
התשנ"ט1998* ,(119 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

9 סעיף יבוא:תיקון (2) פסקה אחרי ,9 בסעיף הפקודה),  (להלן הכנסה1 מס בפקודת .1
שלא ובלבד חבר, מדמי הכנסה לרבות מקצועי ארגון של הכנסתו "(2א0א)
שבשליטתו ארם בני מחבר הכנסה מכל או בו, עוסק שהוא מעסק הושגה

הצמדה; מהפרשי או מריבית מדיבידנד, לרבות בעסק, העוסק

הארגון של ההכנסה יתרת (א), משנה בפסקת האמור אף על 0) (ב)
פטורה תהיה לא מהוצאותיו, 50% של שיעור על העולה המקצועי

ממס;

יראו מסוימת מס בשנת הכנסות סכום על העולה הוצאות סכום (2)
כשהוא אחריה, הבאה המס בשנת שהוצא הוצאות סכום היה כאילו

כאמור; הבאה המס בשנת המרד עליית שיעור לפי מתואם

 זה לענין (3)

לאחר (א) משנה פסקת לפי הפטורות ההכנסות  ההכנסה" "יתרת
הכנסות; אותן בייצור שהוצאו ההוצאות מהן שהופחתו

בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת בדצמבר1998); 22) התשנט בטבת ג' ביום בכנסת נתקבל *
.454 עמ' ,(1998 ביולי 20) התשנ'ח במוז כ"ו מיום חוק2736,

.10 עמ' התשנ''ט, ס"ח ;120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני י



הוצאות וכן פחת, למעט לניכוי, המותרות הוצאות  הוצאות
נכס ליצירת או הארגון למטרות המשמש ברפחת נכס לרכישת

כאמור;

במקרקעין, זכות לרבות 88 בסעיף כהגדרתו  ברפחת" "נכס

מקרקעין; שבח מס בחוק כמשמעותה

הנציב שאישר אדם בני חבר  מקצועי ארגון זו, בפסקה (ג)
אלה: כל בו ושהתקיימו

ועשרה המדינה בו שחברה אי לפחות חברים שבעים בו חברים (ו)

כלול חבריו שבין אדם בני בחבר החברים מספר במנין לפחות, חברים

בארגון החברים מספר בחשבון יובאו מקצועי, ארגון שהוא חבר

המקצועי;

השתלמות משותפים, מקצועיים ענינים קידום מטרתו כל (2)
של או מסוים יד משלח בעלי ציבור של ציבורי ייצוג או מקצועית

משמשים והכנסותיו נכסיו וכל מסוים, כלכלי במגזר או בענף עוסקים
אלה; מטרות לקידום

בו; מסוימים חברים של רווחיהם הגדלת לשם אינה פעילותו (3)

להנחת והוצאותיו, הכנסותיו נכסיו, לגבי שנתי דוח מגיש הוא (4)

האוצר,". שר שהתקין תקנות פי על השומה, פקיד של דעתו

מקצועי "ארגון יבוא (2)9 בסעיף אחרי (א)(4), קטן בסעיף לפקודה, 130 בסעיף . 2

9(2א). בסעיף בהגדרתו
130 סעיף תיקון

יבוא: (5) פסקה אחרי לפקודה, ו5ו(א) בסעיף .3

כהגדרתן באיגוד, פעולה עשה או במקרקעין זכות מכר המס שבשנת אדם (5א)
שבח מס שילם ולא זה, חוק לפי מהמס פטורות שאינן מקרקעין, שבח מס בחוק

הענין. לפי מהפעולה, או מהמכירה הנובע הריאלי השבח על 50% של בשיעור

131 סעיף תיקון

לחוק ו בסעיף כנוסחו (ב)(2), משנה פסקת למעט לפקודה, 9(2א) סעיף הוראות (א) .4

לגביהן נקבעה שטרם מס בשנות בהכנסות החל מקצועי, ארגון של הכנסותיו לגבי יחולו זה,
או השגה עליה להגיש זכות לנישום שאין שומה  סופית שומה זה, לענין סופית; שומה

סופי. דין פסק לגביו ניתן  ערעור הוגש ואם ערעור,

לגבי יחולו זה, לחוק ו בסעיף כנוסחו לפקודה, 9(2א)(ב)(2) סעיף הוראות )ב(
(א). קטן בסעיף כאמור מס בשנות החל שהוצאו מקצועי ארגון של הוצאותיו

דוחות לגבי זה, לחוק 3 בסעיף כנוסחו לפקודה, 131(א)(5א) סעיף של תחילתו (ג)
המס בשנת שנעשתה מקרקעין, באיגוד פעולה על או במקרקעין זכות מבירת על שיוגשו

ואילך. 1998

ותחילה תחולה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
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תיכון דן
הכנסת ראש יושב


