חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(17תשל"ב*1972
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בסעיף  3לפקודת מס הכנסה) 1להלן  הפקודה(  ,אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:

תיקון סעיף 3

חברבניאדם שבשבת המס לא היתה לו הכנסה מהמקורות
")ז(
המפורשים בסעיף  ,2או שכל הכנסתו היתה פטורה ממס ,והוא הוציא
למטרות המפורטות בתקנות על פי סעיף  31סכומים שלפי התקנות
האמורות אינם מותרים בניכוי או עולים על הסכומים שנקבעו כמותרים
ללא זכות
50%
כניכוי ,יראו אותם כהכנסה ויהא חייב עליהם כמס של
לפטור ,לניכוי או לקיזוז כלשהם ".
בסעיף  17לפקודה ,ברישה ,אחרי "ינוכו"
2.
הותר על פי סעיף ."31

יבוא

"זולת אם הניכוי הוגבל או לא

* נתקבל בכנסת ביום ו' בניסןתשל"ב ) 21במרס  ;(1972הצער החוק ודברי הסברפורסמו בה"ח  ,985תשל"ב,
עמ' . 181
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח תשל"א ,עמ' .104

תיקוןסעיף 17

תיקון סעיף 31
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תיקון סעיף 38
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תיקון סעיף39

בסעיף  39לפקודה ,אחרי "לפי סעיף  "37יבוא "אם הוא איבנו זכאי לניכוי לפי סעיף
.3
)40א( ,וניכוי נוסף של 475לירות אפ הוא זכאי לניכוי כאמור".

בסעיף  31לפקודה 
)(1

במקום כותרת השוליים יבוז* 'תקנות בדבר ניכוי הוצאות";

)(2

במקום הרישה יבוא :
ישר האוצר רשאי ,באישור ועדת הכספים של הטסת ,להתקץ תקנות
לסוגים של נישומים  בדבר הגבלתו או אי
 בין דרך כלל ובין
התרתו של ניכוי הוצאות מסויימות לפי סעיפים  17עד  ,27ובמיוחד
בדבר";
בפסקה ) ,(2בסופה יבוא 'או שיעוריהן.

)(3

לפקודה ,במקום  900לירות יבוא " 1050לירות".

בסעיף )38א(

תיקון סעיף10
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תיקון סעיף 66
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בסעיף )66א()(4
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בסעיף )122ב( ) (2לפקודה ,במקום '"שבעים וחמישה" יבוא

תיקון סעיף122
תיקון סעיף123
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בסעיף )40כ( לפקודה ,במקום " 200לירות"

בסעיף )123א(
)(1
)(2

יבוא " 400לירות".

לפקודה ,במקום " 650לירות" יבוא ' 800לירות*'.
''ארבעים

וחמישה".

לפקודה 

בפסקה ) ,(1במקום " 25אנורות" יבוא ' 20אגורות' ;
בפסקה ) ,(2במקום ' 30אגורות' יבוא'25

אגורות' ,ובסופה יבוא :

"הוראות פסקה זו לא יחולו על שכר עבודה בענפי כלכלה מסויימים,
ששר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,קבע שאינם ענפי ייצור
חיוניים או שירותים חיתיים ,ועל סוני נישומים שנקבעו כאמור ; סוגים כאמור
יוכלו להיקבע נם לפי תנאי עבודה ושכר ,לרבות גבהו ומרכיביו'.
הוספת סימן

. 10

אחרי סעיף 181א

"סימן א: 1
נ/קדמה 793
הוצאות עודפות

לפקודה יבוא :

מקדמה

בשל

הוצאות שניכויין אינו מותר

חברבניאדם שהוציא למטרות המפורשות
181ב) .א(
סעיף  31סכומים שלפי התקנות האמורות אינם מותרים
על הסכומים שנקבעו כמותרים בניכוי ,ישלם לפקיד
שנקבע ,מקדמה של  50%מהסכומים האמורים ,ויגיש
דו"ח כפי שנקבע,

בתקנות על פי
בניכוי או עולים
השומה .במועד
לו באותו מועד

)ב( האמור בסעיף קטן )א( לא יחול על סכומים ששולמו כהכנסת
עבודה ואשר המשלם אותם או האחראי לתשלומם ניכה מהם מס על פי
סעיף. 164
)ג( לא שילם חברבניאדם את המקדמה כאמור בסעיף קטן )א(
או לא מסר דו''ח על פי אותו סעיף קטן או מסר דו"ח כאמור אך לפקיד
השומה יש טעמים סבירים להניח שהדו"ח אינו נכון  רשאי פקיד השומה
חברבניאדם חייב
לשוס לפי מיטב שפיטתו את סכום המקדמה שאותו
לשלמו ואין 'שומה זו פוטרת אותו מכל אחריות אחרת לפי פקודה זו; דין
שוקה לפי סעיף זהכדין שומה לפי סעיף.145

ק'זה
מס בעתיד

כנגד

, 11

תחולתו

181ג .שילם חברבניאדם שהוראות סעיף )3ז( איבן חלות עליו מקדמות
על פי סעיף181ב ,לשבת מס פלונית ,כסכום העולה על סכום המס שהוא
חייב לשלם באותה שנה ,לא יוחזר לו הסכום העודף ,אולם אס על הכנסתו
באותו עסק או משלחיד יהיה חייב במס בשנים הבאות יקוזז הסכום
העודף כנגד המס".
תחולה

של חוק זה לגבי שבת המס 1972ואילך.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

שביאור זלמן
בשיא המדינה

שזר

פנחס

ספיר

