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 מתפרסמונ הזמ מטעם הממשלה הצעונ חוק לעידוד השהעות הון (תיקון ממי 15):

א ו ב  מ

 הנהגת הפיחות הזוחל החריפה את בעיית סחף ההון העצמי, במונחים של מטבע חוץ,
 כאשר ההון איננו מושקע בנכסים השומרים על ערכם. בעיה זו קשה במיוחד בחברות עתי

 רות ידע, שבהן ההשקעה היא כעיקר בהון החוזר.

 הפיחותים גורמים גם להכרזה תכופה של דיבידנדים ומשיכתט כידי משקיעי החוץ
 מהר ככל האפשר, כדי להמירם למטבע חוץ בשער חליפין נוח יותר; שכן, אם ידחה המש

 קיע אח המרת הדיבידנד ויהיה בינתיים פיחות, הוא יקבל םכופ קטן יותר במטבע חוץ.

 לפתרון בעיות אלה,מינו שר האוצר ושר המסחר והתעשיה ועדה, והצעת חוק זו
 מבוססת על המלצותיה. ההצעה כוללת תיקונים הן בחוק לעידוד השקעות הון והן ב&קודת

 מס הכנסה.

 הפתרון המוצע הוא לתת אפשרות לחברות תעשייתיות, שבהן יותר מ־25% מההון
 הוא מהשקעתם של תושבי חוץ במטבע חוץ, להפריש מתוך הכנסתן, ללא תשלום מם, את
 הסכומים הדרושים לשמירת ערכו של אותו חלק מההון העצמי שאינו נשמר על ידי השקעה
 כנכסים, וכן לנכות מהכנסותיה, לצרכי חישוב המס, הפרשי שער על 1הלוואות במטבע חוץ.

 דגר זה ייעשה על ידי שיערוך הנכסים, ובנכסים בבי־פחת על־ידי שיערוך הפחת
 ,עליהם, לעומת שיערוך של ההתחייבויות השוטפות ושיעורי הפרעון של ההתחייבויות

 לזמן ארוך — ועודף שיערוך הנכסים יותר כהוצאה.

 ך.צעות חוק 1289, ה׳ באדר תשל״ז, 23-2.1977



 חוק לעידוד השקעות הון(תיקון מם׳ 15), תשלי׳ז-1977
 הוספת פיק 1, בחלק לעידוד השקעות הון, תשי׳יט~1959! (להלן - החלק העיקרי), אחרי פרק

' 3 שביעי 2 יבוא: ע י ב  ש

 ״פרק שביעי 3: הטבות ככזס לחברה תעשייתית בהשקעת חוץ
 ״*"-יי* 53ח. בפרק זה - י

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

 הזכויות); לענין השקעת חוץ -
 (1) חברה שבשליטתו של תושב ישראלי לא יראוה כתושב

 חוץ;
 (2) ״מטבע חוץ״ - כמשמעותו בסעיף 56 (1) ו־(2), לרבות
 מטבע ישראלי שתושב חוץ רשאי להמירו כדין למטבע חוץ;
 נ3) ״הלוואת בעלים״ - הלוואה הניתנת לחברה מאת בעל
 מניות בה, לפרעון במשך תקופה שאינה פחותה משלוש שנים;

 ״חברה בהשקעת חוץ״ - חברה שהשקעות החוץ בה מקנות למשקיעיהן
 שיעור העולה על 25% בכל אחת מהזכויות וכן שיעור 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
ק רק אם נעשתה באמצעות חברה שאף היא חברה  בגדר השקעת ח
 כהשקעת חוץ (להלן - החכרה המשקיעה/ ויחולו לגבי השקעה

 באמור הוראות אלה:
 (1) הסכום שיובא בחשבון לענין קביעת שיעור השקעת
 החוץ בהון המניות כולל הלוואות הבעלים של החברה המש
 קיעה בחברה פלונית יהיה הלק יחסי מסכום ההשקעה של

