהוכחה שהרכישה נעשתה בתום
 לב, והוא מוגבל בכך שלא יותר אפ הנכסים נרכשו מידי
 בעל שליטה בה.(ראה;הגדרה). סייגים אלו נקבעו משום
 שמדובר בנבטים בלתי מוחשיים שקשה לבדוק את מרכס
 הממשי. אורך תקופת הפחת נקבע מתוך הנחה שההשקעות
 הן אפקטיביות בתקופה של שמונה שנים, גפ אס פותחו

 >5אהר מכן הליכי ייצור חדשים.

ף הסעיף קובע בי משעה שחברה תעשייתית י ע  ס
) .בתרה ־בניכוי פחת לפי חוק זה לגבי נכס א ) 3 
 > מסוים לא תהא זכאית בשנת מס אחרת לתבוע ניכוי פחת

 לפי הוראות חוק אחרות המתירות ניבוי פחת.
 מגמת ההוראה המועצה לשמור מתוך שקולים אדמיני־
 פטרטיבייפ ועניגייט גפ יחד׳ על אחידות ועקביות בניכוי

 הפחת.

 4 ק׳״ת תשב״ז׳ עמי 1229 .
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 לצורך חישוב הניכוי בעד חילוף מכונות וציוד לפי סעיף ז 2 לפקודה ולצורך חיטוב
 יגווז הון, לפי חלק ה׳ לפקודה, יראו את ניכוי הפחת או ההפחתה הניתנים לפי פרק זה

 גיבוי פחת לפי סעיף 21 לפקודה.

 פרק שלישי: ניכוי נוהןמ

 חברה תעשייתית שבשנת המם 1968 היתה זכאית לנכות פחת לפי סעיף 21 לפקודה,
י יום ט״ז בחשון תשכ״ח(19 בנובמבר 1967), תהא זכאית לניכוי  יגער נכס עסקי שרכשה לפנ
 נוסף כמפורט בסעיפים ion 8 ,7 לגבי הפחת שעוד מגיע לה לשנת המם 1968 ואילך, בשל

 «חו נכס והכל בכפוף להוראות סעיף 15 (א).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אלו אפשרו למפעלים עליהם הוחלו הוראותיהם׳ לתבוע
 גינוי פחת נופף לניפוי לפי סעיף• 21 לפקודה. הכוונה
 היא לתוספת מוחלטת של פחת ולא להגדלת מכסת החאוזיפ

 שאמה אלא החשת קצב ההפחתה של הנכסים,

 י הניכוי הנוסף של פהת גא כפיצוי על שהפחת לצורך
 מס הכנפה מתושב לפי מהיר עלות כערכים נומיניליים,
 ושיעורו בשבי החוקים נקבע לפי בסים שינוי שערי חחליפין
 של המטבע לגבי נכסים שנרכשו במטבע חוץ, ולפי בסיס
 ירידת ערד׳ המטבע לגבי נכסים שנרכשו במטבע ישראלי,

 העמעותה המעשית של התרת ניכוי תופפת הפחת
 היא, שינוי הבסיס של ערך הנכסים, לצורך חישוב הפחת*
̂ות־* ל״מהיר המוערך מהדש״. ניבוי תוספת  מ״מחיר חעי
 הפחת — מלבד היותו פיצוי כאמור הוא עשוי גם להקל
 על חידוש מכונות וציוד, בהיות ״המחיר המוערך מהדש״

 קירוב יותר למחיר החידוש.

 בעקבות פיחות המטבע ביום 17.11.67 מוצע מתן
 ניכוי נוסף של פחת לפי בסיס השעורים כבעבר, פרק

 זה אף ערוך במתכונת החוק משנת 1964.

 הטבה זו מוצעת לתעשיה בלבד, שכן השקעותיו של
 פקטור זה בנכסים קבועים גבוהה בהרבה משל פקטורים

 אחרים במשק וצרכיו כחידושים חיוגית יותר.

 סעיף 6 מוצע, שהניכוי הנוסף יינתן לחברה תעשיי
 תית בעד נכס עסקי שנרכש לפני תאריך הפי
 תות האחרון, אם החברה היתה זכאית לניכוי פחת בעד נכס
 זה בשנת המס 1988. הניכוי הנוסף יינתן כמפורט בסעי*
 פיט הבאים׳ החל משנת המס האמורה, על היתרה להפחתה
 שנותרה בתום שנת המם 1967. סעיף 14 המוזכר בסעיף
 בא למנוע ניבוי כפול גמ של תוספת פהת וגס של

 הפרשי הצמדה (ראה דברי הסבר לסעיף זה).

 לזעיף 5 סעיף 27 לפקודת מס הכנסה מתיר ניבוי בעד
 ׳ חילוף מכונות וציוד/ בסכום השווה
 מוצא־ת רכישת המגונות והציוד הישגים פומית סכומי
 ןותו! שנוכו בעד אותם מפונות וציוו והפכום שנתקבל
 8בירתם או בסכום השווה לפבוט שהוצא על המכונות

 1צ$ור החדשים. הכל לפי הסכופ הקטן יותר.

 !מוצע לקבוע שאט חברה תעשייתית ניכתה פחת לפי
 |1רקזה׳ על מכונות וציוד והוציאה סכום לחילוף המכונות
 »הציוד, יילקח בחשבון, בחישוב הסכום הראוי לניכוי

 ן?של החילוף׳ הפחת שנוכח לפי הפרק הזה.

 ,'ריווח הון לפי פרק ה׳ לפקודת מם הכנפה הוא הסכום
 151 עולה החמורה המתקבלת בעד נבס שנמכר על יתרת

 £!«חיר המקורי של הנכס.

 ״המהיר המקורי״ מוגדר בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה
 |נדלהלן:

 ״המחיר המקורי של נכס לאחר שגובו ממגו הסכומים
 ^ שניתנים לניכוי לנישום, לגבי אותו נכס לפי סעיף 21׳
 וכן הסכומים שהופחתו מהכנסתו החייבת של הנישום

 האמור בשל המחיר המקורי של אוחו נכס.״

 .־־-־.׳ בסעיף זה ייקבע בי אם נוכה פחת מנכס עמקי
־ כ— •ה תחושב ״יתרת המחיר המקורי״• של אוהו  ן. ־
 | נכס בהתאם לפחת שנוכה לפי הפרק הזה — כדין ניכוי

 1>מת עפ״ י סעיף 21 לפקודה.

 9יק שלישי: ניכוי גושף
 בעקבות הירידה בערך המטבע הישראלי שגרמה למספר
 8יחותימ כשער המטבע, נחקקו כבר בעבר שני חוקים
 יימעניקיס ניבוי נוסף של פחת והס הוק מס הכנסה(תוספת
 5וזת על נבטים עסקיים) תשי״ח—1958 וחוק מס הכנסה
 (־•וספת פחת על נכסים עסקיים) תשב״ד-1964 . חוקים
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ל אמ  7. נרכש נכס עסקי על־ידי החברה או מטעמה בדולרים יטל ארצות הברית ע
 (להלן - דולרים), יהיה הניכוי הנוסף - הסכום שבו עודף הפחת שהיתה זכאית לנבוח

 בעד אותו נכס באותה שנה, אילו נקבע המחיר המקורי של הנכם בלירות — לפי שער^!
 ליפין של 3,5 לירות לכל דולר ממחיר הרכישה, על הפחת שהיא היתה זכאית לנכותי

 שער חליפין של 3 לירות לכל דולר ממחיר הרכישה,

 ניכוי נוסף
 אם הנכס נרכש

 בדולרים

 8. נרכש נכס עסקי על ידי החברה או מטעמה במטבע־חוץ שאינו דולר, יראוהו לצורי־*
 חישוב הניכוי הנוסף כאילו נרכש בדולרים, ומחיר הרכישה יחושב כאמור בסעיף ד לפי

v(|967 1 בדצמכד) שער החליפין הממשי של אותו מטבע בדולר, ביום כ״ח בחשון תשכ״ח 

W 
 9, לענין סעיפים 7 ו־8 יראו כאילו נרכש נכס עסקי במטבע־חוץ, גס אם נדכע במישרין *

 מיבואן אשר קנהו במטבע־חוץ על פי היתר מאת רשות מוסמכת לפי תקנות ההגנה י:ספיםג•
 51941; כמחיר הנכם במםבע־חוץ יראו את המחיר ששילם היבואן בעדו, ובלבד עזהחט^י?

 תמציא ראיה בדבר אותו מחיר,

 ניכוי נוסף
 אם הנכם נרכש

 במטבע חוץ אחר

 רכישה בתנאים
 מיוהדיס כרכישה

 במטבע מוץ

 10. נרכש נכס עסקי, על ידי החברה, במטבע שהוא הילך חוקי בישראל, ייקבע הנימים
 הנוסף לפי השנה שבה רכשה את הנכם, כדלקמן:

 (1) נרכש הנכס בתקופה שבין ט״ז בניסן תשי״ג(1 באפריל 1953) ייבץ כ״ז
 באדר ב׳ תשכ״ה (31 במרס 1965) - יהיה הניכוי הנוסף 25% מסכום הפחת שהיז^

 היתה זכאית לו באותה שנה לפי סעיף 21 לפקודה.

 (2) נרכש הנכם בתקופה שבין כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה מ באפריל 091.3 לבין,
׳ בניסן תשכ״ו(31 במרס 1966) — יהיה הניכוי הנוסף 10% מסכום הפחת שהי  י

 היתה זכאית לו באותה שנה, לפי סעיף ג2 לפקודה.

 11. חדלה חברה להיות חברה תעשייתית בשנת מס פלונית, לא תהא לאחר שנה זו ואילך
 זכאית עוד לניכוי לפי פרק זה.

 ,ניכוי נוסף
 אם הנבס נרכש
 במטבע ישראלי

-מייגלניבוי

ר ג ס י ה ר ב  ד

 כרכישה במטבע חוץ היחשב גט רכישה במישר־
 במטבע ישראלי מיבואן, שהוא שילם מטבע חוץ בי'
 הנכס לפי היתר מאת הרשות המוסמכת. כמחיר הרכין־

 במטבע חוץ יראו את המחיר שהיבואן שילם בעד הנכס.-,

 סעיף 10 השיעורים הנקובים בסעיף מחושבים ^ ״
 הידידה הממשית בערך המטבע ובהחחשנ
 בהתרת תוספת פחת על פי החוקים הקודמים לגבי נבטי

 שחוקים אלו חלים עליהם.

 סעיפיה הניכוי הנוסף לגבי נכס עסקי שנרכש
 7—9 בדולרים יחושב על יסוד ההפרש בין
 המחיר המקורי של הנכס לפי שער החליפין הקודם של
 המטבע לבין המחיר המקורי אילו נקבע לפי שער החליפין
 החדש, כלומר הניכוי הנוסף לעומת הפחח הרגיל יהיה
 שווה,ליחס של 0.5 ל״י ל־3 ל״י היינו •לד1/6 מהפחת.

 הרגיל.
 נרכש הנבט במטבע חוץ שאינו דולר יראוהו כאילו
 נרכש בדולרים ומחיר הרכישה יחושב לפי שער החליפין

 של אוחו מטבע בדולר, ביום 1 בדצמבר 1967.

