
תשל"ח1978* (מס'29), הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

 הפקודה)  (להלן הכנסה1 מס לפקודת 9 בסעיף . 1

{"8,000" יבוא "4, 000" במקום ,(2) (א) (7א) בפסקה (1)

:"20,000" יבוא "10,000" כמקום ,(2) (ב) (7א) בפסקה (2)

 (20) בפסקה (3)
?"1,440" יבוא "720" במקום (א), משנה בפסקת (א)

:"2, 880" יבוא "1,440" במקום (ב), משנה בפסקת (ב)
."350" יבוא "175" במקום (ג), משנה בפסקת (ג)

9 סעיף תיקון

 לפקודה 9א .בסעיף 2

?"7,000" יבוא "4, 800" במקום מזכה", "קיצבה בהגדרת (1)
:"70" יבוא "48" במקום (ב), קטן בסעיף (2)

."7, 000" יבוא פעמיים, ,"4, 800" כמקום ,(1) (ג) קטן בסעיף (3)

9א סעיף תיקון

,1387 בה"חח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1978 באפריל 6) תשל"ח בניסן כ"ז ביום בכנסת נתקבל *
עמ'162. תשל"ח,

,194 עמ' תשל"ז, ס"ח ;120 עמ' ,8 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1



32 סעיף .תיקון "8, 000" יבוא "4, 000" כמקום (כ), משנה בפסקת לפקודה, (9) 32 בסעיף  ,3

38 סעיף .תיקון "36 סעיף לפי זיכוי נקודת 1/4" יבוא "37 סעיף "לפי אחרי לפקודה, (א) 38 .בסעיף 4

39 סעיף איננותיקון הוא אם זיכוי נקודת 1/2" יבוא זיכוי" נקודת 1/4" כמקום לפקודה, 39 בסעיף . 5
קיצבה לנקודת זכאי הוא אם זיכוי נקודת ו3/4 (א), 40 סעיף לפי קיצבה לנקודת זכאי
לו יינתנו ,38 סעיף פי שעל לזיכויים גם אשתו, בשל זכאי, הוא שאם ובלבד כאמור,

בחירתו". לפי הסעיפים, משני אחד לפי הזיכויים

47 סעיף .תיקון "116, 000" יבוא "80, 000" כמקום ,(1) (א) קטן בסעיף לפקודה, 47 כסעיף .6

66 מעיף "36".תיקון יבוא "35" אחרי לפקודה, (1) (א) 66 בסעיף . 7

121 סעיף תיקון לפקודה 121 בסעיף .8

 (א) קטן בסעיף (1)
:"132, 000" יבוא "66, 000" במקום , (1) בפסקה (א)
;"24, 000" יבוא "12, 000" כמקום , (2) בפסקה (ב)
;"48, 000" יבוא "24, 000" במקום ,(3) בפסקה (ג)

."72, 000" יבוא פעמיים, "36, 000" במקום , (ב) קטן בסעיף (2)

.תחולה ואילך 1977 המס שנת לגבי ו7 5 ,4 סעיפים של תחולתם (א) .9

. ואילך 1978 המס שנת לגבי זה חוק הוראות יתר של תחולתן (ב)

קציר אפרים
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ארליך שמחה
האוצר שר


