
התשנ"ו1996* ,(110 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

יבוא: (6ז) פסקה אחרי הפקודה),  (להלן הכנסהי מס לפקודת 9 בסעיף ו.
מעשה עקב שנתייתם (ילד התגמולים חוק פי על המשתלם ליתום, תגמול "(6ח)

''. 2 התשנה1995 במשפחה), אלימות

9 סעיף תיקון

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום לפקודה, 47א בסעיף . 2

מס בתשלום חייב אינו שמעבידו יחיד לגבי גם יחולו (א) קטן סעיף הוראות "(ב)

הכנסת לגבי בתשלומם חייב והוא בעדו לאומי ביטוח דמי בתשלום או בעדו מקביל
שלו." העבודה

47א סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 75 סעיף אחרי 75א5. סעיף הוספת

חוץ להתקיןעיתונאי רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, שר 75א.
מעבודה חוץ לעיתונאי שיותרו והזיכויים הניכויים בדבר תקנות
לענין האמורה; הכנסתו על שיחול המס שיעור בדבר וכן עיתונאית,

 זה

בישראל, החוץ עיתונאי בהתאגדות הרשום חוץ תושב  חוץ" "עיתונאי
מעבודה והכנסתו עיתונאית, בעבודה לעסוק כדי לישראל שהגיע

חוץ; מתושב מתקבלת עיתונאית

משודרת כתבה או בעיתון עיתונאית כתבה הכנת  עיתונאית "עבודה

כאמור." כתבה בהכנת סיוע או אלקטרוני, המוני תקשורת באמצעי

 לפקודה 120 בסעיף .4

;"400/0" יבוא "300/0" במקום (ג), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ו) קטן סעיף במקום (2)

העזבון, מנהל יורש, לרבות  החוקי' האישי "הנציג זה, סעיף לענין "(ו)
החלטה פי על או דין פי על הרשאי, אדם וכל הנפטר צוואת של לפועל המוציא

העזבון." בנכסי לטפל משפט, בית של

120 סעיף תיקון

יבוא: (2) פסקה במקום לפקודה, 125ב בסעיף .5

מוסד בידי או יחיד בידי ממס פטורה שאינה הכנסה שהוא אחר, דיבידנד על (2)"

64א(א), בסעיף כמשמעותה משפחתית חברה בידי או ,(2)9 בסעיף כהגדרתו ציבורי
".25%  חוץ תושב לחברבניאדם המשתלם דיבידנד ועל

125ב סעיף תיקון

."135" יבוא "131" אחרי לפקודה, 58וא(ג) בסעיף 158א6. סעיף תיקון

"למעט יבוא אחר" דיבידנד "לגבי אחרי (3א)(ב), בפסקה לפקודה, 161(א) בסעיף . 7

126(ב)". סעיף עליו שחל דיבדנד
161 סעיף תיקון

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1996 בפברואר 5) התשנ''ו בשבט ט''ו ביום בכנסת נתקבל *
.194 עמ' ,(1994 בינואר 31) התשנד בטבת יט מיום ,2243

24. עמ' התשנו, סח ;120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני י
.376 עמ' התשנה, ס"ח 2



175 סעיף יבוא:תיקון (ד) ו (ג) קטנים סעיפים במקום לפקודה, 175 בסעיף .8

בו, שליטה בעל שהוא ליחיד שילם הקובעת המס שבשנת חברבניאדם, "(ג)

רגילה חודשית משכורת למעט 18(ב), בסעיף כאמור סכומים ,(9)32 בסעיף כמשמעותו
המקדמות סכום יהיה שליטה), לבעל תשלומים  זה בסעיף (להלן הוצאות והחזר
לבעל התשלומים שולמו אילולא שנה באותה משתלם שהיה כסכום שלו

השליטה.

סעיף פי על ניכה שהוא המס בסכום יוקטן אדם בני חבר של המקדמות סכום (ד)
שליטה. לבעל מתשלומים 164

הנישום על או שעליה המקדמה לסכום יווסף דיבידנד, משפחתית חברה קיבלה (ה)
מסכום 25% של בשיעור סכום קבלתו, לאחר לראשונה לשלם 64א בסעיף כמשמעותו

הדיבידנד."

