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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

העעת חוק לעידוד השקעות הון)תיקון מם׳  ,(58התשם״ד2003-
תיקון סעיף 47

בחוק לעידוד השקעות הון ,התשי״ט959-ו' )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף )47א,(1
.1
במקום ״ב״ו בטנת התשס״ג ) 31בדצמבר (2002״ יבוא ״ו׳ בטבת התשם״ר ) 31בדצמבר
(2003״.

תיקון סעיף 4י

בסעיף 5)94א( לחוק העיקרי ,במקום ״ב״ו בטבת התשם״ג )ו 3בדצמבר (2002״ יבוא
.2
״ר בטבת התשם״ד ) 31בדצמבר (2003״.

תחילה

.3

תחילתו של חוק זה ביום א׳ בסיון התשס״ג)ו ביוני .(2003

דברי
כללי
בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
לשנות הכספים  2003ו־2004ג התשס״ג) 2005-להלן -
חוק התכנית הכלכלית( ,תוקן סעיף )18א( לחוק לעידוד
השקעות הון ,התשי״ט959-ו )להלן  -החוק( ,שענינו
אישור תכנית ,והוארכה התקופה שבה רשאית מינהלת
מרכז ההשקעות כמשמעותה בסעיף  6לחוק )להלן -
המינהלה( לאשר תכניות שהוגשו לה ,עד ליום ו׳ בטבת
התשם״ד) 31בדצמבר ) (2003להלן  -המועד הקובע( .עם
זאת ,לא בוצעו התאמות למועד הקובע לגבי סעיפים
שונים בחוק שענינם מתן הטבות.
מוצע לפיכך ,לבצע את ההתאמות הנדרשות
בסעיפים האמורים ולקבוע את מועד תחילתם של
התיקונים המוצעים ביום א׳ בםיון התשם״ג ) 1ביוני
 ,(2003הוא יום תחילתו של סעיף )18א( לחוק כנוסחו
בחוק התכנית הכלכלית.
אחת ממטרותיו המרכזיות של החוק היא
סעיף 1
משיכת הון זר לישראל ועידוד יוזמה
כלכלית והשקעות הון זרות לשם פיתוח כושר הייצור
של משק המדינה ,שיפור מאזן דתשלומים ויצירת
מקומות עבורה חדשים.
כדי לעודד משקיעי חוץ להשקיע בישראל,
מוענקות להם לפי הוראות החוק הטבות מס נוסף על
ההטבות כאמור הניתנות למשקיעים מקומיים.
סעיף )47א 0לחוק מעניק הטבות מס לחברת
משקיעי חוץ כהגדרתה בסעיף האמור שבבעלותה מפעל

הסבר
מאושר שבקשה לאישורו הוגשה עד יום ב״ו בטבת
התשס״ג) 31בדצמבר  ,(2002לעומת מפעל מאושר כאמור
שאינו בבעלות חברת משקיעי חוץ.
לאור מטרת החוק ולשוש התאמת הוראות סעיף
)47א (1לחוק להוראות סעיף )16א( לחוק כנוסחו בחוק
התכנית הכלכלית ,מוצע לתקן את הסעיף האמור
ולהאריך את המועד האחרון להגשת בקשה למיגהלה
לאישור מפעל ,עד למועד הקובע.
סעיף )94אץ5א( לחוק קובע ,כי בעל מפעל
םעין2 1
או בעל בנין זכאי למענק השקעה אם קיבל
אישור בתקופה שמיום כ״א באדר ב־ התשמ״ו) ו באפריל
« (198עד יום כ״ו בטבת התשס״ג ) 31בדצמבר (2002
וביצע את התכנית בתוך התקופה שקבעה המינהלה
בכתב האישור ,בהתקיים שאר התנאים הקבועים בסעיף
האמור.
מוצע לתקן את הסעיף האמור ,ולהאריך את המועד
האחרון לקבלת אישור שמכוחו מוענקת לבעל מפעל או
לבעל בנין הזכות למענק השקעה ,עד למועד הקובע.
מוצע לקבוע את מועד תחילתם של
םעיןו 3
התיקונים המוצעים בסעיפים  1ו־2
להצעת החוק ביום א׳ בסיון התשס״ג )ו ביוני ,(2003
מועד תחילתו של סעיף 8ו)א( לחוק כנוסחו בחוק
התכנית הכלכלית ,שכן מדובר בתיקונים הנובעים
מתיקון הסעיף האמור אשר לא בוצעו במסגרת חוק
התכנית הכלכלית מסיבות טכניות בלבד.
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