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: יבוא הפקודה),  (להלן הכנסה1 מס לפקודת 67 סעיף אחרי . 1

לארץ כחוץ השוהה ישראל תושב : 1 שלישי "פרק
ישראל תושב
בחו"ל השוהה

לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, שר 67א.
לו שיש ישראל תושב ליחיד שיותרו והזיכויים הניכויים בדבר כללים
ההכנסה על שיחול המס שיעור ובדבר ,(3)5 בסעיף כאמור הכנסה
ובתנאי לישראל מחוץ השהייה במשך במיוחד בהתחשב הכל האמורה,
האמורה." ההכנסה הפקת לצורך יחיד אותו שהה שבה בארץ המחייה

5ד1 סעיף תיקון

ו

ולפניהם כסדרם ו(ד) (ג) יסומנו (ג) ו (ב) קטנים סעיפים לפקודה, 175 בסעיף .2
: יבוא

באישור לקבוע, האוצר שר רשאי (א) קטן בסעיף האמור אף על "(ב)
מקדמות נישומים, סוגי לגבי או כלל דרך הכנסת, של הכספים ועדת
משתל שבה בתקופה הנישום של העסקאות ממחזור בשיעור שיהיו חדשיות
מחזור סכום שבין היחס פי על ייקבע המקדמות שיעור ; המקדמות מות
שנה לאותה בו שחוייב המס לבין הקובעת המס בשנת הנישום של העסקאות

; מחזור אותו על
ערך מס בחוק כמשמעותן העסקאות כל סך  עסקאות" "מחזור זה, לענין
מס חוק או הי חלק עליהן שחל מכירות למעט התשל"ו21975, מוסף,

התשכ"ג3.1963" מקרקעין, שבח

187 סעיף שקלים".תיקון 4,000" יבוא שקלים" 2,000" במקום לפקודה, 187(א)(1) בסעיף .3

ל18א סעיף תיקון לפקודה 187א בסעיף .4

: יבוא הרישה במקום (א), קטן בסעיף (1)
מס לשנת ממנו המגיע המס חשבון על כלשהו סכום ששילם נישום "(א)
פי על הדו'יח להגשת 132 בסעיף הקבוע האחרון המועד לפני פלונית
סעיף לפי עליו החלה מהריבית לפטור סכום, אותו לגבי זכאי ,131 סעיף

; ": להלן כמפורט 187(א)

יימחק.  (ג) קטן סעיף (2)

192א סעיף :הוספת יבוא לפקודה סעיף192 אחרי .5

לתשלום "המועד
הפרשי ריבית,
קנס או הצמדה

שחייב קנס או וריבית הצמדה הפרשי ריבית, לתשלום המועד 192א.
ההודעה משלוח מיום ימים שלושים תוך הוא זו פקודה פי על נישום בהם

בהם." החיוב על

,1574 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1982 באפריל 1) התשמ"ב בניסן ח' ביום בכנסת נתקבל *
.115 עמ' התשמ"ב,

, .4 עמ' התשמ"ב, ;313 עמ' ,289 עמ' ,282 עמ' התשמ"א, ס"ח ;120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
52. עמ' התשל"ו, ס"ח 2
עמ'.156 התשכ"ג, ס"ח 3



במקום ,6 בסעיף התשמ"א41980, ,(42 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון בחוק .6
או1982". יבוא"1981 "או1981"

לתיקון חוק תיקון
הכנסה מס פקודת

(42 (מס'

המס1982. משבת ו6 2, 1 סעיפים של תחולתם (א) .7

ואילך. 1981 המס לשבת דו"חות לגבי ו4, 3 סעיפים של תחולתם (ב)

ברשומות. זה חוק של פרסומו לאחר שנשלחו הודעות לגבי 5 סעיף של תחולתו (ג)

תחולה

בבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ארידור יורם
האוצר שר


