ב בתמוז התשמ״ה

_

י י "

חוק לעידוד השקעות הין )תיקון מס׳  ,(25התשמ״ה—1985

מתפרסמת בזה דמעת חוק » מ  3המנדםלה:

חוק לעידוד השקעות הון)תיקון מס׳  ,(25התשמ׳׳ה985-ו
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בסעיף )9א( לחוק לעידוד השקעות הין ,התשי״ט—) 1959להלן — החוק העיקרי(,
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אחרי פסקה ) (4יבוא:
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נציג משרד התיירות שתמנה אותו הממשלה;
נציג משרד הכלכל־ והתכנון שתמנה אותו הממשלה;•׳

בסעיף ) 13א( להוק העיקרי ,אחרי ״לפי שיקול דעתה״ יבוא ״ובהתאם לסכומים
2
שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה״.
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בסעיף  23לחוק העיקר־ ,במקום ״40ב די40ה״ יביא ו־״40ב״.

.4

בסעיף 40א לחוק העיקרי —
)(1

במקום הגדרת ״מפעל תיירות״ יביא:

״״מפעל תיירות״ — מפעל המיועד לשרת תיירות לישראל ,לרבות בית מלון
או חניון כמשמעותם בהוק שירותי תיירות ,התדל״ו— ; 1976״
2

)(2
תיקח ״דיו־ 40כ

.5

בהגדרת ״מענק״ ,המלים ״או מענק הישבוך — יימחקו.

בסעיף 40ב לחוק העיקרי —
) (1בסעיף קטן )א() ,(5בסיסה ,אחר־ ״או בבין תעשייתי משופץ״ יבוא
״או מפעל תיירות״;
)(2

היק״ °י1י «
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השימון ״)א(" — יימחק וסעיף קטן )ב( — בטל.

בסעיף 40ג)א() (1לחוק העיקרי ,במקום חרישה יבוא ״המענק לפי סעיף 40ב יהיה
.6
באחוזים המפורטים בתוספת ,מכל אלה:״

כ ר יי
על מבת לתל את עבודת המינהלה מ־צע
בי ייווספו למינהלה נציג של משרד התיי־
י
רות ונציג של משרד הכלכלה והתכנון.
ה ע י  1ה
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 1ס־ח התשי׳׳ס ,דמי  ;234התשוכל־׳וז ,עמי .77
 2ס״ח התשל״י ,עמי .228
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תככי
פוצע להגביל את־ היקף המענקים שישולמו
לזכאים על פי ־חוק ,למסגרת התקציבית
״* י
שנקבעה למטרה זו בחוק התקציב.
ע י י י מ
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בסעיף 40ד לחוק העיקרי ,במקום ״אם השתמשו בסמכותם לפי סעיף 40ב) (״
.7
יבוא ״בהסכמת ער התיירות״.
ב

תי?יז סעיף 40ד

.8

סעיפים 40ה40 ,ו ו־ 95לחוק העיקרי — בטלים.

ביעול סעיפיב
140״40 ,ו ו־95

.9

בסעיף 40ה לחוק העיקרי —
) (1בסעיף קטן )א() ,(1המלים ״או מענק ההישבון״ — יימן1קו;

תיקיז םןיף 40ה

.10

)(2

בסעיף קטן )ב( ,המלים ״או מענק הישבון״ — יימחקו;

)(3

בסעיף קטן )ג( ,המלה ״40ה״ — תימחק.

במקום התוספת לחוק העיקרי יבוא:

החלמת התוספת

״תוספת
)סעיף 40ג(
 .1שיעור מענק השקעה למפעל כאושר שהוא מפעל תעשייתי ,מפעל להשכרת
י ציוד ,בנין תעשייתי ובנץ תעשייתי משופץ:
באזור פייזוה ב׳

באווי פיתוח א•

15%

30%
.2

:יעוד מענק השקעה למפעל מאושר שהוא מפעל תיירות:
באזור פיוזוח ב׳

באזור פיהוה א'

בית מלון ,חניון
מפעל תיירות אחר

12%
5%״

)א( אץ בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויות שנרכשו על פי החוק העיקרי לפני
.11
תיקונו בחוק זה.

כדי
לאור מדיניות הממשלה להקטנת היקף התק־
מעיף 7
ציב והקטנה הוצאותיה ,מוצע לבטל »ת
מענק ההישבון על פי סעיף 40ה ו־40ו לחוק.

הסבר
—  '4984ואילו לגבי מפעל תיירות אחר ייקבע מענק
השקע־ בשיעור של .5%
מי שקיבל אישור לפי החוק הקיים מוצע
^
שימשיד ויהיה זכאי להטבות לפי החוק
״* י
לפני תיקונו בחוק זה.
מי שהגיש בקשה לאישור תכנית למפעל תיירות
לפני פרסום חוק זה ,והיא טרפ אושרה ,מוצע לאפשר
לו לבחור בין ההטבות לפי תזזוק הקיים ובין ההטבות
לפי החוק כפי שחוקו בחוק זז־! ,ובלבד שיודיע למנהל,
תוך שלושה חדשימ מיום1פר0ום חוק זד ,.על בחירתי.
0

מאתר שמוצע לבטל • את מענק ההישבון,
_.
מוצע בזה שבתוספת לחוק ,שמפורטים בה
*
שיעורי מעיק ההשקעה למפעלים מאושרים ,ייווסף
מענק השקעה לבית מלון וחניון בשיעור של ,12%
כפי שתור מענק ההישבון שהם זכאיפ לו עתה מכוח
תקנות לעידוד השקעות הון )מענק הישבון> ,התשמ׳׳ד

שי
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^׳־־׳.

זבייי־־ז
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) .ב( מי שהגיש• •בקשה לאישור תכנית למפעל תיירות ובקשתו לא אושרה לפגי
יום פרסומו של חוק זה ,רשאי ,בהודעה למנהל תוך שלושה חדשים מיזם הט-סוס ',לבחור
בקבלת ההטבות שלפי החוק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה ,במקום ההטבות שלפי החוק
העיקרי כפי שתוקן בחוק זה.
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