 5 ע״ר 1941׳ תוס׳ 2 מסי 1138׳ עמ׳ 380נ.
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 לצורך הישוב הניכוי בעד חילוף מכונות וציוד לפי סעיף 27 לפקודה. ולצירך חישוב הישוב ריווה הין
ה וניבוי התיישנות ק ז ר י פ פ ף ל ס ו י נ ן כ י ו נ י ל  הון לפי חלק ה׳ לפקודה, ממכירת נכס עסקי שהותר ע

 $׳ את סכום הניכוי הנוסף כאילו הוא תמורה נוספת שנתקבלה ממכירת הנכם; ובלבד
ם המם לא יעלה על 50% מסכום ריווח ההון אילו לא היו רואים את הניכוי הנוסף ו ^ 

 1ורה נוספת שנתקבלה במכירת הנכם.

I 
 י פרק רכיןןי: ניפוי הפרשי הצמדה

 י בפרק זה - הגירות
 יומ הקובע״ - ט״ז בחלזון תשכ׳״ח (19 בנובמבר 1967);

 יוואה״ - הלוואה שנתקבלה בתום לב ונתקיימו בה כל אלה:
 (1) נתקבלה ביום הקובע או לפניו ונפרעה, כולה או מקצתה, לאחר אותו

 (2) נתקבלה על ידי חברה תעשייתית ומשמשת לה בהשגת הכנסתה מהמפעל
 התעשייתי;

ר ב ס י ה ר ב  ד

 במידה רבה את ההטבה. ההצעה לראות בניבוי הנוטף
 הוספתי תמורה ולא להקטין בו את המחיר המקורי •בדוגמת
 הפחת עפ*י סעיף 21 לפקודה, סיבתה, בי הקטנת המחיר
 המקורי היתה מביאה לפרקים למהיר מקורי שלילי,
 באשר סכום.הגיבוי הנוסן* שהותר היה עולה על ״יתרון

 חמחיר המקורי״.

 3רק רגיעי: הפרשי הצמדת
 בפי שנקבע בפסקי יין מרובים מהווה תשלום הפרשי
 הצמיח ע״י גוף שאינו מוסד בספי, הוצאת הון' שאינה
 ראויה לניבוי מההבנסה החייבת. אולם לרגל •המצוקה
 הכספית הקשה שנגרמה למפעלים ר4יפ בתוצאה מגידול
 התחייבויותיהם הצמודות לשער החליפין של המטבע
 למיד יוקר המחיה או למדדים אחרים חוקק בשנת 1964—
 בי בבי עם חוק מם (תוספת פחת על נכסים עטקיים),
 תשב״ד—1964 - חוק מס הכנפה (ניכוי הפרשי הצמדה),
 תשכ״ד—1964, שבא לענות על הצרכים שנתהוו בעקבות

 פיחות שער המטבע בפברואר 1962.

 פרק זה מוצע בעקבות הפיתות מנובמבר 1967 והוא
 ערוך במתכונת החוק הנ״ל באי־אלו שינויים המתבקשים

 לפי הענין.

 הטבה זו מוצעת למפעלי תעשיה שהם הנזקקים העיקריים
 למימון לטווח ארוך שהוא צמוד בדרך כלל וממילא גם
 הנושאים בנטל ההצמדה והנפגעים משינוי שער המטבע.

 סעיף 13 הגדרת ״הלוואה״ הגדרה זו קובעת
 את המסגרת לתחולת ההטבה לפי פרק זה
 ומכאן חשיבותה הרבה; לפי ההנדרה אין דין הלוואה לדין
 פרק זה אם נותן ההלוואה הוא מבד בני אדם שהוא בעל
 שליטה במקבל ההלוואה, או שותף למקבל ההלוואה, או
 שמקבל ההלוואה הוא בעל שליטה: בו (ראה: הגדרת בעל

 שליטה).
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 !יף 12 כבר הופבר (לסעיף 5) כי לצורך הישוב
 הסכום המותר לניכוי בשל חילוף מכוגות
 'לפי סעיף 27 לפקודה, ולצורך הישוב סכום רווה
 במכירת נכס, לוקחים בחשבון את התמורה שנתקבלה
 ת דנב זיפ. במקרה ש$ מבירת נכס עסקי שהותר
 |יכוי נוסף לפי פרק זה, מוצע, כי הניכוי הנוסף עד
 5ךת הנכס ייחשב כתמורה נוספת שנתקבלה ממבירת
 ». כלימר, לעגין סעיף 27 לפקודה יקטן הסכום הראוי
 :וי על פ־ו בסכום הניכוי הנוסף שהותר, ולעגין רווח

 ;יגדל סכום מרווח'בסכום הניכוי הנוסף שהותר.
 «נין ה־כ!ת סכום הניכוי הנוסף לרווח הון נקבע סייג,
 $ew פנים לא יעלה סכום המס המוטל על רווה ההון
 *עורו 25% מהרווח) על 50% מסכום רווה ההון

 $לא ה־ו מאים את הניכוי הנוסף כתמורה נוספת•

 ?וונכ-ז,
 ןן1ז הון ר;־ל ממכירת נכס עסקי -

 .(ללא ת־ספת הניכוי הנוסף) 1,000 ל״י
ז נוסף שהותר 1,200 ל״י | 
 ז הון מותאם (כולל תמורה נוספת) 2,200 ל״י
 $על רווח הון המותאם (25% מ־2,200) 550 ל״י
 |jמרווח ההון הרגיל (1,000 ל״י) 500 ל״י

 |$על רווה הון לא יעלה איפוא
 י על >m>־. ל״י.

 דומה קיים: גפ בחוקים, הקודמים להוספת: פחת
 לקר! שרווח ההון הוא בחלקו רווח אינפלציוני
 <|כוי הנוסף בא כפיצוי על יריית ערך המטבע. לפיכך,
ל מס דווח ההון עי ל־50% מרווח ההון שאינו | 
 ־,?לל את דנ־כוי הנוסף משמעות הגבלה זאת היא כי סבום
 •"־׳ ״•:) שיחוייב במס רווחי הון לא יעלה על סכום
 ז ההון הרגיל,: בהנחה כי.כל הריווה. העורף על בך
 '.בעל אופי אינפלציוני מובהק וחיובו במס יבטל

 ־.
•.% 
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 (3) נותן ההלוואה הוא אחד מאלה?
 נא] המדינה,

• חבר בגי אדם שאיננו בעל שליטה כחברה התעשייתית, ואינו ישותף  נ
 בה והחברה אינה בעלת שליטה בו,

 1ג] חברת האם של החברה התעשייתית, כמשמעותם בפסקה(2) לסעיף
 21, שלקחה את ההלוואה ממוסד כספי במשמעותו בחוק בנק ישראל,

 תשי״ד-1954», והעבירה אותה כולה לחברת הבת;
 ״הלוואה צמודה למטבע־חוץ״ — הלוואה שבה הקרן צמודה לשער החליפין הרשני־, או

 שנתקבלה במטבע־חוץ באישור המפקח על מטבע־חוץ כמשמעותו בתקנות ההגנה (כס
 פים), 1941, ושיש להחזירה במטבע־חוץ;

 ״מדד יוקר המחיה״ - כמשמעותו בחוק מילווה בטחון, תשי״ז-71956;

 ״הפרשי הצמדה״ -

 (1) סכום שנוסף לקרן הלוואה צמודה למטבע־חוץ עקב שינוי שחל בשער

 החליפין של אותו מטבע כפי שהיה ביום הקובע;

 (2) סכום שנוסף לקרן הלוואה צמודה למדד יוקר המחיה עקב עליית אותו
 מדד בתקופה שבין היום הקובע לבין יום כ״ג באדר ב׳ תש״ל (31 במרס ו1ל19),

 ואותו סכום נפרע לאחר היום הקובע;

 (3) סכום שנוסף לקרן הלוואה צמודה למדד אחר עקב עליית אותו נ ־
 בתקופה האמורה בפסקה(2), ואותו סכום נפרע לאחר היום הקובע אך לא י מר
 מהסכום שהיה מתווסף כאמור אילו היתה ההלוואה צמודה למדד יוקר המו • יה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כדי למנוע השנות תופעה כזו מוצע, שאם נותןמהיוואה
 הוא חברת אם כמוגדר גפסקה (2) לסעיף 22 וד״: לקת״
 את ההלוואה ממוסד כספי כמשמעותו בחוק בנק י.־רא>«
 תשי״ד—1954׳ והעבירה אותה בשלמותה :להבר; הבת

 יחול על הלוואה זו דין ״הלוואה״.
 לגבי הלוואה צמודה למדד כלשהו הפרש הצמדה הו*
 תופפת תשלום בשל עליית אותו מדד בין תאריך הפיתוו
 לבין התאריך 81.3.70. אולם אפ המדד אי.י .־־ד יוקו
 המחיה — מוגבל הסכום עד לגובה הפרשי ההצמדה אילו
 היתה ההלוואה צמודה למדד יוקר המחיה. סיבת הגבלי
 זו — שהוכנסה גם לחוק משגת 1964 ~ היא, משונ
 שמדד יוקר המחיה הוא מדד אובייקטיבי ומשקף יותו

 מכל מדד אחר את התנודות בערך המטבע,
 התקופה בין תאריך הפיחות לבין התאריך •וד 31.3
 נקבעה מחוך הנחה: שתוך. תקופה זו תהא לפיחות המטמ
 השפעה על מהירי השוק שעליהם מבוספ ־ — ייחו

 המחיה,

 המקרים האמורים המנויים בהגדרה הוצאו מכלל
 ״הלוואה״ מהמת הזיקה הכלכלית הקיימת בהם בין מקבל
 ההלוואה׳ הנושא בתשלום הפרשי ההצמדה, לבין גותן
 ההלוואה הנהנת מקבלתפז מה גפ שמקבל הפרשי ההצמדה

 פטור עליהם ממס.

 הוראה בעלת אופי דומה קיימת גם בחוק מס הכנסה
 .(ניכוי הפרשי הצמדה)׳ תשכ״ד—196:4׳ ובביצועה נתברר
 כי נפגעו מספר חברות בעלות מפעלי תעשיה׳ הנמצאים
 בבעלות חברות-אם שאינן תעשיות, אך מטפלות בגיוס
 אמצעי מימון בשביל חברות הבת. חברות האם נטלו
 הלוואות צמודות והעבירו את הכספים לחברות הבת
 בתנאי הצמדה, חברות הבת לא היו זכאיות לדרוש דין
 הוצאה להפרשי ההצמדה ששילמו לחברות האם משום
 שנותן ההלואה.הוא בעל שליטה, ואילו. הברות האם׳
 גותני ההלוואה׳ לא יבלו לדרוש דין הוצאה להפרשי
 מהצמדה ששילמו משום שאינן חברות תעשייתיות. נמצא,

 שנשארו קרחים מכאן ומכאן.

