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חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( )תיקון(, 
התשע"ד-2014*

בחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב-2012  1 )להלן - החוק 1 תיקון סעיף 6
 העיקרי(, בסעיף 6, בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בכל מקום, במקום "י' בטבת התשע"ה

)1 בינואר 2015(" יבוא "כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(" 

בסעיף 7 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )ב(, במקום "29% 7" יבוא "40% 7";  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

בטבת  י"ט  יום  עד   )2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  שמיום  בתקופה  ")ג( 
32)ג1()1()א( לחוק הביטוח הלאומי,  2015(, ייקרא סעיף  )31 בדצמבר  התשע"ו 
כך שבמקום השיעור הנקוב בו יקראו "22% 7", והסעיף בנוסחו כאמור יחול על 

הקצבות אוצר המדינה המשתלמות בעד אותה תקופה "

בסעיף 8 לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 8

)ב(, במקום הסיפה החל במילים "במקום האחוזים המפורטים בו  בסעיף קטן   )1(
יקראו:" יבוא:

"במקום האחוזים המפורטים בו יקראו:
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אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

בטבת  י"ט  יום  עד   )2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  שמיום  בתקופה  ")ג( 
ג'  י' לחוק הביטוח הלאומי כך: בטור  התשע"ו )31 בדצמבר 2015(, ייקרא לוח 
שכותרתו "אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337)א( ו–340)א(", בכותרת 
המשנה "על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצע", בטור המשנה "לעובד", 

במקום האחוזים המפורטים בו יקראו:

התקבל בכנסת ביום י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 830, מיום ה' בשבט התשע"ד )6 בינואר 2014(, עמ' 220 

ס"ח התשע"ב, עמ' 754   1
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בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא: 4 תיקון סעיף 9

שמיום התקופה  בעד  המשתלמים  ביטוח  דמי  על  יחול  זה,  לחוק  8)ג(  בסעיף   )3(" 
י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( ועד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015( "

תיקון חוק התקציב 
 לשנות הכספים

2013 ו–2014 - מס' 2

בחוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו–2014, התשע"ג-2013  2 - 5 

בסעיף 3)א(, במקום "401,964,956,000" יבוא "401,514,956,000", במקום "283,698,221,000"   )1(
יבוא "283,461,990,000" ובמקום "118,266,735,000" יבוא "118,052,966,000";

בתוספת הראשונה, בטבלה שכותרתה "הצעת התקציב לשנת הכספים 2014",   )2(
בטור שכותרתו "הוצאה" -

בשורה שתחילתה "סך הכל כללי", במקום "401,964,956" יבוא "401,514,956"; )א( 

בשורה שתחילתה "התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה", במקום "315,961,956"  )ב( 
יבוא "315,511,956";

יבוא   "283,698,221" במקום  רגיל",  תקציב  א:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ג( 
;"283,461,990"

במקום  הון",  וחשבון  הפיתוח  תקציב  ב:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ד( 
"118,266,735" יבוא "118,052,966";

יבוא   "283,698,221" במקום  רגיל",  תקציב  א:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ה( 
;"283,461,990"

במקום  הון",  וחשבון  הפיתוח  תקציב  ב:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ו( 
"118,266,735" יבוא "118,052,966";

בהערת השוליים המסומנת ב–*, במקום "401,964,956" יבוא "401,514,956"  )ז( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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תיקון סעיף 9בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא: 4 

שמיום התקופה  בעד  המשתלמים  ביטוח  דמי  על  יחול  זה,  לחוק  8)ג(  בסעיף   )3(" 
י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( ועד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015( "

תיקון חוק התקציב בחוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו–2014, התשע"ג-2013  2 - 5 
 לשנות הכספים
2013 ו–2014 - 

מס' 2
בסעיף 3)א(, במקום "401,964,956,000" יבוא "401,514,956,000", במקום "283,698,221,000"   )1(

יבוא "283,461,990,000" ובמקום "118,266,735,000" יבוא "118,052,966,000";

בתוספת הראשונה, בטבלה שכותרתה "הצעת התקציב לשנת הכספים 2014",   )2(
בטור שכותרתו "הוצאה" -

בשורה שתחילתה "סך הכל כללי", במקום "401,964,956" יבוא "401,514,956"; )א( 

בשורה שתחילתה "התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה", במקום "315,961,956"  )ב( 
יבוא "315,511,956";

יבוא   "283,698,221" במקום  רגיל",  תקציב  א:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ג( 
;"283,461,990"

במקום  הון",  וחשבון  הפיתוח  תקציב  ב:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ד( 
"118,266,735" יבוא "118,052,966";

יבוא   "283,698,221" במקום  רגיל",  תקציב  א:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ה( 
;"283,461,990"

במקום  הון",  וחשבון  הפיתוח  תקציב  ב:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ו( 
"118,266,735" יבוא "118,052,966";

בהערת השוליים המסומנת ב–*, במקום "401,964,956" יבוא "401,514,956"  )ז( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשע"ג, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 238   2
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