רשומות

קובץ התקנות
4868

י״ג בחשון התשמ״ו

 28באוקטובר 1985
עמוד

תקנות מס שבח מקרקעין )מס רכישה( )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ו—1985
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תקנות עידוד החסכון )תכנית תסכון ״תשואת המשך״ ופטור ממס הכנסה( ,התשמ־״ו—
1985

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

,

,

,

.

.

,

,

,

,

,

י .

.

עידוד החסכון )מענק מדד( )תיקון( ,התשמ״ו—. 1985
מילווה המדינה )סדרה מסוג דן( )תיקון( ,התשמ״ו—1985
מילווה המדינה) ,סדרה מסוג קידרון( )תיקון( ,התשמ״ו—1985
מילווה המדינה )סדרה מסוג שילוח( )תיקון( ,התשמ״ו—1985

.

.

.

103

.

104

.
.

104
104

י

.
.
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תקנות מ ס שבוז מ ק ר ק ע י ן ) מ ס רכישה( )תיקון מ ס ׳  ,(2התשמ׳׳ו—1985
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו״ 115לחוק מס שבח מקרקעין ,התשכ׳׳ג—1963
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנת משגה ) 13ד( לתקנות מס שבח מקרקעין )מס רכישה( ,התשל״ה—1974
.1
במקום ״יום ט׳ בניסן התשמ״ה ) 31במרס (1985״ יבוא ״יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו )31
במרס (1986״.

••;

ט׳ בתשרי התשמ״ו) 15באוקטובר(1985.
) ח מ ( 3 — 2 3 2

תיקון ת ק נ ה 13

יצה ק מודעי
שר האוצר

 1ס ״ ח התשכ״ג ,עמי .156
 2ק ״ ת התשל״ה ,עמי  ;140ד,תשמ״ה ,עמי .1786
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׳

תקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״תשואה״ ופטור ממס הכנסה(,
התשמ״ ו  9 8 5 -ו

בתוקף סמכותי לפי סעיפים )5א() ,(2).ב( ו־)ג( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממס
הכנסה וערבות למילוות ,התשט״ז—) 1956להלן — החוק( ,ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

.1

ן4

בתקנות אלה —

״תכנית״ — תכנית של אחד הבנקים המפורטים בתוספת הראשונה ,שאישר שר האוצר,
בשם שבחר הבנק והכולל ״תשואה״.
ה פ ק ד ת פקדון
וניהויו

תחייה

 .2י לענין הנחה ופטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף )5א( לחוק ,התנאים להפקדת
פקדון וניהולו בתכנית יהיו כמפורט בתוספת השניה.
.3

הריבית ,הפרשי ההצמדה וההטבות המשתלמים לחוסך בתבנית יהיו פטורים ממס.

.4

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בדושון התשמ״ו) 17באוקטובר .(1985
תוספת ראשונה
)תקנה (1
רשימת הבנקימ המפעילים תבניות חסכון
בנקים
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

בנק
בנק
בנק
בנק
בנק
בנק
בנק

)(8
)(9

בנק ״יהב״ לעובדי המדינה בע״מ;
בנק כללי לישראל בע״מ ;

איגוד לישראל בע״מ;
אוצר החייל בע״מ;
אמריקאי ישראלי בע״מ;
בדקלים דיסקונט בע״מ;
דיסקונט לישראל בע״מ;
המזרחי המאוחד בע״מ ;
הפועלים בע״מ;

:

ז•

) (10בנק לאומי לישראל בע״מ;
) (11בנק למימון ולסחר בע״!מ;
) (12בנק מסד בע״מ;
) (13בנק עין חי בע״מ;
) (14בנק עליה לאומי בע״מ;
) (15בנק ערבי ישראלי בע״מ;:
) (16בנק פועלי אגודת ישראל בע״מ;
) (17בנק צפון אמריקה ג ע ״ מ ;
) (18הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ ;
 1ם״ח התשט״ז ,עמי  ;52התשמ״ד ,עמ׳ .76
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) (19קופת אשראי וחסכון ,אגודה הדדית בע״מ ,פתח תקוה;
) (20קופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון בנתניה ,אגודה שיתופית בע״מ;
) (21בנק מרכנתיל לישראל בע״מ;
) , (22בנק הדואר;
) (23״טפחות״ בנק משכנתאות לישראל בע״מ.
תוספת שניה
)תקנה (2
.1

בתוספת זו —

״חוסך״ — למעט תאגיד;
״מדד״ או ״מדד מחירים לצרכן׳״ — מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות( שקבעה
הלשכה ,המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות
כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. ,בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי
המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים ,תקבע הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף;
״תחילת תקופת החסכון״ — היום שבו הופקדה הפקדה בתכנית.
.2

א.

