
התשנ"ח1998* חקיקה), (תיקוני וחשבון דין הגשת מועד דחיית חוק

פקודת תיקון
 הכנסה מס

116 מס'

 הכנסהי מס בפקודת . 1

יבוא. 173א סעיף אחרי (ו)

שונות הוראות ה': "סימן

מועדים דחיית
או חג בשל
המועד חול

אם יידחה זה פרק לפי וחשבון דין להגשת האחרון המועד 173ב.
ימי שלושה לפחות היו האמור למועד שקדמו הימים בחמשת
הבאים המנוחה ימי שמתום הרביעי החול ביום יהיה והוא מנוחה,

במדינת הקבועים המנוחה ימי  מנוחה "ימי זה, לענין ברצף;

והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 8וא(א) בסעיף כמשמעותם ישראל
המועד."; חול וכן ,2 1948 התש"ח

יבוא. בסופו בסעיף175, (2)

שקדמו הימים בחמשת אם יידחה זה סעיף לפי לתשלום האחרון המועד '(ו)
הרביעי החול ביום יהיה והוא מנוחה, ימי שלושה לפחות היו האמור למועד

המנוחה ימי  מנוחה" "ימי זה, לענין ברצף; הבאים המנוחה ימי שמתום

השלטון סדרי לפקודת 18א(א) בסעיף כמשמעותם ישראל במדינת הקבועים
;'. המועד חול וכן התשח1948, והמשפט,

יבוא. בסופה (ו), בפסקה 190(א), בסעיף (3)

סעיף לפי מקדמה לתשלום המועד נדחה (א), משנה בפסקת האמור אף על '(ג)

בסעיף הקבוע מהמועד מקדמה בתשלום ימים משבעה יותר ארם ופיגר (ו), 175
הקבוע ליום עד מקדמה שילם ולא 175(ב), סעיף לפי הקבוע מהמועד או (א) 175

(א)." משנה פסקת הוראת לפי שבפיגור לסכום הקנס ייווסף 175(ו), בסעיף

חוק תיקון
 ולאומי הביטוח

22 מסי

 3 התשנ"ה1995 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .2

יבוא: ואחריו "(אך יסומן 353 בסעיף האמור 0)

שקדמו הימים בחמשת אם יידחה, (א) קטן סעיף לפי שנקבע תשלום מועד '(ב)
הרביעי החול ביום יהיה והוא מנוחה, ימי שלושה לפחות היו האמור למועד

המנוחה ימי  מנוחה" "ימי זה, לענין ברצף; הבאים המנוחה ימי שמתום
השלטון סדרי לפקודת 8וא(א) בסעיף כמשמעותם ישראל במדינת הקבועים

המועד."; חול וכן התש"ח1948, והמשפט,

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן 355 בסעיף האמור (2)

להגשת (א) קטן סעיף לפי שנקבע מועד לגבי יחולו 353(ב) סעיף הוראות "(ב)
וחשבון."; דין

 356(ב) בסעיף (3)

ו(ב)"; 355(א)(1) "בסעיף יבוא "0(355 "בסעיף במקום ,0( בפסקה )א(

ו(ב); (א)(2) 355 "בסעיף יבוא ")2(355 "בסעיף במקום ,)2( בפסקה )ב(

ו(ב)". (א)(2) או "355(א)(1) יבוא "(2) או (1)355" במקום ,357 בסעיף )4(

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בפברואר1998); 9) התשנ"ח בשבט י"ג ביום בכנסת נתקבל *
.363 עמ' ,(1997 ביוני 17) התשנ'ז בסיון י*ב מיום ,2625

עמ'.109 התשנ"ח, ;120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
.1 עמ' א', תוס' התש"ח, ,2 ע"ר 2

115. עמ' התשנ"ח, ;210 עבר התשנ"ה, ס''ח 1



(ב) קטן סעיף אחרי ,16 בסעיף ,,4 התשנ"ד1994 ממלכתי בריאות ביטוח בחוק .3
יבוא:

יידחה הלאומי, הביטוח לחוק 553(ב) סעיף לפי למוסד, תשלום מועד נדחה "(ג)

האמור." הסעיף לפי לתשלום הקבוע במועד יחול והוא זה, פרק לפי תשלום מועד

חוק תיקון
בריאות ביטוח

8 מס'  ממלכתי

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי ,67 בסעיף 5 התשלו1975 מוסף, ערך מס בחוק .4

שקדמו הימים בחמשת אם יידחה תקופתי דו"ח להגשת האחרון המועד זבו)
שמתום הרביעי החול ביום יהיה והוא מנוחה, ימי שלושה לפחות היו האמור למועד

במדינת הקבועים המנוחה ימי  מנוחה 'ימי זה, לענין ברצף, הבאים המנוחה ימי
התש"ח1948, והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 18א(א) בסעיף כמשמעותם ישראל

 המועד חול וכן

חוק תיקון
 מוסף ערך מס

17 מס'

מצא יהושע
הבריאות שר

ישי אלי
והרווחה העבודה שר

נאמן יעקב
האוצר שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

עמ'58 התשנ"ח 156 התשנ"דעמ' ס"ח 4


