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מתפרסמת בזה הצסת חוק מטעם הממשלה:

חוק ל ע י ד ו ד השקעות הון)תיקון מ ס ׳  ,(4תשכ״ז1967-
תיקון סעיף 23

בסעיף  23לחוק לעידוד השקעות הון׳ תשי״ט) ! 1959-להלן  -החוק העיקו־י( ,במקום
,1
״פרט לסעיפים 62-1 22״ יבוא ״פרט לסעיפים 22׳ 40ב ו־62״.

תיקון סעיף 25

בסעיף  25לחוק העיקרי׳ בסעיף קטן)א(׳ במקום ״על החלטותיה לפי סעיפים  74או
,2
75״ יבוא ״על החלטותיה לפי סעיפים  75 ,74או 75א״.

תיקון סעיף 36

בסעיף  36לחוק העיקרי -
) (1בסעיף קטן)א(׳ במקום ״אותו מפעל״ יבוא ״אותו מפעל מאושר״;

,3

) (2בסעיף קטן)ב(׳ אחרי ״וכן מלאי שיוצר על־ידי הציוד האמור״ יבוא
״ומלאי המרים המשמשים את המפעל המאושר״;
) (3בסעיף קטן מ(׳ אחרי ״המלאי שיוצר על־ידי הציוד הפטור״ יבוא ״או
את מלאי החמרים המשמשים את המפעל המאושר״.
הוספת פרק ששי
ושינוי מיספור
הפרקים שלאחריו

 ,4אחרי הפרק החמישי לחוק העיקרי יבוא הפרק הששי שלהלן׳ ומספריהם של הפרקים
שלאחריו יתוקנו בהתאם לכך:
"פרק ששיי :מענק
הגדרות

40א .בפרק זה -
״מפעל תעשייתי״  -לרבות מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים׳ שאיננו
מפעל לחיפוש נפט או להפקתו;
״נכסי המפעל״ — בנינים׳ מכונות וציוד אחר — למעט רכב מנועי פרטי
במשמעותו בפקודת התעבורה  - 2שהם בבעלותו של בעל המפעל
המאושר ומשמשים את המפעל בהתאם לתכנית מאושרת ,ולא היה
בהם כל שימוש קודם׳ ולרבות נכסים שהובאו לישראל באישור
המינהלה לעבין זה כשהם משומשים ולא היה בהם שימוש קודם
בישראל;
״פיתוח קרקע״  -הכשרת קרקע ופיתוחה שנעשו לצרכי המפעל המאושר
בהתאם לתכנית מאושרת;
״בנין שבבעלותו של בעל מפעל מאושר״  -לרבות בנין המשמש את
המפעל המאושר ושבנייחו מומנה על־ידי בעל המפעל׳ והוא קנוי
לו על־פי חוזה לתקופה של  25שנים לפחות.

זכות למענק

40ב .בעל מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי יהא זכאי למענק מאת
המדינה בהתאם להוראות פרק זה ובכפוף לאמור בסעיף 94׳ אולם אם
המפעל הוא מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים ,או מפעל לעיבוד
מחצבים שהופקו בישראל׳ לא יהא בעליו זכאי למענק אלא אם מתן
המענק אושר על־ידי שר האוצר׳ שר המסחר והתעשיה ושר הפיתוח.

 1סייח חשי״ט ,עמ׳  ;234ם״ח תשכ״ג ,עמ׳  ;14ם׳יח תשכ״ג ,עמ׳ .39
 2דיני מדיבת ישראל ,נוסח חדש ד ,חשב״א ,עמ׳ .173
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 ?715הצעות

ה ו  ,י״ב ב׳טבט תשכ״ז67fj23.1.1 ,

שיעור המענק

40ג .המענק יהיה באחוזים המפורטים בתוספת מן המחיר המקורי של
נכסי המפעל׳ כמשמעותו לענין סעיף  21לפקודת מם הכנסה 3׳ ומן ההו
צאות שהוצאו על־ידי בעל המפעל לפיתוח קרקע.

קביעת חו״-מי

40ד .תחומי האזורים המנויים בתוספת ייקבעו על־ידי השרים ,באישור
ועדת הכספים של הכנסת.

עריבות

40ה ,המענק יינתן לאחר שניתנו ערובות להנחת דעתו של המנהל בדבר
קיום התכנית המאושרת ותנאי האישור׳ וכלכד שלא תידרש ערובה
העולה על סכום המענק.

מועד תשלים

40ו .המענק ישולם לא יאוחר משלושים יום לאחר התאריך שבו הוכח
להנחת דעתו של המנהל כי בעל המפעל הוציא את ההוצאות על רכישת
נכסי המפעל או על ייצורם או כי הוא הוציא את ההוצאות על פעולות
פיתוח קרקע.