הצטרפות,

תנאי התכנית

חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו ) 31במרים (1986
או עד מועד אחר שיקבע שר האוצר ברשומות) ,להלן — מועד סיום התכנית(.
ב.

הפקדות
) (1חוסך רשאי ,עד מועד סיום התכנית ,להפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית,
סכומים שלא יפחתו מסכומים שיקבע מפעיל התכנית מעת לעת.
) (2לכל הפקדה תחושב תקופת חסכון בנפרד.

ג.

תקופת החסכון
מפעיל התכנית רשאי להציע לחוסך אחד משני המסלולים הבאים או את שניהם:
) (1במסלול א׳ תהיה תקופת חסכון שתיקבע גיוס פתיחת התכנית;
) (2במסלול ב׳ ייקבעו מועדים שבהם :בלבד יוכל החוסך למשוך את חסכונותיו
או חלק מהם,מן התכנית ,וההטבות עליהם ,ובלבד —
)א( שמועדי המשיכה נקבעו בעת הצטרפות החוסך לתכנית;,
)ב( שהמועד הראשון למשיכה יהיה לא מוקדם משנתיים לאחר תחילת
תקופת החסכון;
)ג( שיעברו ששה חדשים לפחיות בין מועד משיכה אחד למשנהו;
) (3בשני המסלולים לא תעלה תקופת החסכון על שמונה ,שנים.
חישוב ההצמדה
) (1כל הפקדה בתכנית והריבית עליה :יהיו צמודות ,למדד המחירים לצרכן
כמפורט להלן:
אם יתברר מתוך מדד המהירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת
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ההפקדה •או הלק ממנה מן התכנית )להלן — המדד החדש( כי המדד
החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש בו הופקדה ההפקדה )להלן —
המדד היסודי( יוגדלו ההפקדה והריבית עליה בשיעור עליית המדד החדש
לעומת המדד היסודי.
) (2אם המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי ,ישולם לחוסך סכום ההפקדה
שהפקיד בתכנית ,בתוספת ההטבות הנובעות מתנאי התכנית ,כאשר הן בלתי
צמודות.
הישוב הריהית

ה.

הריבית תהיה צמודה ותחושב לפי ריבית דריבית שנתית.
הטבות נוספות

ו.

מפעיל התכנית יהיה רשאי ,באישור הממונה על שוק • ההון ,ביטוח וחסכון
במשרד האוצר ,להוסיף על ההטבות הקבועות •בתכנית.
פטור ממם׳

ז.

ההכנסה מריבית ,מהפרשי הצמדה ומהטבות שקיבל החוסך במסגרת התכנית
תהיה פטורה ממס.
הוצאת חסכונות מן התכנית במסלול א׳

ח.

) (1משך החוסך את ההפקדה מן התכנית לפני תום שנתיים מתחילת תקופת
החסכון ,תבוטל זכותו להצמדה ולרייבית צמודה והוא יזוכה בריבית בלתי צמודה
בשיעור שיקבע הבנק.
) (2משך החוסך את ההפקדה מן התכנית לאחר תום שנתיים מתחילת תקופת
החסכון אך לפניי תום תקופת החסכון שנקבעה כאמור בסעיף קטן ג) ,(1יזוכה
ב־ 95%מן הריבית והפרשי ההצמדה המגיעים ליו לפי סעיפים• קטנים ד׳ והי.
ה ש ק ע ת כספים

 .3הכספים המצטברים בתכנית יושקעו •בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחסכון במשרד האוצר ,בהתייעצות עם בנק ישראל.
ה׳ בחשון התשמ״ו) 20באוקטובר (1985
־
)!חמ 4 5 6

