
התשמ"ח1988* ,(77 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

9 סעיף יבוא:תיקון (22) פסקה במקום ,9 בסעיף הפקודה),  (להלן הכנסה1 מס בפקודת . 1

מזונות וחי"דמי לו נשוי שהוא ממי או לו נשוי שהיה ממי יחיד שמקבל מזונות דמי (22)

תשלום או האחר, מההורה ילדיו בעד יחיד שמקבל מזונות ודמי ממנו, בנפרד

חוק פי על לאומי לביטוח מהמוסד ילדיו, בשביל או בשבילו יחיד, שמקבל
."; התשל"ב1972 תשלום), (הבטחת המזונות

התשמ"ח, ,1865 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1988 ביולי 26) התשמ"ח באב י"ב ביום בכנסת נתקבל *
.103 עמ'

.28 עמ' התשמ"ח, ס"ח :120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1



ההורה "יקבל יבוא "ביניהם" המלה שאחרי הסיפה במקום לפקודה, 40(ב)(2) בסעיף .2
בהוצאות חלקו לפי ממנה חלק או אחת זיכוי נקודת (1) פסקה פי על זיכוי לנקודת זכאי שאינו

הכלכלה".

40 סעיף תיקון

זוגו "לבן יבוא אחרת" אשה שנשא לשעבר, "לאשתו במקום לפקודה, 40א בסעיף . 3

אחר". לבןזוג נשוי והוא לשעבר,

40א סעיף תיקון

"בןזוג", יבוא "אשה" במקום יימחקו,  של" המס "בחישוב המלים לפקודה, 45 בסעיף . 4

של או שלו המס "בחישוב יבוא בחשבון" "תובא ואחרי "לבןזוגו", יבוא "לאשתו" במלים

בןזוגו".

45 סעיף תיקון

הכנסת שלישי: "פרק יבוא נשואה" אשה הכנסת שלישי: "פרק במקום לפקודה, ד' בחלק . 5

בניזוג".

כותרת החלטת

יימחקו.  שלה" הנאמן שם על ולא שמה על "ולא המלים לפקודה, 65(א) בסעיף . 665 סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 65 סעיף אחרי . 65א7 סעיף הוספת

על "תיק
זוג בני שם

את ישא זוג בני להכנסות ביחס השומה פקיד בידי המנוהל התיק (א) 65א.
הזוג. בני שני שמות

תיקים על 1998 המס שנת סוף עד תחול לא (א) קטן סעיף הוראת (ב)
או הנציב החלטת לפי אלא (1989 בינואר 1) התשמ"ט בטבת כ"ד לפני שנפתחו

". השומה לפקיד מהם אחד או הזוג בני שהגישו בכתב בקשה לפי

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום לפקודה, 67 בסעיף .8

בן של האישית מיגיעתו הכנסה הושגה אם (א), קטן בסעיף האמור אף על "(ב)
יראו למשק, מחוץ בעיקר עובד זוגו שבן השומה פקיד של דעתו להנחת והוכח הזוג,

במשק, בעיקר שעובד מי של כהכנסתו החקלאי מהמשק מההכנסה רבעים שלושה
שלושה לגבי 66 סעיף פי על נפרד חישוב ייעשה כי לתבוע האשה או האיש ורשאים

". לאשה המיוחסים הענין, לפי מהמשק, מההכנסה רבע או רבעים

67 סעיף תיקון

שהתיק לכך נשואה אשה של זכותה את לקבוע הבא חוק הממשלה תציע 1991 שנת סוף עד . 9

בןזוגה. משל נפרד יהיה להכנסותיה ביחס השומה פקיד בידי המנוהל

תיקים תכנון
נפרדים

המס משנת זה חוק הוראות יתר של תחולתן ואילך; 1986 המס משנת 8 סעיף של תחולתו . 10

ואילך. 1989

תחולה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

נסים משה
האוצר שר