ר ב ם  ה
 לגבי השקעות דרך שרשור חברות, מוצע לקבוע כי
 יישמר משקלם היחסי של תושבי החוץ בהשקעת החוץ,
 כך שאם יש להם 50% בחברה המשקיעה, והחברה המש
 קיעה משקיעה סכום כלשהו בחברה אחרת, יראו אותם
 כאילו השקיעו במטבע חוץ רק מחצית מהסכום, והוא
 הדץ לגבי השיעור שיהיה להם בזכויות האחרות. סכום
 השקעת החוץ המתקבל מהחישוב הזה איננו יכול לעלות
 על ההשקעה בפועל של משקיעי החוץ בחברה המש
 קיעה, בצירוף הסכומים שהיה מקבל משקיע החוץ אילו
 חולקו כל הרווחים׳׳הבלתי מחולקים שנצטברו, לרבות
 רווחים שהוונו כמניות הטבה. סכום ההשקעה של משקיעי
 החוץ, בחברה שבהשקעת חוץ, יחושב לפי שער החלי־

 פין שביום ההשקעה באותה חברה.

 להגדרות ״מקום לתיאום השער״, ״שנת הבסיס״ והג־

י ר ב  ד
 ^ לסעיף 53ח: להגדרות ׳־השקעת חוץ״
 ו״חברה בהשקעת חוץ״: משתי הגדרות אלה
 עולה כי חברה בהשקעת חוץ היא חברה שמשקיעים
 תושבי חוץ מחזיקים בה, תמורת השקעה במטבע חוץ,
 למעלה מ־25% מהונה ומהשליטה בה, בין על ידי החזקה
 ישירה ובין דרך שרשור של חברות שהן עצמן חברות
 כאלה שבהשקעת חוץ. לערן קביעת השיעור של 25%
 מההון ומהלוואות בעלים כאחד יובטח שההשקעה בהון

 המניות תעלה על 25%.

 כדי לשמור על כך שהחוק יחול רק על חברות שבהן
 יש השקעות חוץ ממשיות, מוצע לקבוע כי חברה ששולט
 בה תושב ישראל לא תיחשב כתושב חוץ, גם כאשר לפי
 ההגדרות שבפקודת מם הכנסה היא יכולה להיחשב

 כחושב חוץ.

 1 ס״ח תשי־׳ט, סמ׳ 234; ס״וז וזשל״ד, עמי 234.
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 החכרה המשקיעה כיחס השקעת החוץ שיש בה כהון המניות
 כולל הלוואות הבעלים, לכלל הון המניות כאמור, אך לא
 יותר מסכום אשר ביחד עם סך כל השקעות החוץ של החכרה
 המשקיעה יעלה על סכום השקעת החוץ בהברה המשקיעה
 לפי שער החליפין בעת ההשקעה כחברה הפלונית, בתוספת
 חלק מהרווחים הבלתי מחולקים שנצברו כה לרבות רווחים
 שהוונו, כחלקם של משקיעי החק בתחילת שנת המס בזכות

 לרווחים בחברה המשקיעה?
 (2) החלק שיובא בחשבון לענין קביעת.השיעור של החברה
 המשקיעה בזכויות בחברה הפלונית, יהיה חלק מהזכויות שיש
 לחברה המשקיעה בחברה הפלונית, כחלקם של משקיעי החוץ

 בזכויות בחברה המשקיעה:
 ״חברה תעשייתית בהשקעת חוץ״ - חברה בהשקעת חוץ שהיא חברה
 תעשייתית כאמור בחדק עידוד התעשיה (מסים), תשכ״ט—21969
 (להלן - חוק עידוד התעשיה), לרבות חברת ספנות שחל עליה

 סעיף 49 >1) לחוק האמור:

 ״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 המם שקדמה לשנת המס שאליה מת

 ייחסת התקופה המיוחדת;

ר ג פ י ה ד כ  ו

 דוגמה לחישוב הסכומ לתיאום הפחת: אס שער הח
 ליפין של הלידה לדולר בסוף השנה שבה הופעל הנכס
 היה 4 לירות, והשער בסוף השנה, שבה נעשה התיאום
 היה 10 לירות, וסכום הפחח בשנת התיאום הוא 100

10-4 
 לירות, ייעשה התיאום כך: x !00=150 י

4 1 

 הסכום לתיאום הפחת לאותה שנה יהיה, איפוא -
 150 לירות.

