
(תיקון) הכנסה מס פקודת
מס' 31 לשנת תש"ח  1948

לאמור: בזה מחוקקת הזמנית המדינה מועצת

1. בפקודה זו יהא לכל מונח אותו מובן שיש לו בפקודת מס ההכנסה, 1947,פירוש
מגופו אחרת כוונה נובעת כן אם אלא העיקרית'/ "הפקודה להלן שתיקרא

ענין. של

חיקו!
(ב) (1) 5 סעיף

אחוזים" עשרה על "עולה המלים יבואו העיקרית לפקודה (וו) (ב) (1)5 בסעיף .2

אחוזים". עשר חמישה על "עולה המלים במקום

תיקון
(ו) (1) 5 סעיף

ההכנסה מם "נציב הבאות: המלים יתוספו העיקרית לפקודה 0) (1) 5 לסעיף .3

דומים) ותשלומים הבנין בהוצאות השתתפות (דמי שפרמיה להתיר רשאי יהא
יקבע שהנציב אחרת תקופה לכל או השכירות חוזה לתקופת כהכנסה תחולק

אותה".

ביטול סעיף
(3) ,(2) 0

והמלים בטלים,  העיקרית לפקודה 6 מסעיף ו(3) (2) הקטנים הסעיפים .4

ימחקו. (1) 6 בסעיף המופיעות "(2) קטן סעיף של לקביעותיו כפיפות "מתוך

ביטו5
8(א) סעיף

בטלה.  העיקרית לפקודה 8 מסעיף (א) פיסקה .5

החלפת
(ז) 8 סעיף

סכומים "(ז) הבאה: בפיסקה תוחלף העיקרית לפקודה 8 מסעיף (ז) פיסקה .6

של סדיר בשרות קונסולריים ולפקידים דיפלומטיים לנציגים המשתלמים
שאותה במידה הרשמי, בתפקידם שרותיהם בעד או משרותיהם בעד זרה מדינה

ישראל". למדינת כאלה פיטורים גומלת זרה מדינה

ביטול
8(ח) סעיף

בטלה.  העיקרית לפקודה 8 מסעיף (ח) פיסקה .7

החלפת
(כ) 8 סעיף

8. פיסקה (כ) מסעיף 8 לפקודה העיקרית תוחלף בפיסקה הבאה: "(כ) רווחיו
במידה זו, לפקודה 20 בסעיף כמוגדרים ישראל, תושב שאינו ספינות בעל של
הספינות בעל משתייך שאליה המדינה בין בהסכם נקבעו כאלה שפיטורים

ישראל". מדינת ובין

תיקון סעיף
(ט) (1) 11

"המכיל המלים ימחקו העיקרית לפקודה (1) 11 מסעיף (ט) פיסקה של ברישא .9
מכונות".  של הפעלתן לצורך בעיקרו, או בכללו ומשמש, 

14 סעיף הבא:החלפת בסעיף יוחלף העיקרית לפקודה 14 סעיף .10

במקרה "ניכוי
של תושב ישראל

במשך בישראל היושב יחיד של במס החייבת הכנסתו בבירור .14
וחמישים מאתים של ניכוי יותר השומה, לשנת הקודמת השנה
 לירות".

תיקו!
(1) 15 סעיף

הבא: המגביל בתנאי יוחלף העיקרית לפקודה (1)15 בסעיף המגביל התנאי .11
במס החייבת הכנסתו כי השומה לפקיד המוכיח יחיד של שבמקרה "בתנאי
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תיקון
סעיף 15 (2)

ניכוי יותר עבודה, או יד משלוח מקצוע, מלאכה' מכל אשתו של הכנסה כוללת
לירות". 100 מאשר יותר לא אולם אשתו, של זו הכנסה בסכום נוסף

וחמש שבעים של ניכוי "יותר המלים יבואו העיקרית לפקודה (2) 15 בסעיף .12

אחד, ילד בגין פונט ארבעים של ניכוי "יותר המלים במקום ילד" לכל לירות
שלושים פונט בגין ילד שני, עשרים פונט בגין ילד שלישי ועשרה פונטים
במקום לירות" וחמש "שבעים המלים יבואו המגביל ובתנאי רביעי", ילד בגין

