
* (מס'19),תשל"ג1973 הכנסה מס פקודת לתיקון חוק
9 סעיף שירותתיקון בת "וכן יבוא בסופו הפקודה),  (להלן מסהכנסה1 לפקודת בסעיף9(17) ,1

שמשך ובלבד תשי"ג1953",2 לאומי, שירות בחוק כמשמעותו לאומי שירות שסיימה
סדיר", בשירות מחייל יותר השתכרה לא שירותה תקופת

סעיף35א יבוא:הוספת. לפקודה 35 סעיף אחרי .2

בעד "זיכוי
ריפוי הוצאות

מיוחדות

ששילם ישראל, תושב יחיד של החייבת הכנסתו בחישוב (א) 35א.
זכאי הוא שבעדו משפחתו בן של או שלו רפואי טיפול בעד המס, בשנת
מסך 12.5% על העולים סכומים ,40 או 37 סעיפים פי על ממס לניכוי
בסעיפים המפורטים הסכומים ניבוי לאחר שנה, באותה הכנסותיו כל
מהסכומים חלק מאותו של35% בשיעור ממס ניכוי לו יותר ,29 עד 17
ועדה אם העודף), הסכום  (להלן כאמור על12.5% העולה ששילם
אישרה זה, לענין אותה קבע האוצר וששר חיקוק לפי שהוקמה רפואית,
לענין שקבע הוצאות בשל זיכוי יותר שלא ובלבד חיוני, היה שהטיפול

בתקנות. האוצר שר זה
,(5)9 סעיף לפי פטור (א) קטן בסעיף כאמור יחיד קיבל (ב)

העודף." מהסכום הפטור הסכום יופחת

40 סעיף תיקון לפקודה 40 בסעיף . 3
יבוא: ואחריו "(א)" יסומן (3) בפסקה האמור (א), קטן בסעיף (1)

האישית מיגיעתה הכנסה היתה ולאשה בנפרד החיים הורים "(ב)
הנמצאים ילדיה בשל זכאית, האשה תהא מעבודה, או במשלחיד או בעסק
משנה בפסקת כאמור (1) פסקה לפי הניכוי של היחסי לחלק בנוסף אצלה,

יותר: הגדול הסכום לפי אלה, משני לאחד (א),

כאמור (2) פסקה לפי לה המגיע היחסי החלק ניכוי (1)
(א); משנה בפסקת

של כסכום כאמור, האישית מיגיעתה מהכנסתה ניכוי (2)
כל בשל לירות 150 ושל הראשון הילד בשל לירות 1,260

והרביעי."; השלישי השני, מהילדים אחד

בשירות בת לו שהיתה מי לגבי הדין "הוא יבוא בסופו (ב), קטן בסעיף (2)
השתכרה שלא ובלבד תשי"ג1953, לאומי, שירות בחוק כמשמעותו לאומי

סדיר". בשירות מחייל יותר

45א סעיף המזכהתיקון מההכנסה על5% "או יבוא לירות" על900 "העולה אחרי לפקודה 45א כסעיף . 4
יותר"* הגדול הסכום לפי ,47 בסעיף כמשמעותה

 תשל"ג, ,1048 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1973 ביולי 23) תשל''ג בתמוז כ"ג בכנסתביום נתקבל *
. 192 עמ'

. 120 עמ' חדש6, נוסח ישראל, מדינת דיני 1
. 163 עמ' תשי'"ג, 2ס"ח



: יבוא לפקודה 47 סעיף במקום . 547 סעיף החלפת

תשלומים "גיבוי
תגמולים בעד

קצבה או

 זה בסעיף (א) . . 47

ניכוי לאחר יחיד, של הכנסתו כל סך  מזכה" "הכנסה (1)
של לסכום עד , 29 עד 17 בסעיפים המפורטים הסכומים

תובא שלו העבודה שהכנסת ובלבד לשנה, לירות 30, 000

; תחילה בחשבון

לקצבה, לתגמולים, קופה או קרן  גמל" "קופת (2)
קופה וכן , באלה כיוצא אחרת למטרה או לחופשה , לפיצויים

אותן אישר שהנציב גמל, קופות של להשקעות מרכזית
עוד וכל , בתקנות שנקבעו לכללים בהתאם זו פקודה לענין

שמנהלת קופה או קרן למעט לתקנות, בהתאם מתנהלות הן
. פיצויים או קצבה , תגמולים למטרת שלא ביטוח חברת אותן

או תגמולים בעד גמל לקופת סכומים שילם מס שבשנת יחיד (ב)
יעלה לא שהניכוי ובלבד ששילם הסכומים ניכוי לו יותר , לטובתו קצבה

על

אם ואולם עבודה: הכנסת שאיננה המזכה מהכנסתו 7% (1)

12% על עולה ששילם והסכום בלבד קצבה בעד שילם

, כאמור 12% על העולה החלק בשל , לו יותר כאמור, מהכנסתו
; הכנסה מאותה ל4% עד נוסף ניכוי

ושלגביה עבודה הכנסת שהיא המזכה מהכנסתו 5% (2)

לקצבה או לתגמולים גמל לקופת בעדו שילם לא המעביד

. חוזה או דין פי על לקצבה בשלה זכאי איננו והוא

לצורך בחשבון יובא לא (ב) קטן סעיף לפי שנוכה סכום (ג)
. 45א סעיף

לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור , האוצר שר (ד)
של מסויים לסוג (ב) קטן בסעיף מהאמורים גבוהים בשיעורים ניכויים

". שיקבע ובסייגים ובתנאים בניאדם

ספיר פנחס

האוצר שר

קציר אפריט
המדינה נשיא

מאיר גולדה

הממשלה ראש