 . תיאום ההלוואה לזמן ארוך ייעשה בהתאם לעליה
 שחלה בשער החליפין כפי שהיה בסוף השנה.שבה נת
 קבלה ההלוואה ועד סוף שנת התיאום; הסכומים שיתו
 אמו בהקשר זה יהיו השיעורים שנקבעו לפרעון של ההל

 וואה בשנת התיאום. נוסחת התיאום היא:

 דרות הסכומים לתיאום הנכסים השונים: הגדרות אלה
 קובעות את שיטת השיערוך של כל אחד מסוגי הנכסים
 שאותם אפשר יהיה לשערך לפי העליה שחלה בשער.
 החליפין של הלירה לדולר של ארצות הברית. תיאום
 הפחח ייעשה בהתאם לעליה שחלה בשער החליפין
 מסוף השנה שבה הופעל הנכס שאת הפחת עליו מתאמים
 ועד סוף שנת המם שבה נעשה התיאום, וזאת כדי להגיע
 לסכום פחת שהיה מתקבל לפי.ערך הנכס במונחי דולר;
 ואם חלפה שנה ויותר מיום שבו בוצע התשלום הראשון
 בעד הנכם ועד להפעלתו, יחושב ההפרש שבין שער
 החליפין שהיה בשנה שקדמה להפעלת הנכם ובין השער
 .שבסוף שנת התיאום, בהנחה כי בכך ישתקף השער

 הממוצע של הדולר בזמני רכישת הציוד.

 מדד לסוף שנת מדד לסוף
> קבלת ההלוואה שנת התיאום  הסכום לתיאום = ׳ סכום שיעורי הפרעון <
ם מדד לסוף שנת קבלת ההלוואה י א י ח ת ה נ ש  שיעורי *«־™1 ב
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 2 ס״זז תשכ״ט, עמי 232.
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 (2) אפ היא מסתיימת אחרי 30 בדצמגר ולפני 31 במרם -
 יהא המקדם לתיאום השער, המקדם לשנת המם שאליה מת

 ייחסת תקופת השומה המיוחדת;
 ״שנת הבסיס״ -

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

 כנכס אחד שהופעל' בעת הפעלת המערכת; ׳
 (2) לגבי הלוואה לזמן ארוך - שנח המס שבה נתקבלה

 ההלוואה;
 (3) לגבי נכסים שוטפים, התחייבויות שוטפות ורווחים —

 השנה שקדמה לשנת המס;
 ״הלוואה לזמן ארוך״ - הלוואה - למעט הלוואת בעלים - שנתקבלה

 לפרעון במשך תקופה שאינה פחותה מארבע שנים מיום קבלתה;
 ״נכסים שוטפים״ !״׳התחייבויות שוטפות״ - כפי שנקבע בתקנות;

 ״סכום לתיאום הפחת או ההפחתה״ - סכום הפחת או ההפחתה המותרים
 בניכוי כשנת המס, כפול כמקדם לתיאום השער;

 ״סכום לתיאום שיעורי הפרעון של הלוואה לזמן ארוך״ - שיעורי
 הפרעדן של ההלוואה בשנת המם, כפול במקדם לתיאום השער;

 ״סכום לתיאום הנכסים השוטפים״ — סכום הנכסים השוטפים בתום
 השנה שקדמה לשנת המס, כפול במקדם לתיאום השער;

 ״סכום לתיאום ההתחייבויות השוטפות״ - סכום ההתחייבויות השוטפות
 כתום השנה שקדמה לשנת המם, כפול כמקדם לתיאום השער;

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

 שמקורם ברווחים הראויים לחלוקה;

 שאר המונחים - כמשמעותם בפקודת מס הכנמה*(בפרק זה — הפקודה)-

ר ב ס י ה ר ב  להגדרת ״רווחים״: באלה ייכללו כל הרווחים שהצ ד
 טברו בחברה עד לסוף השנה שקדמה לשגת התיאום,

 אשר מקורם הוא ברווחים הראויים לחלוקה.

 להגדרת ״סכום לתיאום הרווחים״: סכום זח יהיה
 הסכום הדרוש לתיאום הרווחים, כפי שהיו בתחילת
 השנה, בהתאם לעליה שחלה בשער החליפץ במשך

 השנה.

 להנדרות ״נכסים שוטפים״ ו״התחייבויות שוטפות״:
 הגדרות אלה משאירות לתקנות את כל הפרטים של

 הנכסים וההתחייבויות, שהם מרובים וטכניים.

