
,(3 מסי (תיקון שעה) (הוראת משוחררים) לחיילים (הטבות הכנסה מס חוק
התשנ"ג1993

1 התשמ"א1981 שעה), (הוראת משוחררים) לחיילים (הטבות הכנסה מס לחוק 1 בסעיף . 1

 העיקרי) החוק  (להלן

יבוא: ואחריו מאלה" אחת "כל יבוא לפניו (א), יסומן מזכה" "עבודה בהגדרת האמור (1)

(1) (א) בפסקה המנויים המקומות מן באחד קיבוץ חבר בידי הנעשית עבודה "(ב)
לפקודת 54 בסעיף כהגדרתו  "קיבוץ" זה, לענין הקיבוץ; בבעלות הוא אם ,(4) עד

"; הכנסה2 מס

 זכאי" "עובד בהגדרת (2)

חצי "תקופת ובמקום שנה" "תוך יבוא שנה" חצי "תוך במקום ,(1) בפסקה (א)
האמורה"; השנה "תקופת יבוא האמורה" השנה

התקופה"; "במנין יבוא השנה" חצי "במנין במקום בסיפה, (ב)

1 סעיף תיקון

י"ט מיום ,2159 חוק בהצעות מורסמו הסבר ודברי החוק הנעת במרס1993)1 23) התשנ"ג בניסן א' ביום בכנסת נתקבל .
.64 עמ' ,(1993 בפברואר 10) התשנ"ג בשבט

.188 עמ' התשמ"ד, ;59 עמ' התשמ"ג, ; 145 עמ' התשמ"א, ס"ח 1
120. עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2



יבוא: זכאי" "עובד הגדרת אחרי (3)

במועד מזכה בעבודה לעבוד החל אילו זכאי עובד נחשב שהיה עובד  מוטב" '"יעובד

בעבודה לעבוד שהחל הקובע), המועד  (להלן זכאי" "עובד בהגדרת המפורט

". הקובע מהמועד שנים שלוש תוך מזכה

2 סעיף "החלתיקון יבוא הכנסה" מס "לפקודת אחרי כרישה (א), יסומן העיקרי לחוק 2 בסעיף האמור .2
יבוא: ואחריו יום" מאותו חדשים וששה שלושים תום ועד עבודתו תחילת מיום

אלה על בנוסף (א), קטן בסעיף המפורטות הזיכוי לנקודות זכאי יהא מוטב עובד "(ב)
שמיום התקופה לגבי הכנסה, מס לפקודת ג' לחלק השלישי הפרק פי על לו המגיעות

חלקי קביעת ולצורך הקובע, מהמועד חדשים וששה שלושים תום ועד עבודתו תחילת
עבודתו. תחילת כיום הקובע המועד את לגביו יראו לו המגיעים הזיכוי נקודת

או זכאי עובד השתתף שבה תקופה בחשבון תובא לא זה, בסעיף התקופות מנין לענין (ג)
העבודה משרד מטעם שנערך מזכה בעבודה מקצועית להכשרה בקורס מוטב עובד

והרווחה.

על העולה זיכוי זה, סעיף לפי זיכוי המקבלים מוטב, לעובד או זכאי לעובד יינתן לא (ד)
". מזכה מעבודה הכנסתו לגבי בו חייב שהעובד המס סכום

הרצוג חיים

המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר

וייס שבח


