רש־וטות

ספר החוקים
כ׳׳ב בתמוז תשל״ח
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הוק עידוד התעשיה )מסים()תיקון מם׳  ,(6תשל״ח~* 1978
 ,1בסעיף  1לחוק עידוד התעשיה )מסיט( ,תשכ״ט) ! 1969-להלן — החוק העיקרי(,
במקום הגדרת ״מפעל תעשייתי״ יבוא:

תיקוןסעיף!

״״מפעל תעשייתי״  -מפעל-תעשייתי שבבעלותה של חברה תעשייתית שעיקר פעילותו
בשנת המם היא פעילות ״צורית; לענין זה יראו ,בין היתר ,את הפעילויות המפורטות
בתוספת בפעילויות שאיני ״צדדיות;״.
,2

תיקון סעיף •2

בסעיף ) 2א( לחוק העיקרי
) (1האמור בפסקה ) (1יסומן כפסקת משנה )ב( ,ובה אחרי ״בעד נכס״ יבוא
״אחר למעט מכולות״ ,ולפניה יבוא:
״)א( בעד כלי שיט וציודם מתוצרת ישראל —  50%מן המחיר
המקורי שלהם בשנת מס פלונית ו־ 25%מהמחיר המקורי שלהם בשתי
שנים נוספות!״
) (2האמור בפסקה ) (2יסומן כפסקת משנה )ב( ,ובה אחרי ״בעד נכס״ יבוא
״אחר למעט מכולות״ ,ולפניה יבוא:
״)א( בעד כלי שיט וציודם מתוצרת חוץ —  50%מן המחיר המקורי
שלהם בשנת מס פלונית ו־ 16|%מן המחיר המקורי שלהם בשלוש
שנות מס נוספות;״
)(3

אחרי פסקת משנה ) (2יבוא:
״) (3בעד מכולות —  50%מהמחיר המקורי שלהן בשתי
שנות מס.״

ביטול סעיף

3

תיקון סעיף *•«

,3

סעיף  3לחוק העיקרי  -בטל.

 • .4האמור בסעיף ו א לחוק העיקרי ימומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( חברה להשכרת ציוד שהוכיחה להנחת דעתו של פקיד השומה,
כי בשנת המס  1976או לאחריה רכשה נכס שאילו הייה בבעלותה של
חברה תעשייתית היה בגדר נכס עסקי חדש ,והיא משכירה אותו לחברה
תעשייתית ,תהא זכ«ית לניכוי פחת לגבי אותו נכס בשיעור שנתי של
 50%בשל התקופה שבה היה מושכר; לענין זה ,חכרה להשכרת ציוד -
חברה תושבת ישראל אשר לפחות  70%מהכנסותיה בשנת הלט הם
מהשכרת ציוד כאמור להברות תעשייתיות.
)ג( הוראות סעיף קטן)ב( יהולו בשינויים המחוייבים לפי הענין
על הברה להשכרת מכולות לגבי מכולות שבבעלותה שהיא משכירה
לחברה שחל עליה סעיף  ,(1) 49לחברה תעשייתית או למפעל מאושר.״

* נתקבל בכנסת ביום י׳׳ג בתמוז תשל״ה ) 18ביולי  ;(1978הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1335תשל״ח,
עמ׳ .151
 1סייח תשב״ט ,ע»׳  ;232תש״ל ,עמ׳  ;152תשל״ד ,עמי  ,68עמי  ;76תשל״ז; ,עמי  ;164תשל״ו ,עמי .76
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אחרי סעיף  5לחוק העיקרי יבוא:

,5

הוםפת פרק ב׳1

״מרק ב׳ ז :ניכויים מיוחדים
 .ניכוי נשל מלאי

5א) .א( חברה תעשייתית זכאית לנכות מהכנסתה סכום השווה לשיעור
עליית המדד הממוצע כפול רבע מהמלאי הסופי  -בשנת המס 1978
וכפול מחצית מהמלאי הסופי — בשנת המס  :1979ובלבד ששד האוצר,
באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע סייגים לניכוי;
לענין זה -
״מדד״ — מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשיה ליעדים מקומיים,
המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
״עליית הצ2דד הממוצע״ — ההפרש בין המדד הממוצע של השנה שלגביה
ניתן הניכוי לבין המדד הממוצע של השנה שקדמה לה:
״מלאי סופי״  -ערך המלאי שהיה בתום שנת המס שקדמה לשנה שלגבי
הכנסתה ניתן הניכוי ,כפי שהוא מצויין במאזן החברה בתום אותה
שנת מם.
)ב( הוראות סעיף זה לא יחולו על הברה תעשייתית בהשקעת חוץ
שהיא חברה זכאית על פי סעיף 53ט לחוק לעידוד השקעות הון ,ת ש י ״ ט -
.2
1959

ניכוי הוצאות
הנפקה

.6

5ב .חברה תעשייתית שהוכיחה להנהת דעתו של פקיד השומה כי בשנת
המס היו לה הוצאות להנפקת מניות הנרשמות למסחר בבורסה תהא זכאית
לנכותן בשלושה שיעורים שנתיים שווים החל באותה שנה.״