 להגדרות ״הסכום לתיאום הנכסים השוטפים״ ו״סכום
 לתיאום ההתחייבויות השוטפות״: .סכומים אלה יהיו
 הסכומים הדרושים לתיאום הנכסים וההתחייבויות כפי
 שהיו בתחילת שנת התיאום, בהתאם לעליה שחלה בשער

 החליפין במשך השנה.

 3 דיני מדיגת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 53ט.(א) חברה, כל זמן שהיא תגרד, תעשייתית גהשקעת חוץ, תהא זכאות להטבות
 זכאית, לפי בקשתה, להטבות על פי פרק זה, במשך 10 שנים מהשנה
 הראשונה לקבלת ההטבות, ובלבד שביקשה לראשונה את ההטבות לפני
 שנת המם 1981, ובשנה.שביקשה את ההטבות היה לה מפעל תעשייתי
 שהוא מפעל מאושר שטרם חלפו 12 או 10 שנים, כאמור בסעיף 45,
- ן ל ה  לגבי המפעל או ההרחבה האחרונה שאו(לחברה כאמור ייקרא ל

 חברה זכאית). י
 (ב) לא יינתנו הטבות בשנת מם פלונית, אלא אם הומצאו דו״חות

 ואישורים כפי שנקבע בתקנות.

 53י. (א) לשם בירור הכנסתה החייבת של חברה זכאית יותר לה ניכוי הפרשה לייצוג
יז ה  של ההפרשה לייצוב ההון; ההפרשה לייצוב ההון היא מסכומים. הדרושים ה

 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 כשנת המס, 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) היתה ההפרשה לייצוב ההון שלילית, יראוה כהכנסה באותה
 שגה, בסכום של יעלה על ההפרשה לייצוב pnn שהותרה לחברה לניכוי
 בשתי שנות המם שקדמו לה! עלה סכום ההפרשה השלילית על סכום
 ,ההפרשה שהותר לה לניכ^כאמור, יועבר העודף'לשתי השבים הבאות
 בזו אחד זו ויופחת מסכום ההפרשה לייצוב ההון שבהן; לענין זה, הפרשה
 היא שלילית כאשר סך כל הסכומים לתיאום שיעורי הפרעון של הלוואות
 לזמן ארוך, ההתחייבויות השוטפות והפרשי השער כאמור בסעיף קטן(א),

 עולה על סך כל ה6כומיפ לתיאום הפחת, ההפחתות והנכסים השוטפים,

גד י הפי  דבר

/ שהם כו  אחוזי בעלות בהון, בהצבעה, בשינוי מנהליים ו
 נתונים מורכבים היכולים להשתנות, מוצע לקבוע שתנאי
 לקבלת ההטבות יהיה המצאת כל הנתונים שיידרשו

 לשם קביעת הזכאות.

 לסעיף 53י: כפי שצויין, בא חוק זה לפתור את
 הבעיה של שחיקת ההון העצמי, משום כך מוצע ששמירת
 ערכה הממשי של ההשקעה תוכל להיעשות בדרך של
 מתן אפשרות לתבוע כהוצאה סכומים שהופרשו לשם
 ייצוב ההון על ידי תיאום הפחת וההp החתר, בניכוי
 תיאום ההלוואות ובניכוי הפרשי השער ששולמו לבעלי
 השליטה. מכיוץ שהפרשי שער לבעלי המניות תושבי
 החוץ יותרו כהוצאה, אין להתירם פעם נוספת גם במס
 גרת ההפרשה לתיאום הנכסים, שמומנו, בין היתד, על
 ידי הלוואות הבעלים שעליהם משולמים הפרשי השער:

 ראה גם דברי הסבר לסעיף 4,

 לסעיף 53ט: סעיף זה קובע כי החברות שתהיינה
 זכאיות להטבות על פי החוק המוצע תהיינה חברות
 בהשקעת חוץ שהן חברות תעשייתיות, שלמשקיעי החוץ
 יש בהן שליטה בשיעור העולה על 25% ובבעלותן מפ־
 עלים מאושרים שטרם חלפו 12 שנים מיום קבלת האישור
 להקמתם או להרחבה האחרונה שלהם, או 10 שנים מיום

 ההפעלה.
 .השנה הראשונה לתחילת ההטבות תהיה לפני שנת׳
 המס 1981 וההטבות יינתנו לתקופה של 10-שנים. קבלת

 ההטבות מותנית בהמצאת דו״חות ואישורים שיידרשו.