סמכויות המינהלה

40ז .המינהלה רשאית לקבח* כללים לביצוע הוראות פרק זה ,לרבות
סדרי הגשת הבקשה למתן המענק ,הפרטים שייכללו בבקשה ,המסמכים
שיצורפו אליה* הערובות הדרושות למתן המענק ,ובכפוף לאמור בסעיף
40ו  -גם המועדים בהם ישולם המענק ,לשיעורין או בבת אחת.״

ה א  1ר

יי

ם

*»גק

אחרי סעיף  43לחוק העיקרי יבוא:

,5

״התאמת המחיר
ה מ

,6

קייי

,

הוספת סעיף 43א

43א .בעל מפעל מאושר שקיבל מענק לפי הפרק הששי בשל נכםי המפעל
כמשמעותם בסעיף 40א ,ינוכה סכום המענק מהמחיר המקורי של הנכסים
האמורים לענין סעיפים  21ו־ 88לפקודה או מההוצאות שהוציא לרכישת
הנכפים האמורים לענין סעיף  27לפקודה.״

בסעיף  47לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)ב( ,בסופו ,יבוא:

תיקון סעיף 47

״והוא הדין לגבי פירות השקעה המשתלמים על־ידי חברה מתוך דיבידנד
כאמור.״

.7

סעיף  49לחוק העיקרי  -בטל•

.8

במקום סעיף  58לחוק העיקרי יבוא:
״היתרי י ^
ב

ביטול סעיף 49
החלפת

סעיף 58

) .58א( המינהלה תתיר את יבואם של המרי בנין ,מכונות וציוד אחר,
או של כל חומר הדרוש לייצורם או להרכבתפ ,הכל כדרוש להקמת
מפעל מאושר  -או להרחבתו  -בהתאם לתכנית המאושרת.
)ב( המינהלה רשאית להתיר את יבואם של חמרי גלם ומכונות
הדרושים לשימוש המפעל בהתאם לתכנית המאושרת.
)ג( המינהלה לא תתיר את יבואם של טובין כאמור בסעיף זה,
שכמותם אפשר לרכוש מתוצרת ישראל ,אלא אם שר המסחר והתעשיה
הודיע למינהלה כי טיבם של הטובין מתוצרת ישראל ,מחירם ,זמן
הספקתם או אי־התאמתם לצרכי התכנית המאושרת ,מצדיקים מתן היתר
ליבוא מחוץ־לארץ.
גד(

היתר על־פי סעיף זה יכול להיות מותנה.״

 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשכ-א ,עמי -.120

י,צעות לזיק  ,715י״ב ב׳שבט ת׳עב׳יז23-.1.1967 ,
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ביטול

.9

סעיף 60

החלפת

ס ע י

ף

סעיף  60לחוק העיקרי  -בטל.

 ,10במקום סעיף  62לחוק העיקרי יבוא:

6 2

״פטור ממסים
ע

קי

פים

) .62א( טובין המיועדים להקמתו או להרחבתו של מפעל מאושר
בהתאם לתכנית מאושרת  -לרבות ציוד משרדי שנקבע בתקנות ,אך
למעט חמרי גלפ ורכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה —
פטורים מתשלום מסים עקיפים ,אס יובאו לפי היתר שניתן על פי סעיף
 58או נרכשו בישראל והמיבהלה נתנה לרוכש תעודת פטור מהמסים
האמורים; ״מסים עקיפים״ לענין זה -
)(1

מכם לפי פקודת תעריף המכס והפטורים;4 1937 ,

)(2

מם קניה לפי חוק מס קניה ,תשי״ב;5 1952-

)(3

מם בלו לפי פקודת המלט;6 1944 ,

) (4היטלים
תשי׳יח1958-ד;

לפי

תקנות־שעת־חירום

)תשלומי חובה(,

) (5מסים והיטלים לפי כל דין שיבוא במקום החיקוקים
האמורים.
)ב>
ה ו מ פ ת

ט ע י ף  6 2א

תעודת פטור לפי סעיף זה יכולה להיות מותנית.״

 .11אחרי סעיף  62לחוק העיקרי יבוא:
״החזרת מ ס י
ע

קי

פים

ס

62א .מסים עקיפים כמשמעותם בסעיף  62ששולמו על טובין כאמור באותו
סעיף יחזירם מנהל המכס והבלו ,אם נתקיימו שלוש אלה:
) (1המסים שולמו אחרי הגשת הבקשה לאישור תכנית אך
לפני אישורה;
) (2הטובין היו פטורים מתשלום אותם מסים אילו נרכשו
לאחר אישור התכנית;
) (3בעל המפעל המאושר הגיש בקשה להחזרת אותם מסים
תוך שנה מיום אישור התכנית.״

ת י ק ן ן ס ע י ף

 ,12בסעיף  63לחוק העיקרי ,בסופו׳ יבוא ״והוא הדין בהחזרת מסים עקיפים על־פי
סעיף 62א״.

6 3

 .13בסעיף  64לחוק העיקרי ,במקום ״שיובאו או שנרכשו לפי סעיף 58״ יבוא ״שניתן
עליהם פטור לפי סעיף 62״ ,ובמקום ״ששולמו המסים וההיטלים״ יבוא ״ששולמו המסים
העקיפים״.

