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 הכנסה1 מס בפקודת ו.
סגן "וכן יבוא שומה" פקיד עוזר "לרבות במקום שומה", "פקיד בהגדרה ,1 בסעיף (1)

פקיד סגן "של יבוא שומה," פקיד של "מינוים ואחרי שומה" פקיד עוזר שומה, פקיד
שומה,";

* התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשס"ה (22 בנובמבר 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה  82, מיום כ"ה בטבת התשס"ד (19 בינואר 2004), עמ' 344.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ד, עמ' 441.



(2) בסעיף 1 1(ג), בסופו יבוא "ובלבד שאם הוא זכאי לזיכוי באמור וכן לזיכוי לפי
מהם"; באחד לבחור בידו הברירה (ב), קטן סעיף הוראות

 אלה," סעיפים לפי עבירות בשל כופר ששילם "או המילים 119א(ג1), בסעיף (3)

יימחקו;

(4) בסעיף 145ב(ר), המילים "כהגדרתו בסעיף (130)(2),"  יימחקו, ובסופו יבוא
וגובה שומה פקיר עוזר שומה, פקיר סגן למעט  שומה" "פקיד זה, קטן סעיף "לענין

ראשי",

שקלים 5,000 של קנס "או במקום (ב), קטן ובסעיף (א) קטן בסעיף 215א, בסעיף (5)

חדשים." יבוא "או קנס באמור בסעיף 61 (א) (3) לחוק העונשין, ופי אחד וחצי מסכום
בו." שנתחייב המס

התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני ישראל כלכלת להבראת התכנית בחוק .2

 התשס"ג22003 ו2004), 2003 הכספים לשנות הכלכלית והמדיניות
או שהופקה כאמור הכנסה "לרבות יבוא בסופה "הכנסה", בהגדרה 44(א), בסעיף (1)

האמורה"; לפקודה 3א בסעיף כהגדרתו באזור שנצמחה
יבוא: (1) פסקה אחרי ,80 בסעיף (2)

לקופת תשלומים בשל הענין, לפי ממנו, הפטור או במס החיוב ההכנסה, "(1א)
ו45א 9(7א) (ה3), (ה1), 3(ה), סעיפים הוראות לפי הקובעת, התקופה בעד גמל

הכנסה;", מס לפקודת
יבוא: 80 סעיף אחרי (3)

"הרחבת תחולת 80א. במהלך כל התקופה שבה הופחתה משכורתו של עובד
להגדרה (6) עד (1) בפסקאות מנוי שאינו מעביד אצל עובד שהוא 80 סעיף
ו80(1א), (1)80 סעיף הוראות לגביו יחולו ,75 שבסעיף "מעביד"

אלה: כל בו שמתקיימים ובלבד
באייר כ' מיום ימים 90 בתוך הופחתה משכורתו (1)

;(2003 במאי 22) התשס"ג
(9)32 בסעיף כהגדרתו שליטה" "בעל אינו העובד (2)

הכנסה." מס לפקודת

חוק תיקון
להבראת התכנית
ישראל כלכלת

7 מסי 

כ' ביום זה לחוק (2)1 בסעיף כנוסחו הכנסה מס לפקודת ו(ג) ו סעיף של תחילתו (א) .3
.(2005 בינואר 1) התשס"ה בטבת

(תיקוני ישראל כלכלת להבראת התכנית לחוק ו80א 80 סעיפים של תחילתם (ב)
התשס"ג ו2004), 2003 הכספים לשנות הכלכלית והמדיניות התקציב יערי להשגת חקיקה

.(2003 ביוני (ו התשס"ג בסיון א' ביום זה לחוק (3)2 ובסעיף (2)2 בסעיף כנוסחם ,2003

תחילה

שרון אריאל
הממשלה ראש

נתניהו בנימין
האוצר שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 386: התשס"ד, עמ' 147.


