
* התש"ן1990 ,(81 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

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

יבוא: ישראלי" "אזרח הגדרת במקום (1)

מאלה: אחד כל  ישראלי" ""אזרח

;2 התשי"ב1952 האזרחות, בחוק כמשמעותו ישראלי אזרח (1)

ישראל. תושב (2)

תושב והוא ,3 התש"י1950 השבות, חוק לפי לישראל לעלות שזכאי מי (3)
אזור;

בעל הוא (3) עד (1) בפסקאות כמשמעותו ישראלי שאזרח חברבניאדם (4)

"; (9)32 בסעיף כהגדרתו  שליטה" "בעל זה, לענין בו; שליטה

יבוא סיני" ודרום סיני הגולן, רמת עזה, "חבל במקום "אזור'/ בהגדרת (2)
עזה": "וחבל

יבוא: "אזור" הגדרת אחרי (3)

שבכל אלא , 1 בסעיף "תושב" או ישראל" "תושב כהגדרת  אזור" ""תושב
"; "באזור" קרי "בישראל" שם שנאמר מקום

יבוא: בסופו (4)

או אזור תושב שהוא ישראלי אזרח על יחולו זה, סעיף להוראות בכפוף "(ו)

". הענין לפי המחוייבים בשינויים זו, פקודה הוראות באזור, פועל

9 סעיף יבוא:תיקון (21) פסקה במקום לפקודה, 9 בסעיף .2

השכר, הגנת חוק פי על שכר הלנת כפיצוי עובד שקיבל סכום "(021א)

המולן; השכר על וריבית הצמדה הפרשי סכום בגבולות התשי"ח41958,

בחודש החייבת שהכנסתו מי לגבי (א), משנה בפסקת האמור אף על (ב)

לאותו התקרה סכום על עלתה הפיצוי לקבלת שקדמו החדשים מ24 כלשהו
כמס; ישולם הפטור שבפיצוי המס מרכיב חודש,

 זו בפסקה (ג)

שולם אילו כמס משתלם שהיה השכר חלק בשל הניתן הפיצוי  המס" ""מרכיב
במועדו; השכר

היה כאילו מתואם כשהוא חדשים, שקלים 2300 של סכום  התקרה" "סכום
."; 120א בסעיף כהגדרתה הכנסה תקרת

89 סעיף לרבותתיקון  ישראל" "תושב זה, "לענין יבוא: בסופה ,(1) בפסקה לפקודה, 89(ב) בסעיף . 3

אזור תושב שהוא 3א, שבסעיף להגדרתו (4) או (3) ,(1) בפסקאות כמשמעותו ישראלי אזרח
האמור". בסעיף כהגדרתו

התש"ן, ,1955 בה"ח פורסמו הסכר ודברי החוק הצעת ;(1990 בינואר 30) התש"ן בשבט ד' ביום בכנסת נתקבל *
.8 עס'

.36 עמ' התשמ"ט, ס"ח : 120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
12. עמ' התשמ"ח, :146 עמ' התשי"ב, ס"ח 2
34. עמ' התש"ל, ;159 עמ' התש"י, ס"ח 3

.83 עמ' התשמ''ז, ;86 עמ' התשי"ח, ס"ח 4



לפקודה 122 בסעיף .4

חדשים": שקלים 2500" יבוא בו האמור הסכום במקום (ב)(1), קטן בסעיף (1)

יבוא: בסופו (2)

את לשנות הכנסת, של הכספים ועדת באישור בצו, רשאי האוצר שר "(ה)

". (ב10) קטן כסעיף האמור הסכום

122 סעיף תיקון

 לפקודה 129 בסעיף . 5

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

שאינו אדם עם שעסקיה או בלבד, חבריה עם שעסקיה שיתופית אגודה "(א)

כאמור ושעסקיה בלבד, מקרי באורח או ניכר בלתי בהיקף הם בה חבר

חייבת תהא חבריה, של החקלאית התוצרת של עיבוד או שיווק הם מרביתם
מאלה: מאחד הנובע החייבת מהכנסתה חלק אותו על 20% של בשיעור במס

