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 מתפרסמת גזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 101), התשנ״ה-1995

דרת ״מחיר מקורי״, בפסקה דת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), בהג ף 88 לפקו  תיקון סעיף 88 1. בסעי
״ - יימחקו. ה ו 1 0 ד 0 ראות סעיפים 00א ע יבת במם לפי הו לים ״או במתנה החי  3(1x1) המי

דרתו ב כהג י ן חי ם ״למעט מרווח הו לי ף קטן (דץ1), המי  תיקון סעיף 91 2. בסעיף 91 לפקודה, בסעי
פים 100ב, 0סוג ו־0ס1ד״ - יימחקו.  בסעי

ף 94 לפקודה -  תיקון סעיף 94 3. בסעי

י אופציה״; כתב ר בה יבוא: ״מניות הטבה ו ים, במקום האמו לי ) בכותרת השו ו ) 

ב) - בטל; ) ף קטן  (2) סעי

ות״ - י ל זכו רך ש ף קטן (ד), הגדרת ״ניירות ערך״ והגדרת ״הצעה בד  (3) בסעי
 יימחקו.

י ה למסחר בבורסה לפנ מ ש ר נ לים ״ובלבד ש 9 לפקודה, בסעיף קטן10x1), המי 7 ף . 4  תיקון סעיף 97 בסעי
נואר 1995)״ - יימחקו.  יום כי׳ט בטבת התשנ״ה (1 בי

 ביטול סעיפים 5. סעיפים 0ס1א עד 100ה - בטלים.

 המסמיך את שר האוצר לקבוע את ההוראות שיחולו
 לענין מבירת ניירות ערך כאמור ובן את הגדרת ״ניירות
 ערך״ והגדרת ״הצעה בדרך של זכויות״ שהוגדרו לצורך

 קביעה זו.

 לסעיף 4 סעיף ל9(א^) לפקודה קובע:

 ״(א) רווח הון יהיה פטור ממס אם הוא נובע מאחד
 מאלה:

 (1) מכירת איגרת חוב הנסחרת בבורסה ובלבד
 שנרשמה למסחר בבורסה לפני יום כ״ט בטבת

 התשנ״ה (ו בינואר 1995)״.

 מוצע לבטל את ההתייחסות לרישום בבורסה לפני
 ו בינואר 1995, שהוא יום בניסתו לתוקף של תיקון מם•
 100 לפקודה: לפיכך יחזור המצב לקדמותו כך שרווח הון
 הנובע ממכירת איגרת חוב בבורסה יהיה פטור ממס ללא

 התייחסות למועד רישום איגרת החוב בבורסה.

 לסעיף 5 מוצע לבטל את סעיפים םסוא עד 00וה
 לפקודה אשר קובעים את המס על רווחי הון
 ממכירת ניירות ערך בבורסה ומפדיון יחידות בקרן

 נאמנות.

י ר ב  ד

 הצעת חוק זו באה לבטל את החיוב במס על רווחי
 הון ממכירת ניירות ערך בבורסה אשר נקבע בתיקון מסי

 00ו לפקודת מס הכנסה.

 לסעיפים מאחר שסעיפים 88 ו־ 91 תוקנו בתיקון מסי
 1 ו־2 100 לפקודה, כשהתיקונים מתייחסים
 לסעיפים 100א עד 100ה, אשר קובעים את
 החיוב במס על רווח הון ממכירת ניירות ערך בבורסה,
 מוצע לתקנם ולבטל את ההתייחסות לסעיפים

 האמורים.

 לסעיף 3 סעיף 94 לפקודה, כפי שתוקן בתיקון מם׳ 100
 לפקודה, מסמיך את שר האוצר לקבוע,
 באישור ועדת הכספים של הכנסת, את המחיר המקורי
 ואת יום הרכישה של מניות הטבה, של ניירות ערך
 שקיבל אדם בהצעה בדרך של זכויות בחברה שניירות
 הערך שלה נסחרים בבורסה, או של ניירות ערך שקיבל
 אדם בתוצאה מניצול הזכות, של כתבי אופציה בחברה
 שניירות הערך שלה אינם רשומים למסחר בבורסה ושל

 המניות שקיבל בתוצאה ממימוש האופציה.

