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 מתפרסמות בזה העעות חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(תיקון מם׳ 13),
 התש״ם-2000

, בסעיף 6(א) - י 1985 סה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה- נ  בחוק מם הכ

יגת מהקרן הל קרן מסו בוא ״ורווחים שחילק מנ  (1) בהגדרה ״תמורה״, אחרי ״פדיון״ י

די הקרן״-, ו פטורות ממס בי ת שהי סו דה, ואשר מקורם בהכנ חי  לבעל י

יגת מהקרן הל קרן מסו די מנ ם על י חי ו בוא ״וחלוקת רו  (2) בהגדרה ״מכירה״, בסופה י

די הקרן״; ו פטורות ממם בי ת שהי סו דה, ואשר מקורם בהכנ חי  לבעל י

 (3) בסופו יבוא:

תם בחוק השקעות משותפות ״בעל יחידה״ - כמשמעו ־  ״״קרן מסויגת״, ״מנהל״ ו

.״ ות, התשנ״ד-21994  בנאמנ

 תיקון סעיף 6

בוא , בסעיף 91(ג), אחרי ״ממם״ י ו 994 ״ד- ות, התשנ  תיקון חוק 2. בחוק השקעות משותפות בנאמנ

סה (תיאומים בשל דרתה בסעיף 6 לחוק מס הכנ א מכירה כהג וחים שחלוקתם הי ת ״למעט רו ו פ ת ו ש  "£2̂ מ

 אינפלציה), התשמ״ה-1985״.

ואר 1999). נ ם י״ג בטבת התשנ״ט (1 בי ו י  תחילה 3. תחילתו של חוק זה ב

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע להבהיר ולקבוע במפורש בסעיף 6 לחוק
 התיאומים, כי ״מכירה״ כוללת גם חלוקת רווחים מקרן
 מסויגת לבעל יחידה אשר מקורם בהכנסות שהיו
 פטורות ממם בידי הקרן, ולתקן בהתאם לכך גם את
 ההגדרה ״תמורה״ שבאותו סעיף. התיקון המוצע מבהיר
 כי רווח כאמור המחולק לבעל יחידה שחל עליו סעיף 6
 מחויב במם על פי הסעיף האמור (סעיף 1 להצעת

 החוק).

 עוד מוצע לתקן בהתאם לכך את סעיף 91(ג) לחוק
 השקעות משותפות, הקובע הוראות לענין הטלת מם על
 בעל יחידה, ולקבוע במפורש כי בעל יחידה אינו פטור
 ממם על רווחים שחלוקתם היא ״מכירה״ לפי סעיף 6

 לחוק התיאומים (סעיף 2 להצעת החוק).

 על פי פרק ח׳ לחוק השקעות משותפות בנאמנות,
 התשנ״ד-1994 (להלן - חוק השקעות משותפות), קרן
 נאמנות מסויגת פטורה ממם על רווחים פירותיים
 מסוימים שמקורם בניירות ערך על פי תקנות שהתקין שר
 האוצר. כן פטורה הקרן ממם במכירת ניירות ערך סחירים
 מכוח סעיף 97(ג) לפקודת מם הכנסה. בעל היחידה פטור

 ממם בחלוקת הרווחים...

 סעיף 6 לחוק מס הכנסה(תיאומים בשל אינפלציה),
 התשמ״ה-1985 (להלן - חוק התיאומים), לאחר תיקונו
 בשנת התשנ״ט(ם״ח התשנ״ט, עמ׳ 11), ושענינו ״רווח או
 הפםד מניירות ערך נסחרים בבורסה״, מחייב במם
 הכנסה רווח ממכירת ניירות ערך כמשמעותם בסעיף

 האמור, לרבות בפדיון ניירות ערך כאמור.

 ם״ח התשמ״ה, עמ׳ 172; התשנ״ט, עמ׳ 11.
 2 ס״ח התשנ״ד, עמ׳ 308.
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 הצעת חוק רשות שדות התעופה ורשות הנמלים והרכבות (פטור ממס על
 הפקדות בקופת גמל לקצבה)(תיקוני חקיקה), התש״ם-2000

, בסעיף 71(ד), במקום ״בשנת המם תיקון חוק א- 1961 י ם והרבבות, התשב״ י מל  1. בחוק רשות הנ

^ " " ! ? ר ז ד י " ו ( י 9 9 נואר 8 בוא ״בשנות המס 1997 עד 1999״ ובמקום ״יום ג׳ בטבת התשנ״ח (1 בי  1997״ י

א ״יום ב״ג באדר א׳ התש״ם (29 בפברואר 2000)״. בו  י

 תיקון חוק
 רשות שדות

 התעופה

 תחילה

, בסעיף 58א(ד), במקום ״בשנת המס 2 1977- ת התעופה, התשל״ז  2. בחוק רשות שדו

נואר 1998)״ בוא ״בשנות המס 1997 עד 1999״ ובמקום ״יום ג׳ בטבת התשנ״ח (1 בי  1997״ י

א ״יום ב״ג באדר א׳ התש״ס (29 בפברואר 2000)״. בו  י

ואר 1997). נ 1 בי ) ז ״ ם ג׳ בטבת התשנ ו י לתו של חוק זה ב  3. תחי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1985, לגבי סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל
 לקצבה, ובלבד שהסכומים הופקדו בקופת הגמל עד

 ליום 1 בינואר 1998.

 אף שהחלו הליכים לגיבוש ההסדר החקיקתי לפיו
 יופקדו סכומים אלה בקופת גמל, הליכים אלה טרם
 הסתיימו וסכומים אלה לא הופקדו עד כה בקופת

 גמל. :

 מוצע להקנות לנציב מס הכנסה סמכות לפטור
 ממם גם הכנסות כאמור שהופקו בשנות המס 1998
 ו־1999 ובלבד שיופקדו בקופת גמל לקצבה עד ליום 29

 בפברואר 2006.

 בשנת המם 1997 במסגרת חוק הסדרים במשק
 המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת
 1997), התשנ״ז-1996 (ם״ח התשנ״ז, עמ׳ 16), הפכו רשות
 שדות התעופה ורשות הנמלים והרכבות מרשויות שדינן
 לענין מם כדין המדינה לגופים החייבים במס. בהוראות
 המעבר לענין זה שנקבעו בסעיף 71(ד) לחוק רשות
 הנמלים והרכבות, התשכ״א- 1961, ובסעיף 58א(ד) לחוק
 רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977, הוסמך הנציב
 לפטור רשויות אלה ממס על הכנסה שהופקה בשנת המם
 1997 לפי סעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה או לפי סעיף 6
 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-

 ס״ח התשכ״א, עמ׳ 145; התשנ״ז, עמי 101.
 ם״ח התשל״ז, עמי 182; התשנ׳׳ז, עמ׳ 19.

 הודעת המערבת

, סיה הערבית) בלו לם לאו ת (תיקון מם׳ 13) (ייצוג הו ו ת הממשלתי  בהצעת חוק החברו

ת, במקום כבי מנת בכו ת חוק 2865, עמ׳ 345, בהערה המסו ו  התש״ם-2000, שפורסמה בהצע

ת ״הצעות חוק פ/92 ו־פ/806״. ו ך להי  ״הצעת חוק פ/92״ צרי
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