
45 מספר

. תש"י1950 הכנסה, מס פקודת לתיקון חוק

,1 1947 הכנסה, מס בפקודת לו שיש המשמעות מונח לכל תהיה זה בחוק .1
כוונה נובעת אם אלא כאחד. הפקודה עם ייקרא זה וחוק "הפקודה", להלן שתיקרא

הענין. של מגופו אחרת

פירושים

: זה סעיף ייווסף לפקודה 10 סעיף אחרי סעיף2. הוספת
10א

בקשר "פטור
לייצוא

לשנת שקדמה בשנה שהושגה או שנתקבלה הכנסה (א) א. 10
מעסק או לארץ, לחוץ סחורות מייצוא 1951/1952 השומה
רשאי מעסקותיו, חלק מהווה לארץ לחוץ סחורות שיצוא
מקצתו. או כולו המס, מתשלום אותה לפטור האוצר שר
והתנ הפטור שיעורי ייקבעו בו בצו ייעשה הפטור (ב)
לגבי ואם כלל בדרך סחורות לגבי אם להענקתו, אים

סחורות". של מסויימים סוגים

רווחי מס ניכוי ייתר לא 1950/1951 השומה בשנת במס החייבת ההכנסה בחישוב .3
לפקודה. (י) (1) 11 בסעיף כאמור חברות

של זמני ביטול
11(1)(י) סעיף

: כך יתוקן לפקודה 16 סעיף .4

 (1) קטן בסעיף (א)
; זו פסקה תיווסף (ג) פסקה אחרי (1)

האוצר שר ידי על שנקבעו בתנאים ארוך לזמן חסכון הפקיד "(ד)
"; בתקנות

ניכוי יותר "הותר המלים במקום הראשון, המגביל התנאי לפי (2)
כאמור תרומה או ביטוח אותם על ששלמו הפרמיה של השנתי סכומה
"יותר : האלה המלים יבואו השומה" לשנת שקדמה השנה במשך לעיל,
(ג) ה (ב) , (א) בפסקות כאמור ששלמם והתרומות הפרמיות סכומי ניכוי
השנה במשך לעיל, (ד) בפסקה כאמור שהפקיד החסכון סכום וניכוי לעיל,

השומה". לשנת שקדמה
: זה קטן סעיף ייווסף (2) קטן סעיף אחרי (ב)

רשאי (1) משנה לסעיף (ד) בפסקה לאמור בהתאם שהופקד חסכון (3)"
,(1) קטן סעיף במסגרת לא בחירתו, לפי ניכויו, את לתבוע במס החייב

 יעלה לא זה קטן סעיף לפי הניכוי אולם נפרד' באופן אלא
זה סעיף טי על הניכויים לפני הכוללת, שהכנסתו יחיד לגבי (א)
הסכום מחצית על  לירות מ2100 פחותה ו15, 14 והסעיפים

; המופקד החסכון של

16 סעיף תיקון

.(1960 ביוני 27) תש''י בתמוז י"ב ביום בכנסת נתקבל
.77 עמ' ,1 תוס' 29.3.47 מיום 1568 מס' ע"ר 1

5.7.1950., תש"י בתמוז כ' ,50 החוקים סטר



לירות 2100 היא כאמור הכוללת שהכנסתו יחיד לגבי (ב)
; המופקד החסכון מסכום השלישי החלק על  ומעלה

לירות'/ 500 על הניכוי סכום יעלה לא מקרה שבשום ובלבד

סעיף תוספת
א29

: זה סעיף ייווסף לפקודה 29 סעיף אחרי 5

על המס ,,שיעור
בער הענקה
עבודה פריון

המס שיעור יעלה לא 29 בסעיף האמור אף על 29א.
במרס 31) תש''י בניסן י"ג יום אחרי שנתקבלה הכנסה על
לירה. לכל פרוטה 100 על עבודה פריון בעד מהענקה (1950
בנפרד תיעשה עבודה פריון בעד מהענקה ההכנסה על השומה
היו כאילו ההענקה' מקבל של האחרת הכנסה כל של מהשומה
הסעיפים לפי שהניכויים אלא יחידים. שני של הכנסות אלה

בלבד. האחרת ההכנסה לגבי יותרו ו16 15 ,14

 זה סעיף לצורך
פרמיה, או הטבה הענקה,  פירושו עבודה" פריון בעד "הענקה
על נוסף והמשתלמת, , (ב) (1)5 סעיף לפי במס החייבת
עבודה, בחוזה הקבועים או המקובלים השכר או המשכורת
בגבולות אך הרגיל, הפריון שיעור על העולה עבודה פריון בעד
אולט שכה אותו או משכורת אותה מסכום למאה עשר חמשה

: כוללת אינה

מנוחה בימי או נוספות בשעות עבודה בעד תשלום (א)
: במדינה הקבועים

גוף או שיתופית אגודה חברה, ידי על לחבר תשלום (ב)
חבר. היותו עקב לו ששולם אחר, מאוגד

רגיל עבודה פריון של השיעורים את בתקנות יקבע האוצר שר
עבודה פריון בעד הענקה נהוגה שבהם עבודה סוגי לגבי

כאמור".

ההוספה תחולת
המלחמתית

תחול תש"ח11948, (תיקון), הכנסה מס לפקודת 23 בסעיף האמור אף על .6

השומה.1950/51 שנת על גם פקודה לאותה 18 בסעיף המפורשת המלחמתית ההוספה

שפרינצק יוסף
הכנסת ראש יושב

המדינה נשיא מקום ממלא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

קפלן אליעזר
האוצר שר

.67 עמ' א' תוס' . (22.8.48) תש"ח באלול י''ח מיום 28 מס' ע''ר


