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 עמוד

 הצעת חוק לתיקון פקודת מם הכנסה(תיקון מס• 7םו)(פחת על מחשבים), התשנ״ה-95?1 •59

 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון)(הארכת מועד), התשנ״ה-995 ו 590



 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכגםה (תיקון מסי 107) (פחת על מחשבים),
 התשב״ה־995ו*

, אחרי סעיף 27 יבוא: ' . בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]  הוספת סעיף ד2א ו

כנות מחשב. וה״ - לרבות תו ד נלו ו  ״פחת בגין ד2א. (א) בסעיף זה, ״צי
 מחשבים וציוד

ר בסימן זה, אדם העוסק בעסק או במשלח יד  נלווה (ב) על אף האמו

ה זכאי לנכות, הי וה למחשבים, י ד נלו ו י צ מוש במחשבים ו ם שי כי  המצרי

ם ממחיר רכישתם. י ז ם אחו שי  אחת לשנה, פחת של חמי

ם על לי רי פחת העו עו ! שי צר רשאי להתקין תקנות לעני  (ג) שר האו

ר הפחת הקבוע בסעיף קטן(ב).״ עו  שי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הפחת הנהוג כיום על מחשבים הוא 20% לשנה. מוצע להגדיל את הפחת על מנת להאיץ את תהליך
 פחת זה מקשה על עסקים לחדש את ציוד המהשוב ההדרת המחשוב המודרני לעסקים ובכך לייעל אותם

 שלהם ולשכלל את עסקיהם. ולשבללם.

 חברי הכנסת: מאיר שטרית, אברהם בורג,

 אברהם יחזקאל

 * הצעת חוק מס• ביתרל; הועברה לועדה ביום כ״א בתמוז התשר׳ה (9ו ביולי 1995).
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ם׳יח התשנ״ה, עמ׳ $40.

 העעת חוק מימון מפלגות (תיקון)(הארכת מועד), התשב״ה-995ו*

, במקום ״לפני תום ו ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת ן מפלגות (תיקון מס׳ 16), ה  תיקון סעיף 28 1. בסעיף 28 לחוק מימו

ום ח׳ בטבת התשנ׳־ו {31 בדצמבר א ״ער לי בו ם תחילתו של חוק זה״ י ו ם מי דשי שה חו  שי

 1995)״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עקב הזמן המצומצם שעמד לרשות המפלגות הספיקו כמה סיעות בכנסת לממש זבות זו. מטרת התיקון
 לצורך התארגנות לקבלת הלוואות בערבות מדינה על פי להעמיד לרשות סיעות אלו זמן סביר לצורך מימוש זבות

 חוק מימון מפלגות (תיקון מס׳ 6ן<, התשנ׳יד-994ו, לא זו.

 חבר הכנסת דפאל אלול

 הצעת חוק מס• ביתרטו; הועברה לועדה ביום ל׳ בםיון התשנ־׳ח (28 ביוני 1995).
 ס״ח התשנ׳׳ד, עמי 114.
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