 0 ס״ח תשי״ד׳ עמי 192.
 7 ס״ה חשי״ז׳ עמי 8.
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, 191או בכל שנת ניבוי מרשי )  !j4 נא) סכום הפרשי הצמדה ששילמה חברה תעשייתית בשנת המס 8
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 «צ3!דה שעלולמו בתקופה שבין היום הקובע ליום ג׳ בניסן תשכ״ח (31 במרס 1968) כא־לו

 1ע"ולמו בשנת המם 1968,

 J (ב) אס בשנת מס פלונית אי אפשר היה לנכות את הפרשי ההצמדה שהותר לנכותם
 M>• סעיף קטן(א), יראו את הסכום שלא נוכה, כהפסד לענין סעיף 28 לפקודה,

 1¿!. (א) חברה תעשייתית שקיבלה הלוואה לרכישת נכס עסקי ובשל אותה הלוואה היא הלוואה צמודה
1 לרכישת נגס עסקי ף 4 י ע י ס פ י ל ו כ י נ ׳ ל ה ת ר ד ן י ב פ ׳ ל ת י א ב א ז ה  ןעהייה ייהחחייב בתשלום הפרשי הצמדה, ת

של ההלוואה האמורה, או לניכוי נוסף לפי סעיף 6 בשל אותו נכס, | | 

 ד >ב) רואים חברה תעשייתית כאילו קיבלה הלוואה לשב* רכישת נכס עסקי, הכל
, אם ביום הקובע היה לה נכס עסקי שעליו היתה זכאית אותה שעה  מאמור בסעיף קטן(א)
 !לניכוי פחת וההלוואה נתקבלה תוך שנה לפני רכישתו או תוך שנה לאחר רכישתו של אותו
 תבם; הוא הדין אף אם נתקבלה הלוואה כאמור במועד אחר, זולת אם הוכיחה החברה הת

 עשייתית שהשתמשה בהלוואה למטרה שאיננה רכישת נכס עסקי.

ר ב פ י ה ר ב  ו

 שימשה לרכישת נכס עסקי הזכאי לניכוי נוסף לפי יתפרק
 משלישי. מוצע׳ שבמקרה כזה תוכל ההברה התעשייתית
 לבוד לה את ההטבה הנומה לה יןתר׳ או ניכוי הפרשי
 הצמדה לפי פרק זה או ניכוי נוסף לפי הפרק השלישי,

 אך לא תוכל ליהנות• משתי ההטבות יחד,

 כיצד ייקבע אפ הלוואה פלונית שימשה לרכישת נכס
 עסקי? לענין זה פוצעים כלליפ אלה;

) נכס עסקי שנרכש תוך שנה לפני קבלת הלוואה או L 1 
 תוך שנה לאחריה, ייראה כאילו נרכש מכספי אותה
 הלוואה, והחברה תוכל לתבוע בעדו ניבוי פחת נוסף או

 הפרשי הצמדה.

 הדברים אמורים גם אפ ההלוואה היתה מיועדת במפורש
 למטרה אחרת — וכספי ההלוואה שימשו לאותה מטרה.
 הטעם לבך הוא שניתן להניח שבתוך התקופה האמורה היתה
 הפעילות הפיגאנסית של המפעל מושפעת מההלוואה
 שנתקבלה, והיא שאיפשרה שימוש בכספים אחרים

 של המפעל לרכישת הנכס העיסקי.

 2) מצד שגי אפילו נרכש הנכס העסקי בתקופה הנקובה
 לעיל, הרי אם תוכיח החברה, כי השתמשה בהלוואה
 למטרה אחרת ולא לרכישת אוחו נכס עסקי, יותרו לה
 גם ניבוי נופף וגס הפרשי הצמדה, הוראה כאמור קיימת

 גס בחוק משנת 1964,

 ן׳עיף 14 הסעיף קובע כי הפרשי הצמדה ששולמו
 * החל משנת 1968 ע״י חברה תעשייתית

 יותרו כהוצאה בשנה בה שולמו.

 3הפרשי הצמדה ששולמו בין תאריך הפיחות לבין
 י •'־יאריך 31.3.68 יותרו בשנת 1968. הטעם להתרת
 דשי הצמדה״ רק לאחר תשלומם/ גט לגבי אלה שבל
 3נסוחיהט והוצאותיהם נזקפות געת שנוצרה ההתחייבות
 (לפי שיטת המצטברות) הוא/ כי הפרשי הצמךה אינם
 אה מראויה לניכוי׳ לפי הכללים הקבועים לענין
 1&» הכנסה. התרת ההוצאה לפי פרק זה מוצעת רק מתוך
 |3מ«מובות בנמל הממשי של ההצמדה על מפעלי התעשיה

 ןוהעמידה בנטל זה היא בעת התשלום.

 ^יצויין כי החוק משנת 1964 התיר ניכוי כל תשלום
 : הפרשי הצמדה במשך 4 שנים משנת התשלום׳ 25%
 1&משלופ בבל שנה, אולם מאחר שהפיחות האחרון היה
(3Í2 1 לעומת)בס־ג־ר קטן בהרבה מהפיחות הקודם )6 
 ,מוצע שכל תשלוט על חשבון הפרשי הצמדה יותר

 tafoi בה בוצע.
 •• :• •• • . • י• • . • •: • י. י. • . י •י

 »צע גט/ שאם לא מיו לחברה די הכנסות כדי לנכות
 :והן את הפרשי ההצמדה/ ייראה הטכוט שלא נוכה כהפסד.
 . כ־־יוניר—הוא יוו1ר כניכוי מההכנסות העסקיות של החברה

 |' בשנ־ם שלאחר מכן.

 . סעייף 15 סעיף זה בא למנוע ניכוי כפול — הן של
 הפרשי הצמדה והן של ניכוי נוסף של
 ! פחת-במקרה שההלוואה שעליה שולמו הפרשי ההצמדה
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 16. ככום הניכוי שהכרה תעשייתית זכאית לו לפי פרק זה בשל הפרשי הצמדה ׳נזשילמו-
ר ""־ב ־״חכו * פ ש י ת ס כ ת צ נ ה ע ת י א  בשנת מס פלונית יופחת בסכומים שהיא זכאית לקבלם ב
 לה ובהתאם לתנאי ההתחייבות עקב שינוי בינ־עד החליפין של המטבע, במדד י.־קד המחיוד *
 או במדד האחר. י |
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 17, סכום של הפרשי הצמדה שהותר ולאחר מכן נמחל או בוטל יראו אותו כהכנסה בשנה ז
 שבה נמחל או בוטל. ״

 18. האמור בפרק זה לא יחול על הפרשי הצמדה שהם הוצאה או הכנסה לפי הפקודה.

ד ב 0 י ה ו נ  ו

 כהם את סכום הפרשי ההצמדה הראויים בנינ־־ כרק זה
 (ראה דברי הסבר לסעיף 18),

 פרלן חמישי: מס הכנסה מופחת
 סעיף 127 לפקודיו מס הכנסה מטיל על הבנסיר הח־יבת
 של הבר״כני״אדמ מם־חברות בשיעור 0% .= ז־.

 מותר בניכוי מהכנסה החייבת לצורך מט רבנסה. על ז
 ההכנסה הנותרת מטיל הסעיף האמור מס הכנכ7 בשיפור

 כדי לאפשר למפעלי תעשיה התפתהות מחוך צבירה
 פנימית וכדי להזקיקפ פחות למימון חיצוני(שהוא בחלקר!•

 הניכר ממשלתי), מוצע להקטין את שיעור מ: -־:::•ז
 • החל על חברות מ־25% ל־15%, על אותו חלק :יבנכחה
 החייבת של הברה תעשייתית ממפעלה התעשיי־.י, כמידת
 הסכומים שהושקעו על ידה באותה שנח מס נכ־תיזו או

 בקידומו של המפעל התעשייתי.

 סעיף 16 כאמור* ״הפרשי הצ^דה״ ששילם אדם

 החוק המוצע הניח את המונח ״השקעה בקידום יבפיתומ״ :
 ללא הגדרה, ועם זאת הסמיך בסעיף 50 א צ! •1חוק
 את שר האוצר להתקין תקנות בדבר דרכי ה-ש-,עה
 בפיתוחו וקידומו של המפעל התעשייתי. אכן, תנאי
 מפורש הוכלל בסעיף בקשר להשקעה בפיתוח ו־ידוט

 המפעל, והוא — דרישה שלפחות 30% מההכנסה שתהא,'
 זכאית להטבות לפי פרק זה יושקעו בנכסים קנוכ־פ של
 המפעל שישמשו את המפעל, תוך חמש שנים מהשנד •:בה

 הושגה ההכנסה.

 המגמה היא לאפשר גמישות בענין חובת ה״-״-ות
 בהון חוזר לאור הצרכים השונים והמשהגיפ ש? ייכעייי
 התעשיה על ענפיה השונים, מוך הקפדה שתוס£־: ־;•.:־*

 צעים הנובעת מרווחי המפעל תשמש באורה מיידי לגי* י
 סוסו ולא להשקעות חיצוניות. מאידך גיסא, מפעל המבקש

 הטבות יחיייב במפורש להרהיב את כושר הייצור שלו,,
 מעידודו מהווה אחת המטרות העיקריות של הה־ד, ע״י
 השקעה בנכסים קבועים שהם גורמי הייצור, -־־.> על
 השקעת 30% בנכסים קבועים לעומת 70% בהון חוזי

 נראה כיחס גלגלי בריא.

 ?ואינו בעל מוסד כפפי'אינם לפי הדין
 הכללי מוצאה'הראויה לניכוי לצרבי מס המסה׳ כיוון
 שהם בגרר ״הוצאות קרן״. עקרון זה חל גם על הפרשי
 הצמדה שקיבל אדם שאינו בעל מוסד כספי/ שאינם

 הכנסה חייבת י אלא ״הכנסות קרך.

 התרת הפרשי הצמדה ששילמה חברה תעשייתית מוצעת׳
 כאמור, מתוך התחשבות בנטל כספי של ההצמדה. הרי
 שיש הצדקה להביא כנגד זה בחשבון הפרשי הצמדה

 שקיבלה •החברה,

 עלדבן׳ מוצע׳ שמסכום הפרשי ההצמדה שיותרו בניכוי
 לחברה לפי פרק ז̂ה ׳יופחת כל סכום הפרשי הצמדה
 שתהא זכאית לקבלם באותה שנת מס׳,בהתאם לתנאי
 ההתחייבות, גס אם התשלום בוצע בשנה אחרת׳ אף על פי
 שלענין מתרת הפרשי ההצמדה קובע התשלום. שינוי
 זה בא למנועי מן החברה אפשרות לדחות בכוונהיאת גביית
 הפרשי הצמדה בשנה שבה שילמה הפרשי הצמדה, ככוונה
 שהסכום המגיע לח לא יופחת מהסכום שהיא זכאית לתבעו

 כהוצאה.

 סעיף זה מקביל לסעיף 3 (ב) לפקודת
 מם הכנסה, האומר:

 סעיף 17

 *אדם שבשנת מס פלונית נמחל לו חוב או חלק ממנו,
 והחוב נובע מהוצאה שניכויה הותר בבירור הכנסתו
 החייבת, או שאדם נהג בחוב כאמור כאילו נמחל לו׳

 יראו את החוב כחלק מהכנסתו באותה שנה״.

 הצורך בהודאה כזו לגבי ״הפרשי הצמדה״ שהותרו
 גדל לנובח השינויים המרובים שהופעלו בעבר לגבי תשלום

 הפרשי הצמדה.

