
* התשמ"ו1986 , (7 מס' (תיקון מקביל מס חוק

2 סעיף אחריתיקון העיקרי), החוק  (להלן התשל"ג11973 מקביל, מס לחוק (ז) 2 בסעיף .1
בו". ח' לפרק ה' שבסימן המיוחדות ההוראות "לרבות יבוא הביטוח" חוק "הוראות

2ב סעיף שזכאיתיקן ממי מקביל מס ייגבה שלא "ובלבד יבוא בסופו העיקרי, לחוק 2ב בסעיף .2

רפואי ביטוח שמבוטח וממי הביטוח לחוק (יא) 169 סעיף לפי ביטוח דמי מתשלום לפטור
הבטחת חוק לפי או הביטוח חוק לפי חולים קופת לבין המדינה בין שנעשה הסדר פי על

התשמ"א21980." הכנסה,

9 סעיף תיקון העיקרי לחוק 9 בסעיף .3

לפי מקביל מס אדם שילם לא "או יבוא עובד" "בעד אחרי (א), קטן בסעיף (1)
; 2ב" בסעיף האמור הפטור בשל זה חוק

: יבוא (ג) קטן סעיף במקום (2)

12 על העולה תקופה עצמו, בעד מקביל מס בתשלום החייב פיגר "(ג)
מס המשלמים חולים קופת לחברי הניתן לשירות זכאי יהיה לא חדשים,
ערר אם ואולם חדשים. 12 על הפיגור עלה שבה התקופה בעד מקביל,
ההסכם, תנאי את מקיים והוא הביטוח, לחוק 184 סעיף לפי תשלומים, הסכם
חדשים שלושה שחלפו ובלבד המקביל, המס בתשלום פיגר לא כאילו יראו

ההסכם." עריכת מיום

14 סעיף "למנותתיקון יבוא חבריה" מקרב ועדות "להקים במקום העיקרי, לחוק (ו) 14 בסעיף .4

חברה". מבין שלא מומחים להן ולמנות חבריה מבין ועדות

שעד. הוראת
שיעורי בענין

מקביל מס

בניסן א' יום עד (1986 באפריל 1) התשמ"ו ב' באדר כ' שמיום התקופה לגבי .5

 כאילו העיקרי החוק ייקרא (1987 במרס 31) התשמ"ז

; "5.45%" נאמר "4.95%" במקום ו(ג), (ב) 2 בסעיף (1)

נאמר אלה" "בתקנות במלים המתחילה הסיטה במקום (א), 6 בסעיף (2)
של בשיעור שנתקבלו המקביל המס סכומי שחלוקת שייקבע יכול אלה "בתקנות
לפי תיעשה ו(ג) (ב) 2 סעיף לפי מקביל מס נגבה שלגביה מההכנסה 1.1%
בשיעור שנתקבלו הסכומים של החלוקה תיעשה שלפיהן מאלה השונות הוראות

האמור." הסעיף לפי מקביל מס נגבה שלגביה מההכנסה 4.35 של

1984).תחילה באפריל 1) התשמ"ד ב' באדר כ"ח ביום 1 סעיף של תחילתו (1) .6

.(1986 באפריל 1) התשמ"ו ב' באדר כ"א ביום 5 עד 2 סעיפים של תחילתם (2)

בכנסת.פרסום קבלתו מיום ימים 20 תוך ברשומות יפורסם זה חוק . 7

הרצוג חיים
המדינה נשיא

פרס מעון ש
הממשלה ראש

קצב משה
והרווחה העבודה שר

, 1775 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1986 ביולי 22) התשמ"ו בתמוז ט''ז ביום בכנסת נתקבל *
. 184 עמ' התשמ"ו,

.86 עמ' התשמ"ד, ;88 עמ' התשל"ג, ס"ח 1
30. עמ' התשמ''א, ס"ח 2