חבריה: של החקלאית התוצרת של עיבוד או שיווק (1)

לחבריה; חקלאיים וציוד תשומות הספקת (2)

מחקל חבריה מהכנסות מ90% שיותר ובלבד מחקלאות, הכנסתה (3)
באמצעותה: חקלאית תוצרת בשיווק מקורס אות

ממחזור על3% יעלה לא כאמור מופחת מס שיעור יחול שעליו הסכום

של הכספים ועדת באישור האוצר, שר רשאי אך שנה, באותה עסקיה
;". האמור השיעור את כצו להגדיל הכנסת,

מופחת" מס "שילמה יבוא חברות" מס שילמה "לא במקום (ב), קטן בסעיף (2)
בשיעור המס סכום "את יבוא שילמה" שלא החברות מס סכום "את ובמקום

שהופחת".

129 סעיף תיקון

יבוא: בסופו התשל"ה51975, מעסיקים, מס לחוק 2א(א) בסעיף .6

נכסים או שירותים בעד מתשלומים במקור ניכוי חובת עליה שחלה בחברה (6)"

שאינו למי ממוחשב נתונים עיבוד שירותי ממכירת הוא המס בשנת הכנסתה ושעיקר

ותוחזקו פותחו שיוצרו, תוכנות עלידי נעשה הנתונים כשעיבוד בה, שליטה בעל
". לפקודה (9)32 בסעיף כהגדרתו  שליטה" "בעל זה, לענין החברה; עובדי בידי

חוק תיקון
מעסיקים מס

פסקת אחרי התשמ"ט61989, חקיקה), (הסדרי המדינה במשק הסדרים לחוק (7)40 בסעיף . 7
יבוא: (ד) משנה

שבח מס או הון ריווח מס לגבי הענין, לפי דחיה, או הקלה פטור, מתן "(ה)

ההסדר, מכוח המתחייבת נישום שאינו למי נישום מאת נכס מכירת בשל מקרקעין,
לכיסוי במלואם ישירות הועברו המכר דמי כאשר נוסף, הסכם או הקיבוצים הסכם

.": כאמור במסגרת הנישום חובות

חוק תיקון
במשק הסדרים

המדינה

.1989 המס בשנת החל ו5 3 , 1 סעיפים של תחולתם (א) . 8

של פרסומו מועד לאחר לעובד שישולמו שכר הלנת פיצויי לגבי 2 סעיף של תחולתו (ב)

האמור. המועד לפני שבוצעה עבודה בשל שכר להלנת מתייחסים הם אם אף זה חוק

ותחילה תחולה

118 עמ' התשל"ה, ס"ח 5
28 עמ' התשמ"ט. ס"ח '



המס שנת לפני באזור בפעילותן שהחלו חברות לגבי (א) קטן בסעיף האמור אף על (ג)
1991 המס כשנת החל ו3 1 סעיפים הוראות יחולו 1990

לפקודה, (2)9 בסעיף כמשמעותו ציבורי מוסד לגבי (א), קטן בסעיף האמור אף על (ד)
המס בשנת החל ו'3 1 סעיפים הוראות יחולו אזורית, מועצה של מלאה שבשליטה חברה ולגבי

זה, לענין : 1989 המס שנת בתום באזור ופעלו אזור תושבי היו החברה או שהמוסד ובלבד , 1995
באזור לישראל הגנה צבא כוחות מפקד שנתן צו עליה שחל אזורית מועצה אזורית" "מועצה

מקומיות, מועצות ניהול בדבר כאמור צו עליה שחל מקומית מועצה אזוריות, מועצות ניהול בדבר
האמורים. הצווים מן לצו בתוספת מנוי היה 1989 המס שנת שבתום יישוב או

122(ד< סעיף הוראות ;(1990 בינואר 1) התש"ן בטבת ד' ביום 4 סעיף של תחילתו (ה)
האמור. ביום יחולו לא לפקודה

1990 המס בשנת החל 6 סעיף של תחולתו (ו)

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

פרס שמעון


