
התשנ"ה1995* ,(15 מס' (תיקון מקביל מס חוק

2 סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן 1 התשל"ג1973 מקביל, מס לחוק 2 בסעיף .1
(ו) בפרט כאמור מלא "בשיעור יבוא "4.95% של "בשיעור במקום (א), קטן בסעיף (1)
ב' בטור (1) בפרט כאמור מופחת "בשיעור יבוא "2.930/0" ובמקום א'" בלוח ב' בטור

א'"; בלוח

(2) בפרט כאמור מלא ''בשיעור יבוא "4.95 של "בשיעור במקום (ב), קטן בסעיף (2)
א'"; בלוח ב' בטור

כאמור מלא "בשיעור יבוא מהכנסתו" 4.95% של "בשיעור במקום (ג), קטן בסעיף (3)

על עולה שאינו ההכנסה חלק שעל ובלבד מהכנסתו, א' בלוח ב' בטור (2) בפרט

המס שיעור יהיה הביטוח, לחוק וא בסעיף כמשמעותו הממוצע, השכר מחצית
א'."; בלוח ב' בטור (2) בפרט כאמור מופחת בשיעור המקביל

יבוא; (ד) קטן סעיף אחרי (4)

באחוזים יופחתו (א) קטן סעיף לפי החלים המקביל המס שיעורי "(דו)
לפי החלים המקביל המס ושיעורי א', בלוח ג' בטור ו בפרט כנקוב מההכנסה

ג' בטור (2) בפרט כנקוב מההכנסה באחוזים יופחתו ו(ג) (ב) קטנים סעיפים
א'. בלוח

מעביד על החל המקביל המס שיעור יופחת (א), קטן סעיף הוראות אף על (ד2)
,1 בפרט האמורים השיעורים במקום ב0.3% זה, חוק לפי בית במשק עובד של

א'. בלוח ג' בטור

אוצר ישלם (דו), קטן סעיף הוראות לפי המקביל המס שיעורי הופחתו (ד3)
 (להלן אלה שניים של לצירופם השווה סכום חודש, מדי למוסד, המדינה

המקביל): המס שיפוי

המוסד שגבה המקביל המס תקבולי בל מסך ל64.86% השווה סכום (ו)
השיפוי; מחושב שלגביו בחודש ממעבידים,

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביולי1995); התשנ'ה(25 בתמוז כ"ז ביום בכנסת נתקבל .
413 עמ' במרס1995), 27) התשנ'ה ב' באדר כ"ה מיום ,2388

עמ'81. התשנ''ה ;88 עמ' התשל''ג, ס"ח 1



המוסד שגבה המקביל המס תקבולי כל מסך ל65.13% השווה סכום (2)
השיפוי. מחושב שלגביו בחודש עצמאיים, מעובדים

המחוייבים, בשינויים יחולו הביטוח, לחוק (ה) עד 159ב(ב) סעיף הוראות (ד4)
(ד3)." קטן סעיף לפי בתשלומם חייב המדינה שאוצר סכומים לענין

יבוא: העיקרי לחוק התוספת אחרי א'2. לוח הוספת

א' "לוח

א' טור

ב' טור
אחוזים סה'כ
מההכנסה

ג' טור
ההפחתה

המקביל במס

ד טור
לאחר מההכנסה האחוזים
המקביל המס הפחתת

פרט
החייב סוג
בתשלום

שיעור שיעור
מופחת מלא

שיעור שיעור
מופחת מלא

שיעור שיעור
מופחת מלא

2.93מעבידו 4.951.15 1.951.78 3.00

עצמאי2 עובד
שמעבידו ועובד

בתשלום חייב 2.40אינו 4.950.95 1.951.45 3.00

בסעיף ,2 התשב"ח1968 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 159ב בסעיף (א) .3
 (א) קטן

;"76.12%" יבוא "49.8742% במקום 0)

יבוא"76.910/0"; "42.8689%" במקום (2)

יימחקו.  התשל"ג1973" מקביל, מס חוק הוראות "ולפי המלים בסיפה, (3)

לפי יתוקן ,3 התשנ"ה1995 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 339(א) סעיף (ב)
(א). קטן סעיף

חוק תיקון
 הלאומי הביטוח

107 מס'

והם (1995 בפברואר 1) התשנ"ה א' באדר א' ביום ו2 1 סעיפים של תחילתם (א) .4

ואילך. 1995 פברואר חודש בעד המשתלם המקביל המס על יחולו

.(1995 בינואר 1) התשנ"ה בטבת כ"ט ביום 3 סעיף של תחילתו (ב)

ותחולה תחילה

 4(א) סעיף הוראות אף על .5

לענין ,1995 שנת של ומרס פברואר החודשים בעד המקביל, המס שיעורי (א)
א/ בלוח ג' בטור 2 בפרט באמור ו(ג) 2(ב) סעיף לפי מקביל מס בתשלום החייבים

אחד כל בעד העיקרי, החוק לענין שנקבעו המקביל המס תשלום במועדי יופחתו

שברבעון כך הראשון), הרבעון  (להלן 1995 שנת של ויוני מאי אפריל, מהחודשים
להלן; המפורטים השיעורים יחולו האמור 2 בפרט השיעורים במקום הראשון

;1.58% של מופחת ושיעור 3.25% של מלא שיעור א', בלוח ג' בטור (1)

.0.82% של מופחת ושיעור 1.70% של מלא שיעור א/ בלוח ד' בטור (2)

מעבר הוראות

.372 עמ' התשנ'ה, ;108 עמ' התשכ''ח, ס"ח 2
372. ועמ' 207 עמ' התשנ"ה, ס"ח 3



שווה יהיה 1995 שנת של ומרס פברואר החודשים בעד השיפוי סכום (ו) (ב)

בחודש ממעבידים המוסד שגבה המקביל המס תקבולי כל מסך ל64.86%

המוסד שגבה המקביל המס תקבולי בל סך על ואילו השיפוי, מחושב שלגביו
חייבים אינם שמעבידיהם ומעובדים עצמאיים מעובדים האמורה בתקופה

כלשהוא. שיפוי יינתן לא  בעדם לאומי ביטוח דמי בתשלום

לענין שיחושב הראשון, שברבעון מהחודשים אחד כל בעד השיפוי סכום (2)

שווה יהיה זה, בחוק שתוקן כפי העיקרי לחוק 2(ד3) שבסעיף (2) פסקה
.65. 13% במקום 191. 57% ל

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

נמיר אורה