216ג סעיף יבוא:הוספת לפקודה 216ב סעיף אחרי .9

כדין שלא מאסרייצוג  דינו 236ב1, או 236 סעיפים מהוראות הוראה על העובר 216ג.

שני או ,3 התשל"ז1977 העונשין, לחוק 61(א)(4) בסעיף כאמור קנס או שנה
כאחד." העונשים

סעיף הוספת
ב1 236

יבוא: לפקודה 236ב סעיף אחרי . 10
ב1 236

ללא יייצוג
הרשאה

רשאי הוא כן אם אלא נישומים בייצוג אדם יעסוק לא (א) 236בו.
זו. פקודה לפי נישומים לייצג

יעשה לא זו, פקודה לפי המס יועצי בפנקס רשום שאינו אדם (ב)
כינוי או תואר בכל ישתמש ולא מס, ליועץ יתחזה לא מס, יועץ של פעולה

מס." יועץ שהוא רושם ליצור העשויים

חוק תיקון
 שבח מס

33 מסי

 שבח) מס חוק  (להלן 4 התשכ"ג1963 מקרקעין, שבח מס בחוק . 11

''ולענין במילים המתחילה הסיפה במקום במקרקעין", "זכות בהגדרת ו, בסעיף (ו)
לתקופה ההרשאה ניתנה אם אפילו  ישראל במקרקעי הרשאה "ולענין יבוא זה"

 זה לענין שנים; מעשר הקצרה

לעת; מעת לחדש נהוג שלא מסוג הרשאה למעט  "הרשאה"

ישראל5; מקרקעי בחוקיסוד: כמשמעותם  ישראל" "מקרקעי

זכות כל לפי להגיע החכירה יכולה שאליה המרבית התקופה  לתקופה" "חכירה
או לחוכר הנתונה ברירה זכות מכוח או הסכם מכוח לקרובו או לחוכר שיש

;" בהסכם לקרובו

יבוא: (2) פסקה אחרי ,37 בסעיף (2)

שבו ביום  ישראל במקרקעי בהרשאה שמקורה במקרקעין זכות לגבי "(2א)
מקרקעין." באותם לשימוש הרשאה לראשונה למוכר ניתנה

שבו.'' 2 סעיף לפי "למעט יבוא ."התשמ"או98ו" אחרי 72א, בסעיף (3)

.42 עמ' התשנ"ו, ;226 עמ' התשלז, ס"ח 3
189. עמ' התשנ'ה, ;156 עמ' התשכ"ג, ס"ח 4

56. עמ' התש"ך, ס"ח 5



שמקורה במקרקעין זכות המוכרים כאמור, באגודה חבר וכן חקלאית שיתופית .אגודה 12

הקובע), היום  (להלן זה חוק של תחילתו לאחר הזכות),  (להלן ישראל במקרקעי בהרשאה
אלה: כל שנתקיימו ובלבד הקובע היום לפני שחל הדין עליהם יחול כי לבקש רשאים

הקובע; מהיום שנתיים שעברו לפני נמכרה הזכות (ו)

לאחר במתנה או בירושה אותה שקיבל או הקובע ביום הזכות בעל היה המוכר (2)

הקובע; ביום הזכות בעל שהיה ממי הקובע היום

חקלאית" "קרקע להגדרת (ו) בפסקה כהגדרתה חקלאית בקרקע היא הזכות (3)

התשכ"או96ו6. פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק ו בסעיף

מעבר הוראת

.1996 המס בשנת החל ו111(3), 3 סעיפים למעט זה, חוק של תחולתו (א) . 13

72א סעיף של ותחילתו זה, לחוק 3 בסעיף כנוסחו לפקודה 75א סעיף של תחילתו (ב)

.(1992 בינואר (ו התשנ"ב בטבת כ"ה ביום זה, לחוק (3)11 בסעיף כנוסחו שבח מס לחוק

סעיף של ותחולתו זה לחוק 7 בסעיף כנוסחו לפקודה ו16(א) סעיף של תחולתו (ג)
חוק של פרסומו מועד לאחר ששולם דיבידנד על  זה לחוק 8 בסעיף כנוסחו לפקודה 175(ה)

זה.

ותחולה תחילה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר

וייס שבח
הכנסת ראש יושב