 ״ סעיף זה בא למנוע לחישוב כפול של
י הפרשי הצמדה׳ הן אלו ששולמו והן אלו " 
 שנתקבלו. כלומר׳ אם הפרשי ההצמדה ששולמו הותרו
 כהוצאה לפי הדין הכללי׳ לא יותרו בניכוי לפי פרק זה.
 הפרשי הצמדה שנתקבלו יחייבו כהכנסה׳ לא יפחיתו

 הצעות חוק• 841, ז׳ בתמוז משב״ט,! .ז



 פרק חמישי ג מם הכנפה של חמרה תעשייתית

 ;א) חברה תעשייתית שהשקיעה בשנת מס פלונית סכומים בקידומו ובפיתוחן של
 מפעלה התעשייתי, יוטל על הכנסתה החייבת כשיעור האמור בסעיף קטן (ב) מס הכנסה
 ן»"ל ,־1 אגורות לכל לירה, וזאת על אף האמור בסעיף 127 (א) לפקודה, ובלבד שהחברה

. 0 ) ן ט  $מלא את התנאים הנוספים המפורטים בסעיף ק

 (ב) שיעור ההכנסה החייבת שעליה יוטל המם המופחת יהיה כשיעור השקעתה

 גאמור.
 (ג) תוך חמש שנים לאחר שנת המם שבה הופקה ההכנסה החייבת:

 (1) יושקע סכום השווה ל־30% לפחות מן ההכנסה החייבת שעליה הוטל
 המם המופחת בנכסים קבועים של המפעל והמשמשים לצדכי המפעל;

 (2) יהוונו רווחים בסכום האמור בפסקה>1) על ידי הוצאת מניות.

 י 2. ;א1 נתנה חברה סכומים לבעל שליטה, או זקפה אותם לחובתו, הכל בין במישרין
 ונין בעקיפין, תוקטן באותם סכומים הכנסתה החייבת הזכאית לשיעור מס מופחת לפי סעיף

 ;ב) הודאת סעיף קטן(א) לא תחול לגבי -
 (1) סכומים המותרים כהוצאה!

 (2) החזר הלוואה שניתנה על ידו לתקופה שאינה עולה על שנה;
 (3) סכומים שהחזיק או שעמדו לחובתו פחות משלושה חדשים בשנת מס

 אחת.

 21, חברה תעשייתית ששילמה בשנת מס פלונית מס מופחת לפי סעיף 19 ולא קיימה את
 ובנאים שבאותו סעיף, תשלם בעת הגשת הדין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס
 •שלאחרי תום חמש שנים מאותה שנה, את המם שלא הוטל עליה בשל הוראות אותו םעיף,

 צירוף ריבית של 9% לשנה החל מתחילת אותה תקופה ועד ליום התשלום.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ס>$*3*© כפי שצויין, המפרה העיקרית של פרין,
 20—21 זה היא, להניע מפעלי תעשיה להשתמש
 ברווהיט המצטברים אצלט לביפופפ של המפעלים ולא
 למטרות אחרות. אחד השימושים האפשריים שאותו
 מתכוונים לצמצם במיוחד הוא מתן כפפיט'לבעלי שליטה
 בהברה. תופעה כזו עשויה להתפשט בתוצאה מהקטנת
 שיעור חמש האפקטיבי על חברות עד לכדי 40%, חברה
 תהא עלולה להעדיף מתן י כספים לבעל שליטה באופן
 שהם לא יהוו הכנפה בידי מקבלמ(גם אם לא יהיו ראויים
 לניכוי בהוצאה בידיה) על תשלום שכר או מענק, שאמנם
 יותרו בהוצאה אך יתחייבו במס בידי מקבלם שייתחייב

 עליהם בשיעור מס גבוה בהרבה,
 מוצע, אפוא, בי אם יינתנו לבעלי שליטה סכומים שלא
 הותרו בהוצאה בידי החברה (אפ בתורת שכר ואם בתורת
 החזרת הוצאות), או שהכספים לא ניתנו לו ישירות אלא
 נזקפו לחובתו מסיבה כלשהי, יוקטן בהם סכום ההכנסה
 הזכאית להטבות, בלומר — על הסבומים האלה חחוייב
 ההברה במם הכנסה בשיעור הרגיל של 25%. עם זאת,
 בדי לא למגוע כל אפשרות של פעולות כספיות שוטפות
 בין בעל שליטה לבין החברה שבשליטתו, תחול ההגבלה
 האמורה רק על סכומים שניתנו לבעל השליטה בהחזר

 _״ התקופה של המש שנים לצורך ההשקעה
 י• y ״ ברכוש קבוע מוצעת, בהתחשב גבך
#רחגח מפעלים אינה ענין לשנה אתת אלא היא מחייבת  י

 'בירה מי־דמת של אמצעים ניכרים,
י אחר הנדרש לצורך הענקת ההטבות לפי פרק זה א ^ 
 !ifS שרווחים כגובה הסכומים שהושקעו לפי הוראות
 הסעיף בנכ״ס קבועים, יהוונו על-ידי הוצאת מניות
 nsaff, הכוינה היא כי בצד ההשקעה בנכסים בלתי מילים
 *!|קפאו רווחים שלא יהיו ניתנים לחלוקה בעתיד. בדרך
 v% יתחזק הבסיס הפיננסי של המפעל, בהתאם לעקרון
 |$קובל בבלבלה כי רצוי שהרכוש הקבוע של המפעל

 ״יהא מבוכה -•ל־ידי הון עצמי קבוע.
 ^ןהטבות לפי פרק זה ניתנות מיד בשנה שבה הושגה
 ההכנסה, אוים יש תנאים שקיומם יכול להתבצע ער
 .למום ב •-־:־ם מאותה ענה, מוצע איפוא שאם הזכות
 ן$סבה נשללה כהוצאה מאי קלוט החנאיט ער לתומ
 |נ5יעלהקבוע, תחזיר החברה את המט שהסבה לפי הוראות
ק זה, בתוספת ריבית של 9% לכל שנה שבה החזיקה ר | 
 אה כספי יז-דינה שלא כדין. השיעור האמור הוא שיעור
 זןייבית המקובל עפ״י הפקודה לגבי מם־הכנסה שלא

̂ולם במועדו.  ־



 פרק ששי: דוחו״ת מאוחדיפ
 22. בפרק זה -

 ״שליטה״ - הזכות לשני שלישים לפחות מכוח ההצבעה ומהזכות למנות מנהלים.

 ״חברת אם״ -

 (1) חברה תעשייתית השולסת בחברה תעשייתית והמפעלים התעש־יחייס
 שבבעלות שתיהן הם בני קו ייצור אחד;

 (2< חברה שאינה חברה תעשייתית השולטת בהברה תעשייתית ולפחות ״׳80°
 מרכושה מושקע, בהון מניות או בהלוואות לחמש שנים לפחות, בחברות תע

 שייתיות שיש לה בהן לפחות 50% מזכות ההצבעה ומהזכות לרווחים.
 ״חברת בת״ - חברה תעשייתית הנשלטת על ידי חברת אפ.

 23. (א) חברת אם וחברת בת רשאיות להגיש את הדו״ח לפי סעיף 131 (א)(3) לפקודה
 במאוחד, אפ הודיעו לפקיד השומה בכתב תוך שנת המס לגביה מוגש הדו״ח על כוונתן
 לעשות כך, ובלבד שאם שליטת חברת האם בחברת הבת הושגה לאחר תחילת חוק זה, לא

 יהיו רשאיות להגיש דר׳ח מאוחד אלא משנת המם השלישית שלאחר השגת השליטה.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 סעיף 23 סעיף 131 (א) 3 לפקודה הוא המחייג
 ס׳יק (א) חבר בני אדפ להגיש דו״ח על הכנסתו,
 לפי המוצע, יוכלו ״חברת אט*'״והגרת בת* להגיש דו״ה
 . מאוחד אט הודיעו על־כך לפקיד השומה תוך שנת הטפ
 שלגביה מוגש הדו״מ. הכוונה היא, שההחלטה על הגשת
 דו״ח מאוחר לא תהא מבוטסת על תוצאות מקריות של
 עסקי שגת מס פלוניו*׳ אלא על שיקוליט רחבים יותר.
 מכאן התנאי שההודעה המוקדמת לפקיד השומה תביא מוך
 שנת ממס, חייגו לפני שהתוצאות העסקיות ׳-•ל אותה

 שנה ברורות לחברות.
 הגשת הדו״ח המאוחד לא־ תפטור כל חברה מהגשת
 דו״ח גפרד על הכגםוחיה, בכך תישמר האחריות חג כ-
 פטית של כל אחת מהן לנכונות הדו״ח שהומן, אף *^שר

 יהיה לתבעה אט לא הוגש דו״ח.

 האפשרות לקזז הפסדי חברה אחת מח ־ ־
 >3< חברה אחרת באותה שליטה, עשרה
 לעודד חברות מרוויחות לרכוש שליטה בהברות מפחדות
 ולבקש לאחר מכן קיזוז הפסדי חברת הבת כנגד רו־יי
 חברת האם. עט זאת קרוב לודאי, כי כקביעת התמו־ה
 שנתנה החברה הרוכשת בעד השליטה הובאו בחשב״
 ההפסדים הצפויים בתקופה הקרובה לרכישה. כלו ־

 המפסיד בפועל בתקופה הקרובה לרכישת השליטה בחביה
ש  מפסידה, הוא מוכר המניות ולא זה שרכשן (לעגין -
 הכנפה ייחשב הפסד זה כ״הפפד הון״, או כהקטנת ו ־

 הון, בשל התמורה הנמוכה יותר שניתנה בעד המניו ־
 על כן, מוצע, כי במקדה של רכישת שליטה בהגרי
 אחרת לאחר כניסת החוק לתקפו תותר הגשת דו״ח מא-הד
 רק משנת השליטה שלאחר השנה שבה נרכשה השליטה.

ק אט הוגש דו״ח מאוחד יראו הכנסות •־ ״  ס
 (ג)—(י) הפסדים של חברת הבת כהכנסות ־
 הפפדיט של הברת האט׳ ויותר לקזז, השומה תיערף -י
 שט חברת האט והמס ייגבה:מחברת.האפ> ובמידת הצוי־ו
 מחברת הבת. כלומר׳ גם לענין גביית המס ייד:י

 החברות כחברה אחת.

 הלוואה שניתנה לתקופה העולה על שנה או שמוחזקו בידו
 או עמדו לחובתו שלישה חדשים לפחות במשף שנת המם.

 ,ההגבלההאמורה תחול גם אס לקידום המפעל ופיתותו
 הושקעו סכומים משווים למלוא ההכנסה החייבת.