אחרי סעיף  18לחוק העיקרי יבוא:

הוםפת פרק ה׳

״פרק הי :מס הכנסה של חגרה תעשייתית
מס הכנסה
מופחת

) .19א( חברה תעשייתית שהשקיעה בשנת מס פלונית סכומים בקי
דומו ובפיתוהו של מפעלה התעשייתי ,יוטל על סכום השווה לסכום
השקעתה כאמור ,מהכנסתה החייבת ממפעלה התעשייתי ,מס הכנסה בשי
עור של  ,20%וזאת על אף האמור בסעיף ) 127א( לפקודה ,ובלבד שתוך
שלוש שנים לאחר שנת המם שבה הופקה ההכנסה החייבת תשקיע ההברה
בנכסים קבועים של המפעל והמשמשים לצרכיו סכום השווה לתמורת
הנכסים הקבועים שמכרה באותה שנת מס בתוספת  30%לפחות מן ההכנסה
שעליה הוטל המם המופחת.
)ב( שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע
סוגי השקעות שלא יראו אותן ,לעגין סעיף זה ,בהשקעות בקידום ופיתוח,
ורשאי הוא ,באישור כאמור ,לקבוע סייגים ותנאים לקביעתו.

הגבלת הזכות
למס מופחת

2

) .20א( נתנה חברה בשנת מס פלונית סכומים לבעל שליטה ,או
זקפה אותם לחובתו ,הכל בין במישרין ובין בעקיפין ,ינוכו אותם סכומים
מאותו חלק מהכנסתה החייבת הזכאי באותה שנת מס לשיעור מס מופחת
לפי סעיף .19

סייח תשי״ט ,עמי .234
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)ב(

הוראת סעיף קטן)א( לא תחול לגבי -
)(1

סכומים המותרים כהוצאה;

)(2

סכומים שחולקו כדיבידנד;

) (3החזר הלוואה שנתן בעל השליטה לתקופה שאינה עולה
על שנה:
) (4סכומים שהחזיק בעל השליטה או שעמדו לחובתו פחות
משלושה חדשים בשנת מס אחת.
תשלום הפרש
כשלא נתמלאו
התנאים
שבסעיף 19

 .21חברה תעשייתית ששילמה לשנת מס פלונית מס מופחת לפי סעיף 19
ולא קיימה את התנאים שבאותו סעיף ,תשלם ,בעת הגשת הדין וחשבון
לפי סעיף  131לפקודה לשנת המס שלאחר תום שלוש שנים מאותה שנה,
את המס שלא הוטל עליה בשל הוראות אותו סעיף ,בצירוף ריבית של
 26%לשנה מתום אותה שנת מס ועד ליום התשלום.

פטור להפיכת
מניות פרטיות
ל מניות נסחרות
בבורסה

21א) .א( הוראות סעיף  101לפקודה לא יחולו על רישומן בבורסה של
מניות בחברה תעשייתית אם בעת רישום המניות כאמור הוצעו לציבור
מניות נוספות ,לרבות זכויות לרכישת מניות בתוך שנתיים מאותו מועד,
שערכן הכולל הנקוב לפחות שליש מערכן הנקוב של המניות שנרשמו
כאמור.
)ב( האמור בסעיף קטן )א( לא יחול אם מניות שנרשמו כאמור
נמכרו בתוך חמש שנים מיום שנרשמו; נמכרו המניות כאמור ,יראו את
בעל המניות ,לענין סעיף ) 101א( לפקודה ,כאילו ביקש כדין שרישום
המניות לא ייחשב כמכירתן.״

תיקון סעיף 49

תיקון סעיף 52

בסעיף  49לחוק העיקרי ,במקום הדישה עד המלה ״יחול״ יבוא ״האמור בחוק זה על
,7
חברה תעשייתית ,למעט סעיפים 5א ו״5ב ,ולענין פסקאות ) (1ו־) ,(2גם למעט האמור
בסעיפים 4א 19 ,ו־ ,21יחול״.
בסעיף ) 52א() (3לחוק העיקרי ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״השכר והפחת״
.8
יבוא ״שלא ממפעלה התעשייתי מעל למותר בהגדרת חברה תעשייתית ,ובלבד שלא חל
שינוי מהותי כאופיה ופעולתה של החברה״.
בסעיף  53לחוק העיקרי ,המלים ״מפעל תעשייתי״  -יימחקו.

תיקון סעיף 53

,9

י״"*"

 ,10תחולתם של סעיפים  ,2סעיף  5לגבי הוספת סעיף 5ב ,וסעיף  6לגבי הוספת סעיף
21א  -משנת המס  ;1977תחולתן של יתר הוראות חוק זה משנת המס  1978ואילך.

מ נ חם ב ג י ן
ראש הממשלה

שמחה ארליך
שר האוצר

יצחק נבון
נשיא המדינה
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נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