פונט". "המשים המלים

תיקון
(3) 15 סעיף

לירות" "מאה המלים יבואו העיקרית לפקודה (3) 15 סעיף של האחרונה בשורה .13

פונט". "המשים המלים במקום

תוספת
(5) 15 סעיף

הבא: הקטן הסעיף יתוסף העיקרית לפקודה 15 לסעיף .14

(1) קטן סעיף לפי לניכוי הזכאי יחיד של במם החייבת הכנסתו בבירור (5)"
או (2) דלעיל או לפי שניהם, ואשר מוכיח לפקיד השומה כי בשנה הקודמת
באחד או אשתו, בהורי או בהוריו תמך הוא ממנה, חלק בכל או השומה, לשנת
ההוצאות ניכוי יותר עצמם, את לקיים יכולת נטולי בהיותם מהם, אחדים או

 מאשר יותר לא אולם זו' לתמיכה הוציא שהוא
אחד באדם תמך הוא אם לירות 50

אנשים בשני תמך הוא אם לירות 75
אנשים בשלושה תמך הוא אם לירות 100

אנשים". בארבעה תמך הוא אם לירות 125

הבאים:תיקון סעיף 16 השינויים יחולו העיקרית לפקודה 16 בסעיף .15

."(1)" הסימן יוכנס הסעיף בראשית (א)
(ב) בסעיף הקטן (1) תתוסף הפיסקה הבאה אחרי פיסקה (ב):

לקרן תרומה '(1948 באפריל 1) תש"ח ב' אדר כ"א אחרי תרם, "(ג)
שאותם סעד, או תרבות תורה' של למוסד או צבורי למוסד לאומית'

ההכנסה," מס נציב אישר
הבא: הקטן הסעיף יתוסף (1) הקטן הסעיף אחרי (ג)

במס החייב רשאי (ג), פיסקה (1) קטן בסעיף הנזכרות תרומות (2)',
אלא ,(1) קטן סעיף במסגרת לא בחירתו, לפי ניכויין, את לתבוע
מחצית על יעלה לא זה קטן סעיף לפי שהניכוי בתנאי נפרד, באופן
החייבת מהכנסתו אחוזים חמישה על יעלה ולא האלה התרומות סכום
ו15". 14 ובסעיפים זה בסעיף הנקובים הניכויים שייעשו לפני במס

סעיפים הוספת
16ב 10א,

16. אחרי סעיף 16 לפקודה העיקרית יתוספו הסעיפים הבאים:
"הקפאת ערך

הניכויים

על הסכומים ניכוי הותר אילו במס, החייבת ההכנסה אם א. 16

פי הסעיפים 14, 15 ו16, היתה עולה על 1200 לירות,
ההכנסה על המם יוטל אלא מההכנסה' זה ניכוי יותר לא
 בין בהפרש יוקטן המס סכום אולם הזה' הניכוי בלי

חייבת הכנסה על דידן, במקרה מוטל, שהיה המס (א)

פי על הניכויים סכום בצירוף לירות 1200 של במם
ובין ו16; 15 ,14 הסעיפים
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חייבת הכנסה על דידן, במקרה מוטל, שהיה המם (ב)
לירות. 1200 של במס

חרוטות ניכויי
במקרה של חברות

באופן בה מעונין ושהציבור פרטית חברה שאינה חברה, ב. 16

באפריל 1) תש"ח ב' אדר כ"א אחרי תרמה, אשר ממשי,
למוסד או ציבורי למוסד לאומית, לקרן תרומה ,(1948
ההכנסה, מם נציב אישר שאותם סעד, או תרבות תורה, של
התרומות מחצית במס החייבת מהכנסתה לנכות רשאית
אחוזים חמישה על יעלה לא זה שניכוי בתנאי האלה,

מהכנסתה החייבת במס".

