
התשנ"ג1993* ,(92 מס' (תיקון הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

121א סעיף תיקון הפקודה)  (להלן הכנסה1 מס לפקודת 121א(א) בסעיף .1
:"5. 0%" יבוא "4. 3%" במקום ,(1) כפסקה (1)

?"3. 3%" יבוא "3. 4%" במקום ,(2) בפסקה (2)

;"1. 9%" יבוא "2. 5%" במקום ,(3) בפסקה (3)

יבוא: (4) פסקה כמקום (4)

שקלים 97,440 עד חדשים שקלים מ62,761 היא החייבת הכנסתו אם (4)"
". 1.0%  חדשים

ואילך.תחולה 1993 המס בשנת 1 סעיף של תחולתו . 2

מעבר הוראות
ממוצע לחישוב
של ולתיאום
הזיכוי נקודת

 כאילו לפקודה 121א(א) סעיף את יקראו 1993 המס בשנת (א) . 3

;"4. 82%" נאמר ''5. 0%" במקום ,(1) בפסקה (1)

;"3. 32%" נאמר "3. 3%" במקום ,(2) בפסקה (2)

;"2. 04%" נאמר "1. 9%" במקום ,(3) בפסקה (3)

;"1. 1%" נאמר "1. 0%" במקום ,(4) בפסקה (4)

נאמר: (4) פסקה אחרי (5)

שקלים 131,280 עד חדשים שקלים מ97,441 היא החייבת הכנסתו אם (5)"
". 0.42%  חדשים

נקודת של מהסכום התשנ"ג21992, שעה), (הוראת הכנסה מס חוק להוראות בכפוף (ב)
שקלים עשר שנים יופחתו , 1993 המס בשנת לראשונה לפקודה ב(ב) סעיף120 לפי שיתואם הזיכוי
לראשונה תשולם שבו מהמועד המדד עליית שיעור לפי יחושב המתואם הסכום זה, לענין חדשים;
כאמור, הזיכוי נקודת תתואם שבו החודש תום עד 1993 המס בשנת במשק לשכירים יוקר תוספת

לפקודה. 33א סעיף לענין הזיכוי נקודת כסכום ייחשב המתקבל והסכום

120ב סעיף לפי הזיכוי נקודת סכום יתואם 1994 בינואר וב1 1993 המס בשנת (ג)
(ב). קטן סעיף לפי הזיכוי נקודת תואמה שבו מהמועד המדד עליית שיעור לפי לפקודה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר

מיום ,2156 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק :הצעת (1993 בפברואר 9) התשנ"ג בשבט י"ח ביום בכנסת נתקבל *
.48 עמ' ,(1993 בינואר 18) התשנ"ג בטבת כ"ה

.6 עמ' התשנ"ג, ס''ח 1120 עמי ,6 חדש נוסח ישיאל, מדינת דיני 1
22. עמי התשנ"ג, ס"ח 2






