
* תשל"ח1978 ,(33 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

9 סעיף תיקון הפקודה)  (להלן הכנסה1 מס לפקודת 9 בסעיף .1
; "708,000" יבוא "600,000" במקום (5)(א), בפסקה (1)

; "85,200" יבוא "72,000" במקום (5)(ב), בפסקה (2)

; "9,500" יבוא "8,000" במקום (7א)(א)(2), בפסקה (3)

; "23,700" יבוא "20,000" במקום (7א0ב)(2), בפסקה (4)

 (20) בפסקה (5)

;" 1,680" "יבוא 1,440" במקום (א), משנה בפסקת (א)

; *3,420" יבוא "2,880" במקום (ב), משנה בפסקת (ב)

.*420" יבוא *350" במקום (ג), משנה בפסקת (ג)

9א סעיף תיקון לפקודה 9א בסעיף .2

;"8, 300" יבוא *7,000* במקום מזכה", "קיצבה בהגדרת (1)

; "83* יבוא "70" במקום (ב), קטן בסעיף (2)

.*8,300" יבוא פעמיים, ,"7,000" במקום (ג)(1), קטן בסעיף (3)

32 סעיף *9,500*.תיקון יבוא "8,000" במקום (ב), משנה בפסקת לפקודה, (9)32 בסעיף .3

44 סעיף "15,000".תיקון יבוא "7,000" במקום לפקודה, 44(א)(1) בסעיף .4

47 סעיף "137,000".תיקון "יבוא 116,000" במקום מזכה", "הכנסה בהגדרת לפקודה, 47(א) בסעיף . 5

120א סעיף 44(א)(1)".תיקון בסעיף הנקובים "הסכומים יבוא "(9)32" אחרי לפקודה, 120א בסעיף .6

121 סעיף תיקון לפקודה 121 בסעיף . 7

 (א) קטן בסעיף (1)

; *156,000" יבוא *132,000" במקום ,(1) בפסקה (א)

; "28,800" יבוא "24,000" במקום ,(2) בפסקה (ב)

; "56,400" יבוא "48,000" במקום ,(3) בפסקה (ג)

.*85,200" יבוא פעמיים, ,"72,000" במקום (ב), קטן בסעיף (2)

צריכהסייג שמיתה למדד הסכומים התאמת במקום בא ו7 5 עד 1 בסעיפים האמור (א) .8

בספטמבר 15 ביום ההתאמה)  (להלן הסוציאליות וההנחות ההכנסה תקרות לגבי לחול
לפקודה. 120ב סעיף לפי ,1978

במרס 15 ביום לחול צריכה שהיתה ההתאמה במקום גם בא 4 בסעיף האמור (ב)
.1978

,1368 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1978 בסספמבר 27) תשל''ח באלול כ"ה ביום בכנסת נתקבל *
.359 עמ' תשל"ח,

.216 עמ' תשל''ח, ס''ח ;120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1



לענין אלא דין כל מהוראות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין ,6 בסעיף האמור פ'ן חוץ .9

בסעיף,8 האמורים בתאריכים ההתאמות

דינים שמירת

.(1978 באוקטובר 1) תשל"ח באלול כ"ט ביים 6 סעיף של תחילתו . תחייה10

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ארליך שמחה
האוצר שר




