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חוק מם רכוש וקרן פיצויים)תיקון מס׳  ,(12תשל״ו* 1976-
תי

קמ

מ ע

יף

1

תיקון סעיף צא

"יקיז י ר
סע

3

בסעיף  1לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,ח ש כ ״ א ) 1 9 6 1 -להלן  -החוק העיקרי(,
,1
בהגדרת ״בנין חקלאי״ ,בסופה יבוא :״) (3בנין שהוא בית אריזה לפרי הדר;״.
1

.2

בסעיף 2א לחוק העיקרי ,במקום ״תותר לו״ יבוא ״תחול לגביו״.

.3

במקום סעיף ) 3א( לחוק העיקרי יבוא:
״)א( מם הרכוש על נכסים יהיה שיעור משווים כמפורט בזה:

2.5

)(1

קרקע

)(2

בנין מגורים שניתן לגביו ניכוי לפי

סעיף 7א -

)(3

)א( על חלק השווי שעד  500,000לירות

0.6

)ב( על חלק השווי העולה על 500,000
לירות

0.7

בנין מגורים אחר

0.7

) (4בנין עסקי המושכר בשכירות מוגנת,
למעט בנין שרואים אותו כבנין פנוי על פי
סעיף ) 7ג(

תיקון סעיף

4

תיקון סעיף 13

0.6

)(5

בנין שהוא בית אריזה לפרי הדר

0.2

)(6

בנין עסקי אחד ובנין מיוחד אחר

1.5

)(7

ציוד המשמש אך ורק בבית אריזה לפרי הדר

0.5

)(8

ציוד אחר

0.8

)(9

מלאי של המרי אריזה בבית אריזה לפרי הדר

0.5

) (10מלאי בתעשיה

0.8

) (11מלאי אחר שאינו מלאי חקלאי

1.2״

בסעיף  1לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(8בדישה ,אחרי ״מטעים״ יבוא ״לרבות מטעים
.4
שנעקרו כאמור בסעיף ) 13א( ה ״ .
.5

בסעיף ) 13א( לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ד יבוא:
״ה .נעקרו מטעים ,באישור מראש של שר החקלאות או מי שהוא
הסמיך ,יהיה שוויה של הקרקע שעליה היו המטעים ,במשך שלוש שנים
מיום העקירה או עד לשינוי הבעלות או עד שהותר לבנות על הקרקע,
לפי המוקדם ,כשווי מטע מן הסוג שהיה נטוע לפני העקירה :שר האוצר,
בהתייעצות עם שר החקלאות ,רשאי להתנות תנאים לביצוע פסקה זו.״
י נתקבל נכנסת ביוש י״א באייר תשל״ו) 11במאי  ;(1976הצעת.החוק ודברי ד.םבר פורסמו בהי־  ,1239תשל״ו,
עמי .232
ג סייח תשכ״א ,עמי  ;100תשכ״ד ,עמי  ;91תשכ״ה ,עמי  ;197תשב״! ,עמי  ;26תשכ״וז ,עמי  ;42תשב״ט ,עמי ;86
תש״ל ,עמי  ,12עמי  ;126תשל״ב ,עמי  ;158תשל״ד ,עמי  ,69עמי  ;120תשל״ה ,עמי .50
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בסעיף  14לחוק העיקרי ,במקום ״יהיה אותו מחיר שוויו של הציוד״ יבוא ״יהיה
.6
שוויו של הציוד המחיר האמור בתוספת מענק או חוב שהופחתו על פי סעיף ) 21ב( לפקודה
ובתוספת הסכום שבו הוקטן המחיר המקורי על פי סעיף  96לפקודה״.

תיקון סעיף 14

בסעיף ) 15ג( לחוק העיקרי ,במקום ״לאחר אחד באפריל של שנת המס״ יבוא ״בשנת

תיקון סעיף 15

.7

המס״.
.8

בסעיף  16לחוק העיקרי ,במקום ״לחמש שנים״ יבוא ״לשנתיים״.

תיקון סעיף 16

בסעיף ) 19ג( לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(2אחרי ״גמר בניה״ יבוא ״או נשתנה הגדרם
.9
באופן אחר״ ,ובמקום ״לפי ה ע נ י ך יבוא ״או שינוי ההגדר״.

תיקון סעיף 19

 .10בסעיף 26א לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)א( ,במקום ״ 15יום״ יבוא ״ 30יום״ ,ובסופו
יבוא ״לא ידון בהשגה מי שערך את השומה״!• .

תיקון סעיף 20א

 .11בסעיף ) 33א( לחוק העיקרי ,הרישה המסתיימת במלים ״של פיגור״ תסומן ),(1
הםיפה תסומן) ,(3וביניהן יבוא:

תיקון סעיף 33

•

״) (2מס המגיע על מקרקעין על פי החלטה בהשגה או בערר,
תיווסף עליו ריבית בשיעור  1%ל כ ל חמישה עשר יום
שבתקופה מהמועד לתשלום על פי סעיף  20ועד לתשלום,
ובלבד שאם נקבע בהשגה או בערר שמגיע פחות ממחצית
הסכום השנוי במחלוקת ,לא תעלה הריבית על .48%״

בסעיף  34לחוק העיקרי ,במקום ״לפי סעיפים 18א ו־ 33ואת שיעור הריבית לפי
.12
סעיפים 25א 33 ,ו־ 51״ יבוא ״הריבית והפרשי הצמדה וריבית לפי סעיפים 18א 33 ,ו־ 51״.