 הכוונה היא להעניק את ההטבות רק לתעשייה, בשל
 חשיבותה •למשק והיקף ההשקעות שהיא נזקקת להן, ורק
 למפעלים שעדיפותם הוכרה על ידי מתן מעמד של מפ

ל מאושר או מפעל מוכר.  ע
 מכיון שהזכאות להטבות נקבעת על פי נתונים של
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 >ד< חברה שהיתה חברה זכאית בחלק בלבד של שנת המס או
 תקופת השומה המיוחדת, תהא זכאית באותה שנה להפריש לייצוב ההין״
 את מלוא הסכומים הדרושים לתיאום הפחת או ההפחתות המותרים לה
 באותה שנה, בניכוי מלוא הסכומים הדרושים לתיאום שיעורי הפרעון
 של.ההלוואות לזמן ארוך שיש לפרעם באותה שנה, אך תהא זכאית להפ
 ריש רק חלק יחסי מהסכומים הדרושים לתיאום עלות הנכסים השוטפים,
 פחות הסכומים הדרושים לתיאום ההתחייבויות השוטפות, שהוא כיחס
 מספר החדשים השלמים שבהם היתה זכאית ל״12, הכל בניכוי חלק יחסי

 כאמור של הפרשי השער המותרים לניכוי כאמור בסעיף קטן(א).

יו 53יא. (א) ההפרשות לייצוב ההון בשנת מס פלונית בתוספת סך כל ה ב ה ו צ י  קי־ז לי
 ההפרשות כאמור שהצטברו עד שנת המס שקדמה לה, בניכוי סך כל
 ההפרשות השליליות כאותן שנים, הסכומים שחולקו כמניות הטבה בשנים
 האמורות והסכומים הדרושים לתיאום הרווחים באותן שנים, יהוו את

 הקרן לייצוב ההון לתום אותה שנה.
 (ב) החברה תתן גילוי באות, בדו״חותיה הכספיים, לסכום שהיה
 כקרן לייצוב ההון לסוף שנת המס הקודמת, ותפרט את השינויים שחלו

 בה בתוך שנת המס.

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

 התשלום.

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

 88 לפקודה.

 דין תיאום הפחת
 לעגין חילוף

 וריווח הון

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לסעיפים 53יא ו־53יב: מאחר שהקרן נועדה לייצוב
 ההון בלבד, מוצע כי החברה תהא רשאית לחלק כדי
 בידנד סכומים מתוך הסכום המצטבר מההפרשות ליי
 צוב ההון רק בגבול הסכום לתיאום הרווחים. מתוך יתרת
 ההפרשה, אם תהיה כזאת, תוכל החברה, אס תרצה
 בכך, להקצות מניות הטבה. הסכומים שיישארו לאחר

 מכן יישמרו בקרן לייצוב ההון.

 חברה שתהלק רווחים מתוך הקרן לייצוב ההון, תהא
 חייבת לשלם מס שנפטרה ממנו על סכומים אלה, בתו
 ספת ריבית פיגורים לתקופה שמתום השנה שבה נעשתה

 ההפרשה.

 לסעיף 53יג: בסעיף 12 לחוק עידוד התעשיח נקבע
 כי ניכוי נוסף נחשב, בהגבלה מםויימת, כתוספת לתמורה
 לענין ריווח הון ולענין הניכוי בשל חילוף ציוד על פי

 כאשר הסכומים הדרושים בשנת מס פלונית לתיאום
 ההתחייבויות עולים על הסכומים הדרושים לתיאום
 הפחת וההון החוזר, ההפרשות הן שליליות, ודינן יהיה
 כהכנסה חייבת בשנה הפלונית, עד הסכום שהותר לפי
 חוק זה בשנתיים שקדמו לאותה שנה; ואם ההפרשה
 השלילית עולה על הסכום האמור - יקוזז העודף כנגד

 ההפרשה לייצוב ההp בשנים הבאות.

