
התשס"א2000* שעה), (הוראת הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

יבוא: בסופו ,66 בסעיף הפקודה),  (להלן הכנסה1 מס בפקודת ו.

קבע, בדרך הזוג, בני מנהלים שבו מקום  קבוע'' עיסוק "מקום זה, בסעיף (1) "(ה)
את עסקם או משלח ידם או מקום שבו הם עובדים בדרך קבע, ובלבד שאינו
שר ואולם מהם, מי של או הזוג בני של למגוריהם המשמשת מגורים דירת
שבהתקיימם תנאים, לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר,

קבוע. עיסוק כמקום המגורים בדירת להכיר יהיה ניתן
נפרד חישוב ייעשה כי לתבוע זוג בני רשאים (ד), קטן סעיף הוראות אף על (2)

אלה: כל התקיימו אם (א), קטן בסעיף כמפורט הכנסתם על המס של
אחד בל עבר הנפרד, החישוב נדרש שלגביה ההכנסה השגת לצורך (א)
תקופה במשך לפחות, בשבוע שעות 36 הקבוע העיסוק במקום הזוג מבני
חלק לגבי הנפרד החישוב נדרש המס, בשנת יותר או חודשים עשרה של
תקופה, במשך באמור עבד הזוג מבני אחד שכל בתנאי  מס משנת
הנפרד החישוב נדרש שלגביו המס משנת חלק אותו לבין בינה שהיחס
זה, לענין מלאה, מס לשנת האמורים החודשים עשרת שבין כיחס הוא

כעבודה, תיחשב דין פי על מהעבודה היעדרות

66 סעיף תיקון

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2000 בדצמבר 18) התשס"א בכסלו כ"א ביום בכנסת נתקבל
חוק 2800, מיום ח' בשבט התשנ"ט (25 בינואר 0 999, עמ' 367.

.84 עמ' התשס"א, ס"ח ;120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני



ותחולה תחילה

הכנסה למעט ,(2) או 2(ו) סעיף לפי אחרת הכנסה אין הזוג לבני (ב)

כאמור שקבע שר האוצר בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת;
לפני לפחות חודש השומה לפקיד נמסרה התביעה על הודעה (ג)

שוכנע המס; של הנפרד החישוב נתבע שבעדה התקופה של תחילתה
ניתן האמור, למועד ער ההודעה את למסור היה ניתן שלא השומה פקיר

אחר. במועד למסרה
מס, שנות לשלוש הוא נפרד לחישוב תביעה על הודעה של תוקפה (3)

עוד וכל הנפרד, החישוב נדרש שלגביה הראשונה המס שנת בתחילת שתחילתן
נפרד." בחישוב המזכים התנאים הזוג בבני מתקיימים

בטבת י"ז ביום זה, לחוק 1 בסעיף כנוסחו לפקודה, 66(ה) סעיף של תחילתו (א) .2
התשס"ב (1 בינואר 2002); ואולם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, מידי
על יעלו לא הדחיה תקופות כל שסך ובלבד יותר, מאוחר מועד ולקבוע זה מועד לדחות פעם,

התחילה). מועד  (להלן זה קטן בסעיף הנקוב מהמועד שנתיים
על יחול והוא התחילה, במועד שתחילתן מס שנות שלוש בתוקפו יעמוד זה חוק (ב)

התחילה. במועד החל שהופקה הכנסה

ברק אהוד
הממשלה ראש

קצב משה
המרינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר


