
* התשמ"א1981 (מסי44), הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

3 סעיף תיקון הפקודה)  (להלן הכנסה1 מס לפקודת 3 בסעיף . 1

: יבוא (ה) קטן סעיף אחרי (1)

העולים עובדו, בשביל לתגמולים גמל לקופת מעביד ששילם סכומים "(ה1)
תקרת של השניםעשר מהחלק או העובד של ממשכורתו 5% על בחודש
עבודה כהכנסת יראום הנמוך, לפי ,47 בסעיף כמשמעותה המזכה ההכנסה

; הגמל." לקופת ששולמו בעת העובד של

: יבוא (ז) קטן סעיף במקום (2)

בסעיף כמשמעותו ציבורי מוסד היה המס שבשנת אדם בני חבר "(ז)
פטורה היתה הכנסתו שכל או רווחים קבלת לשם היה לא שעיסוקו או ,(2)9
זכות ללא ,100% של בשיעור במס שלהלן הסכומים על חייב יהיה ממס,

; כלשהם לקיזוז או לניכוי לפטור,
31 סעיף פי על בתקנות המפורטות למטרות שהוציא סכומים (1)
הסכומים על עולים או בניכוי מותרים אינם תקנות אותן לפי אשר

; בניכוי המותרים

;(11)32 סעיף לפי בניכוי, מותרים ושאינם שהוציא סכומים . (2) ,
הסכומים על והעולים לפיצויים גמל לקופת ששילם סכומים (3)

ממס." פטור היה אילולא בניכוי לו מותרים שהיו

9 סעיף תיקון לפקודה 9 בסעיף ,2

; 3(ה1)" סעיף פי על במס שחוייבו כספים 'יוכן יבוא בסופה ,(17) בפסקה (1)

: יבוא (ב) (20) פסקה במקום (2)

בשווי ממחיריהן, הנחות או ממעבידו במפעל עובד שקיבל ארוחות "(ב)
בתחום סופקו שהארוחות ובלבד לשנה, שקלים 1,380 על עולה שאינו כולל

 זה לענין ''מפעל", ; המעביד של המפעל
ייצו פעילות היא המס בשנת פעילותו שעיקר תעשייתי מפעל (1)

;2 התשכ"ט1969 (מסים), התעשייה עידוד בחוק כמשמעותה רית
חקלאית, תוצרת לייצור בעיקר המס בשנת המשמש חקלאי משק (2)

; חיים ובעלי צמחים לרבות
בית אוכל, בית הארחה, בית מרגוע, בית פנסיון, מלון, בית (3)

חולים." בית או מחסה בית אבות,

סעיף16ב תיקון
"לסכום יבוא שנקבע" תביעות מסוג תביעה "לסכום במקום לפקודה, 16ב בסעיף ,3
י שנקבעו". תביעות או חובות מסוגי תביעה או חוב

בה''ח1487, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בינואר1981); 28) התשמ"א בשבט כ"ג ביום נכנסת נתקבל *
.30 עמ' התשמ''א, .

.69 עמ' ;18 עמ' התשמ"א, ס"ח עמ'120; ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
עמ'103. התש"ם, עמ'232; התשכ"ט, ס''ח 2



 לפקודה 64א בסעיף .4

 ברישה (א), קטן בסעיף (1)
התאג לאחר חדשים שלושה תוך "או יבוא פלונית" מס "שנת אחרי (1)

הענין"; לפי הכל דותה,
שהוא החבר "של יבוא בבקשה" שציינה מחבריה אחד "של במקום (2)
שהחברה החבר של או בחברה ברווחים ביותר הגדול לחלק הזכות בעל
ביותר והגדולים השווים לחלקים הזכויות מבעלי אחד שהוא בבקשתה ציינה

; בה" ברווחים

: יבוא (א) קטן סעיף אחרי (2)
בסעיף כאמור תנאי בנישום להתקיים חדל המס שנת בתוך אם "(א1)
הודיעה ושעליו בו מתקיים כאמור שתנאי אחר חבר הנישום יהא (א), קטן
הודיעה לא ; שנה לאותה 131 סעיף פי על הדו"ח הגשת עם יחד החברה
להחלת הזכאית משפחתית חברה להיות החברה תחדל כאמור, החברה

; זכאית)." משפחתית חברה  (להלן (א) קטן סעיף הוראות

: יבוא (ב) קטן סעיף במקום (3)

למועד עד השומה, לפקיד להודיע רשאית זכאית משפחתית חברה (1) "(ב)
להיחשב מבקשתה בה חוזרת שהיא ,131 סעיף פי על הדו"ח להגשת
משהו ; הדו"ח מתייחס שאליה המס לשנת זכאית משפחתית כחברה
זכאית, משפחתית חברה להיות תחדל כאמור משפחתית חברה דיעה
המעסיקים מס את האמור, הדו"ח להגשת במועד לשלם, חייבת ותהא
מעסיקים, מס לחוק 4 בסעיף האמור אף על שיראוהו, שנה, לאותה
בו. חייב שהמעסיק ניכוי ולא הכנסה מס היה כאילו ,8 התשל"ה1975
לשוב תוכל לא זכאית, משפחתית חברה להיות שחדלה חברה (2)
שבה מהשנה מס שנות שלוש תום לפני זכאית חברה להיות ולבקש

זכאית." להיות חדלה

64א סעיף תיקון

כולם "הסכומים, יבוא ההכנסה" תקרות "סכומי במקום לפקודה, 120ב(4) בסעיף . 5

מקצתם". או
120ב סעיף תיקון

 ובו "(א)" יסומן לפקודה 132א בסעיף האמור (א) .6

הראשון החודש תום "עד יבוא באפריל" 30 "עד במקום ,(1) בפסקה (1)
; המס" שנת תום שלאחר

תום שלאחר השני "בחודש יבוא מאי" "בחודש במקום ,(2) בפסקה (2)
; המס" שנת

תום שלאחר השלישי "בחודש יבוא יוני" "בחודש במקום ,(3) בפסקה (3)
המס". שנת

: יבוא האמור (א) קטן סעיף אחרי (ב)
תום זה סעיף לענין יבוא מיוחדת, שומה תקופת לו שיש מי לגבי "(ב)

המס." שנת תום במקום המיוחדת השומה תקופת

132א סעיף תיקון

.118 עמ' התשל"ה, 3ס"ח



מעיף161 תיקון לפקודה בסעיף161(א) .7
; יימחקו  או" מניות על "דיבידנד המלים בפסקה(3), (1)

: יבוא (3) פסקה אחרי (2)
על דיבידנד ישראל לתושב המשלם ישראל תושב אדם בני חבר "(3א)

אלה: בשיעורים במקור מס ינכה מניות,
לחבר שמשתלם או בבורסה הנסחרות מניות על דיבידנד לגבי א.

;35% אדם בני
למעט דין, כל לפי מוגבל מס שיעור לו שנקבע דיבידנד לגבי ב.

; שנקבע השיעור לפי  סעיף125ב לפי שנקבע השיעור
".45% אחר דיבידנד לגבי ג.

סעיף179 אחתתיקון כל "לגבי יבוא נישומים" של שונים סוגים "לגבי לפני לפקודה, בסעיף179 .8
או". המס שנת מהמקדמותבתוך

סעיף181נ תיקון לפקודה 181ב(א) בסעיף .9

; להלן" "כמפורט יבוא "של50%" במקום (1)
: יבוא בסופו (2)

; 100% עליו חל 3(ז) שסעיף אדם בני חבר (1)"
."50% אחר אדם בני חבר (2)

ותחולה באוגוסט1978).תחילה התשל"ח(22 באב י"ט מיום 3 סעיף של תחילתו (א) . 10

באישור לקבוע, האוצר שר רשאי אולם המס1981, משנת 5 סעיף של תחולתו (ב)
כ"ה מיום יתואמו הקיצבה נקודות או הזיכוי נקודות סכומי כי הכנסת, של הכספים ועדת

בינואר1981). 1) התשמ"א בטבת
ואילך. המס1980 לשנת שיוגשו דו"חות על יחול 6 סעיף (ג)

המס1981. משנת זה חוק הוראות יתר של תחולתם (ד)

נבון יצחק
המדינה נשיא

ן גי ב מנחם
הממשלה ראש

בגין מנחם
האוצר שר