תיקון
(א) 19 סעיף

הבא: המגביל התנאי יתוסף העיקרית לפקודה (א) 19 לסעיף .17

שנת בתוך שהיא תקופה איזו במשך למעשה הפסיקה החברה שאם "בתנאי
לא ביטוח, סוג שהוא באיזה בישראל עסקיה את שלפניה השנה או השומה

הביטוח". סוג לאותו לסיכונים קרן תנוכה

20 סעיף הבא:החלפת בסעיף יוחלף העיקרית לפקודה 29 סעיף .18

המס "שיעור
יחיד 565'

להבדיל  אדם כל של במם החייבת ההכנסה על המם .29
ויושם מלחמתית, והוספה יסודי ממס מורכב יהא  מחברה

הבאים: השיעורים לפי

יסודי מלחמתיתמס הוספת

הראשונות הלירות 300 מן לירה כל על
הבאות הלירות 300 מן לירה כל על
הבאות הלירות 300 מן לירה כל על
הבאות הלירות 300 מן לירה כל על
הבאות הלירות 300 מן לירה כל על
הבאות הלירות 300 מן לירה כל על
הבאות הלירות 300 מן לירה כל על

השאר מן לירה כל על

מיל 100

" 150

,, 200

" 250

" 350

" 400

" 450

,, 500

מיל 
" 50

" 100

" 150

" 200

" 250

,, 250

" 250

לא ואף (1) 15 סעיף לפי לניכוי זכאי אינו אדם שאם בתנאי
ההוספה של השיעורים יהיו זו, לפקודה (2)15 סעיף לפי

המלחמתית:
מיל 50 במקום מיל 75

מיל 100 במקום מיל 150

מיל 150 במקום מיל 225

מיל". 200 במקום מיל 250

515' תקפם
שונים סעיפים

8.4.48 מיום ע"ר

מס וצו בתקפם, יעמדו העיקרית לפקודה ו48 42 ,(8) 31 ,(7) 31 הסעיפים .19

בטל.  1948 ההכנסה,
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תיקון
(2) 55 סעיף

הבאה: הפיסקה תתוסף העיקרית לפקודה (2)55 בסעיף .20
"(ג) לקבל זמנית את הדיןוחשבון ולערוך שומה זמנית בהתאם לדיןוחשבון,
לפי אדם אותו של הכנסתו סכום את כן אחרי לקבוע בזכותו לפגוע בלי

(ב)". פיסקה

הבא:הוספת סעיף 74א הסעיף יתוסף העיקרית לפקודה 74 סעיף אחרי .21

זקיפה "דחית
והחזרה של מם

תש"י בטבת י"א יום עד לדחות רשאי ההכנסה מס נציב א. 74

או 33 ,32 הסעיפים לפי מס זקיפת כל (1949 בדצמבר 31)
זו". לפקודה 68 סעיף לפי מס החזרת וכל 74

שחרור מתשלום
במקרים מם
מיוחדים

לעומת 1948/49 השומה בשנת ירדה במס החייב יחיד של הכנסתו אם (א) .22
הכנסתו בשנת השומה 1947/48 ,ונציב מם ההכנסה משוכנע שהירידה באה
ושהטלת ,1948 בשנת בארץ קיימים שהיו המיוחדים מהתנאים כתוצאה
מם לפי פקודת מם ההכנסה או גבית המס במלואו היתה גורמת לחייב
מס מתשלום אותו לשחרר ההכנסה מס נציב רשאי רציני' סבל במם

ממנו. חלק כל או 1948/49 השומה לשנת הכנסה
ועדה של המלצה פי על זה סעיף לפי בסמכותו ישתמש ההכנסה מס נציב (ב)

לזמן. מזמן ימנה האוצר ששר

אולםחחו5ה שלאחריה, שומה שנת כל ועל 1948/49 השומה שנת על תחול זו פקודה .23
שנת על רק תחול זו לפקודה 18 בסעיף המפורטת המלחמתית ההוספה

.1948/49 השומה

1948".שם  תש"ח (תיקון), הכנסה מם "פקודת בשם תיקרא זו פקודה .24

(1948 בספטמבר 16) תש"ח באלול י"ב

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

פליכס רוזנבליט
המשפטים שר

קפלן אליעזר
האוצר שר