תיקון סעיף 64

תיקון סעיף 4

6א

 ,14בסעיף 64א לחוק העיקרי ,במקום ״שיובאו או נרכשו לפי סעיף  58ושהיו פטורים
ממם לפי סעיף 62״ יבוא ״שניתן עליהם פטור לפי סעיף 62״ ,ובמקום ״שולמו המסים
וההיטלים״ יבוא ״שולמו המסים העקיפים״.
4
5
6
ד

52

ע״ד
סיח
עייר
ם״ח

 ,1937תום׳  1מס׳
 ,110תשי״ב ,עמי
 ,1944תוס׳  1עמ׳
 ,434תשכ״ד ,עמ׳

 ,714עמי .183
.344
 ,1324עמי .27
 ;17ס״ה  ,474תשכ׳׳ו ,עמי .31

715,הצעותחוק

י״ב בשבט ת׳עכ״ז1.1967a2 ,
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בסעיף  65לחוק העיקרי -
) (1בסעיף רןטןגא(׳ במקום ״שיובאו או שנרכשו לפי סעיף  58או מבנים״
יבוא ״שניתן עליהם פטור על״פי סעיף  62או במבנים״׳ ובמקום ״כפל המסים
וההיטלים״ יבוא ״כפל המסים העקיפים״;
)(2

.16

בסעיף קטן)ב(׳ במקום ״המסים וההיטלים״ יבוא ״המסים העקיפים״.

בסעיף  74לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)ב( -
) (1בסוף פסקה ) (1יבוא:
״נכסים קבועים״ — לרבות גכםים המשמשים את המפעל אף אם אינם
של בעל המפעל״:
ג(2

תיקון סעיף 65

חיקץ סעיף 74

פסקה ) (2תסומן) (3ולפניה יבוא:
״ג (2המנהל דשאי לקבוע כי לענין חישוב היחס כאמור
בפסקה ג (1לא יובאו בחשבון נכסים שנתקיימו בהם שלוש
אלה:
)א( הנכסים הם מבני שירותים או מיתקני שירותים׳
ציוד משרדי או רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת
התעבורה;
) 0הם נרכשו תוך שלוש שניט מיום הפעלת החלק
המאושר;
) 0מחירם המקורי׳ כפי שנקבע לענין סעיף 21
לפקודת מס הכנסה׳ אינו עולה על  10%ממחירם המקורי
של כל הנכסים הקבועים הכלולים בתכנית המאושרת.״

? .1־בסעיף׳ 75לחוק־העיקרי ,סעיף קטן)• 0יסומן)ד(־ולפניו יבוא:
״)ג( על האגרות ,המסים ותשלומי החובה האחרים שיעמדו לתשלום
עקב ביטול אישור על־פי סעיף קטן)ב( תיווסף ריבית בשיעור המקסימלי
המותר על־פי חוק הריבית ,תשי״ז ,»1957-מן היום שחלה החובה לשלמם
אילולא ניתן מהם פטור.״

.18

אחרי סעיף  75לחוק העיקרי יבוא:
״׳ביטול מענק

תיקיןםעיף75

תוספת סעיף 75א

75א) .א( ניתן לבעל מפעל מענק לפי הפרק הששי ,ולא קויימה הוראה
מהוראות חוק זה א 1מהתקנות שהותקנו על־פיו ,או לא בוצעה התכנית
המאושרת ,כולה או מקצתה ,או לא קויים תנאי מתנאי האישור ,רשאית
המינהלה להחליט על ביטול המענק כולו או מקצתו.
)ב( סכום המענק שבוטל כאמור בסעיף קטן)א( ,חייב בעל המפעל
להחזירו תוך שבעה ימים מן התאריך בו נשלחה לו הודעה על הביטול,
או במועד אחר שתקבע המינהלה ,בצירוף ריבית מיום קבלת המענק
בשיעור המקסימלי המותר על־פי חוק הריבית׳ תשי״ז.1957-
)ג( הושג המענק על־יסוד הודעות כוזבות או מטעות׳ ביודעין,
תבטלו המינהלה ,ובעל המפעל יהא חייב להחזירו בתוספת  100%מסכומו

 8ס״ח  ,219חשי״ז ,שמי .50

•-הצעות חוק  ,715י״ב בשבט תשכ״ז2&1.1967 ,

:־53.

ובצירוף ריבית מיום קבלתו בשיעור המקסימלי המותר על־פי חרק
הריבית׳ תשי״ז.1957-
)ד(

הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל דין אחר.״

תיקון סעיף 79

,19

בסעיף  79לחוק העיקרי׳ במקום ״על־פי סעיף 58״ יבוא ״על־פי סעיפים  58ו־62״.

תיקון סעיף 80

,20

בסעיף  80לחוק העיקרי יימחק ״למעט הסמכות לפי סעיף ) 49א()(1״.

