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 במשק ההסדרים תקנות תוקף פקיעת בדבר  עדכננו2012מאוקטובר  97/12 בחוזרנו מספר

 31-ה ביום, 1990-א"תשנ, )לחקלאים הסיוע להסדרי בקשר מס הקלות) (חקיקה תיקוני (המדינה
  .2012 בדצמבר

 לקראת הכנסת התפזרות עקב, הכנסת יסוד לחוק 38לסעיף  בהתאם כי, לעדכנכם ברצוננו כעת
  .2013 במאי 5-ה ליום עד אוטומטי באופן אלו תקנות תוקף הוארך - הבחירות

: עליהם חל ההסדרים שחוק, הגופים על להקל שמטרתן, מס הקלות קובעותתקנות אלו כי , נזכיר
 עליהם שחל, ביםמוש; 1988 ומאפריל 1987 ממרץ הקיבוצים הסכמי עליהם שחלים, קיבוצים
 וגופים חקלאים, מושבים, קיבוצים וכן; 1988 מינואר למושבים הסיוע הסדר בדבר ההסכם

 הכריז, הכנסת של הכספים ועדת באישור, האוצר ששר, הסכם עליהם שחל, בהם הקשורים
  . המדינה במשק ההסדרים חוק לעניין בצו עליהם

  :מס הקלות של סוגים מספר קובעות ההסדרים תקנות

 הסכם (שלעיל ההסכמים אחד במסגרת שנמחלו ,חובות על ממס פטור קובעת - 2 תקנה •
  ).לעיל כאמור ,בצו עליו הכריז האוצר ששר הסכם או למושבים הסיוע הסדר, הקיבוצים

 שימשה התמורה אם, מקרקעין ממכירת התמורה על שבח ממס פטור קובעת - 3 תקנה •
  .שלעיל ההסכמים באחד תכלולו שהיו, המוכר של התחייבויות לכיסוי

, החקלאי במגזר אחזקות ממימוש שתתקבל, התמורה על כי, קובעות -  'ב3- ו' א3 ותתקנ •
 פטור יינתן -  הקיבוצים הסדר במסגרת הכלולות ההתחייבויות לכיסוי במישרין תשמש ואשר
 ממס חלקי ופטור ,2007 המס משנת החל שנים 4 של לתקופה - ההון רווח על ממס מלא

  . 2012-ו 2011 בשנים

 אחד במסגרת שנוצרו ,ארגון מחדש של ענפי האגודה בגין ממס פטור קובעת -  4 תקנה •
  .שלעיל ההסכמים

 בניכוי יותר - )הטלה (הנישום של לחוב הפך מההסכם שכתוצאה שסכום קובעת -  6 תקנה •
  .שוטפת כהוצאה

 הקיבוצים מפסיק מטה הסדר, אמור לעילכ,  הארכת ההקלות במסכי למרות, ברצוננו להדגיש
  . להתנהל במתכונתו הנוכחית

  :לפרטים נוספים ניתן לפנות אל
  il.org.mbt@yosys,  6382845-03: בטלפון, ח יוסי שלם"רו
  il.org.mbt@dov,        6382839-03בטלפון , ח דב קלט"רו
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