 ביון שמוצע לבטל את החיוב במס על מבירת
 ניירות ערך הנסחרים בבורסה, יש לבטל את הסעיף

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 20ו; סייח התשנ״ה, עמי 22.
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 6. בסעיף 101 לפקודה - תיקון סעיף 101

א) יבוא: )  (1) במקום סעיף קטן

לת אם בעל ו ם, ז ום הרישו רתן בי חשב כמכי י ת י ו י ל מנ מן בבורסה ש שו י  ״(א) ר
ם דו־ח לפי שו י נה לאחר הר ש לראשו י ג ה ה ש ע ש יחשב כך ב א י ל ות ביקש ש י  המנ
ה לאחר נ ות לראשו י רת המנ ת מכי ע ש ל ב א יחו ר, ל ף 131; ביקש כאמו  סעי
ת ו י ל המנ ע י ב א ש ף ד9(ג); ואולם ר י סעי ם הפטור ממס על רווח הון על פ שו י  הר
ל ש ע ב י ה מג ת המס שהי לשלם א ר ו ות כאמו י ת מכירת המנ ע ש ור מהבקשה ב  לחז
ף 159א(א) החל תם בסעי ת כמשמעו בי רי ה ו ד מ צ ם בתוספת הפרשי ה שו י  הר

לא ביקש כאמור.״; ו ל ת המם אי ו לשלם א ו היה עלי ב עד ש  מהמו

2) יבוא: ) ( ב )  (2) במקום סעיף קטן

ך כ ראו ב א י ות במתנה וחל על המתנה סעיף 97(אץ5) - ל י  ״(2) ניתנו המנ
רתן לראשונה.״. ך מכי כ  מכירה; מכר אותן מקבל המתנה - יראו ב

ד תיקון סעיף 102 פים 100א ע ת סעי ראו ף 102 לפקודה, בסעיף קטן (ג), במקום ״ולא יחולו הו  7. בסעי
א ״ולא יחול פטור ממס לפי סעיף 97(ג)״. בו  100ה״ י

ן חייב״ - יימחקו. תיקון סעיף דדו ם ״למעט מרווח הו לי ף דדו לפקודה, המי  8. בסעי

ף 57 - , בסעי ג  9. בחוק מס שבח מקרקעין, התשב״ג-963ו

ד תיקון תוק פים 00וא ע ת סעי ראו פים קטנים (א) ו־(ב) במקום ״חייבת במס לפי הו  (1) בסעי
א בכל מקום ״פטורה ממס״; מס שבח בו  00וה לפקודה״ י

) - בטל. ג )  (2) סעיף קטן

 מוצע להחזיר את נוסח סעיף 101(א) בפי שהיה
 לפני תיקונו בתיקון מס׳ •10 לפקודה.

 לסעיף 7 בסעיף 102 לפקודה מוצע לבטל את
 ההתייתםות להוראות סעיפים 100א עד

 100ה לפקודה, אשר כאמור, מוצע לבטלם.

 לסעיף 8 סעיף 177 לפקודה קובע כי סכום שנוכה
 במקור במהלך שנת המס מהכנסתו של
 נישום, יראוהו כתשלום על חשבון מקדמות, למעט סכום
 שנוכה במקור מרווח הון חייב ממכירת ניירות ערך
 בבורסה. מאחר שמוצע לבטל את החיוב במס זה, יש

 לבטל את ההתייחסות לגבי הניכוי במקור ממנו.

 לסעיף 9 במסגרת תיקון מס׳ 100 לפקודה תוקן גם
 סעיף 57 לחוק מס שבח מקרקעין, ונקבע בו
 חיוב במס לפי סעיפים 100א עד 00וה לפקודה לגבי
 פעולה באיגוד שהיא פעולה במניות הנסחרות בבורסה
 ולגבי מכירה ורכישה בבורסה של יחידות השתתפות
 בשותפות רשומה, אם יחידות ההשתתפות רשומות
 למסחר בבורסה. עד לתיקון מם׳ 00ו היו פעולות באמור

 פטורות ממס שבח מקרקעין.

 לסעיף 6 במסגרת תיקון מס׳ 100 לפקודה תוקן גם
 סעיף 101 לפקודה שעניינו הפיכת מניות
 פרטיות למניות הנסחרות בבורסה. סעיף 01ו(א) לפקודה,

 לפני תיקונו בתיקון מס׳ 100 לפקודה, קבע כלהלן:

 ״הפיכת מניות פרטיות למניות הנסחרות בבורסה

 121. (א) רישומן בבורסה של מניות ייחשב במכירתן
 ביום הרישום זולת אם בעל המניות ביקש שלא ייחשב
 כך בשעה שהגיש לראשונה לאחר הרישום דו״ח לפי
 סעיף 131; ביקש כאמור, לא יחול בשעת מבירת המניות
 לראשונה לאחר הרישום הפטור ממס על רווח הון על פי
 סעיף 97(ג); ואולם רשאי בעל המניות לחזור מהבקשה
 בשעת מכירת המניות כאמור ולשלם את המס שהיה
 מגיע בשל הרישום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
 כמשמעותם בסעיף 59וא(א) החל מהמועד שבו היה עליו

