
* תשל"ו1976 ,(24 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

9 סעיף יבוא:תיקון (15) פסקה אחרי , הפקודה)  (להלן הכנסה1 מס לפקודת 9 בסעיף .1
מפני "ביטוח
שער שינוי

מפני הלוואה לביטוח פוליסה פי על חוץ תושב שקיבל סכום (15א)

במטבע שנתן הלוואה לקרן והמתייחס הלירה של החליפין שער שינוי
ואשר חוץ מטבע של כדין מהמרה שנבעו בלירות או כדין שהחזיק חוץ
שהסכום ובלבד הצמדה, הפרשי ללא בלירות להחזירה יש תנאיה לפי

/'? החליפין שער משינוי הנובע להפרש השווה סכום על יעלה לא הפטור

120א סעיף תיקון לפקודה 120א בסעיף ,2

הנקוב "הסכום יבוא (ג)" 9א "בסעיף אחרי סוציאליות'/ "הנחות כהגדרת (1)
(ב)"; (9) 32 בסעיף

יבוא: בסופו (2)

פי על המס שיעורי קביעת לענין ההכנסה סכומי  הכנסה" ""תקרות
". 121 סעיף

120ב סעיף .תיקון הסוציאליות" "וההנחות יבוא כסופו לפקודה, 120ב(4) בסעיף .3

121 מעיף "החייבת'/תיקון יבוא "הכנסתו" אחרי ברישה, לפקודה, (א) 121 בסעיף . 4

סעיף146 יבוא:תיקון (ח) קטן סעיף כמקום לפקודה, 146 בסעיף .5

 כדבר תקנות להתקין רשאי המשפטים שר "(ח)

הערר; ועדות זימון נהלי (1)

בועדה; הדין סדרי (2)
הועדה; לפני ההליכים בשל שישולמו האגרות (3)

". הועדה חברי שכר (4)

158א סעיף ,תיקון 166 , 161 ,131 "בסעיפים יבוא "131 "בסעיף במקום לפקודה, 158א(ג) בסעיף .6
. 181ב" או 171

191ב מעיף .תיקון "החייבת" יבוא מההכנסה" 10%" אחרי לפקודה, (א) 191ב בסעיף . 7

245 סעיף .תיקון בחוק" מוגדרת סמכות מכוח "או יבוא בסופו לפקודה, 245 בסעיף . 8

לתיקון חוק תיקון
הכנסה מס פקודת

(מס'22)

 85 בסעיף ,2 תשל"ה1975 ,(22 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון בחוק . 9

כנוסחו (א) 40 סעיף של ביטולו "ואילו יבוא בסופו (ט), קטן בסעיף (1)
;"1975 המס משנת  זה כחוק החלפתו לפני

תשל"ו בה"ח1288, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1976); 31) תשל"ו ב' באדר כ"ט ביום בכנסת נתקבל *
.168 עמ'

.84 עמ' תשל"ו, ;168 עמ' תשל''ה, ס''ח ;120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
168. עמ' תשל''ה, ס"ח 2



יבוא; (טו) קטן סעיף אחרי (2)

;", ואילך 1975 המס לשנת שומות לגבי 67 סעיף של תחולתו "(טו1)

תימחק;  "ובלבד" במלה המתחילה הסיפה (כב), קטן כסעיף (3)

יבוא: ולפניו (כד) יסומן (כג) קטן סעיף (4)

חשבונות פנקסי לניהול המתייחסות זה חוק הוראות לענין "(כג)
והתחיל 1975 המס בשנת לראשונה פנקסים בניהול שחוייב אדם יראו
,1975 המס לשנת פנקסים ניהל כאילו שנה באותה כלשהו במועד לנהלם
פנקסים, בניהול חייב הוא שנה לאותה הדו"ח הגשת בעת שאם ובלבד

". לנהלם ממשיך הוא

. (1975 ביולי 1) תשל"ה בתמוז כ"ב מיום 1 סעיף של תחילתו (א) . 10

ואילך. 1975 המס משנת  8 עד ו6 4 עד 2 סעיפים של תחולתם (ב)

ותחולה תחילה

רבין יצחק
הממשלה ראש

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבינוביץ יהושע