 בדוגמת להפרשי הצמדה, שהם הכנסה או הוצאה בחברה
 תעשייתית ישמשו הפרשי הצמדה על אשראי פפקיפ, שבפי
 שנפסק בבתי המשפט הס נחשגים כחלק מהתמורה במכר,

 p^^a ששי: ויחו״וג מאוחדימ
 לפי המצב ההוקי הקייס; הפסדיו של גוף משפטי אחד
 אמנט ניתנים לקיזוז כנגד רווחי גוף משפטי אחר, גט אס
 שניהם נמצאימ בשליטה אחת. שיטה זו המבוססת על
 עקרון ההפריה בין גוטיט משפטייט יש לה הציקה בפני
 עצמה. אך היא גורמת לפרקיפ, שיחידה כלכלית אחת,
 המפוצלת לגופים משפטיים נפרדים״ תתחייב במס על
 הכנסה העולה על הכנסת היחידה כולה, או אף כאשר
 . ליחידה כולה יש הפפדיט. תופעה זו של פיצול יחידה
 כלכלית למספר גופים משפטיים שכיחה יותר בתעשיה,

 הואיל וסיכון ההשקעות בסקטור זה גדול יותר.
 הפרק המוצע מבקש להסיר את המחיצות בין הברות
 תעשייתיות במקום שיש זיקה כלכלית בין המפעלים שבי
 דיהן, באופן שאפשר לראותם למעשה כיחידה משקית

 אחת.
 לפי המוצע יוכלו חברת אם וחברת בת להגיש דו״ח
 מאוהד לצורך מס הכנפה, והפסדי אחת החברות יקוזזו
 כנגד הכנסות ההברה האחרת, אט משום שהחברות הן
 מברות.תעשייתיומ והמפעלים שבידיהן מסווגים בקו ייצור
 אחיד (ראה הנדרה) או שחברת האס אינה תעשייתית
 אך 80% מרכושה מושקע בחברות תעשייתיות שבשליטתה.

 ״ סעיף זה מגדיר מה הן ״חברת אפ״
 ״ י ו״חברת בת״ שעליהן חלות הוראות הפרק
 : ולפיהן ינובע מי הטהזבאיט ליהנותמהגשת!רו״ח מאוהד.
 הכוונה היא שגם ״חברת החזקה״ או ״חברת אם״ של
 חברות תעשייתיות, שעיקר פעילותן בתחום המימון
 והניהול של הברות הבת התעשיתיות ועיקר הכנסותיה
 נוגעות מהן, תובל להגיש דו״ח מאוחד עם חברות הבת

 התעשייתיות.
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 גב) משהוגש דו״ח מאוחד. יראו את ההכנסה החייבת או ההפס! המתואם של כל
 ;אחת מהחברות, בהכנסתה החייבת או בהפסדה המתואם של חברת האם, והשומה תיערך על

 עמ חברת האם.
 (ג) הגשת דו״ח מאוחד לא תפטור מחובתה של כל אחת מן החברות להגיש דו״ח
 ;נפרד לפי סעיף 131 (א)(3), ואם יש צורך בדבר אפשר לגבות את המם שחייבת בו חברת

 האם כאמור גפ מחברת הבת, אף על פי שלא נישומה.

 '24. הוגש דו״ח מאוחד לשנת מס פלונית, יוגש דו״ח מאוחד גם לשנות המס שלאחריה,
 :'אלא אם הורה פקיד השומה הוראה אחרת, ביזמתו הוא או לבקשת הגישום, וקבע אח התי־

 ייאומים שייעשו לפי זה.

 25. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כללים לענין פרק זה ובמיוחד בדבר -
 (1) הגבלת סכום ההפסדים של חברת הבת המותרים לקיזוזו כנגד הכנסותיה

 של חברת האם, עד לסכום ההשקעה של חברת האם בחברת הבת!
 (2) חיוב חברת האם בשל חובות שנמחלו לחברת הבת בעת ניתוקה מחברת

 האם, או בעת פירוקה, וקוזזו בעבר;
 (3) הוספת סכום הפסדים של חברת הבת שהותרו לקיזוז בנגד הכנסות חברת

 האם על סכום התמורה לענין ריווח הון לפי חלק ה׳ לפקודה.
 (4< דחיית שומת המם או גבייתו ודחיית קיזוז ההפסדים בשל עסקאות שבין

 החברות שהגישו דו״ח מאוחד, הכל כפי שיפורט בתקנות.
 3 (5) חישוב המם בהתחשב בחלוקת דיבידנד בין החברות שהגישו דו״ח מאוחד.

ר ר ם י ה ר ב  ד

 מוצע, ששר האוצר יוסמך לקבוע בתקנות כללים
 לעגין הפרק הזה בכלל, והכוונה להתאים אותו לנסיון
 שיירכש תוך כדי הפעלתו. בסעיף נמנו.מספר נושאים

 שהתקנות ייתייחסו אליו>ס במיוהד,
 י הרעיון המנחה בשני הנושאים הראשונים הוא, שאפ כי
 המגמה היא שלא. תקופח יחידה כלכלית אחת הפועלת
 במסגרת משפטית מפוצלת, אולם אין יכל הצדקה שיצמח

 לה יתרון בשל כך.
 על כן מן הראוי, לקבוע סייגים לקיזוז הפסדי הברת״בת
 כנגד הכנפות הכרית אפ׳ להתאימו להפסד הממשי של
 חברת האם למנוע התרת קיזוז כפולה למעשה של אותם
 הפסדים,, וזאת כאשר חברת האפ מוכרת את השקעתה
-בחברת הבת — בהפסד; ההפסד הוא בידה בגדר הפסד
 הון׳ הראוי לקיזוז בנגד רווחי־הון׳ בעוד שהוא משקף
 למעשה את ההפסד המצטבר בחברה• שבבר קוזז כנגד

 הכגסות חברת האם.
 הנושאים האזןרים נוגעים לעסקאות פנימיות בין הברת
 אם לחברת בת והמגמה היא מצד אהד לא להטיל מס על
 הכנסה שנבעה לחברה אחת מעסקה כזו, כאשד היחידה
 הכלכלית בכללה טרם מימשה את ההכנסה (לדוגמה׳
 חברה אחת מוכרת לחברה אחרת חומר גלם למוצר מוגמר
 שטרם נמכר). ומצד שגי, למנוע ניצול לרעזן של הגשת
 הדו״ח המאוחד ע״י יצירוג הפסד מלאכותי בחברה אחת

 שיקוזז מרווחי החברה האחרת.

- טעם להוראת סעיף זה הוא׳ שהגשת , 
* מאזן מאוחד וקיזוז ההפםויט הותרו מתוך י ר ע  ״
 "ראיית ההברות הנפרדות כיחידה כלגלית אחת. לפיכך
 אין הצ— להתיר לחברות ״להפריד את החבילה* בשעה
 •שהדבר יהא נוח להן, כדי למנוע, למשל, אח האפשרות
 ,'לגבות את כל המס מאחת החברות כשיש קשיי גביה
 מהחברה האחרת. אך אפשר• שפקיד השומה יאשר'בקשה
 להפסיק הגשת הדו יה המאוחד׳ או אף יורה להפסיקה,
 כגון אם בטלו התנאים שהכשירו את הגשת המיה
 המאוחד מלכתורלה — דהיינו׳ ההברות חדלו להיות
 ״הברות תעשייתיות* או ״חברת אט*ו״חברת בת* וביוב׳.
 אז ייתכן שבעקב ההפסקה יחול חיוב במס על הבנסות שלא
 נתהייבו בשעת הדו זוז המאוחד. מכאן הצורך בתיאומים

 קייעעי כאמור ע״י פקידי השומה,

י הפעלת הפרק הזה׳ שיש בו חידוש יסודי׳ ״ _ ״  ״
, והוא התעלמות מהפרדה משפטית של ־  ״ י ^
 'גופים לענין מס הכנסה מתוך ראיית מהותם הכלכלית
 המשיתכי.׳ עשויה לעורר שלל בעיות. ביהוד משום
 שההפרדה בין גופים משפטיים הנשלטים האחד ע״י השני
 יש לה גם ממשות כלכלית, שהביטוי העיקרי שלה הוא
 האחריות המוגבלת של בעלי השליטה, ומחמת עצם
 קיומה של פעילות עסקית בין שגי גופים היוצרים רווח או
 הפסד באחי מהם בשעה שהיחידה הכלכלית, הנישומה

 כגוף אחד, לא היו בה תוספת ערך או גדעון.
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ן ; ן ר כ ח ־ ־  י)2. על אף האמור בסעיף 21 לא ייכלל בדו״ח המאוחד הפסד שהיה לחברת האם או י
< 7 ' י פ  הבת לפני שנת המס שלגביה הוגש דו״ח מאוחד, ושניתן להעברה לשנים שלאחר מכן ל

- :יי , ר , ו וצר  סעיף 28 לפקודה; הפסד כאמור יותר לקיזוז כנגד ההכנסה של החברה שבה נ
 יתרת ההכנסה החייבת שנשארה לאחר הקיזוז תיכלל בדו״ח המאוחד.

 פד5ן ?וגיעי: מיזוג חכדות

 27. בפרק זה - י ־זי
 ״מיזוג״ - העברת כל הנכסים וההתחייבויות של חברה תעשייתית אחת (להלן - הברה י ־
 מעבירה) לחברה תעשייתית אחרת (להלן - הברה קולטת), או, של קבוצת חברות י"*!
 תעשייתיות (להלן — חברות• מעבירות) לחברה אחרת שהוקמה לצורך המיזוג בלבד ?-'*׳
 (להלן - חברה חדשה), כשהחברה המעבירה והחברה הקולטת, או החברות המעבירות, *׳ י*

 לפי הענין, הן בעלות מפעלים תעשייתיים בני קו ייצור אחד;

^ 1  ״נכס״ - כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין וכל זכות או טובת הנאה ראויות או מוח- י
 זקות ולרבות חלק בנכם, בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל!

 ״מיזוג מאושר״ - מיזוג שאושר בהתאם לסעיף 29; .־.,1

^  ״ועדת מיזוג״ - ועדה של שלושה שימנה שר האוצר ושחבדיה הם: נציג שר האוצר, ,
 שיהיה היושב ראש, נציג הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, ונציג השר שמשרדו^"

 נוגע בדבר.

ב ר ט י ה ד  ד ב

 על כן מוצע לקבוע׳ בי העברת הבעלות על נפסיב במסגרת
 . פעולות מיזוג לא תגרום להיוב במם. עט זא. ייקבעו

 שהמפעל הממוזג ייראה כממשיכו של המפעל תקוו
 : לצורך קביעת הרווח(או השבח), ותקופת המדיה ייענ־ן יי'

 רווה ההון והפחת. כן יאופשר למפעל המר״ג לקזז •
 מהכנסתו הפסדים שנצטברו במפעל שהדל להחק־יט עקנן

 המיזוג.
 מאחר שלא כל המיזוגים רצויים למשק(לדו! י -ג
 היוצר מונופולין ומחסל התחרות) וכדי לא לעודד מיזוגימ
 שעיקר תכליתם ניצול ההטבות בחוק — במיוח־ •אפשרות

 להעביר הפסדים — מוצע, שההטבות לפי פרק זה ייגת?&'
 למיזוגים שאושרו ע״ י ועדה מקצועית מיוחדת שימנתי
 למערה וו שד שאוצר, והיא שהצטרך לקבוע אס המייו3|
 הוא לטובת המשק ואם מטרתו העיקרית היא ניהולה
p  ותפעול משותף של המפעלים המתמזגים. היא תהא «

 רשאית לקבוע תנאים לאישור הטתוג,
ipvn ומאחר שהמיזוג הוא צעד מכריע לגבי המפעלים 
 צעימ אותו מוצע, כי מפעלים הרוצים להתמזנ יוכל
 לבקש אישור מוקדם מהועדה לאחר שיגישו את תכני!

W ; המיזוג. S 

:•,-̂  לפי פרק זה יכול שייעשה בין שתי הכיוי
 קו ייצור אחד.