 במקרים שבהם לא נתמלאו בחברה תנאי הזכאות
 במשך כל חדשי השנה, תהא זכאית להפריש דק חלק
 יחסי מהסכומים הדרושים לתיאום עלות הנכסים השוט
 פים פחות הסכומים הדרושים לתיאום ההחחייברות
 השוטפות; אולם תהא זכאית להפריש את מלוא הסכומים
 לתיאום הפחת וההפחתות׳ בניכוי מלוא הסכומים
 הדרושים לתיאום שיעורי הפרעון של ההלוואות לזמן

 ארוך׳ ובניכוי חלק יחסי של הפרשי השער.
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ת 53יד. (א) חברה המקבלת הטבות על פי פרק זה לא תקבל תוספת פחת מ  מניעת זכות פ
 לפי תוהים אחרים י , י

י על פי חוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקייס), תשי״ח-41958, נ פ  ל

 זכאות ולאחריה או על פי חוק מם הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים), תשכ״ד-
 51964, ולא פחת וניכוי נוסף על פי חוק עידוד התעשיה.

 (ב) חברה שנעשתה חברה זכאית כשנת מס פלונית ואשר בשתי
 שנות המס שקדמו לה, או באחת מהן, תבעה פחת של 50% על פי חוק
 עידוד התעשיה, יבוטל הפחת האמור, והיא תהא זכאית לנכות באותן
 שנים את הסכומים לתיאום הפחת על אותו ציוד שלגביו בוטל הפחת
 האמור בניכוי הסכומים לתיאום שיעורי ההלוואות לזמן ארוך שמועד

 פרעונמ חל באותן שנים.
 (ג) חברה שפסקה זכאותה בשנת מס פלונית, תהא זכאית לנכות
 מהכנסתה בשחי שנות המם שלאחר אותה שנה את 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 של 50% על פי חוק עידוד התעשיה

 רק לגבי יתרת הנכסים שיהיו לה לאחר תום שתי השנים כאמור.

 (ד) דין הסכומים הדרושים לתיאום שיעורי ההלוואות העולים
 על הסכומים הדרושים לתיאום הפחת או ההפחתות כדין הפרשה שלילית

 כמשמעותה בסעיף 53י(ב).

ד פ ס י ה ר ב  , . ד

 משנת 1958 ו־1964, שנועדו להתיר ניכר נוסף בשל
 הפיחותיפ. הוראה .זו מגמתה למנוע כפילות במתן הני
 כויים עקב הפיחותים, שכן ההפרשה לייצוב ההון מביאה
 אף היא בחשבון את תיאום השער על פי השינויים בשער

 החליפין.

 נקבעה בסעיף גפ הוראה מיוחדת לגבי חברה אשר
 בשנתיים שלפני זכאותה לפי חוק זה תבעה וקיבלה פחת
 של 50%. נקבע שהפחת האמור יבוטל ובמקום זאת תוכל
 החברה להפריש, לגבי השנתיים, סכומים לתיאום הפחת,
 בניכוי הסכומים לתיאום שיעורי ההלוואות לזמן ארוך
 שמועד פרעונם חל באותם שגים. הוראה זו. תחול גם לנבי
 חברה שזכאותה פסקה בשנת מס פלונית; היא תחול
 כמובן על שתי השנים שלאחר שנתי הפסקת הזכאות,
 ואילו לנבי השנים הבאות, שלאחר שתי השנים האמורות,
 תהיה החברה שזכאותה פסקה זכאית לנכות פחת של

 50% לגבי יתרת נכסיה.

 סעיף 27 לפקודה. בסעיף 88 לפקודה נקבע כי ניכוי
 נוסף מצטרף לפחת לצורך ההתאמה לעליית המדד
 לענץ קביעת העודף האינפלאציוני, ששיעור המס ההל

 עליו הוא 10% בלבד.

 מוצע לקבוע כי דינו של מחצית הסכום לתיאום הפחת
 על פי החוק המוצע יהיה כדין הניכוי הנוסף, כאמור.
 מוצע לקבוע כך רק לגבי מחצית הסכום, משום שבחי
 שוב ההפרשה לייצוב ההון מובא בחשבון גם הסכום

 לתיאום שיעורי הפרעון של ההלוואות לזמן ארוך.