יצחק מודעי
שיר האוצר

( 3

ת ק נ ו ת עידוד ה ח ס כ ו ן ) ת ב נ י ת חסכון ״ ת ש ו א ת ה מ ש ך ״ ופטור מ מ ס ה מ ס ה ( ,
התשמ״ו1985-
•בתוקף סמכותי לפי סעיפים )5א()) ,(2ב( ו־)ג( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממס
הכנסה וערבות למילוות ,התשט״ז—) 1956להלן — החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

הגורות

.1

בתקנות אלה —

״תכנית״ — תכנית של אחד הבנקים המפורטים בתוספת הראשונה ,שאישר שר •האוצר,
בשם שבחר הבנק והכולל ״תשואת המשיך״.
 1ס״ח התשט״ז ,עמי  !52התשמ״ד ,עמי .76
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לענין הנחה ופטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף )5א( לחוק ,התנאים להפקדת
.2
,
פקדון וניהולו בתכנית יהיו כמפורט בתוספת השניה.
.3

הריבית ,הפרשי ההצמדה וההטבות המשתלמים לחוסך בתכנית יהיר0עו?יי^^5ז

.4

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בחשון התשמ״ו ) 17באוקטובר #985

הפקדת פקדיז
וניהולו

פ ט ו ר ממס

׳־*׳׳יי

1

ת ו ס פ ת ראשונה
)תקנה (1
רשימת הפנקים המפעילים׳ תכניות חסכון
בנקים
) (1בנק איגוד לישראל בע״מ;
)(2

בנק אוצר החייל בע״מ;

)(3

בנק אמריקאי ישראלי בע׳ימ;

)(4

בנק בדקלים דיסקונט בע״מ;

)(5
)(6
)(7

בנק דיםקונט לישראל בע״מ;
בנק המזרחי המאוחד בע״מ;
בנק הפועלים בע״ימ;

)(8
)(9

בנק ״יתב״ לעובדי המדינה בע״,מ;
׳בנק כללי לישראל בע״מ;

) (10בנק לאומי לישראל בע״מ;
) (11בנק למימון ולסחר בע׳׳מ;
) (12בנק מסד בע״מ;
) (13בנק עין חי גע׳/מ;
) (14בנק עלייה לאומי בע״מ;
) (15בנק ערביי ישראלי בע״מ;
) (16בנק פועלי אגודת ישראל בע״מ;
) (17בנק צפון אמריקה בע״מ
) (18׳הבנק הבינלאומי הראשדן לישראל בע״מ;
) (19קופת אשראי וחסכון ,אגודה הדדית בע״מ ,פתח תקוה;
) (20קופת העובד׳ הלאומי לאשראי וחסכון בנתניה ,אגודה שיתופית בע״מ ;
) 1 (21בנק מרכנתיל לישראל בע״מ;
) (22בנק הדואר;
) (23״טפחות״ בנק משכנתאות לישראל בע״מ.
ת ו ס פ ת שניה
)תקנה (2
 .1בתוספת זי -
״חוסך״ — למעט תאגיד;
״מדד״ או ״מדד מחירים לצרכן״ — מדד המחירים לצרכן )כולל פירו ת וירקות( שקבעה
קובץ ה ת ק נ ו ת  ,4868י״ג בחשון התשמ״ו28.10,1985 ,

הגדרות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות
כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי
המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים ,תקבע הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף;
״תחילת תקופת החסכון״ — היום בו סיים את תקופת החסכון של התכנית הבסיסית
כמשמעותה בסעיף )2א() (1או היום בו סיים שש שנות חסכון בתכנית דיור כהגדרתה
בסעיף )2א( ,(2),לפי הענין;
״הפקדה״ — חסכונותיו של חוסך שהצטברו בתכנית הבסיסית או בתכנית הדיור ,כמש־
מעותן בסעיף )2א( ,שהופקדו בתכנית זאת.
ת נ א י התבנלי.

.2

א.

