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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק מילווה פיתוח (תיקון מם׳ 13), תשל״ה-1975

5 מיליון לירות״ יבוא תיקוןסעיף! . 5 0 0  1, בסעיף 1 לחוק מילווה פיתוח, תש״ך-1960נ, במקום ״

9 מיליון לירות״. , 0 0 0  ״

 דבר* הנזבז־

 כדי לעמוד בדרישה השוטפת של הציבור לאיגרות
 חוב אשר תמורתן מיועדת למימון תקציב המדינה׳ מוצע
 להגדיל את סכום המילווה שהממשלה רשאית לקבל
 על ידי החוק הנדון ב־500׳3 מיליון לירות ולהעמידו

 על 9,000 מיליון לירות.

 חוק מילווה פיתוח׳ תש״ך-1960׳ כפי שתוקן׳ מרשה
 את הממשלה לקבל מילווה למטרות פיתוח בסכום
 כולל שלא יעלה על 500׳5 מיליון לירות ולהוציא

 למטרה זו איגרות חוב.

 1 סייח חש׳־ך, עמי 47; תשכ׳׳א, עמי 128; וזשכ׳׳ד, עמי 129; תשכ׳׳ה, עמ׳ 6, עמי 116; תשב׳׳ו, עמי 15; תשכ״ז,
 עמי 106; תשכ״ח, עמ׳ 34, ונשכ״ט, עמי 221; תשל״ב, עמי 29; תשל״ג, עמי 5, עמי 150; תשל״ד, עמי 38.
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 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה(מס׳ 2), תשכ״ב-1962
 (תיקון מם׳ 7), תשל״ה־־1975

 תיקון סעיף 1 1, בסעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מפ הכנפה (מסי 2)׳ תשכ״ב—1961 ! —

 (1) בכותרת השוליים, במקום ״1974״ יבוא ״1978״;

 (2) בפעיף קטן (א), במקום ״בשנות המס 1974-1962״ יבוא ״בשנות המס
 1962 עד 1978";

 (3) בסעיף קטן (ב)׳ במקום ״לבין ה־31 במרס 1975״ יבוא ״לבין ה־31
 במרס 1979״;

, במקום ״בשנות המס 1967 עד 1974״ יבוא ״בשנות המס ( ג )  (4) בסעיף קטן
 1967 עד 1978״.

ר ב ס  דבד* ה

־ ז באפריל  (ב) חברה ששילמה בתקופה שבין ה
־ 31 במרס 1975 סכומים כתרומה למגבית  1962 לבין ה
 מיוחדת של קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל
 ושל קרן הקיימת לישראל׳ שהוכרה על ידי שר האוצר,
 תהא רשאית לנכות מהכגסתה החייבת בשנת המס שבה
 שולמה התרומה את מחצית הסכומים שלא נוכו לפי
 סעיף 48 (א) לפקודה׳ ובלבד שהסכומים האמורים עו
 לים על התרומה ששילמה אותה חברה בשנת המם 1961

 לקרנות האמורות.

 (ג) זיכוי כאמור בסעיף קטן (א) וניכוי כאמור
 בסעיף קטן (ב) יינתנו גמ לגבי סכומים ששולמו בשבות
 1972-1967 כתרומה להסתדרות מדיצינית הדסה -

 מכון אונקולוגי על שם משה שרת ז״ל.״

 הסעיף שמוצע לתקנו דן בהוראות הקלה מיוחדות
 לשנות המס 1962 עד 1974׳ לעבין תרומות למגבית המיו
 חדת של קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל ושל
 קרן קיימת לישראל, ולענין תרומות למכון האונקולוגי
 על שם משח שרת ז״ל במסגרת הסתדרות מדיצינית
 הדסה. מוצע להאריך את תוקף ההוראות עד סוף שנת

 המס 1978. וזו לשובו של הסעיף:

 ״1. (א) יחיד ששילם בשבות המס 1974-1962 סכומים
 כתרומה למגבית מיוחדת 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 ממס בעד אותה תרומה לפי סעיף 45 לפקודת מס

 הכנסה (להלן - הפקודה).

 1 ס׳׳ח תשכ״ב, עמ׳ 129; תשכ־״ה, עמי 37; תשכ״ז, עמי 103; תשכ׳׳ט, עמי 223, תשל׳׳ב, עמ־ 20, עמי 67; תשל״ג, שמי 170.

 1&ע^ חוק י״8 ב&יוז ו1של״ו1, 75§1>«21
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