 מאחר שהכווגה היא לעודד את איחוד הניהול והתפעול!!
י מ י ל ש  של המפעלים הטתמזגימ, ולא רק את איחוד ה

 והבעלות, מוצע כי המיזוג ייעשה באחת מש— -ירניט
 הבאות בלבד:

 א) אחת החברות המתמזגות, שתיקרא ״יבי" .
 קולפת׳*׳ תישאר קיימת׳ ואליה יועברו בל ::כי ש״י

 מוצע שההוראות בקשר לקיזוז הפסדי
 ״ " ״ הכנסות יחולו רק לגבי הפסדים שנוצרו

 מהתחלת הגשת דו׳׳מ מאומד ואילך.
 הפסדים שנצטברו לפני הגשת הדו״ח המאוחד בכל אחת
 מהחברות יותרו לגיבוי רק מהבנסות אותה הברה בלבד.
 הכוונה היא׳ בין היתר׳ לא לעודד רכישת מפעלים שצברו
 הפסדים כשהמניע העיקרי הוא ניצול ההפפדימ

 המצטכריפ.

 פרק שביעי: מיזוג הגרות
 באמור, אחת התופעות במשק הישראלי המשוועת
 לתיקון היא הפיצול הרב של הייצור במעשיה בין מפעלים
 קטניט׳ הגורמ לייקור הייצור ולהגבלת בושר החחרוחת
 הופר אפשרות לייצר בסדרות גדולות מגביל את האפשרות
 להתמחות׳ מכביד על גיוס הון ומקשה על התפעול והגי״
 הול׳ אתת הפטרות הפקריות של החוק המוצע הוא לעודד
 מיזוגם של מפעלים בני קו ייצור אחיד׳ דהיינו מפעלים

 המסוגלים להתמזג מבחיגה תפעולית למפעל אחד.
 אחד המכשוליפ הגדולים למיזוג הוא המם, שכן לפי
 החוק הקיים עשויה עצט פעולת המיזוג של המפעלים
 לגרוס לחיוב במם חמסה, במס שבח ובמסי העברה, עקב
 העברת הבעלות על הנכפיס מגוף אחד למשנהו. החיוב
 במס ייגרם גס אם בהסכמת הצדדימ תועבר הבעלות
 במחיר הקרן׳ שכן גט לענין קביעת ההכנסה ממכירת מלאי
 עסקי, גם לענין קביעת רווח חון וגם לעגין קביעת שבח
 המקרקעין קיימות הוראות שלפיהן רואים כל מכירה
 כאילו נעשתה במחיר השוק, חברה שתתהסל במסגרת
 הליכי המיזוג לא תוכל לפי החוק הקיים לנצל הפסדים

 שצברה פד לחיסול.
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 28. (א) ועדת מיזוג רשאית לתת אישור מוקדם לב־זוג, אם נתבקשה לעשות כן ולאחר
 •8קיבלה תכנית מפורטת של פעולות המיזוג המתוכננות.

 (ב) הועדה רשאית להתנות את מתן האישור המוקדם במילוי תנאים מוקדמים שנק־
 יעו:אישור.

 21, (א) ועדת מיזוג תאשר מיזוג, אם לדעתה הוא לטובת משק המדינה, ואם נתמלאו
 שוד אלה:

 1־ (1) מטרתו היחידה של המיזוג היא ניהול ותיפעול מאוחד של המפעלים התעש
 !־ ייתיים של החברות האמורות.

 (2) שהעברת הנכסים וההתחייבויות אושרה על ידי בית המשפט בצו לפי
 סעיף 118 לפקודת החברות, ובאותו צו נקבע, שהחברה המעבירה או החברות
 המעבירות יחוסלו ללא פירוק ושהתמורה היחידה בעד העבדה כאמור תהיה
 הקצאת מניות על ידי החברה הקולטת או החברה החדשה לבעלי המניות של

 החברה המעבירה או של החברות המעבירות.

 (ב) הועדה רשאית להתנות את מתן האישור למיזוג במילוי תנאים שנקבעו באישור
 ל8נין ביצוע המיזוג והפעולות שלאחר מכן.

 |- (ג) ניתן אישור מוקדם למיזוג, תאשר הועדה את המיזוג לאחר ביצועו, אפ בוצע
 9פי האישור המוקדם.

0 , מ י י י ״ ה ה נ י ־ י י ל ו ס ־ , ״ י ״ ג א י ז , ־ 0 י י ? ו י ־ י ״ י ( ^ .3| 

 "!ה לשם מתן החלטתה בדבר האישור המבוקש.

 311. אושר מיזוג יחולו ההטבות לפי פרק זה על אף האמור בכל דין.

 &3. על הכנסה הנובעת מהמיזוג לא יוטל מס.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 ביצועו, אישור הועדה ׳שהוא בוצע לפי מה שנקבע לו

 באישור המוקדבו.

 הסעיף מעניק פטור ממט חברות/ ממס
 ™ י הכנסה ימהיטל בטחון על הבנסה הנובעת
 ממכירת הנכסים של החברות המתחסלות להברה החדשה
 או להגרה הקולטת. הפטור חל גט על הכנסה ממכירת
 המלאי העסקי וגפ על רוווו־ההון ממגירת נגסימ אחרים,

 החייכ במס לפי פרק ה׳ לפקודה.
 • כאן יש לציין בי לפי הוראות סעיף 85 לפקודה(לענין
 ־ ריווח ממכירת מלאי פסקי) ולפי הגדרת ״חמורה״ בסעיף
 88 לפקודה(לענין ריווח הון) רואים את התמורה בהעברת
 הנכסים באילו נמברו במחיר השוק. הפטור ממס יחול
 בין שהנכמיס הועברו במחיר העלות (לפגין מלאי עסקי)
 או לפי יתרת המחיר המקרי(לענין נכסי הון) והחיוב במסי
 היה חל לפי האמור׳ ובין שהנכסים הועברו במחיר העולה
 על העלות או על יתרת המחיר המקורי ונוצר ריווח

 במכירחפ.

 .הפטור לפי סעיף זה יחול גט על.ריווח ההון שהפיקו
 בעלי המניות בהברות המתחסלות שתמורתן קיבלו מניות

 בהברה החדשה או בהברה הקולטת.

 נמןבחות המתמזגות/ בלשון החוק ״חברה מעבירה״/ או
 8היוזסד ״חברה חדשה״ ואליה יועברו כל נבסי המפעלים

 ^מוומזנים.
 3, הנכסים הטעונים העברה הם כל סוגי הנכסים כולל

 3גגסים בלתי מוחשיים חבויות.

 !!סעיפים כאמור יש מיזוגים שאינם לטובת משק
 י-28—30 המדינה ואף מגוגךימ לה׳ ולפיכך צעדה
 י יראשון של ועדת המיזוג יהיה לבחון אם המיזוג המתוכנן
 רצוי ימשק. תנאיפ הכרחייפ למיזוג שהוועדה תצטרך

 יןאשר את קיומם׳ הם;
 א) המטרה היחידה של המיזוג היא ניהול ותפעול
 81»וחד של המפעלים המתמזגים׳ מיזוג שעיקר תכליתו

 ! ניצול ההטבות׳ ולפיכך אינפ ראויים לעידוד,
 >'. ב) שהעברת הנבפיט וההתחייבויות אושרה בצו

 ן בית המשפט ובו הוראות כאמור בפסקה(2).
 * מוצע׳ שהועדה ההא רשאית לתת אישור מוקדם למיזוג

 *זר שיוגשו. לה תכניות מפורטות של פעולות המיזוג•
 זמותוכננות ולהחנות את האישור במילוי תנאים מוקדמיפ.
 .מיזוג שבוצע לפי אישור מוקדם יהא טעון לאחר

 הצע־י־. חו־. \m ז׳ בהכח תשב •ט, ״6פ1 >).ו?



T 

 33. מכרה הברה קולטת או חברה הו שה נכס, כמשמעותו בחלק ה׳ לפקודה, שהועבר
 אליה במיזוג, יחולו הוראות אלה:

 (1) כמחיר מקורי של הנכם לפי סעיף 21 ולפי סעיף 88 לפקודה, וכסכוס
 שהוצא לרכישת המכונות והציוד לפי סעיף 27 לפקודה, יראו את יתרת ״:־חיר
 המקורי של אותו נכס כפי שהיה בידי החברה המעבירה או החברות המעבירות

 בסמוך לביצוע ההעברה?

 (2) תקופת ההחזקה של הנכס לענין חישוב ריווח הון לפי חלק ה׳ לפקודה
 תיקבע לפי המועד שבו נרכש הנכס על ידי החברה המעבירה או החברות

 המעבירות;

 34. מכרה חברה קולטת או חברה הדשה מדאי עסקי, כמשמעותו בסעיף 85 לפקודה,
 שהועבר אליה במיזוג, יראו בעלות המלאי את הסכום שנקבע לשם קביעת ההכנסה החייבת

 של חברה המעבירה או של חברות המעבירות, בסמוך לביצוע ההעברה.

 35. מכד אדם מניות של חברה קולטת או של חברה הדשה שהוקצו לו במיזוג. -חוייו
 הוראות אלה:

 (1) כמחיר המקורי של המניות יראו את מחירן המקורי של המניות שהיו לו
 בחברה המעבירה או בחברות המעבירות;

 (2) תקופת ההחזקה של המניות תיקבע לפי המועד שבו רכש המובר את
 המניות בחברה המעבירה או בהברות המעבירות.

 36. הפסד שהיה לחברה המעבירה או לחברות המעבירות לפני המיזוג, לרבוח הפסד
 שנוצר בשנה שבה בוצע המיזוג, ושניתן להעבירו לשנים הבאות לפי סעיף 28 לפקודה,
 יותר לקיזוז כנגד הכנסתה של החברה הקולטת או של החברה החדשה בשנים הבאות; וכיבד
 שבשום שנה לא יותר לקיזוז סכום העולה על 20% מההפסד או על 50% מרווחי יחמ־ת

 הקולטת או החברה החדשה, הכל לפי הנמוך שבשניהם.

 קביעת המחיר
 המקורי

 קביעת מהיר
- העלות

 ריווח הון
 ממכירת מניות

 הפסד.מלפני
 .המיזוג

ס ב ר  ה

 אוחו; לפי זה״ ההכנסה מהמכירה שחחוייב במס תכלול׳/
 גפ את הריווח שהפיקה החכרה הקולטת או ההברה החדשה׳•

 י וגס דריווח שהופק בעת העברת המלאי ולא חוייב אז במם.
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 כאמור/ מועברים הנכסים וההר.—בייוח
5 ו  ״ ״ במיזוג תמורת מניות בחברה החדשה א
 בחברה הקולטת׳ המוקצות לבעלי המגיות בהברות ה«?ל _
 בירות. המניות החדשות הן למעשה התמורה למניות

 בחברות שנתחסלו,
 מוצע׳ איפוא׳ שגם לענין חישוב המס על ריווח ההון׳
 הן לקביעת המחיר המקורי והן לענין תקופת ההטבות׳

 יראו את המניות החדשות כהמשך למניות בחברה שנת* ־
 חסלה.

% לפי המוצע בסעיף תופעל ״המשכיות״ & 

 v י גם לענין קיזוז הפסדים׳ וההפסדים

 המותרים בקיזוז שנצטברו בהברות המתחסלות יקוזזו
 כנגד הכנפות ההברה החדשה או החברה.הקולטת.