הוספת פרק
שלושה־עשר

,21

אחרי סעיף  93לחוק העיקרי יבוא:
״פרק שלושה־עשר:

תקופת הזכות
למענק

תחולת הפרק הששי

 .94נא( הזכות למענק כאמור בפרק הששי אינה נתונה אלא לבעל
מפעל שקיבל אישור כמפעל מאושר לאחר י״ב בתמוז תשכ״ו) 30ביוני
 (1966ולפני כ״ג בטבת תש״ל ) 1בינואר (1970׳ ורק בשל נכסים שהיו
לנכסי המפעל והוצאות שהוצאו לפיתוח קרקע לאחר י״ב בתמוז תשכ״ו
) 30ביוני  (1966ולפני ט׳ בתמוז תשל״א ) 1ביולי .(1971
)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( יהיה בעל מפעל שקיבל אישור
כמפעל מאושר לאחר ל׳ בםיון תשכ״ה ) 30ביוני  (1965ולפני י״ג בתמוז
תשכ״ו) 1ביולי  (1966זכאי למענק לפי הפרק הששי בשל מכונות או ציוד
אחר שהיו לנכסי המפעל אחרי י״ח בטבת תשכ״ז ) 31בדצמבר (1966
וניתן עליהם פטור מתשלום מסים עקיפים לפי סעיף .62״

הוספת תוספת

.22

כסוף החוק העיקרי יבוא:
"תופפת
)סעיף «40
שיעור המענק באחוזים
סוג הנכפים או הפעולות

מכונות וציוד אחר
בנינים ופיתוח קרקע
תחילת החוק

מפעל מאושר
באזור פיתווז א׳
%

*33
20

מפעל מאושר
באזור פיתות ב׳
%

מפעל מאושר
באזור אוזר

25

20
10״

15

) .23א( תחילתן של פסקאות ) (2ו־) (3של סעיף  3היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד
) 1באפריל .(1964
)ב(
)ג(
הכנסה.

תחילתו של סעיף  6היא ביום תחילת החוק העיקרי.
תחילתם של סעיף  7וסעיף  20היא בשנת המס  ,1967כמשמעותה בפקודת מם

)ד( סעיפים  10ו־ 11יחולו רק לגבי טובין שנרכשו או יובאו לאחר י״ח בטבת תשב״ז
) 31בדצמבר  (1966על־ידי בעל מפעל שקיבל אישור כמפעל מאושר לאחר ל׳ בסיון תשכ״ה
) 30ביוני  ,(1965אולם אם קיבל המפעל אישור כמפעל מאושר לאחר י״ב בתמוז תשכ״ו
) 30ביוני  (1966יחולו הסעיפים האמורים גם לגבי טובין שנרכשו או יובאו על־ידי בעל
המפעל לאחר תאריך זה — והכל בתנאי שלא תיפגע שום זכות שנוצרה לטובת בעל המפעל
לפי הוראות החוק העיקרי לפני תחילתו של חוק זה.
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הצעות חוס  ,715י׳׳ב בשבט תשכ־׳ז23.1.1967 ,

דברי

הסבר

מטרת החוק המוצע היא להגביר את העידוד להשקעות הון  -ובייחוד באזורי פיתוח
,ובמפעלי תעשיה ומכרות — לנוכח המשימות המתרחבות של פיתוח המשק ,מצד אחד,
ולנוכח ההתחרות הביךלאומית המחריפה על הון־השקעה מצד שני.
א .החידוש העיקרי של ההצעה הוא בקביעת זכות לבעל מפעל מאושר שהוא מפעל
תעשייתי לקבל מענק בשיעור מםויימ מהשקעותיו בבנינים ,בציוד ובפעולות לפיתוח קרקע
לצורך המפעל .המענק יינתן גם לבעל מפעל מאושר שהוא מכרה או מפעל אחר להפקת
מחצבים  -חוץ ממפעל לחיפוש נפט או להפקתו  -אך מתן המענק לבעל מפעל כזה יהא
טעון אישור של שר האוצר ,שר המסחר והתעשיה ושר הפיתוח :והוא הדין במתן המענק
לבעל מפעל מאושר לעיבוד מחצבים שהופקו כישראל .שיעורי המענק יהיו בהתאם לאזור
שבו נמצא המפעל .המענק יינתן כנגד ערובות בדבר קיום התכנית המאושרת ותנאי האישור,
ובמקרה שהתנאים לא יתקיימו  -או שחופר הוראה מהוראות החוק או התקנות  -יהיה
המענק ניחן לביטול ,ובעל המפעל יהיה חייב להחזיר את סכום המענק שקיבל ,בצירוף
לריבית .אם הושג המענק על יסוד הודעות כוזבות או מטעות ,ביודעין ,יבוטל המענק ,ובעל
המפעל יהיה חייב להחזירו בתוספת  100%מסכומו ,נוסף על הריבית )סעיפים  4ו־.(18
הזכות למענק כאמור לא תהיה נתונה אלא לבעל מפעל שקיבל אישור כמפעל מאושר
לאחר י״ב בתמוז תשכ״ו) 30ביוני  (1966ולפני כ״ג בטבת תש״ל מ ביגואר  ,(1970ורק בשל
נכסים שנרכשו והוצאות פיתוח שהוצאו לאחר י׳יב בתמה תשכ״ו ) 30ביוני  (1966ולפני
ט׳ בתמוז תשל״א) 1ביולי  .(1971עם זאת ,בעל מפעל שקיבל אישור לפני יי׳ג בתמוז תשכ״ו
) 1ביולי  ,(1966אך לאחר ל׳ בםיון תשכ״ה) 30ביוני  ,(1965יהיה גם הוא זכאי למענק ,אבל
רק בשל נכסים שהם מכונות או ציוד אחר ,שנרכשו או יובאו אחרי יי׳ח בטבת תשכ״ז
) 31בדצמבר  (1966ושניתן עליהם פטור ממסים עקיפים )סעיף .(21
סכום המענק שניתן בשל נ כ פ י ם ינוכה ממחירם לענין חישוב הפחת שלהם לצרכי
מס הכנסה )סעיף .(5
ב .החידוש השני הוא בהרחבת הפטור הניתן למפעלים מאושרים בסעיף  62של החוק
לעידוד השקעות הון ,תשי״ט— ,1959לגבי מסים עקיפים ,באופן שהפטור יחול גם על ציוד
הממומן במטבע מקומי — ומבחינה זו יושווה איפוא מעמדה של השקעה ישראלית להשקעה
במטבע־חוץ .כמו כן מרחיבה ההצעה את הפטור ממסים עקיפים ,באופן שיחול גס על ציוד
משרדי כפי שייקבע בתקנות .מצד שני ,לא יהא עוד פטור על חמרי גלם הדרושים להרצת
הציוד של המפעל .מסים עקיפים ,ששולמו על טובין הנמצאים לאחר מכן ראויים להיות
פטורים מן המסים ,יוחזרו לבעל המפעל )סעיפים  8עד .(15
תיקונים אלה יחולו רק לגבי טובין שנרכשו אד יובאו לאחר י״ח בטבת תשב״ז )31
בדצמבר  (1966על־ידי בעל מפעל שקיבל אישור כמפעל מאושר לאחר ל׳ בסיון תשכ״ה
) 30ביוני  ,(1965אך אם קיבל המפעל אישור כמפעל מאושר לאחר י״ג בתמוז תשכ״ו)30
ביוני  (1966יחולו התיקונים גם לגבי הטובין שנרכשו או יובאו על־ידיו לאחר תאריך זה -
והכל בתנאי שלא תיפגע שום זכות שנוצרה לבעל המפעל לגבי אותם טובין לפי החוק לפני
שתוקן )סעיף ) 23ד((.
ג.

