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 9לפקודת מס הכנסה1

)להלן  הפקודה( ,בסופו יבוא:

") (16הכנסתו של עולה

שנכנס

לישראל ביום כ'

באדר ב'

תשכ"ז ) 1באפריל (1967או לאחר מכן ,כמפורט להלן1200 :
לירות לכל חודש משמונה עשר החדשים הראשונים לעלייתו
לישראל 700 ,לירות לכל חודש משנים עשר החדשים שלא
חריהם ו 200לירות לכל חודש משנים עשר החדשים שלא
חריהם ;
בתקופת
החדשים
"עולה"
השבות,

פטור זה יינתן לשנת מס שכולה או מקצתה נמצאת
האמורים ,לפי מספר
ארבעים ושנים החדשים
שהעולה ישב בישראל באותה שנת מס; בפסקה זו,
 שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק
תש"י ,21950או מי שנמנה עם סוג בני אדם ששר

האוצר קבע שדינם כדין עולה לענין זה" .
בסעיף  10לפקודה יסומן כסעיף קטן )א( ואחריו יבוא:
")ב( לענין סעיף קטן )א( יראו
כהכנסה הכוללת תוספת יוקר" .
40

)(1

לפקודה

הכנסתו של

יחיד תושב

ישראל



בסעיף קטן )א( 
בפסקה ) ,(1כמקום הסיפה המתחילה במלים "משלושת הילדים
)א(
הראשונים" יבוא "משני הילדים הראשונים ו 1000לירות בעד כל ילד
נוסף";
)ב(

במקום פסקה ) (4יבוא:
") (4לא יותר ניכוי לפי סעיף קטן זה בעד ילד שהיתה לו
בזכות עצמו ,בשנת המס ,הכנסה העולה על  600לירות ,אלא
אם צירף ההורה את העודף על  600לירות להכנסתו הוא;
הכנסה ממענק לימודים או מהענקה חינוכית אחרת לא תבוא
בחשבון  600הלירות";

בסעיף קטן )ב(  ,במקום " 20שנה" יבוא " 21שנה" ובמקום "יותר לו
)(2
ניכוי של  60לירות בעד כל ילד כאמור" יבוא "יותר לו ,במקום הניכוי לפי
סעיף קטן )א( ,ניכוי של  200לירות בעד כל ילד כאמור" .

* נתקבל בכנסת ביום
עמ' . 166

כ"ו באדר

תשכיח ) 26במרס  ;(1968הצעת החוק ודברי הסבר

פורסמו בה'"ח  , 767תשכ"ח

 1דיני מדינת ישראל  ,נוסח חדש  , 6עמ'  ; 120ס"ח תשכיב  ,עמ'  ; 129 ,60תשכ"ג  ,עמ'  ;73תשכ"ד ,עמ' ; 114 ,86
תשכ"ה  ,עמ'  ;290, 28תשכ''ו עמ'  ;38 , 34תשכ"ז  ,עמ' 94, 18.
 2ס'"ח תש"י  ,עמ'  : 159ס"ח תשי"ד  ,עמי . 174
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בסעיף  41לפקודה ,בסעיף קטן )ב( ,במקום" 1000לירות" יבוא " 1700לירות" ,במקום
לירות" יבוא " 2100לירות" ובסופו יבוא "שר האוצר רשאי בצו להעלות סכומים

בסעיף 42
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לפקודה 
בסעיף קטן )ב( ,במקום "ל"1150
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לירות" יבוא

לירות";

"בסכום של 650

בסעיף קטן )ג( ,במקום "למחצית ההפרש" יבוא "לשני שלישים מן
)(2
ההפרש" ובמקום "לבין 1150לירות ,אך לא יותר מ 400לירות" יבוא "לבין
סכום הניכוי המוגדל כאמור בסעיף קטן )ב( ,אך לא יותר מ 850לירות" .
בסעיף
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)א(

עד יום י'
המס. 1967
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לפקודה,

בסעיף קטן )ב( ),(1

במקום "1200

לירות" יבוא "1500

לירות" .

עולה שנכנס לישראל בתקופה שמיום כ"ח באדר בי תשכ"ה ) 1באפריל(1965
בניסן תשכ"ו ) 31במרס (1966יהיה פטור ממס על  2400לירות מהכנסתו בשנת

תיקון סעיף 45
פטור מיוחד
לעולה בשנות
המס  1987ו1968

עולה שנכנס לישראל בתקופה שמיום י"א בניסן תשכ"ו ) 1באפריל  (1966עד
)ב(
יום י"ט באדר ב' תשכ"ז ) 31במרס ,(1967יהיה פטור ממס על 8400לירות מהכנסתו בשנת
המס 1967ועל 2400לירות מהכנסתו בשנת המס. 1968
בסעיף זה" ,עולה" 
)ג(
מעותו בסעיף  1לפקודה.
.8

כמשמעותו בסעיף  (16)9לפקודה ,ו"שנת מס"  כמש

)א(

סעיף  2יחול לגבי שנת המס 1961ואילך.

)ב(

סעיף  1יחול לגבי שנת המס 1967ואילך.

)ג(

סעיפים  3עד  6יחולו לגבי שנת המס 1968ואילך ,
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