 כדי למנוע העמסה גדולה מדי של הפ&דיפ ״ ר-והי
 שנת מס אחת/ ובהתחשב בכך בי החברות המחהסלוח
 שצברו את ההפסד מהוות רק חלק מהחברה החדשה׳
ל -.-:ה על נ  נקבע סייג להתרת ההפסד׳ שהוא לא יעלה ב

 20% מההפסד המצטבר או על 50% מרווחי החדשה.

י ר ב  ד

 סעיף 33 דן בניכוי פחת עפ״י סעיף 21
 ״ י לפקודה והניכוי נשל חילוף מכונות
 וציוד לפי סעיף 27 לפקודה (שני הסעיפים צוטטו לעיל<

 ובחישוב ריווח הון.
 לפי הוראות הפקודה הבסיס לחישוב הפחת היא המתיר
 המקורי של הנכ6 שבגינו הוא ניתן׳ והניכוי עפ׳׳י סעיף
 27 מחושב לפי הסכום שהוצא על רכישת המכונות והציוד

 הישנים פחות הפחת שנוכה והתמורה ממכירתם.
 כסעיף 91 לפקודת נקבע בסעיף קטן(ב) בי סכום המם
 על ריווח הון יפחת ב*5% לכל שנה משש עשרה השנים
 הראשונות שבתקופת החזקה׳ ובסעיף קטן (ג) נאמר כי
 אם עלתה תקופת ההחזקה על 18 שנה יהא ריווח ההון

 פטור ממס.
 לפי המוצע תיחשב תקופת ההחזקה של נכס מועבר
 שנמכר׳ מהמועד שבו דבשה אותו החברה שהעבירה
 אתו ועד למועד מבידחו ע״י ההברה החדשה. כלומר
 מצד אחד תשלם החברה מחדשה מט גם על הריווח שהופק
 ע״י מעביד הנכסים בעת העברתם׳ ריווח שלא הוייב במם
 ולעומת זאת גפ תקופת ההחזקה המפחיתה את המס תוארך

 בהתאם לכך.
 עקרון ההמשכיות יופעל גס לגבי מכירת
 ״ י מלאי עמקי שהועבר וגובה •הריווח מהמ
 כירה ייקבע באילו נמכר המלאי ע״י החברה שהעבירה
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 הטבות לפי
 החוקיט לעידוד

 השקעות הון

 פטור ממס שבח
 מקרקעין
 ותיאומים

 פטור מאגרת
 העברת מקרקעין

 ומתוספת מס

 פטור מאגדות
 רישום והון
 וממס בוליט

 סייג למתן ההטבות

 £ הטבות והקלות לפי חוק ייעידוד השקעות הון, תש״י-1950», ולפי חוק לעידוד הש־
ת הון, תשי״ט-59»[, שהחברה המעבירה או החברות המעבירות היו זכאיות להן אילולא ו | 
, יוענקו לחברה הקולטת או לחברה החדשה, אס ניתן לכך אישור של מינהלת מרכז ג ו ז | | 

ת ובתנאים ובתיאומים שקבעה.  ^!קעו

, (א) בסעיף זה - תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק מם שבח מקרקעין, | 
.  |כ״ג-}׳9196

 גבי לא יוטל מם על השבח במיזוג.
 £ (ג) כשווי הרכישה ויום הרכישה של זכות במקרקעין, שנרכשה במיזוג על ידי
 !$״ה קוייטת או חברה חדשה, יראו את שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים אילו

 ג4רה אותה זכות על ידי ההברה המעבירה או החברות המעבירות, לפני המיזוג.
 ;די כשווי הרכישה ויום הרכישה בפעולה באיגוד שנעשתה בזכות באיגוד שנרכשה
 ןיזוג עיי ידי חברה קולטת או חברה חדשה, יראו את שווי הרכישה ויום הרגישה שהיו
 !יעים אילו נעשתה הפעולה באיגוד באותה זכות באיגוד, על ידי החברה המעבירה או

 :חברות המעבירות, לפני המיזוג.

 על העברת מקרקעין במיזוג לא תועול אגרת העבדת מקרקעין על פי פקודת העברת
 קעות ״י ולא תוספת מס כמשמעותה בחוק מם שבח מקרקעין, תשכ״ג—1963.

 רישומה של חברה חדשה, תזכיר ההתאגדות שלה, הקצאת מניות על ידיה, הגדלת
ה של חברה קולטת והקצאת מניות על ידיה, יהיו פטורים במיזוג מאגרת רישום ומאגדת נ | 
ן על פ׳ פקודת החברות וממם בולים! ובלבד שפטור זה לא יחול לגבי סכומים העולים | 

 עת ועדת המיזוג על הסכומים המתחייבים מעצם המיזוג.

 (אז נוכח פקיד השומה כי ביצוע המיזוג אינו בהתאם לתנאי האישור, או שהעובדות
 עליהן הצהירו בפני ועדת המיזוג אינן נכונות, רשאי הוא שלא להתיר את מתן ההטבות

 סעיפים 31 עד 37.

י ר ב ס י ה ר ב  ד

 י סעיף 41 נותן רשות לפקלי השומה לא

 י י להתיר הטבות במס הכנסה בנסיבות
 המפורטות בו.

 לאור העובדה כי ההטבות הקשורות בפעולות מיזוג
 ניתנות להברות המתחסלות שאינן קיימות כבר בעת
 טיפולו של פקיד השומה בנושא׳ חחוייב החברה הקולטת
 או ההברה החדשה לשלט את המס שנחסך בשל מתן

 ההטבות.
 צו לפי סעיף 152 (ב) לפקודה הנו הקביעה הסופית של
 פקיד השומה שלא בהסכמת הנישוט ועליו ניתן ערעור
 לביהט״ש המחוזי׳ ואלמלא הוראות סעיף 41 (ב) המוצע
 ניתן היה לערער על החלטת פקיד השומה לא להתיר את
 ההטבות רק בדרך ערעור על הצו הסופי שבו לא הותרו.
 אולפ מאתר שמרבית ההטבות עפ״י פרק זה קשורות
 להליך המיזוג והן בעלות אופי הד־פעמי, מוצע לאפשר
 כבר ערעור על קביעה לפי סעיף ׳41 (א) המוצע בפני

 עצמה׳ כאילו היתה צו עפ׳י׳י סעיף 152 (ב) האמור.

3 מוצע כי מינהלת מרכז ההשקעות תוסמך י _  ״
 ״ להעביר הטבות והקלות עפ״י ההוקיט
 דר השבעות הון מהחברות המחחסלות לחברה הקולטת
 זזבדה החדשה ולקבוע תיאומיפ באישור לפי הצורך

1 
 ןעיפימד המיזוג יעצמו כולל בחובו מספר פעולות
 3—40 .׳ המחייבות בתשלוט מסיט; העברת הנכסים
 |& החברות המעבירות לחברה הקולטת או החדשה היא
 |ירה שחלה עליה חובת השלום מט שבת על ידי המוכר
 העברת מקרקעין על ידי הקונה. כמו כן יש הכרח
ל את ההון של ההברה הקולטת או לרשום הברה  להגדי
ה — פעולות המחייבות בתשלוט אגרות הון ואגרות | 
 ןום לפי פקודת החברות וכן מס בוליפ על תזכיר
 ןזתאגדות של החברה החדשה ופל דו״ח הקצאת המגיות

 %לי המניות בחברות המעבירות.
 תר שהחוק מכוון לעודד מיזוגן של חברות תעש־
 ],ייתיית, מוצע לפטור את פעולות המיזוג מהמסים והאגרות

 ^יי-ליפ על עצפ פעולת המיזוג.

 ־ פיח תש״י, עמי 125.
 ן|» ם״ח תשכ״ג׳ עמי 156,

׳ א״י, כרך ב׳ פרק פ״א׳ עמי 855, י ו ה 1  1י 0
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ס ו  (ב) הרואה עצמו מקופח על ידי החלטת פקיד השומה, רשאי, תוך שלתז־ש י
 מיום שנמסרה לו ההחלטה, לערער לפני בית המשפט המחוזי, כאילו היתה צו לפי סעיף

 152 (ב) לפקודה.

 42. נוכחה ועדת המיזוג כי ביצוע המיזוג אינו בהתאמ לתנאי האישור או שהעובדות
 שעליהן הצהירו בפני ועדת המיזוג אינן נכונות, רשאית היא לבטל את האישור יעתיך
 או למפרע; ומשעשתה כן, רשאית היא להחליט כי האגרות והמסים שלגביהם ניתנו הטבות
 לפי פרק זה ישולמו כולם או מקצתם במועדים שנקבעו, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי
ם ה  המותר על פי חוק הריבית, תשי״ז-1957 ״, מן היום שחלה החובה לשלמם אילולא ניתן ר

 &טור.

 .. פדל, שמיניג כללי

 43. (א) אדם התובע בשנת מס פלונית, לראשונה, הטבות לפי חוק זה, ישלם על פי סעיף
 182 לפקודה, לאותה שנה את המס שהיה מוטל אלמלא הוראות חוק זה.

 (ב) פקיד השומה יבדוק, תוך ששה חדשים מיום הגשת הדו״ח לאותה שנה, את
 הזכאות לקבלת הטבות על פי חוק זה; לא קבע פקיד השומה, תוך המועד האמור, בי מגח^
 הדו״ח איננו זכאי להטבות, ינהגו במבקש כאילו היה זכאי להטבות לפי חוק זה עד שתיעשמ
 השומה לגבי אותה שגה ולפיה יתיישבו החשבונות לגבי אותה שנה וממנה ואילך לפי הוראות

 החוק.

 44. הטבות לפי חוק זה יינתנו רק למי שניהל ספרי חשבונות נאותים.

ד לועדת  45. הרואה עצמו מקופח על ידי החלטת פקיד השומה כמפורש להלן, דשאי לערו
 ערר:

 (1) החלטה שלא להתיר לו הטבה לפי חוק זה בשל אחת הסיבות הבאות.
 [א] המפעל איננו מפעל תעשייתי כהגדרתו בסעיף 1;

 [ב] הפטנט או הידע אינם דרושים לפיתוחו או קידומו של המפעי1
 התעשייתי •כאמור בסעיף 2(ב).

ר 2 0 י ה ר ב  ד

 מגרה. תעשייתית) ויש מהם הנדרשים לחלק מהן או
 אפילו לאהת מהן.

 הפעיף מונה את העילות שלגביהן החולק ע״ פקיד
 השומה בשל אי התרת הסבה יעדור לועדת עדר ־•יא ?ב ־
 המשפט המחוזי, המטפל בערעורים על שומות לב הננמז
0 הטכני״״-צ־עי׳ ו ז ן ן ן ^ן ב ו ן ב ך ^ ה ד ד  ב

 ולפיכך הועדף שיידונו בפני פורום שחבריו בעלי מ?ציע
   ונםיון באותם השטחים. גס בית המשפט היה מ— ב
 כלל לבעלי מקצוע כשנושאים מםוג זה נידונים ב8ניי•
 יתר על בן, לאור ההיקף הגדול של האוכלוסיה הפופנ־
 ציאלית שתיהנה מההטבות מצד אחד והתנאים הדרושים
 להענקתם׳ מצד אחר, ניתן לצפות למקרי גבול מרובים׳
 בהם לא יגיעו פקיד השומה והנישום לתמימות ועיט״

 רבוי המקרים הצפויים מצריך פורום שניתן יהיה למ ״
 לו מדרי דין מתאימים לענינים שבטיפולו.

