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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 2), תשכ״ב-1962 (תיקון מם׳ 3),
 תשכ״ט-1969

 תיקון סעיף 1 1, בסעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה (מם׳ 2), תשב״ב—1962 —

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״הוראות מיוחדות לשנות המס 1974-1962״;

 (2) בסעיף קטן (א), במקום ״בשנות המס 1969-1962״ יבוא ״בשנות המס

;"1974-1962 

 (3) בסעיף קטן(ב), במקום ״31 במרס 1970״ יבוא ״31 במרס 1975״;

 (4) בסעיף קטן (ג), במקום ״בשנות המם 1967—1969״ יבוא ״בשנות המם
."1972—1967 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1962 לבין ה־31 במרס 1970 סכומים בתרומה למגבית
 מיוהדת של קרן וזיסוד — המגבית המאוחדת לישראל
 ושל קרן הקיימת לישראל׳ שהוכרה על ידי שר האוצר׳
 תהא רשאית לנכות מהכנסתה החייבת בשנת המם שבה
 שולמה התרומה את מחצית הסכומים שלא נוכו לטי
 סעיף 48 (א) לפקודה׳ ובלבד שהסכומים האמורים עולים
 על התרומה ששילמה אותי: חברה בשנת המם 1961

 לקרנות האמורות.

 (ג) זיכוי כאמור בסעיף קטן (א) וניכוי כאמור
 בסעיף קטן(ב) יינתנו גם לגבי סכומים ששולמו בשנות המם
 1967—1969 כתרומה להסתדרות מדיצינית הדסה —

 מכון אונקולוגי על שם משה שרת דיל.״

 מוצע עתה להאריך את תקופת מתן ההטבות לתרומות
 למגבית המיוחדת של קרן היסוד — המגבית המאוחדת
 לישראל ושל קרן קיימת לישראל — עד לשנת המס
 1974; ולתרומות למכון האוקולוגי על שם משה שרת

 ז״ל - עד לשנת המס 1972

 בשנת 1962 נקבעו בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה
 מס׳ 2)׳ תשכ״ב—1962׳ הוראות בדבר מתן הטבות
 מםויימות במם הכנסה לגבי תרומות למגבית המיוחדת של
 קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל ושל קרן קיימת
 לישראל• בשנת 1965 הוארכה תקופת ההטבות עד לשנת
 המס 1964׳ ובשבת 1967 הוארכו ההטבות עד לשנת
 המס 1969. כן הוענקו ההטבות האמורות גם למכון האונ
 קולוגי על שם משה שדת דיל בשנית המם 1967—1969.

 וזו לשון ההוראות:
 ׳׳1. (א) יהיד ששילם בשנות המם 1962—1969 סכו
 מים כתרומה למגבית מיוהדת של קרן היסוד — המגבית
 המאוחדת לישראל, ושל קרן הקיימת לישראל שהוכרה
 על ידי שר האוצר, יזוכה ממס לגבי אותה שנת מס שבה
 שילם את התרומה ב־30% מהסכומים האמורים שלא זוכו
 ממם בעד אותה תרומה לפי סעיף 45 לפקודת מם הכנפה

 (להלן — הפקודה).

 (ב) חברה ששילמה בתקופה שבין ה־1 באפריל

 1 ם״ח תשכ״ב׳ עמ׳ 129׳ תשכ״דו, עמי 37׳ תשכ״ז׳ עמ׳ 103.

 הצעות חוק 842, ז׳ בתמוז תשב״ס, 23-6.1969
 הודםם 1י״י המדפים המממזלחי. ידוזמליה
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