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מתפרסמת בזה הצעת חוק נזטעט הממשלח

חוק לעידוד השקעות הון)תיקון מם׳  ,(7תש״ל1970-
תיקון סעיף 47

.1

בסעיף ) 47א( לחוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט) 11959-להלן

 -החרק העיקרי(,

במקום ״28%״ יבוא ׳׳33%״.
תחולה

סעיף  1יחול לגבי מפעלים או הרחבות שאושרו ע ל פי החוק העיקרי לאחר תחילתו
.2
של חוק זה! במקרה ש ל הרחבת מפעל״שאושרה כאמור ,יחושב מם ההכנסה ל פ י הכיילים
הקבועים בסעיף ) 74ב( לחוק העיקרי ,בשינויים המחוייבים ל פ י הענין.

דברי
סעיף ! סעיף ) 47א( לחוק אומר :׳*)א( הברח
שהיא בעלת מפעל מאושר תחא חייבת »ל
הכנסתה החייבת׳ שהושגה מאותו מפעל׳ במם רווחי
חברות בשיעור שלא יעלה על  28%מאותה הכנסה ותהא
פטורה מכל מס אחר עליה .מס רווחי חברות כאמור לא
יותר לניכוי לפי סעיף ) 127ב() (1לפקודה.״
מוצע להעלות את שיעוו• המס ג״ 3%׳ וזאת במקביל
להעלאת שיעור מס החברות לגבי כל החברות .כדי שלא
לפגוע בהברות שהקימו מפעליט מאושרים ת ו ך התגפפות
על כך ששיעור המס לא יעלה על 28%׳ כלשון חחוק׳
מוצע לקבוע כי ההעלאה תחול רק על חברות שמפעליהפ
או הרחבת מפעליהם יאושרו לאחר תחילת החוק.
©עין*  2מפעל שקיבל את אישורו לפני תחילת החוק
ויחולו עליו שיפורי המס הקודמים ותאושר
לו הרהבה לאחר תחילת חהוק — יחושב המס לפי הכללים
הקבועים בסעיף ) 74ב( לחוק לגבי מפעל מעורב.
סעיף ) 74ב( לחוק העיקרי קובע בך :׳׳)ב( מפעל
שהלק ממנו מזכה בשנת מט מסויימת להטבות לפי סעיף
) 47א( או)ג()להלן — הלק מאושר( —
) (1תקבע המינהלה את האופן שבו יחושב אותו חלק
מהכנסתו החייבת של המפעל שיש לראותו בהכנטה
חייבת של החלק המאושר; כל עוד לא קבעה המינהלה את
אופן החישוב יראו כהכנסתו החייבת של החלק המאושר׳
שיעור מחופתו החייבת של המפעל בולו שהוא ביחס
שבין שווי הנכסים הקבועימ בחלק המאושר לבין שווי
הנכסים הקבועים של המפעל בולו באותו זמן .הפחת
ולאחריו מפחת המואץ ינוכו לגצי כל חלק מהמפעל רק
מההכנסה החייבת של אותו חלק ולגבי הנכסים שבו;
היתה ההכגפה החייבת של החלק המאושר קטנה מסכום

הסבר
הפחת והפחת ,המואץ עניתן לניכוי באותו חלק׳ תותר
יתרת הפחת המואץ לגיבוי בשנים הבאות בזו אחי• !11
כנגד ההכנפה החייבת של החלק המאושר בלבד;
בפטקה -זו —
*פחת״ י -במבפה הקבועה בתקנות מס הכנסה )פחח(׳.
;1941
~ rnsמואץ״ — מבסת היתר •צל הפחת •כ־ני,זן לייעו על
פי סעיף ;42
׳׳הכנסה חייבת״ — לפני נינוי הפחת והפחת הניואץ;
׳*גכסיט קבועי©׳* — לדגות נכסים המשמשים את דניפעל
אף אפ אינם של בעל המפעל?
) (2המנהל רשאי לקבוע כי לענין הישוב הי1זם כאמור
גפפקה) (1לא יובאו בחשבון נכסים שנתקיימו בהפ שלוש
אלה:
)א( הנכסיפ הס מבני שירותים או מיתקני עירותיש׳
ציוד משרדי או רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת
התעכורה;
)ב( הט נרכשו תוך שלוש שניט מיופ הפעלת החלק
המאושר;
)ג( מחירם המקורי׳ כפי שנקבע לענ־ן סעיף נ?
לפקודת מט הכנסה אינו עולה על »־! 10ימהירפ
המקורי של כל הנפ&ים הקבועים הכלולים בתכנית
המאושרות.
) (3שיעור הדיבידנד המשולפ על ידי המפעל מהכד
נפתו החייבת בשנת » 0מסויימת והזכאי להטבות לפי
מעיף') 47ב> יהיה ביחמ שכין ההכנפה החייבת של שני
חלקי המפעל׳ לפי החישוב כאמור בפסקה ) (1באותה
שנח,׳*

 1פ״ח תשי״ט׳ עמי  ;234ם״ח תשכ״ט׳ עמי ,242
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הצעות חוק  ,898י״ח באב ר״ע־׳• A<8..9,0 ,
1

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

חוק עידוד התעשייה )מסים()תיקון( ,תש״ל1970-
.1

בסעיף  19לחוק עידוד התעשיה )מסים( ,תשכ״ט19«9-י )להלן — החוק העיקרי(,

תיקון סעיף 19

במקום ״ 15אגורות״ יבוא ״ 10אגורות״.
.2

תחולתו של סעיף  1משנת המם  1971ואילך.

גא(

בשנת המם  1970יהיה שיעור המם האמור בסעיף  19לחוק העיקרי  121אגורות

)ב(

תחולהוהוראית
מעבר

לכל לירה.
דברי

סעיף 1

סעיף  10לחיק העיקרי קובע כך:

״ .19חברה תעשייתית שהשקיעו .בשנת מם פלונית
סכומים בקידומו ובפיתוחו של מפעלה התעשייתי׳ יוטל
,:על פכום מהכנסתה-החייבת׳ ממפעלה התעשייתי׳ השוות
י לסכופ השקעתה כאמור׳ מס הכנסה בשיעור של  15אגורות
ו לבל לירה׳ וזאת על אף האמור בסעיף ) 127א( לפקודה׳
ובלבד שתוך חמש שנים לאחר שנת המס שבה הופקה
•להכנסה החייבת תמלא החברה אחרי שתי אלה:
)נ( תשקיע סכום חשווה ל־ 30%לפחות מן ההכנסה
החייבת שעליה הונןל המפ המופחת׳ בנפפיפ קבועים של
המפעל והמשמשים לצרכי המפעל;
) (2תהיון רווחים בסכום האמור בפסקה )נ( על יד־
הוצאת מניות.״
 , ,מגמתו של החוק לעידוד התעשיה )מפים( תשכ״ט—
י<>1>1׳ היתה כידוע׳ לעודד מפעלים תעשייתיים להשקיע

הסבר
מחדש את רווחיהם בתוך מפעליהם .הפחתת השיעור של,
מס ההכנסה המוצעת בחוק זה׳ נעשית מתוך איתה מגמה
והיא באה בעקבות העלאת שיעורי מם ההברות ב־.5%
ההפחתה האמורה ר ק תמתן את העלאות ס ן כל המגי ה59ד
שולס על ידי חברות תעשייתיות ביחס לחופפת המם
שיחול על כל הברה אחרת .מלוא ההעלאה לגב־ הברה
רגילה יהיה  a.75%החל משנת 1971׳ ואילו לגבי חברה
תעשייתית תהית ההעלאה .׳״ 1.15בלבד.
סעיף  2מאחר שהעלאת מט החברות לשנת המס
השוטפת נקבעה ל־.״) 5במקום  .«0החל
משנת המט הבאה( /בגלל העובדה שהתיקון ייכנפ לתקפו
באמצע השנה׳ מוצע במקביל׳ לקבוע גפ הפחתה הדרגתית
במפ ההכנפה של החברות התעשייתיות .לפי זח תהיה
הפחתת מס חקבנסה של הברות אלה בשנת חמס השוטפת
רק ב — 2!%-שיעור זה ימנע הפחתת פך כל המפ שהיה
על חברה תעשייתית לשלפ בלי זה.

ג פ״ח 372׳ תשכ״ט׳ עמי .233

 .מתפרסטת בזה חצעוו חוק מטעמ הממשלה;

חוק היטל בטחון)תיקון מ ם  ,(2תש״ל1970-
,

.1

האמור בסעיף  5לחוק היטל בטחון ,תשכ״ז— ,!1967יסומן)א( ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 5

״)ב( היטל בטחון על הכנסה שחל עליה סעיף  124לפקודה יהא ,7.5%״
דברי
מעיף  5לחוק היטל בטחון אומר :״היטל בטחון על
ריווח הון׳'בכפוף לאמור בסעיף )91ב> לפקודה׳ יהא•—
) fiלשנות המפ  1967עד  5% — 1969מן הריווח;
) (2לשנות המס  1970וי 7,5% - 1971מן הריווח.״
״על הכנפה מדמי מפתח או מפרמיות שמקורם באחוות
בית מוטל בפעיף  124לפקודת מס הכנסה׳ מפ בשיעור
של 25%׳ אם המפ שולם תוך שלושים יום מיום קבלת
החכנפה האמורה .שיעור »פ זה הוא בשיעור המט המוטל*
על ריווח הון.

הסבר
מאמר שלעגין מס הכגסמ מוטל על שני סוגי הכנפה
אלה אותר .שיעור מנו׳ מוצע להשוות לגביהם גם• את
שיעור היטל הבטחון.
כיום מוטל על דמי מפתה באלה היטל בטחון בשיעוך
של  15%על מס ההכנסה׳ שהוא׳ כאמור׳  .25%הווי
אומר ששיפור היטל הבטחון על הכנטה.זנ הוא .3.75%
*פירושו ,של דבר שקביעת-שיעור ש.ל  7.5%מכפייה״ את
ההיטל.
;

י ם״ח תשכ״ז׳ פמ׳ 71׳ ם״ח תש״ל׳ עמי .30
הצעות חוק  ,898י״ח באב תש״ל20,8.1970 ,
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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

חוק מס נסיעות חוץ )תיקון מס׳ <־( ,תש״ל1970-
חייון מעיף 3

בסעיף ) 3ב( לחוק מם נסיעות חוץ ,תשי״א ,!1950-במקום ״מתוספת  350לירות״

;1

יבוא ״בתוספת  450לידות״.
וגוי
סעיף  3לחוק מס נסיעות חוץ /תשי״א—1950׳ אומר:
*-שיעור המה
) ."3א( שיעור המס המוטל על רכישין ?רטיפי נסיעה
לסוגיהם ייקבע על ידי שר האוצר /באישור ועדת הכ*
ספי 0של הכנסת׳ בצו שיפורסם ברשומות- .
י )ב( הטפ ייקבע באחוז ממחיר כרטיס הנסיעה או
בסכום קצוב׳ או בשתי הדרכים באחת׳ אך לא יעלה על
 100%ממחיר הכדטיפ בחופפת  350לירות.״
4צו,מס נפיעות חוץ )קביעת שיעורי חמס(׳ תש״ל—
21970׳ הועלו שיעורי מט הנסיעות כדלקמן:
)א( על כרטיס נטיעה בכלי טיס —
^ 7.5%ממהיר הכרטיס בתוספת —  500ל״י
ל־ 10%ממחיר הכרטיפ בתוספת —  600ל׳״י;