מלבד החידושים האלה יש בהצעת החוק מספר תיקונים שהיקפם מצומצם יותר:
) (1פסקה ) (1של סעיף  3בהצעה באה עקב פםק־הדין בהמרצה 134-135/65
)מנהל מס רכוש וקרן פיצויים נגד טחנות הקמח המזרחיות בעי׳מ ואחרים,
פסקי־דין י״ט ,חלק שני ,עמ׳  604ואילך( .מפםק־דין זה משתמע כי במקום
שהוראה בחוק׳ המתייחסת למפעל שחלקו מפעל מאושר וחלקו אינו מפעל

זזצעוח חוה  ,715י״כ כשבט תשב״ז23.1.1967 ,

מאושר׳ מדברת על ״מפעל מאושר״ ועל ״אותו המפעל״׳ יחול המשך ההוראה
על המפעל כולו׳ ולא רק על חלקו המאושר .הוראה כזאת מצויה בסעיף ) 36א(
של החוק לעידוד השקעות הון׳ תשי׳׳ט ,1959-וראוי שכולה יחול רק על
״המפעל המאושר״ .התיקון המוצע בא להבהיר את הדבר.
) (2פסקאות ) (2ו־) (3של סעיף  3להצעה באות להרחיב את הפטור ממם
רכוש׳ הניתן למפעל מאושר׳ באופן שיחול לא רק על ציוד המפעל המאושר
ומלאי המרים שיוצרו על־ידי הציוד׳ אלא גם על מלאי של חמדים אחדים
המשמשים את המפעל המאושר.
) (3סעיף  6של ההצעה בא להרחיב את הפטור ממס הכנסה הנקבע בסעיף
 47גב( של החוק ,באופן שיחול גם לגבי פירות השקעה המשתלמים על־ידי
חברה מתוך הדיבידנד האמור באותו סעיף.
) (4סעיף  7של ההצעה בא לבטל את סעיף  49לחוק ,המונע את הטבות המם
על־פי סעיפים  46ו־ 47מהכנסה הנובעת מהלוואה ממשלתית שניתנה למפעל
מאושר שלא באזור עדיפות .הביטול יחול החל משנת המם .1967
) (5סעיף  16של ההצעה בא לתקן את סעיף  74לחוק ,המודה כי הטבות מם
למפעל שרק חלקו הוא ״מפעל מאושר״ ,יינתנו רק לגבי החלק שאושר ,לפי
היחס כין שווי הנכסים הקבועים בחלקים השוגים של המפעל .התיקון האחד
בא להבהיר כי יש להביא בחשבון הנכסים הקבועים גם את הנכסים המשמשים
את המפעל ,אף אם אינם של בעל המפעל .התיקון השני בא לאפשר למנהל
מרכז ההשקעות לקבוע שנכסים מסויימים כמפורט בהוראת התיקון לא יובאו
בחשבון לענין קביעתו של היחס.
) (6סעיף  17של ההצעה בא להטיל חובת תשלום ריבית על הסכומים העומדים
לתשלום במקרה של ביטול אישור שניתן למפעל על סמך הודעות כוזבות או
מטעות שנמסרו ביודעין.
להלן הוראות החוק לעידוד השקעות הון׳ תשי״ט ,1959-אשר ההצעה באה לתקן,
לשנות או לבטל:
האמור בחוק זה על מפעל מאושר חל גם על בכם מאושר ,פרט לסעיפים  22ו.62-

