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 2017–חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה( )תיקון והוראת שעה(, התשע"ז

 

 

הצעת חוק זו נדונה בכנסת  בקריאה הראשונה ביום ט"ז בתמוז התשע"ז 

 (, והועברה לוועדת הכספים.2017ביולי  10)

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –ללא הסתייגויות  –הצעת החוק מוגשת 

 (.2017ביולי  18"ד בתמוז התשע"ז )כהשלישית ביום 

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשולהצעת החוק 

 

 

: חברי הכנסת משה גפני, איל בן ראובן, אורי מקלב, מיקי יוזמים

 איתן ברושירוזנטל, זהבה גלאון, יצחק וקנין, עודד פורר, מיקי לוי, 
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 2017–התשע"זיקוני חקיקה( )תיקון והוראת שעה(, חוק הטבות במס וייעוץ במס )ת

 

  – 3, בסעיף 20151–בחוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה(, התשע"ו .1 3תיקון סעיף 

" יבוא "בשנות המס 2017ו־ 2016בסעיף קטן )ב(, במקום "בשנות המס  (1)  

" יבוא 2017החל במילים "או שנת המס  ", ובמקום הסיפה2018ו־ 2017, 2016

 , לפי העניין.";2018או שנת המס  2017"שנת המס 

" יבוא "בשנות המס 2017ו־ 2016בסעיף קטן )ג(, במקום "בשנות המס  (2)  

 ";2018ו־ 2017, 2016

" יבוא "בשנות המס 2017ו־ 2016בסעיף קטן )ד(, במקום "בשנות המס  (3)  

" יבוא 2017ובמקום הסיפה החל במילים "או שנת המס ", 2018ו־ 2017, 2016

 , לפי העניין.".2018או שנת המס  2017"שנת המס 

 תיקון פקודת

 –מס הכנסה 

 הוראת שעה

כך שבסעיף  2018ו־ 2017תיקרא לגבי שנות המס  2פקודת מס הכנסה .2

 שקלים חדשים".  24,000שקלים חדשים" יבוא " 6,000א()ב(, במקום "3)ב()11

 (.2017בינואר  1תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשע"ז ) .3 תחילה
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 .270"ח התשע"ו, עמ' ס 1
 .695; ס"ח התשע"ז, עמ' 120, עמ' 6דינת ישראל, נוסח חדש מ דיני 2
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–התשע"זקוני חקיקה( )תיקון והוראת שעה(, חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיהצעת ל
 

 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

רוזנטל, מיכל בירן, איל יפעת שאשא ביטון, עודד פורר, חיים ילין, אורלי לוי אבקסיס, מיקי חברי הכנסת 

 בן ראובן, רחל עזריה, איתן ברושי

 

*************************************************************************************** 

 