תיקון סעיף 34

 .13בסעיף ) 36א( לחוק העיקרי ,בסוף פסקה••) (-7-יבוא ״לבית משפט מחוזי ,בין דרך כ ל ל
ובין בבעיה משפטית בלבד״.

תיקון סעיף

.14

.15

בסעיף  40לחוק העיקרי -
)(1

בסעיף ק ט ן ) ג (  ,במקום ״ 70לירות״ ,פעמיים ,יבוא ״ 60לירות״;

)(2

בסעיף ק ט ן ) ג (  ,כרישה ,לפני ״בעלו״ יבוא ״יחיד שהוא״.

בסעיף 41א לחוק העיקרי -

36

תיקון סעיף 40

תיקון סעיף 41א

האמור בהגדרת ״נכה״ אחרי ״לענין זה״ יסומן) ,(1ובו ,אחרי ״תשי״ז—
)(1
1956״ יבוא ״או נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
תש״ל—21970״.
)(2

אחרי פסקה ) (1האמורה יבוא:
״) (2נכה כמשמעותו בחוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי״ז—
 ,3 1957או נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף  59לחוק
הביטוח הלאומי ונוסח משולב[ ,תשכ״ח ,« 1968-או נכה
כתוצאה מתאונת דרכים או משיתוק ,או קטוע יד או רגל —
שדרגת נכותם אינה פחותה מ״;50%
נכה אחר שדרגת נכותו היא ;100%
)(3

 2ם״חתש״ל ,עמי .126
 3טייח תשי״ז ,עמי .103
 4ט״וו תשכ״וו ,עמי .108
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נקבע אחוז נכותו של נכה על פי חוק ,תחול הקביעה האמורה; לא נקבע
אחוז נכותו כאמור ,ייקבע על פי תקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת
הכספים של הכנסת.״
תיקח  °ף
עי

 4 6ג

.16

בסעיף 46ג)ג( ,אחרי פסקה ) (4יבוא:
״) (5כלי טיס או חלקיו ששר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך
אישר לענין זה ,שעה שהם מובאים לישראל או מוחזרים
ממנה בקשר עם מכירתם ,השכרתם ,תיקונם ,שיפוצם או
אחזקתם בישראל.״

תיקון סעיף 56

תיקון סעיף 56א

תיקון סעיף 61

תיקון חוק מס

 .17בסעיף  56לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״בתוספת ריבית בשיעור  1%לכל חמישה עשר
ימים מיום ששולם ועד ליום ההחזר״.
 .18בסעיף 56א)א( לחוק העיקרי ,במקום ״של  9%לשנה מתום ששה חדשים לאחר
שהוגשה ההצהרה או מיום ששילם את התשלום כאמיר ,הכל לפי המאוחר יותר״ יבוא
״והפרשי הצמדה וריבית על פי הוראות סעיפים 159א 160 ,ו־ 185לפקודה ,בשינויים
המחוייבים״.
 ,19בסעיף  61לחוק העיקרי ,במקום ״לפי הסעיפים 27 ,27א ו־)29ד(״ יבוא ״לפי חוק
זה והתקנות על פיו״.

,20

בסעיף  36לחוק מס רכוש וקרן פיצויים )תיקון מס׳  ,(8תשל״ב1972-
)(1

י-יקיי

בפסקה ) «

־

)א( בפסקת משנה ) א (  ,הסימון ״)א(״ וכן המלים ״בשל בנין
מגורים שניתן לגביו ניכוי לפי סעי׳ ף 7א ) א ( לחוק העיקרי,
או״  -יימחקו;

)תיקון מס׳ (8

)ב(
)(2
תחולה

— 5

פסקת משנה )ב(  -בטלה!

פסקה ) — (6בטלה.

) .21א( הוראת סעיף ) 3א() (4לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה בדבר בנין שרואים אותו
כבנין פנוי לפי סעיף ) 7ג( תחול דק לגבי בנין שהושכר ביום ט׳ בניסן תשל״ד ) 1באפריל
 (1974או אחריו.
)ב( תחולתו של סעיף  5לגבי מטעים שנעקרו ביום א׳ בניסן תשל״ו ) 1באפריל
 (1976או אחריו.
)ג( תחולתו של סעיף  11לגבי השגות או עררים שהוגשו ביום א׳ בניסן תשל״ו
) 1באפריל  (1976או אחריו.
)ד(

יתר הוראותיו של חוק זה תחולתן משנת המס .1976

יצחק ר ב ין
ראש הממשלה

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה
 5סייח תשל״ב ,עמי .158
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נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