הצטרפות
) (1חוסך שסיים את תקופת החסכון שלו בתכנית הסכון כלשהי )להלן —
תכנית בסיסית( עד יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו ) 31במרס  ,(1986או עד מועד
אחר שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות ,ולא משך את הכספים שהצטברו
לזכותו בתום תקופת החסכון יהא רשאי להפקיד בתכנית זאת את הכספים או
חלק מהם ,שהצטברו לזכותו בתכנית הבסיסית בתום תקופת החסכון ,לרבות
ההטבות עליהם ,אם הורה לבנק שבו הוא חופך על רצונו להצטרף לתכנית זאת.
) (2חוסך שסיים עד יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו ) 31במרס  (1986שש שנות
חסכון באחת מתכניות החסכון לדיור שנסגרו ביום כ״ה באדר ב׳ התשמ״א
) 31במרס ) (1981להלן — תכנית דיור( ,ולא משך את הכספים שהצטברו
•לזכותו ,יהא רשאי להפקיד בתכנית זאת את הכספים או.חלק מהם שהצטברו
לזכותו בתכנית החסכון לדיור ,אם הורה לבנק שבו הוא חוסך על רצונו להצטרף
לתכנית זאת.

ב .תקופת החפפון
מפעיל התכנית רשאי להציע לחוסך אחד משני המסלולים הבאים או את שניהם:
) (1במסלול א׳ תהיה תקופת חסכון שתיקבע ביום פתיחת החשבון בתבנית;
) (2במסלול ב׳ ייקבעו מועדים שבהם בלבד יוכל החוסך למשוך את חסכונותיו
או חלק מהם מן ׳התכנית ,וההטבות עליהם ,ובלבד —
)א( שמועדי המשיכה נקבעו •בעת הצטרפות החוסך לתבנית;
)ב( שהמועד הראשון •למשיכה ״הייה לא מוקדם משנה לאחר תחילת
תקופת •החסכון;
)ג( שיעברו ששה חדשים לפחות בין מועד משיכה אחד למשנהו;
) (3גשני המסלולים לא תעלה תקופת החסכון על שמונה שנים.
ג.

הישוב ההצמדה
) (1ההפקדה והריבית עליה יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:
אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני •הוצאת ההפקדה
או חלק ממנה מין התכנית )להלן — המרד ׳החדש( כי המדד החדש עלה לעומת
׳המדד שפורסם לחודש שבו!הופקדה ההפקדה )להלן — המדד היסודי( יוגדלו
ההפקדה והריבית עליה בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
) (2אם המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי ,ישולם לחוסך סכום ההפקדה
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שהפקיד בתכנית בתוספת ההטבות הנובעות מתנאי התכנית ,כאשר הן בלתי
צמודות..
ד .חישוב הריבית
הריבית תהיה צמודה ותחושב לפי ריבית דריבית שנתית.
ה .הטבות נוםפות
מפעיל התכנית יהיה רשאי ,באישור הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
במשרד האוצר ,להוסיף על ההטבות הקבועות בתכנית.
בטור ממפ
ההכנסה מריבית ,מהפרשי הצמדה ומהטבות שקיבל החוסך במסגרת התכנית
תהיה פטורה ממס.

ו.

ז .הוצאת חפבונות מן התבנית במסלול א׳
) (1משך החוסך את ההפקדה מן התכנית לפני תום שנה מתחילת .תקופת
החיסכון ,תבוטל זכותו להצמדה ולריבית צמודה והוא יזוכה בריבית בלתי צמודה
בשיעור שיקבע הבנק.
) (2משך החוסך את ההפקדה מן התכנית לאחר תום שנה מתחילת תקופת
החסכון אך לפני תום תקופת החסכון שנקבעה כאמור בסעיף קטן ג) ,(1יזוכה
ב־ 95%מן הריבית והפרשי ההצמדה המגיעים לו לפי סעיפים קטנים ג׳ ודי.
.3

הכספים המצטברים בתכנית יושקעו.בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחסכון במשרד האוצר ,בהתייעצות עם בנק ישראל.