הסבר
)ג( על כרטיס נפיעה בבלישי»~-
צד.5%ז ממחיר הכךטיפ בתוספת —  430ל׳׳י
ל־ 10%ממחיר הכרטיס בתוספת —  550י״י.
עקב ההגבלה הקיימת בסעיף ) 3ב( לחוק /לפיה חמס
אינו יכול לעלות על  100%ממהיר הכרטיס בתוקפת
 330לי-ות׳ אי אפיטו• להחיל אח ההעלאה הנ״ל עיי בי־טיס
נסיעה בכלי טיס שמחירו למטה מ־#ל 8לידות ועל כרטיס
נפיעה בכלי שיט שמתירו'למטח מ* 222ל<!רוו*.
החוק ה?!ו8ע בא לא&שר את העלאת המפ כאמור על כל
כרטיסי הנסיעה /על ידי העלאת תקרת המס עד י'־0ב1
לידות מעל מהיד הכרטיס.

ג פ׳״ח תשי״א׳ עמי  ;12תשל״ג׳ עמי  ;104תשכ״א׳ עמי  ;54תשכ״ב׳ עמי  ;38תשכ״נו׳ עמי .138
ק״ת תש׳׳ל׳ עמי .2106
2

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

חוק לתיקון פקודת מם ה כ נ ס ה ) מ ס ׳  ,(14תש״ל1970-
תיקון פעיף 91

,1

בסעיף )91א( לפקודת מם הכנסה! ) ל ה ל ן  -ה פ ק ו ד ה (  ,במקום ״ 25אגורות ל כ ל לירה״

יבוא ״32*%״.
תיקון סעיף 124

,2

בסעיף  124לפקודה ,במקום ״25%״ יבוא ״324%״.

תיקון פעיף26ג

,3

בסעיף ) 126א( לפקודה ,במקום ״ 30אגורות ע ל כ ל לירה״ יבוא ״35%״.
דברי

 £בפעיף ) 91א( לפקודה נקבע שעל אף
האמור בסעיף ) 121שהוא הסעיף בו נקב
עים שיעורי המס על ההכנסה החייבת(׳ לא יעלה שיעור
המם על ריווח הון׳ על  25אגורות לכל לירה,
מוצע להעלות את שיעור המם על ריווח הון מ־25%
ל.321%-
ס ע י ף  2סעיף  124לפקודה אומר :״יעל אף האמור
בסעיף 121׳ לא יעלה המס על הכנפה מדמי
מפתה או מפרמיות שמקורם באחוזת בית על 25%׳ אפ

הסבר
שילט הנישופ לפקיד השומה מפ על הכנסה זו בשיעור
האמור,תוך  30יופ מיום קבלתה.״
מוצע להעלות את שיעור המט׳ במקביל להעלאת המפ
על ריווה הון׳ ל־ .324%־ \
ס ע י ף  3סעיף ) 126א( לפקודה אומר :״)א( על
הכנסתו החייבת של חבר בני״אדה יוטל
מס שייקרא ״מס הברות׳׳׳ בשיעור של  30אגורות עיי
כל לירה.׳
מוצע להעלות את שיעוד המס מ־ 30%לי.35%

 1דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש 6׳ תשכ׳׳א׳ עמי  ;120ם״ח תשג״ה׳ עמי נד.1
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הצעות חוק  ,898י׳»ח באב .-ש ״ ^ü.s.1970 ,
,

1

בסעיף )128א( לפקודה ,בכל מקרם שנאמר ״שתים עשרה רחצי אגורות על כל לירה״,
,4
יבוא ״שש עשרה אגורות ורבע על כ ל לירה״ ,במקום ״ 25אגורות ללידה״ יבוא ״32£

הי־וןסעיף28ג

*•אגורות ללידה״ ובמקום ״23%״ יבוא ״32]!%״.

)א(
)ב(

תחולתו של סעיף  1מיום י״ד באב תש״ל ) 16באוגוסט .«970
)(1

תחולתו של סעיף  3משנת המם  1971ואילך?

תחוייה והוראת
מעבר

לגבי שנת המם  1970יהיה שיעור המם לפי מעיף ) 126א( לפקודה -
)(2
שלושים ושלוש אגורות ל כ ל לירה והשיעורים שבסעיף ) 128א( לפקודה ייקבעו
לפי זה.