דין בכס מאושר

.23

ערר על החלטות
המינהלה

) .25א( מי שחולק על החלטות המיבהלה בדבר בקשה שהגיש לפי סעיף  ,17או על החלטותיה
לפי סעיפים  74או  ,75או על החלטות המנהל לפי סעיף  ,85רשאי תוך ששים יום מיום שנמסרה
לו הודעה על ההחלטה ,לעדור עליה לפני השרים .הערר יהיה בכתב ויפורטו בו הנימוקים.
)ב( הערר יוגש למועצה ויידון בועדת משנה קבועה של שבעה חברים ,שארבעה מהם
אינם חברי המינהלה ,הועדה תחזוה דעתה על הערר לשרים.
)ג( השרים רשאים לאשר את החלטות המיבהלה או המנהל ,לבטלן או לשנותן.

פטור למפעל
מאושר

) .36א( בעל מפעל מאושר שבבת או רכש בבין או תוספת לבנין ,שגמר בנייתם או רכישתם
היו לאחר יום ט׳ בניסן תשט״ו) 1באפריל  ,(1955והוא משתמש בו במישרין לצרכי אותו מפעל,
יהיה פטור מתשלום מס ,באמור בסעיפים  31ו־ ,32המש שבים או חמש שגים בוספות לאחר תום
הפטור שגיתן באותם סעיפים ,או חמש שנים מתחילת השימוש כאמור ,הכל לפי המועד המאוחר.
)ב( בעל מפעל מאושר יהיה פטור משישית מס רכוש על ציוד שפורט בתכנית המאושרת
והמשמש לצרבי המפעל המאושר ,לרבות חלפים המיועדים לאותו ציוד )להלן — ציוד פטור(,
וכן מלאי שיוצר על־ידי הציוד האמור ,עד תופ עשר שנות מם מתחילת שנח המס שבד ,אושר
המפעל או שבה הופעל לראשונה ,הכל לפי המועד המאוחר יותר.
)ג( לעבין סעיף קטן)ב( -
) (1במפעל מעורב במשמעותו נםעיף  ,74אשד בו לא ניתן לקבוע את המלאי
שיוצר על־ידי הציוד הפטור ,יראו שוויו של מלאי כזה כחלק יחסי משוויו של בל
המלאי במפעל ,כיחס שבין שווי הציוד כפי שנקבע לענין מס רכוש בחלק שהוא
מפעל מאושר לבין שווי הציוד של המפעל בולו באותו זמן כפי שבקבע לענין האמור.
 (2),יראו הרצח המפעל בהפעלתו.

ה צ ע ו ת חוס  ,715י״ב ב ש ב ט תשכ״ז23.1.1967 ,

המס על ההכנסה
ממפעל מאושר
בתקופת ההטבות

) .47א( חברה שהיא בעלת מפעל מאושר תהא חייבת על הכנסתה החייבת ,שהושגה מאותו
מפעל ,במס רווחי חברות בשיעור שלא יעלוז על  28%מאותה הכנסה ותהא פטורה מכל מס אחר
עליה .מם רווחי חברות כאמור לא יותר לניכוי לפי סעיף ) 127ב() (1לפקודה.
)ב( קיבל אדם דיבידנד ,ששולם מחוך הכנסה כאמור בסעיף קטן)א( ,שהושגה בשנת מס
 1958או לאחר מכן ,יהיה פטור עליו מכל מם נוסף על המס ששולם על ידי החברה.
)ג( יחיד שהוא בעל מפעל מאושר יהא חייב על הכנסתו החייבת ,שהושגה מהמפעל
המאושר כאמור ,במס הכנסה בשיעור  25%ויהא פטור מכל מס אחר עליה.
)ד( על אף האמור בסעיף זה יחולו על הכנסת קיבוץ ממפעל מאושר שבבעלותו
סעיף 19א לפקודה וסעיף ) 46א( לחוק זה.

הלוואה ממשלתית

) .49א(

-

בסעיף זה —
) (1״הלוואה ממשלתית״  -הלוואה לשם ביצוע תכנית מאושרת — לפדעון במשך
ארבע שנים לפחות — שניחנה מכספי המדינה ,אם במישרין ואם באמצעות מוסד
כספי שהופקדו בידו או הושקעו בהונו כספים אלה ,או שניתנה בסיוע הממשלה או
באישורה ,לרבות הלוואה ששר האוצר קבע בי היא הלוואה ממשלתית;
) (2״השקעה כוללת״ — ההשקעות המאושרות במפעל מאושר ,בצירוף כל יתר
הכספים שהוצאו להקמתו בהתאם לתכנית המאושרת;
) (3״הכנסה כוללת״ — הכנסתו החייבת של המפעל המאושר בשנת מס פלונית,
בצירוף סכומי הריבית על ההשקעה הכוללת שהותרו כניכוי באותה שנת מס.