 לסעיף 53יד: הסעיף קובע שחברה התובעת ניכוי
 הפרשה לייצוב ההון לפי חוק זה, לא תהא זכאית בנוסף
 לכך לפחת של 50% על פי חוק לעידוד תעשיה (מסים)
 (ששיעורו הגבוה נועד אף הוא לשמירה על ההון), או
 לפחת גוסף על פ״ אותו חוק, ואף לא לפחת נוסף על פי
 החוקים המיוחדים של תוספת פחת על נכסים עסקיים

 4 ס״ח תשי״ח, עמי 168.
 5 ס״ח תשכ״ד, ענז׳ 84.
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 חידוש זכאות 53טו. פסקה זכאותה של חברה כמשך שבת מס שלמה, והגורם להפסקת •־'
 הזכאות סולק תוך שתי שבות מס שלאחד השבה שבה פסקה הזכאות, *

 והודעה על כך נמסרה לפקיד השדמה עם הגשת הדוי׳ת לאחת משתי שנות
 המס האמורות, יחולו הוראות אלה:

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

 על פי סעיף 53יד(ג) יתוקנו לפי זה;
 (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.״

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

 ״״הכנסה חייבתי׳ - לפני ניכוי הפחת והפחת המואץ;

 ״נכסים קבועים״ - לרכות נכסים המשמשים את המפעל אף אם איבם
 של בעל המפעל.״

 תיקון סעיף 74 2.

 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״.

 תיקון חוק לעידוד 3.
 השקעות הון

 (תיקון מס׳ 14)

ר כ פ י ה ר ב  ד

 חייבת״ ו״נכסים קבועים׳-, שיש בהן צורך גם בלבושה
 החדש של הפסקה.

 הכווגה בתיקון מם׳ 14 היתה שתחולתן של
 0ע,"1* 3 הוראות החוק תהיה לגבי אישורים חדשים,

 שיינתנו לאחר מועד תחילת החוק, שהוא תחילת שנת
 המס 1976. ניתן ללמוד על כוונה זו מהוראת המעבר

 שבסעיף 40, שזו לשונו:

 ״40. מי שהניש בקשה לאישור תכנית עד יום כ-ט באדר
 ב׳ תשל״ו(31 במרס 1976) והאישור ניתן לו לאחר היום
 האמור, יהא זכאי לבחור בהטבות, לרבות מענק השקעה,
 לפי חוק זה או לפי החוק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה.׳׳
 אך מאחר שלא נאמר במפורש שמדובר באישורים
 חדשים, התעוררו ספקות, ומוצע לקבוע זאת באופן חד

 משמעי.

 לסעיף 53טו: פסקה זכאותה של חברה לתקופה
 העולה על שנתיים רצופות, היא לא תהיה זכאית יותר
 להטבות על פי פרק זה. אולם אם הפסקת הזכאות לא
 היתה תוצאה מאי מילוי תנאי הכשירות של החברה, היא
 תוכל לחזור ולהיות חברה זכאית ובלבד שהוראות פרק

 זה יחולו גם על שתי שנות ההפסקה.

 במקרה שההפסקה היא כתוצאה מאי כשירותה׳ כא
 מור, תובל החברה לחזור ולקבל הטבות רק מיום סילוק

 הגורם לאי כשירותה.

 בחוק עידוד השקעות הון (תיקון מס׳ 14),
* 2 תשל״ו-1974 (להלן - תיקון מס׳ 14), תוקן־ 1 ^  י
 סעיף 74; פסקה (1) של סעיף קטן(א) הוחלפה כולה,
 ובטעות לא חזרו והעתיקו את ההגדרות של ׳׳הכנסה

 >׳ ס׳ח תשל״ו, עמ׳ 284.
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 4. כפקודת מס הכנסה - • תיקון פקודה
/ מס הבמה / ף ע י ש ש ר פ ט ה ע מ ל ם ״ י ל מ  (1) בסעיף 17 (1), במקום הסיפה המתחילה ב

 יבוא ״ובלבד שלא יותרו לניכוי הפרשי שער ששילמה חברה לתושב חוץ שהוא
 בעל שליטה בה כמשמעותו בסעיף 32(9), שלא על הלוואתו המאושרת, אלא
 אס החברה היא מוסד כספי או חכרה זכאית; הפרשי שער המותרים בניכוי,

