חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס'  137והוראת שעה(,
התשס"ד*2004

פרק א' :תיקון פקודת מס הכנסה
ו .בפקודת מס הכנסה ) 1להלן  הפקודה( ,במקום סעיף  2 121יבוא:
) .121א( המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס יהיה כלהלן:
"שיעור המס
ליחיד
) (1על כל שקל חדש מ 132,480השקלים החדשים הראשונים

תיקון פקודת
מס הכנסה

 ;300/0

)(2

על בל שקל חדש מ

132,481

שקלים חדשים עד

236,520

שקלים חדשים  ;34%
) (3על כל שקל חדש מ  236,521שקלים חרשים ער 409,680
שקלים חדשים  ;370/0
) (4על כל שקל חדש נוסף  .490/0
)ב( ) (1על אף האמור בסעיף קטן )א() ,(1לגבי הכנסה חייבת בשנת
המס מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד
שמלאו לו  60שנים ,יחולו שיעורים אלה:

)א( על כל שקל חדש מ 37,8000השקלים החדשים
הראשונים 

;100/0

)ב( על כל שקל חדש מ  37,801שקלים חדשים עד
שקלים חדשים  ;17%
)ג( על כל שקל חרש מ  49,561שקלים חדשים עד
 132,480שקלים חדשים  .270/0
49,560

ו

* התקבל בכנסת ביום ה' בשבט התשס"ד ) 28בינואר  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה   ,81מיום כ' בטבת התשס"ד ) 14בינואר  ,(2004עמ' .340
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120התשס"ד ,עמ'  70ועמ' .108
 2ס"ח התשס"ג ,עמ'  415בעמ'  421ובעמ' .426
1

1

) (2השיעורים המופחתים הקבועים בפסקה ) ,(1לא יחולו על
הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי חשבונות ולא נוהלו
לגביה פנקסים קבילים".

בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
.2
תיקון חוק
התכנית
להבראת והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2005ו ,(2004התשס"ג) 52003בחוק זה  חוק התכנית
כלכלת ישראל
להבראת כלכלת ישראל( ,בסעיף  ,32פסקה )  (10בטלה.
)תיקוני חקיקה
להשגת יעדי

התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנות
הכספים 2003

ו  (2004מס'

4

הוראת שעה

לשנת המס

פרק ב' :הוראות שעה לשנות המס  2004ו2005

 .3בשנת המס  2004יקראו את סעיף )121א( לפקודה כף
)ו(

2004

ברישה ,אחרי "בשנת המס" יקראו

";"2004

) (2בפסקה ) 11במקום " "340/0יקראו ";"43%
) (3בפסקה ) ,(3במקום " "370/0יקראו "."45%
הוראת

שעה

לשנת המס

 .4בשנת  2005יקראו את סעיף )121א( לפקודה כך:
)(1

2005

ברישה ,אחרי "בשנת המס" יקראו

";"2005

) (2בפסקה ) ,(2במקום " "34%יקראו ";"37%

) (3בפסקה ) ,(3במקום " "37%יקראו "."39%

בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ,סעיפים

ו  35בטלים.

תיקון חוק
התכנית להבראת
כלכלת ישראל

.5

תחילה

) .6א( תחילתו של חוק זה ביום ד בטבת התשס"ד ) 1בינואר .(2004
)ב( הביטול של סעיפים  34 ,(10)32ו 35לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל
כנוסחו בסעיפים  2ו 5לחוק זה ייכנס לתוקף ביום תחילתו של פרק ח' בחוק התכנית

34

פרק ג' :תחילה

להבראת כלכלת ישראל.

אריאל שרון

בנימין

ראש הממשלה

שר האוצר

משה קצב

ראובן ריבלין

המדינה

יושב ראש הכנסת

נשיא

 3ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;405התשס"ד ,עמ' .147

נתניהו