 11 ם״ת תשי״ז׳ עמי 50.

 ״ סמכותה של ועדת המיזוג׳ עפ״י סעיף זה
 י י ובנסיבות המפורטות בו׳ היא גט לבטל
 את אישור המיזוג׳ לעתיד או למפרע׳ ולחייב בהחזר כל
 ההטבות כמפיט ואגרות שבבר הותרו קורט לביטול׳
 בתוספת ריבית׳ בשל השימוש שלא כדין בבםפי המדינה.

 מאחר שהזכות להטבות לפי חוק זה
 י ״ תלויה במספר תנאיט אשר קיומט מצריך
 בדיקה מרובה, מוצע שכל התובע הטבוח לראשונה׳
 היינו במרט נבדקה הזכאות ואושרה אי פעם׳ ישלם
 לכתחילה את המם שהית חל עליו אלמלא הוראות חוק זה י
 לאחר אישור הזכאות להטבות בשנת מס כלשהי׳ ישולט

 לפי זה המט נט בשגיס שלאחר מכן.

 הזכאות להטבות לפי חוק זה תלויה
 ״ י כאמור בקיוממ של הנאים רביט ומגווניפ.
 יש מהם הנדרשים לכל ההטבות (התנאים לקיומה של
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 !גו סכימים שהשקיעה ההב.יה לא הושקעו בפ־תוהו או בקידומו של
 המפעל התעש,״•־[־־ כאניור בסעיף ו!ז.

 נד] החברות המבקשות להגיש דו״ח מאוחד אינן הברות אס ובת כמש
 ; מעותן בסעיף 22.

 1.ה] החברות המבקשות להגיש דו״ח מאוחד לא מילאו אחרי הכללים
 והתנאים שנקבעו לענין הגשת דו״ח מאוחד על פי סעיף 25.

 נו) ההברות המבקשות להגיש דו״ח מאוחד או להתמזג אינן בעלות
 \ מפעלים תעשייתיים בני קו ייצור אחד, כמשמעותו בסעיף 1.

 (2) החלטה שלא לאפשר הפסקת הגשת דו״ח מאוחד על פי סעיף 24.

 , (א) שר האוצר ימנה לצורך סעיף 41, ועדות ערר של 3 חברים כל אחת, שלפחות ועדת עיר
 ד מהם איננו עובד מדינה,

 (0 החלטתה של הועדה תדלה סופיה.

- ט ״ כ ש  (ג) לועדת העדר יהיו הסמכויות שבסעיפים 9—1נ לחוק וערות חקירה, ת

 (ד׳ הועדה רשאית לחייב את הצדדים בהוצאות הערר, לרבות שבר טרחת עורך
 , הוצאות נסיעה ושכר בטלה של עדים,

 יה< שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בועדת ערר, שכר חבריה
 גרת ערר.

 הוראות הפקודה יחולו על חוק זה. כאילו היה חלק ממנה, בשינויים הנובעים מהוראות תהילת הוראות
 זה. הפקודה

 . האמור בחוק זה על הברה תעשייתית יחול, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על תחולת החוק על
ם הובלה ימית ן ה ו מ ט ה ב ו ו ל י 5 3  רה תושבת ישראל אשר לפתות 90% מהכנסותיה, למעט הכנסות מ

! מאלה:  ן
 (1) הובלה ימית:

 (2) הובלה אווירית:
 (3) בית מלון!

 נין זה -
 ׳ןבלה ימית״ - הפעלת כלי שיט, כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש״ך-1960«,

 גהרשומ בישראל או החייב ברישום בישראל;

 ואווירית ובתי
 מלון

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף זה מהיל את הודאות החוק ומתן
 י ההטבות על פיו על ענפי כלכלה נוספים
 לתעשיה, בשינויים המהוייביט לפי הענין׳ אף בכפוף,
 לאותו תנאי המגדיר ״חברה תעשייתית״. שר האוצר
 הוסמך בסעיף 050») (3) להתקין תקנות בדבר השינויים
 המתוייבים האמורים. אהד השינויים האלה יצטרך להת
 ייחס לפעילויות המנויות בתוספת העשויות לפסול מפעל

 מלהיקרא ״מפעל תעשייתי״.

 היינו לא ניתן יהיה לערער עליה, סיבתה עיף 46 הקביעה כי החלטת הועדה ההא סופית׳
 לטת הועדה תהא בנדר חדות דעת מקצועית

 אינה :ר\א לערעור בפני ביה נישפט.

י הוראות, הפקודה שיחולו על היק זה  ״
 י הן הוראות לעניני הליכי השומה, אכיפה

 ביה וכיוי׳ב.

 *ג מ״ח תסכ״ט, עמי 28.
 <•' 3 ~ תש״ך, עמי 70.
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 ״הובלה אוירית״ — הפעי־״ת אוירון 11הרבייה ציבורית, כמשמעותו בהול! הטיס. זי:19י1
 הרשום בישראל או החייב ברישום בישראל;

ך — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשכ״ז-ד96!־>ז1 ו ל  ״בית מ
 שלגביו קיבלה החברה אישור כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זי־זוי יי'
 עסקים למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים), תשכ״ז-1967».1 1

 49. בהפעלת חלק זה לגבי הברות תעשייתיות שהן אגודות שיתופיות יחולו הוראותיו, י
 בשינויים המחוייבים לפי הענין, ובתיאומים ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת *

 קבע אותם בתקנות.
' '־'׳' :י'^^^^^^^ •'"'.׳' י י׳^^^•׳ י • ״ י: / י י : ' ׳ ׳ ׳ ' ' ^ א ^ ; ' : ׳ . * • • י י ׳ : • • : ; : ^ י ״ י. יי יי •י י \ י ׳ ' ^ ; :  •^•׳^\י'ייי^י>^ י י;״::' י י •

 50. (א) שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הניגע £
 לביצועו לרבות בדבר:

 (1) דרכי הוכחת הזכות להטבות והתנאים לנתינתן;
 (2) דרכי ההשקעה בפיתוחו וקידומו של המפעל התעשייתי;

 (3) השינויים המחוייבים לפי הענין בדבר החלת הוראות החוק על חברות
 להובלה ימית, הובלה אוירית ובתי מלון;

| ^ מ  (4) הנסיבות שבהן ניתן להמשיך ולראות חברה כחברה תעשייתית, אף א
 בשנה מסויימת עלה אחוז הכנסותיה, השכר והפחת, כנדרש בהגדרת מפעל

 תעשייתי, מעל למותר בהגדרת מפעל תעשייתי, ובלבד שלא חל שינוי מהותי,
 באפיים ופעולתם של המפעל והחברה.

 (ב) תחילתן של תקנות לפי סעיף זה, מיום תחילתו של חוק זה, אלא אם נקבע .1¡
 אחרת.

 51. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בצו, להוסיף על התוספת או.־^
 לגרוע ממנה ולשנות את השיעורים הקבועים בהגדרות ״מפעל תעשייתי״ ו־״חברה תע
 שייתית״ לגבי סוגי מפעלים מסויימים. י

 תחולה לגבי
 אגודות שיתופיות

 תקנות

 שינוי התוספת
 ישינוי שיעורים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המעמד הזה. מוצע ששר האוצר יהא רשאי לקבוע :־־:•ד.
 באלו נסיבות לא תשפיע חריגה בלתי מהותית כאמור על

 מעמדה של ״חברה תעשייתית״.
 תחילת תקפן של התקנות תהיה «יומ תחילתו ש? —

 גם אם הותקנו לאחר מכן. התקנות מיועדות יייסד־ר
 נושאים יסודיים של החוק׳ ועם זאת קיים הצורך ב-כיעת
— ב•  נסיון כלשהו בהפעלת החוק לפני גיבוש חלק מ
 ביהוד אלו הנונעים להוראות החוק שיש בחב כשום

 חידוש עקרוני(מאזנים מאוחדים ומיזוג מפעלים

 הנסיון עשוי ללמדנו, כי הכללים י ־־:-־
 מ י להגדרת ״חברת תעשייתית* או• י כפעל

 תעשייתי״ אינם הולמים תנאי כל זמן או כל מוגי המועלים׳
,  הן מבחינת סוגי הפעילות המנויים בתוספת והן :בה״,
 האחוזים הקבועים בהגדרת מיפעל תעשייתי -ב—
ר ן-אוצו• --::יס ד ,$ש ש פ א  תעשייתית. הסעיף 3̂ ל

 שינויים בכללים האמורים במידה שיידרשו,

. הגדרת ״חברת״ בפקודה כוללת גם ~ 
 ^ • ״אגודה שתופית״. החוק חל, איפוא, גפ
 על אגודה שיתופית, אולם הוראות כגון ההוראה בסעיף
 19 (ג)(2), בקשר להיוון רווחים ע״י הוצאה הון מניות,
 אינה הולמת כלשונה אגודה שיתופית, וצריכה תיאום.

 מלבד ההוראה הכללית בקשר להתקנת סעיף 50
 תקנות לביצוע החוק׳ פורטו מספר נושאים
 שלגביהם התקנות הן חיוניות. פסקה (1) לס׳׳ק (א) מת־
 יהפת לקביעת כל דפוס הנוהל לבקשת ההטבות־ ולהוכחת

 הזכות להן׳ כולל עריבת הטפסים לבך.
 פסקאות (2) ו״(3) הוסברו בדברי ההסבר .לסעיפים

 19 ו־48.
 פסקה (4) מתייחסת למקרה שחברה מקיימת בדרך כלל
 את התנאים הדרושים ל״תברה תעשייתית״, אך בגלל
 חריגה מקריח באחוז הפעילות הלא־ייצוריח׳ או באחוז
 ההכנסות שלא ממפעל תעשייתי׳ היא עשויה להפסיד את

 14 חוקי א״י, כרך גי, עמי 2531; ס״ה תש״י׳ עמי 73,
' ק״ת תשכ״ז׳ עמי 58ג1, 1 5  י
 ?8! ק״תתשכ״ז׳ ענד 1158.
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 1 תחילת.״ של חוק זה היא מענת המס !י»י!1 והת־בע הטב־ת י:־; בקשתי •תוך ע•:-.־:
ם לאחר תהילתו של ההדק, ויחילו עליו הוראות סצ־ף !:1 . ו ^ 

 תוספת
 (סעיף 1)

 פעילויות שאינן ייצוריות

 אריזה - למעט אריזה בחישוב הוצאותיו של בית אריזה

 מסחר
 תחבורה
 ההטנה

 תקשורת
 שירות •פ סניטריימ

 י שירותים אישיים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 4 ^ ^זעיף קובע את תחילתו של החוק משגת האמורה יהיה דין הל מבקשי ההטבות בדין יארס התובע
 1* ״ א:ו9ב והוא כולל הוראות מעבר לגבי לראשונה חטבות לפי חיקזהי כאמור בסעיף 43.

 ־ ב•־ - נת מט וו, נקבע כי לגבי שגת המט
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