דברי
^ סעיף ) 128א( לפקודה אומר :״)א( על אף
־ סעיף
האמור בסעיפים  126ו־ 127ישלם חבר
 •5בני־אדם על הכנסה מיוחדת׳ מפ חברות בשיעור של
 .־ י ם עשרה וחצי אגורות על כל לירה ומם הכנסה
י ב־״יעור של שתיט עשרה וחצי אגורות על כל לירה .היה
! •נ־עור המם על ריווח ההון פחות מ־ 25אגורות ללירה
עקב הוראות סעיף ) 91ב(׳ יראו את חציו כמם חברות
 1וחציו כמס הכנפה.

הסבר
באחוזת בית  -הוא 25%׳ נקבע בסעיף 128׳ כי -124%
ישולמו כמס הברות ו־«/״ 124־ -במס הכנסה.
היות ואישור המנו המקסימלי על ההכנסות הללו)ההכ
נסות המיוחדות כלשונן בסעיף( הועלה מ״ 25%ל־324%׳
יש צורך לשנות לפי זה את השיעורים שבסעיף ;128
הווי אומר :על הכנסות מיוחמת ישולמו  161%מם
חברות׳ ו־ — 16$%מפ הכנסה.
כיוצא בזה יש לשנות את האיזכור לשיעור המוטל על
ריווח הון מ־ 25%ל־.324%

בסעיף זה׳ ״הכנסה מיוחדת״ -
באחוזת
שמקורם
מפחת
) (1הכנסה מפרמיה או מומי
סעיף  (1) 5מאחד שהמם על ריווח הון מחושב
ן ב•; ושחבר בני-אדם שילם עליה לפקיד השומה תשלום
לגבי כל עסקה ועפקח׳ ומאחר שהאומדן של
בביעור של  25%תוך  30יום מיום קבלתה;
התקציב הנוסף נבנה על העלאות המפ החל מיום 16
 (2הכנסה מרווחי הון כמשמעותו בחלק ה׳.״
|
באוגופט  1970והודעות בפנין ההעלאות פורסמו בציבור׳
מוצע לקבוע את תחולת ההוראה החל מאותו יו,0
פירושו של פעיף זח הוא כי לגבי הכנפה מדמי מפתח
 - 1־ ל עליה שיעור מפ מיוחד׳ ולגבי רייזח הון—שנתקבלו
אין מקום להודאה דומה לגבי דמי מפתח ופרמיות מאחר
על ידי חבר בני־אדם — יחולו כמו לגבי יחיד שיעורי
ששיע-ר המס המוגבל ההל עליהם מותנה בכך שישולמו
ן מפ מיוחדים ולא השיעורים הקבועים בסעיפים 126
תוך  30יופ מיום קבלתם׳ וקרוב לודאי שעד שייכנס
 :ו-ד 12לגבי מ« חברות ומפ הכנפה של חבר בני אדפ .׳ לתקפו יחלוף מועד ,nr
הביי שנקבע לגבי שיעור המפ על הכנסות אלה הוא -
) (2מאחר שהחוק המוצע ייכנם לתקפו לאחר שעברו
|ד^יעור המס המקסימלי שניתן לחייב בו יחיד׳ אולפ
כבר מספר חדשים משנת המם׳ וכדי למנוע רטרואק
לשיעור זה — יחולק בך שמחציתו יהא כמפ חברות ומת־
טיביות בהעלאת שיעורי המס׳ מוצע לקבוע׳ כי בשנת
*^1יתו השניה כמם הכנסה• .
המס השוטפת לא תחול כל ההעלאה המוצעת לגבי מס
• י • יי
חברות; במקום ההעלאה על  5%החול בשנה זו העלאה
; •2בעיון שהשיעור המקסימלי שמוטל היומ על יהיד לגבי
של  3%בלבד.
ןך' ריווח הון ולגבי הכנפה מדמל מפתח או מפרמיות שמקורם
1
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