)ב( קיבל מפעל מאושר הלוואה ממשלתית ואינו נמצא באזור שביום מתן ומישור היה
קבוע בתקנות באזור עדיפות ,לא יחולו ההטבות לפי סעיף  46או  47על אותו סכום מתוך הכנסת
המפעל המאושר החייבת לשנת מס פלונית ,הנובע מההלוואה הממשלתית; סכום זה בצירוף סכום
הריבית על ההלוואה הממשלתית שהותר בניבוי באותה שנה הוא חלק יחסי מההכנסה הכוללת
באותה שנה ,כיחס שבין ההלוואה הממשלתית להשקעה הכוללת.
)ג( חישוב היחס האמור בסעיף קטן)ב( ייעשה פעמיים ,תחילה עם ביצוע התכנית —
לתקופה של שלוש שנוח המס המתחילות בשנה שבה היתה למפעל המאושר לראשונה הכנפה
חייבת ,ולבסוף בתחילת שנת המס הבאה לאחר שלוש השנים האמורות — לכל התקופה שנותרה.
)ד(
מאושרת.
העברת חון
לישראל בטובין

הסייג לפי סעיף זה אינו חל על ההטבות הניתנות על ריבית ,או על דיבידנד ,מהשקעה

 .58לשם העברת הון מחוץ לארץ כהשקעה מאושרת —
) (1תתיר המינהלה את יבואם או את רכישתם בארץ במטבע־חוץ — בהתאם לתכנית
המאושרת  -של תמרי בנין ,מכונות וציוד שאינו ציוד משרדי הדרושים להקמת
המפעל או של כל חומד הדרוש לייצורם או להרכבתם ,ובלבד שלא תתיר יבואם
של טובין שבמותם אפשר לרכוש מתוצרת ישראל ,אלא אם שר המסחר והתעשיה
הודיע למינהלה ,כי הטובין מתוצרת ישראל  -טיבם ,מחירם ,זמן הספקתם או אי־
התאמתם לצרבי המפעל מצדיקים מתן היתר ליבוא מחוץ לארץ;
) (2רשאית המינהלה להתיר את יבואם או אח רכישתם בארץ במטבע-חוץ •־־
בהתאם לתכנית המאושרת — של תומרי גלם ,ציוד משרדי ומכוניות המיועדים
לשימוש המפעל.
היתר על פי סעיף  58יכול להיות מותנה.

חנאי ההיתר

.60

פטור ממסי
עקיפין והיטלים

 .62טובין המיועדים למפעל מאושר — לרבות ציוד משרדי שייקבע בתקנות ולמעט מכוניות
נוסעים ,המרי גלם מעל לכמות הדרושה לפי קביעת המינהלה להרצת המכונות והציוד של
המפעל  -פטורים מתשלום —
) (1מכם לפי פקודת תעריף המכס והפטורים,1837 ,מס קניה לפי חוק מם קניה,
תשי״ב— ,1952והיטלים לפי תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,חשי״ח,1958-
או כל דין שבא במקומם ,אם יובאו לפי היתר יבוא שניתן על פי סעיף ;58
) (2מם קניה לפי חוק מס קניה ,תשי״ב— ,1952מס בלו לפי פקודת המלט,1944 ,
והיטלים לפי תקנות־שעת־חירוס )תשלומי חובה( ,תשי״ח— ,1958או בל דין שבא
במקומם ,אם נרכשו ב א  pבמטבע חוץ לפי היתר רכישה שניחן לפי סעיף .58

הפטור יינתן
בערובה

 .63הפטור לפי סעיף  62יינתן לאחר שניתנו ערובות להנחת דעתו של מנהל המכס והבלו,
כי בטובין הפטורים ישתמשו בהתאם לתכנית המאושרת.

שימוש בטובין שלא
למטרתם  -בהסכמה

 .64אין להשתמש בטובין שיובאו או שנרכשו לפי סעיף  58שלא בהתאם לתכנית המאושרת,
אלא בוזםכמה בכתב של מנהל המכס והבלו שניתנה לאהד התייעצות עם המנהל ולאחד ששולמו
הממיט וההיטלים החלים על טובין כאלה ,באילו היו טובין שסעיף  141לפקודת המכס חל עליהם.
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שימוש במבנים
שלא למטרתם

64א .מבנים שהוקמו מטובין שיובאו או נרכשו לפי סעיף  58ושהיו פטורים ממם לפי סעיף ,62
אין להשתמש בהם  10שנים מיום גמר בנייתם אלא בהתאם לתכנית המאושרת שעל פיה הוקמו;
אך רשאי מנהל המכס והבלו ,לאהד התייעצות עם המנהל ,להתיר בכתב את השימוש שלא בהתאם
לתבנית ,אם שולמו המסים וההיטלים שהיו חלים על הטובין בשעת יבואם או בשעת רכישתם
בניבוי שלישה אחוזים לבל שנה שבה שימשו המבנים בהתאם לתכנית המאושרת.

