
תש"ל1970* ,(15 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק
יבוא אגורות" 25" במקום , הפקודה)  (להלן הכנסה1 מס לפקודת 91(א) סעביף . 1 .

. אגורות" 32. 5 "
91 סעיף תיקון

."32. 5%" יבוא "25%" במקום לפקודה, בסעיף124 . 2124 סעיף תיקון

."32. 5%" יבוא "25%" במקום לפקודה, 125א בסעיף , 125א3 סעיף תיקון

. אגורות" 35" יבוא אגורות" 30" כמקום לפקודה, 126(א) בסעיף . 4126 סעיף תיקון

 לפקודה 128 בסעיף . 5

בניאדם"; חבר של מיוחדת הכנסה על "מס יבוא השוליים כותרת במקום (1)

יבוא , אגורות" וחצי עשרה "שתים שנאמר מקום בכל (א), קטן בסעיף (2)
ובמקום אגורות" 321 " יבוא אגורות" 25" במקום ורבע", אגורות עשרה "שש

."32.5%" יבוא "25%"

128 סעיף תיקח

 לפקודה 161 בסעיף . 6

יבוא? (א) קטן סעיף במקום (1)
חוב איגרות על ריבית המשלם ישראל תושב בניאדם חבר "(א)

, (כספים) ההגנה בתקנות כמשמעותו מוסמך סוחר או מניות על דיבידנד או
ישראל תושב בשביל כאמור דיבידנד או ריבית חוץ מתושב המקבל ,21941
תוך השומה, לפקיד וישלם 25% של בשיעור מס מהם ינכה לזכותו, או
הסכומים את הדיבידנד, או הריבית נתקבלו או ששולמו מיום ימים שבוע
או הריבית למקבל הניכוי עם יתן כן עליהם; וחשבון דין ויצרף שניכה
הדיבידנד או הריבית נתקבלו לזכותו או שבשבילו לאדם או הדיבידנד
בסעיף שנוכה; והמס נתקבלו או ששולמו הסכומים רשומים שבה תעודה

". חברות מס למעט  "מס" זה,

או שבשבילו האדם של "או יבוא "הדיבידנד" אחרי , (ב) קטן בסעיף (2)
הדיבידנד'/ או הריבית נתקבלו לזכותו

161 סעיף תיקון

. ואילך המס1971 משנת 4 סעיף של תחולתו (א) . 7

שלושים  לפקודה 126(א) סעיף לפי המס שיעור יהיה המס1970 שנת לגבי (ב)
לירה. לכל אגורות ושלוש

והוראת חמולה
מעבר

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

שפירא ש' יעקב
המשפטים שר

האוצר שר מקום ממלא

עמ' תש"ל, ,898 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בספטמבר1970); 1) תש"ל באב ל' בכנטתביום *נתקבל
.270

130. עמ' תש"ל, ;171 עמ' תשכ"ה, ס"ח ;120 עמ' תשכ"א/ חדש6, נוסח ישראל, מדינת דיני 1
165. עמ' תשכ"ח, ס"ח ;1380 עמ, , 2 תוס' ,1138 מס' ע''ר 2