 ששילם אותם מי שהכנסתו איננה נקבעת על כסיס מזומנים והם הצטברו עלי
 ההלוואה כולה או מקצתה עד מועד הפרעון - ינוכו בשנת המס שנ;ה חל מועד
 הפרעון של הסכום שהפרשי השער מתייחסים אליו, וההפרשים שהצטברו ׳אחרי
 מועד הפרעוץ ינוכו לפי הצטברותם; לענץ זה, ״חברה זכאית״ ו״הלוואה

 מאושרת״ - כמשמעותן בחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט-1959״;
 (2) בסעיף 28, סעין* קטן(ח) יסומן(ט) ולפניו יבוא:

 ״(ח) (1) היה לאדם הפסד כשנת מם שכה הותר לו ניכוי הפרשי
 שער, יותר לו לנכות סכום.הפסד שאינו עולה על הפרשי
 השער שגוכו, כהוצאה מהכנסתו בשבח המם שקדמה לה:
 לא ניתן לנכות את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בשנה
 האמוז־־ה, ינוכה בשנים שקדמו לה, בזו אחר זו, בשנים שכהן
. הצטברו הפרשי השער, ובלבד שאם ניתן לבכות את סכום  י
 ההפסד שהיה לאדם באחת השנים, לא יותר לנכותו בשנה
 שקדמה לה: לא ביתן לקזז את ההפסד בשנות המס הקודמות,

 ין יועבר סכום ההפסד שלא קוזז לשנים הבאות בזו אחר זו.
 (2) השומות לשנים שלגביהן הותר ניכוי הפסד כאמור,

 . ייראו כמתוקבות בהתאם לכך.״

״ א ר ו ה ה ו ל ו ז ז  ־5. תחולתם של סעיפים 1 ו־4 משנת המם 1975, ובלבד שהתרשים הנובעים מהחולה• ״
 •ץו יצורפו להכנסה של שבת המס 1976. מעבר.

 6, תחילתם של סעיפים 2 ו־3 כיום א׳ בביםן תשל״ו(1 באפריל 1976). החילה

ר כ ס י ה ר ב  ד

 מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לענין מועד התרת
 הניכוי של הפרשי שער לגבי מי שהכנסתו נקבעת על
 בסים מצטבר. ההוצאה לא תותר לו בכל שנה לגבי
 ההצטברות לאותה שנה, אלא תותר לו במועד הפרעון -
 לגבי ההצטברות של החלק שנפרע. ניתן לומר כי באותן
 שנים שבהן לא הותר לחברה ניכוי הפרשי השער היא כאילו
 שילמה מם על סכום גבוה יותר מרווחיה האמיתיים,וכאשר
 יותר הניכוי, במועד הפדעון, יינתן לה פיצוי על כך.
 משום כך, אם ייווצר הפסד כתוצאה מהתרת הניכוי
 במועד הפרעון, יש להתירו לניכוי גם לשנים הקודמות,
 ולהבטיח בכך ש׳׳מס היתר״ אכן יתקבל בחזרה נם אם

 יהיו-הפסדים בעתיד.

 &עיף 4 את בעיית הפרשי השער על הלוואות בעלים
 ־בחברה שבהשקעת חוץ מוצע לפתור שלא בדרך של
 הפרשה לייצוב ההון אלא בדרך של התרת הסכום

 •כהוצאה.
 הדרך של הפרשה לייצוב ההון בענץ זה לא היתה
 פותרת את הבעיה במקרים שבהם נכסי המפעל הופחתו
 בזמן שעדיין היו לחברה הלוואות לזמן ארוך בלירות
 ישראליות, ואז ההפרשה לייצוב ההון לא היתה מספיקה

 לכסות את הסכומים הדרושים לתיאום הפרשי השער.
 . יתר על כן, הדרך של הפרשה לייצוב ההץ לגבי
 הפרשי השער איננה מוחשית למדי לגבי המשקיע. משום
ך מוצע להתיר את הפרשי השער כהוצאה ולהביא  כ

 »ת הדבר בחשבון לענין חישוב ההפרשה לייצוב ההון.

 3צעזת חוק 1289, ה׳ באדי תש>׳׳?, 23.2.1977 169



 המחיר 192 אגודות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים.