 לשלם את המם אילולא ביקש באמור.״

 סעיף 101(א) לפקודה בפי שתוקן בתיקון מס׳ 100
 לפקודה קובע כי רישום המניות ייחשב כמכירתן אלא
 אם הודיע בעל המניות תוך 30 ימים מיום הרישום כי
 ברצונו שרישום המניות לא ייחשב במכירתן. במקרה זה

 בעל המניות ישלם את המס עד יום המכירה בפועל.
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ת בנאמנות, התשנ״ד-1994 - תפו ת משו  תיקון חוק 10. בחוק השקעו
 השקעות משותפות

א) יבוא: ) ף ס9, במקום סעיף קטן  (1) בסעי

דה או ת חלק ה׳ לפקו ראו ץ יחולו הו ו יר ערך ח ו ני נ י רת נבם שא  ״(א) על מבי
י הענין;״; ת חוק מם שבח, לפ ראו  הו

(ב1) - בטל; ף קטן  (2) סעי

) יבוא: א ) ן ף קט ף 91, אחרי סעי  (3) בסעי

ר ממס״. דה פטו ל יחי רה ש ו ממכי ן א ו י ן מפד  ׳ץב) רווח ההו

פים קטנים ף 14 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 100), התשנ״ה-1994", סעי . בסעי  1 ו
ד (ד) ־ בטלים.  (ב) ע

 בנאמגות

 תיקון חוק
 לתיקון פקודת

 מס הכנסה
 (מס׳ 100)

נואר 1995). ל חוק זה ביום כי׳ט בטבת התשנ׳יה (1 בי  תחילה 12. תחילתו ש

ר ב ס  ה

 מוצע לבטל את הקביעה לגבי נייר ערך בהגדרתו
 בסעיף 100א לפקודה ולגבי יחידת השתתפות בקרן
 נאמנות, דהיינו הוראות פרק ה׳ לפקודה מס הכנסה
 והוראות חוק מס שבח מקרקעין, לפי הענין, יחולו שוב

 במכירתם.

 כמו בן מוצע לבסל את הקביעה כי רווח הון הנובע
 לקרן נאמנות ממכירת נייר ערך או יחידת השתתפות
 בקרן נאמנות יהיה פטור ממס: כך יחזור לתוקפו המצב
 הקודם שלפיו רווח הון כאמור יהיה פטור ממם בידי כל

 אדם.

ו בסעיף 14 לתיקון מס׳ 100 לפקודה נקבעו ף ו  לסעי
 הוראות מעבר. לאור ההצעה לבטל את
 המס שנקבע בתיקון האמור לפקודה, יש לבטל את

 הוראות המעבר הנוגעות לענין.

 לסעיף 12 מוצע לקבוע כי תחולת התיקון תהיה מיום
 ו בינואר 1995, היום שבו נכנסו לתוקף

 הסעיפים בתיקון מס׳ 100 לפקודה שמוצע לבטלם.

י ר ב  ד

 במו כן נקבע בתיקון מם׳ 100 לפקודה פטור ממס
 לגבי הקצאת זכויות באיגוד ולגבי הקצאת מניות על פי
ץ שהבורסה הסכימה לרישום המניות י  חשקיף שבו צו

 למסחר בה.
 מוצע לבטל את ההוראות שנקבעו בתיקון מס• ס• ו

 לפקודה,

 לסעיף 10 סעיף 90 לחוק השקעות משותפות תוקן
 במסגרת תיקון מם׳ 100 לפקודה ונקבע בו

 כלהלן:

 ••בסעיף 90 -

 (א) במקום סעיף קטן(א) יבוא:
 ״(א) על מבירת נכס שאינו נייר ערך בהגדרתו
 בסעיף •0וא לפקודה (להלן - נייר ערך), יחידה או
 נייר ערך חוץ, יחולו הוראוה חלק ה• לפקודה או

 הוראוח חוק מם שבח, לפי הענין.״

 (ב) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(בו) על אף האמור בחלק ה• לפקודה, רווח
 ממכירת נייר ערך בהגדרתו בסעיף 100א לפקודה או

 ממכירת יחידה בידי קרן יהיה פטור ממס.״

 ־ ם״ח התשב״ג, עמ׳ 405.

 s ם״ח התשנ־ד, עמ• 308.

 * ס׳׳ח התשנ״ה, עמ׳ 22.
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