
(מס'16),תשל"א1971* הכנסה מס פקודת לתיקון חוק
9 סעיף תיקון הפקודה) (להלן הכנסה1 מס לפקודת בסעיף9 .1

יבוא: פסקאות(5)ו(6< במקום (1)
ונכה "עיוור

100%
שאיבד נכה ושל עיוור של האישית מיגיעתם הכנסה (5)

יוקטן סעיף36 לפי שהניכוי ובלבד עבודתו, מכושר 100%
 זה לענין כאמור; הפטורה ההכנסה בסכום

תחול חוק פי על נכה של נכותו אחוז נקבע (א)
האמורה: הקביעה

על ייקבע כאמור נכה של נכותו אחוז נקבע לא (ב)
הכספים ועדת באישור האוצר שר שיתקין תקנות פי

הכנסת. של

נכים ספרקצבאות פגיעת מלחמה, פצעי בשל המשתלמות קצבאות (6)

המשתל וקצבאות בסעיף36(ב), כמשמעותם איבה פגיעת או
בחייל בפרנסתו תלוי שהיה למי המדינה אוצר מאת מות

מלחמה;" פעולת עקב שמת

יבוא: פסקה(16) אחרי (2)

משוחרר במשךחייל משוחרר חייל של מהכנסתו לחודש לירות 150 (17)
זה, לענין שוחרר; שבו החודש בתום המתחילים חדשים 15
כמש סדיר שירות בתום שהשתחרר חייל  משוחרר חייל
משולב]2." ננוסח בטחון,תשי"ט1959 שירות בחוק מעותו

34 סעיף (א)".תיקון סעיף40 "לפי יבוא סעיף40" "לפי במקום לפקודה, בסעיף34(ב) ,2

36 סעיף יבואתיקון ובסופו דרכים", "מתאונת יבוא עבודה" "מתאונת אחרי לפקודה, .בסעיף36(א) 3

."(5)9 סעיף הוראות יחולו זה לענין הנכות אחוזי קביעת דרכי "על

38 סעיף סעיף,40(א),תיקון לפי לניכוי זכאי איננו הוא "אם יבוא בסופו לפקודה, בסעיף38(א) *4
כאמור". לניכוי זכאי הוא אם לירות של900 נוסף וניכוי

40 סעיף ושהיו".תיקון שנה להם21 מלאו "שלא המלים יימחקו לפקודה, בסעיף40(ב) .5

45 מעיף תיקון לפקודה כסעיף45 . 6

 (ב) קטן בסעיף (1)
לירות"; יבוא"1900 לירות" כמקום"1500 בפסקה(1), (א)
לירות"; יבוא"1000 לירות" במקום"600 בפסקה(2), 0)

לירות"; מקום,"100 בכל יבוא, לירות" במקום"60 (ג), קטן בסעיף (2)

תשל"א, ,934 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1967); 30) תשל"א בניסן די ביום בכנסת נתקבל ָ
.186 עמי

.153 עמי תש"ל, ס"ח ;120 עמ' תשכ"א, ,6 חדש נוסח ישראל/ מדינת דיני 1
150. עמ' תש"ל, ;286 עמ' תשי"ט, ס"ח 2

תשל"א,7.4.1971 בניסן י"ב החוקים622, ספר



יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (3)
לפי ניכוי כל לפני החייבת מהכנסתו שלפחות75% יחיד לגבי "(ד)

(ב) קטנים סעיפים יחולו (2) 2 סעיף לפי הכנסה היא 43 עד 34 סעיפים
"1000" במקום ,"1700" יבוא "1900" במקום אלה: בשינויים ו(ג)

". "80" יבוא "100" וכמקום "800" יבוא

. לירות" יבוא"1500 לירות" 900" במקום לפקודה, (א) 47 בסעיף . 747 סעיף תיקון

לירות". 650" יבוא לירות" 250" במקום לפקודה, (4) 66(א) בסעיף . 868 סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 123 סעיף במקום , 9123 סעיף החלפת

הכנסה על "המס
נוספות משעות
לילה וממשטרת

 המס שיעור יעלה לא בסעיף121, האמור אף על (א) . 123
הסכם פי על לילה במשמרת עבודה בעד שכר תוספת על (1)

3 תשי"ז1957 קיבוציים, הסכמים בחוק כמשמעותו קיבוצי
לירה: לכל אגורות 25 על

לכל אגורות 30 על  נוספות כשעות עבודה הכנסת על (2)
שמינה ועדה המלצת פי על האוצר, שר אישר אם לירה,
הכרחית היתה נוספות בשעות העובד של עבודתו כי זה, לענין

אחר. בעובד להחליפו אפשרות היתה ולא חיוניותה מפני

עבודה מהכנסת החלק על יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות (ב)
ל50 שמעל לילה במשמרת עבודה בעד שכר ומתוספת נוספות בשעות

". הנישום של הרגיל משכרו אחוז

."32. יבוא"5% "25%" במקום לפקודה, בסעיף125 ♦10125 סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 125א סעיף במקום . 125א11 סעיף החלפת

הכנסה על "המס
מטירה לאחר

3(ו) סעיף עליה שחל אדם של הכנסתו , בסעיף121 האמור אף .על 125א
המס שיעור יעלה לא פטירתם, לאחר שנתקבלו אדם, של עבודה והכנסת

". 32. על5% עליהם

(תיקון הכנסה מס פקודת לתיקון לחוק 38 בסעיף כנוסחו לפקודה, בסעיף219 האמור . 12

היה. וכן הדין, הוא 4 תשכ"ח1968 ,(13 מס'

תשריר

ואילך. המס1971 שנת לגבי בו, 12 סעיף למעט זה, חוק של תחולתו , תחולה13

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

ספיר פנחס
האוצר שר

.63 עמ' תשי"ז, 3ס"ח
171. עמ' תשכ"ח, ס"ח 4


