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 תיקונים עקיפים:

 חוק מם שכח מקרקעין, התשכ״ג-1963
 חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א-1961 ־



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 יבוא

 [594] חוק לתיקון פקודת מס המסה (מסי m (הפחתת מס תבדוח),
 התשנ״ג-992ו

 תיקון סעיף 91 1. בסעיף 91(א) לפקודת מם הכנסה1 (להלך - הפקודה), במקום ״בשיעור 40%׳

 ״בשיעור הקבוע בסעיף 126״.

 תיקון סעיף 326 2. בסעיף 126(א< לפקודה, במקום ״40%״ יבוא ״36%״.

, במקום ׳׳בשיעור של 40%״ 2  3. , בסעיף 48א(א) לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג־1963
 יבוא ״בשיעור הקבוע בסעיף 126 לפקודה״.

 4. בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א-961!3 (להלן ־ חוק להשקעות
 משותפות) -

 (1) בסעיף 36, במקום ״5%״ יבוא ״%\״%

 (2) בסעיף 41, במקום ״5%״ יבוא ״%!״,

 תחילתם של סעיפים 1 עד 4 החל בשנת המם 1996.

 בשנות המס 1993, 1994 ו־1995 ־

 (1) יקראו את סעיף 126 לפקודה, כאילו במקום 40% נאמר -

 (א) בשנת המם 1993 - ״39%״;

 (ב) בשנת המם 1994 - ״38%״;

 (ג) בשנת המם 1995 - ״37%״.

 (2) יקראו את סעיפים 36 ו־41 לחוק להשקעות משותפות, כאילו במקום 5% נאמר -

 (א) בשנת המם 1993 - ״4%״;

 (ב< בשנת המס 1994 - ״3%״;

 (ג) בשנת המם 1995 - ״2%״.
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ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע שההקםנה תבוצע בהדרגה במשך שלוש שנים,
 בשל אילוצי התקציב.

 מס החברות בישראל כיום הוא בשיעור של 40%:
 שיעור זה גבוה בהשוואה לארצות אחרות, לדוגמה, בארה׳׳ב
 מגיע שיעור המם לי34%, בבריטניה ל־33% ובשוודיה
 לי30% הקטנת מס החברות תעודד השקעת הרווחים ובכך

 תביא להגברת הצמיחה.

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 6, עמי 120¡ ס״ח התשנ״כ, עמי 182. .

 1 סייח התשכ״ג, עמי 156; התשנ״א, עמ׳ 45, עמי 106 ועמי 176.
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