
* התשמ"ו1986 ,(69 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

הוספת
10 סעיף

הראשון, לפרק ב' בסימן הפקודה),  (להלן הכנסה1 מס לפקודת ג' בחלק .1
: יבוא 11 סעיף לפני

עי ממס ''הנחה
בעד הענקה
עבודה פריון
עבודה ושכר
עבודה בעד
במשמרות

 זה בסעיף (א) . 10

מס שיעורי או מהכנסה ניכוי או ממס זיכוי  במס" "הטבה
; 121 בסעיף הקבועים מהשיעורים נמוכים

שהיא פרמיה, או הטבה הענקה,  עבודה" פריון בעד "הענקה
לענין שאושר עבודה חוזה פי על המשתלמת עבודה הכנסת
השכר או המשכורת על בנוסף בתקנות, שנקבע כפי זה סעיף
העולה עבודה פריון בעד העבודה, בחוזה הקבועים המקובלים
שאישר מדודות נורמות פי על נקבע ואשר הרגיל הפריון על
זה לענין שקבע אחר גוף או והייצור, העבודה לפריון המכון

; המכון המלצת פי על האוצר שר

בתקנות, האוצר שר שהגדיר כסי  ושלישית" שניה "משמרת
והרווחה. העבודה שר עם התייעצות לאחר

לקבוע הכנסת, של הכספים ועדת באישור רשאי, האוצר שר (ב)
או שניה במשמרת מעבודה הכנסה לגבי במס, הטבה בתקנות
במפעלי עבודה, פריון בעד המשתלמת מהענקה או שלישית
ייצורית פעילות היא המס בשנת פעילותם שעיקר תעשיה
2, התשכ"ט1969 (מסים), התעשיה עידוד בחוק כמשמעותה
והמסחר, התעשיה שר עם התייעצות לאחר האוצר שר שקבע
תעשיה. ענפי לפי או מסויימים מפעלים זה לענין שיקבע ויכול

 לקבוע ניתן (ב) קטן בסעיף כאמור בתקנות (ג)
או בו כאמור ההכנסה כל לגבי תחול במס שהטבה (1)

; ממנה חלק לגבי

שונים, בסכומים או שונים בשיעורים במס הטבה (2)
נישומים ולסוגי שונים למקצועות שונים, תעשיה לענפי

; שונים

; במס ההטבה להחלת ותנאים כללים (3)

במס." ההטבה תחול לא הכנסתם שעל עובדים סוגי (4)

122 סעיף בטל.ביטול  לפקודה 122 סעיף .2

ואילך.תחולה 1986 המס שנת לגבי זה חוק של תחולתו .3

, 1791 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1986 באוגוסט 6) התשמ"ו באב א' ביום בכנסת נתקבי *
.258 עמ' התשמ''ו,

.120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל מדינת דיני 1
103. עמ' התש"'ם, ;232 עמ' התשכ"ט, ס"ח 2



על אוגוסט החדשים לגבי יחולו, לפקודה 10 סעיף לפי שיותקנו לתקנות בכפוף .4

התשמ"ו המדינה, במשק חירום לשעת הסדרים לחוק 24ב סעיף הוראות ,1986 אוקטובר
: אלה בשינויים ,3 1985

; "15%" קרי "10%" במקום (ב), קטן בסעיף (1)

."1680" קרי "1380" במקום (ג), קטן בסעיף (2)

מעבר הוראת

הרצוג חיים
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

נסים משה
האוצר שר


