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 מתפרסמת. גזה הצעת הוק מטעה הממשלה:

 חוק עידוד התעשיה (מסים) (תיקון מס׳ 10), החשמ״ו-986ו

ה (מסים), התשכ״ט—1969 / במקום ״מס הכנסה  היקהסעיף.?! 1. בסעיף 19 לחוק עידוד התעשי
. ״ i בשיעור של %820%״ יבוא ״מס הבבסה בשיעור של 

המס 1986״ — ת. ת חמס 1986; לענין זה, ״שנ  mm?!שעד, 2. תחולתו של חדק זה •היא לגבי שנ
 לרבות תקופת שיומה מיוחדת,

ר כ פ י ה ר ב  ד

 אולם המס על ההכנסה, •הבלתי מחולקת יהיה
8̂ בלבד.  בשיעור של %

 (ב) יועלו שיעורי הפחת שיותר ׳בניכוי לחברות
 תעשייתיות על פי חזק מס הכנסה (תיאומים
 בשל אינפלציה) (הוראת שעה}, התשמ״ה—
 1985, והתקנות שיותקנו, לעניו זח, לפיו,
 בשיעורים שיהיה בהם כדי להשלים ־את

 הסכום האמור.

 3. הסכום הכולל של הטבות במס המתקבל על ידי
 הורדת שיעדר •המס והגדלת שיעורי הפחת,
 מסתכם •בכ־0ג1 מיליון שקלים חדשים, אולם
 הנטל ־התקציבי בשנת התקציב השוטפת חוזיה
 75 מיליון שקלים חדשים בלבד, כשיתרת הסמם
 תגרע מהכנסות המדינה בשנת התקציב 1987/88.

 1. הממשלה החליטה לעודד צמיחה בתעשיה בסטם
 של 75 מילייון שקלים חדשים. הסכום המיועד
 לעידוד התעשייה בשנת 1986 יבוא מהטבות במם
 המוטל על הכנסתן של חברות תעשייתיות, ה!
 על ידי הורדת סכום ,המס על הכנסתן והן על ידי
 העלאת שיעור הפחת על !הציוד התעשייתי שלהן.

 2. ההטבות האמורות יושגו באופן ׳הבא:
 (א) המס המוטל כיום על חבת־. תעשייתית הוא
 מס חברות בשיעור של 40% ומס הכנסה
 על ההכנסה הבלתי מהדלקת בשיעור של
ר על חברה ב ט צ  20% ; לפיכך שיעור המס מ

 כאמה־ הוא 52%.
 מוצע להפחית את שיעור המם המצטבר
 ולהעמידו בשנת המם 1986 על 45% בלבד,
 היינו, מס חברות ישאר בשיעור של 40%

 1 ס״ה וזתשכ״ט, עמי 232; התשמ״ב, עגז׳ 258.
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