ה׳ בחשון התשמ״ו) 20באוקטובר (1985
)ו>» (3—456

ה ש ק ע ת כספים

יצחק מודעי
שר האוצר

תקנות עידוד ה ח ס כ ו ן ) מ ע נ ק מדד()תיקון( ,ה ת ש מ ״ ו  9 8 5 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממס הכנסה וערבות
למילוות ,התשט״ז— 19.56ובאישור ועדת ,הכספים של הכנסת. ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

,בתקנה )1א(< (2לתקנות עידוד החסכון )מענק מדד( ,התשמ״ד—: 1984
2

) (1אחרי ״)להלן — תכנית ״רציף״(״ יבוא ״או בתקנות עידוד החסכון
)תכנית החסכון ״תשואת המשך״ ופטור ממס הכנסה( ,התשמ״ו—1985
)להלן — תכנית ״תשואת ,המשך״(״.
3

) (2אחרי ״בתכנית ,״רציף״״ יבוא ״או בתכנית ״תשואה המשך״ לפי
העניו״.
.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בחשון התשמ״ו) 17באוקטובר .(1985

ה׳ בחשון התשמ״ו) 20באוקטובר (1985
)456:תומ ~(H3

י צחק מודעי
שר האוצר

 1ס״ח התשט״ז- ,עמ׳  ;52התשמ״ד ,ע מ ׳ .76
 2ק ״ ת התשמ׳׳ד ,עמ׳ .1679
 3ק ״ ת התשמ״ו ,ע מ ׳ ,100
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תקנות מילווה המדינה )סדרה מסוג דן()תיקון( ,ה ת ש מ ״ ו 1 9 8 5 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,11 ,4 ,3ו־ 15לחוק מילווה המדמה ,התשל״ט—
 1979ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

ה ו ס פ ת ת ק נ ה 14

בתקנות מילווה המדינה )סדרה מסוג דן( ,התשמ״ה— , 1985אחרי תקנה  14יבוא:
2

יה*ייד

״סמכות

מועד
תחילת

 .15שר האוצר רשאי להאריך את המועד למתן ההוראה המפורטת

בתקנה .3״
תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בתשרי התשמ״ו ) 15באוקטובר .(1985

.2

ל׳ בתשרי התשמ״ו) 15באוקטובר (1985

יצחק מודעי
שר האוצר

)(3—950 an
 1ס ״ ח התשל״ט ,עמ׳  ;112התשמ״ה ,עמ׳ .167
 2ק ״ ת התשמ״ה ,עמי .1887

ת ק נ ו ת מילווה המדינה ) ס ד ר ה מ ס ו ג קידרון( )תיקון( ,ה ת ש מ ״ ו 1 9 8 5 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,11 ,4 ,3ו־ 15לחוק מילווה המדעה ,התשל״ט—
 , 1979ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנות מילווה המדינה )סדרה מסוג קידרון( ,התשמ״ה— , 1985אחרי תקנה 13

.1
יבוא:
יי׳י״ייו

ה ו ס פ ת ת ק נ ה 14

׳׳סמכות

מועד

 .14שר האוצר רשאי להאריך את המועד למתן ההוראה המפורטת
.

.

בתקנה )3א(.״
תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בתשרי התשמ״ו ) 15באוקטובר .(1985

.2

תחילה

2

ל׳ בתשרי התשמ״ו) 15באוקטובר (1985

יצחק מודעי
שר האוצר

<חמ (3—950
 1סייח התשל״ט ,עמי  ;112התשמ״ה, ,עמי .167
 2ק ״ ת התשמ״ה ,עמ׳ .1881

תקנות מיאוה המדינה )סדרה מסוג שיאח()תיקון( ,התשמ׳׳ו985-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,11 ,4 ,3ו־ 15לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט—
 , 1979ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ן

ה ו ס פ ת

ת

ק

נ ד

י

4

.1

1

בתקנות מי:לווה המדינה )סדרה מסוג שילוח( ,התשמ״ה— , 1985אחרי תקנה 13
2

יבוא:
״ ייייאייי
סמכות

מועד

.2

תחילה

 .14שר האוצר רשאי להאריך את המועד למתן ההוראה המפורטת
.

.

בתקנה )3א(.״ י
תחילתן של תקנות אלה גיום ל׳ בתשרי התשמ״ו ) 15באוקטובר .(1985

ל׳ גתשרי התשמיי׳ו) 15באוקטובר (1985

־צחק מ ו ד ע י
שר האוצר

) ח מ (3—950
 1ס״ח התשל־׳ש ,עמי  ;112התי.י:מ״ה• ,עמ׳ .167
 2ק״ת

התשמ״ה ,עמי .1882
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