שימוש בטובין
ללא רשות

) .65א( הוברר בי בטובין שיובאו או שנרכשו לפי סעיף  58או מבנים שטובין כאמור שימשו
להקמתם אין משתמשים בהתאם לתכנית המאושרת ,ואין על כך הסכמת מנהל המכס והבלו,
ישולמו כפל המסים וההיטלים החלים על הטובין האמורים.
)ב( מנהל המבם והבלו ר׳שאי ,אם ראה טעמים מיוחדים לכך ולאחר התייעצות עם המנהל,
לוותר על גביית הכפל ,כולו או מקצתו ,אך לא יהיה רשאי לוותר על המסים וההיטלים עצמם.
)ג( סעיפים קטנים )א( ו־)ב( באים להוסיף על הוראות פקודת הסמכויות בענין היבוא,
היצוא והמכס )הגנה( ,1939 ,ולא לגרוע מהן.

מפעי; מעורב

) .74א( מפעל שחלקו מפעל מאושר וחלקו אינו מפעל מאושר ,בין אם החלק שאינו מאושר
הוקם לפני מתן האישור ובין לאהד מבן אך מחוץ למסגרת התבנית המאושרת ,יהיה זכאי להטבות,
הקבועות בחוק זה למפעל מאושר ,לגבי החלק שאושר בלבד״
)ב( מפעל שחלק ממנו מזכה בשנת מם מסויימח להטבות לפי סעיף ) 4א( או)) (1להלן —
חלק מאושר( —
)!( יראו כהכנסתו החייבת של החלק המאושר ,שיעור יחסי מהכנסתו החייבת של^
המפעל כולו ,שהוא כיחס שבין שווי הנכסים הקבועים בחלק המאושר לבין שווי ה נ כ ס י ם
הקבועים של המפעל בולו באותו זמן ,אולם רשאית המינהלה ,אם ראתה טעם מיוחד
לעשוח כן ,לקבוע כי היחס האמור ייקבע באופן אחר .הפחת ולאחריו הפחת המואץ
ינוכו לגבי כל חלק מהמפעל רק מההכנסה החייבת של אוחו חלק ולגבי חנהסיס שבו;
היתה ההכנכה החייבת של ההלק המאושר קטנה מסכום הפחת והפחת המואץ שניחן
לניבוי באותו הלק ,תותר יתרת הפחת המואץ לניכוי בשנים הבאות בזו אחר זו ,כנגד
ההכנסה החייבת של החלק המאושר בלבד;
בפסקה זו —
״פחתי׳ — במכסה הקבועה בתקנות מס הכנסה )פחת(;1941 ,
״פחת מואץ׳׳ — מכסת היתר של הפחת שניתן לבקשו על פי סעיף ;42
״הכנסה חייבת״ — לפני ניכוי הפחת והפחת המואץ;
) (2שיעור הדיבידנד המשולם על ידי המפעל מהכנסתו החייבת בשנת מס מסויימת
והזכאי להטבות לפי סעיף ) 47ב( יהיה כיחס שבין ההכנסה החייבת של שני חלקי
המפעל ,לפי החישוב כאמור בפסקה) (1באותה שנה.
)ג( התעורר ספק בדבר שווי הנכסים הקבועים האמורים ,יקבעוהו בסכום ,שאפשר לקבל
בעדם במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון ,או בדרך שתקבע המינהלה.

התלייה וביטול

) .75א( המינהלה רשאית להתלות אישור או לבטלו לעתיד או למפרע ,לאחר שנמסרה לבעל
האישור הודעה מוקדמת על כוונת המיבהלה לעשות כך ,אם על אף הודעה זו לא קויימו הוראה
מהוראות חוק זה או מהתקנות שהותקנו על פיו ,או התכנית המאושרת ,או תנאי מתנאי האישור,
ומשעשחה כן ,רשאית היא להחליט כי האגרות ,המסים ותשלומי החובה האחרים ,שלגביהם
ביתנו הטבות ,ישולמו ,בולם או מקצתם ,במועדים שתקבע.
)ב( נוכתה המינהלה לדעת ,כי אישור הושג על יסוד הודעות כוזבות או מטעות ביודעין,
תבטלו למפרע מיום נתינתו ,וכל האגרות ,המסים ותשלומי החובה האחרים באמור בסעיף קטן)א(
ישולמו בתום שלושים יום מתאריך ההודעה של הביטול.
)נ(

58
המחיר  30אגורות

סעיף זה בא להוסיף על הוראות סעיפים 64 ,64א ו־ 65ולא לגרוע מהן.

המינהלה רשאית לאצול מסמכויותיה על־פי סעיף .58

אצילת סמכויות
המינהלה

.79

אצילת סמכויות
השרים

 .80כל אחד מהשרים רשאי לאצור מסמכויותיו כשהן מוענקות לד בלבד ,למעט הסמכות לפי
סעיף ) 49א().(1
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