
* תשל"ט1979 ,(34 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

 הפקודה)  (להלן הכנסה1 מס לפקודת 9א בסעיף . 1

יבוא "8, 300" במקום מזכה'/ "קיצבה בהגדרת , (א) קטן בסעיף (1)
זה לענין בחשבון תבוא  הוון ממנה שחלק "קיצבה יבוא ובסופה ,"12, 500"

ההיוון"; אילולא משתלמת שהיתה הקיצבה
;"150" יבוא "83" וכמקום "30%" יבוא "25%" במקום , (כ) קטן כסעיף (2)

;"12, 500" יבוא פעמיים, ,"8, 300" במקום (ג), קטן בסעיף (3)
הפטור מהסכום שהוונה הקיצבה סכום "יופחת במקום (ה), קטן בסעיף (4)

. הקיצבה" של הפטור מהשיעור שהוון השיעור "יופחת יבוא הקיצבה" של

9א סעיף תיקון

. "30%" יבוא "25%" במקום לפקודה, 9ב בסעיף . 9ב2 סעיף תיקון

. "9, 500" יבוא "8, 000" במקום לפקודה, (2) (א) (9) 32 בסעיף . 332 סעיף תיקון

. "36" יבוא "34" אחרי , (1) בפסקה לפקודה, 41 בסעיף . 441 סעיף תיקון

 לפקודה (א) 44 כסעיף . 5

אשתו של או ,37 סעיף "לפי יבוא או" 37 סעיף "לפי במקום ברישה, (1)
הוא שבעדו משפחתו בן של או ,66 סעיף לפי כנפרד מחושבות שהכנסותיה

זכאי"?

שקבע יותר גבוה סכום או 5, 000" יבוא "2, 000" במקום ,(1) בפסקה (2)
הכנסת"; של הכספים ועדת באישור האוצר שר

יבוא: (2) פסקה אחרי (3)
שלא רפואי ביטוח לרכות  רפואי" "טיפול זה, כסעיף (3)"

". 47כ סעיף לפי ניכוי כעדו תשלומים בשל תבעו

44 סעיף תיקון

. כאמור" ילד או הורה לאשתו שהיה "או יבוא מפגר" "או אחרי לפקודה, 45 בסעיף . 648 סעיף תיקון

. "3, 000" יבוא "900" במקום לפקודה, (ד) 45א בסעיף . 45א7 סעיף תיקון

, תשליט , 1395 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1979 באפריל 2) תשל''ט בניסן ה' ביום בכנסת נתקבל *
. 152 עמ'

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



47ב סעיף תיקון לפקודה 47כ .בסעיף 8
ביטוח "למעט יבוא רפואי" "ביטוח אחרי ובו, (א), יסומן כסעיף האמור (1)

שיניים"; רפואת

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)
שיניים רפואת כיטוח בעד סכומים מס בשנת ששילם יחיד "(כ)
הבריאות, שר עם התייעצות לאחר האוצר שר שאישר לתכנית בהתאם
האוצר שר שקבע מסכום יותר לא אך ששילם הסכום מחצית ניכוי לו יותר
סכומים עובדו בעד מעביד שילם הכנסת; של הכספים ועדת באישור
סכומים לגבי המעביד על תחול לא כאמור, לניכוי בשלהם זכאי שהעובד

". חסכון ומילווה מעסיקים מס תשלום חובת אלה

120א סעיף הנקוביםתיקון "הסכומים במקום סוציאליות", "הנחות בהגדרת לפקודה, 120א כסעיף . 9

יותר שבשלהם הסכומים כתקרת (1) (א) 44 בסעיף הנקוב "הסכום יבוא "(1) (א) 44 כסעיף
. 45א(ד)" כסעיף הנקוב הסכום זיכוי,

175 סעיף תיקון לפקודה 175 בסעיף . 10

"מקדמות"; יבוא השוליים כותרת במקום (1)
"נישום"; יבוא פעמיים, "יחיד", כמקום ובו, (א), יסומן בסעיף האמור (2)

יבוא: האמור (א) קטן סעיף אחרי (3)
הניתן דיבידנד חילק הקובעת המס שבשנת אדם, בני חבר "(ב)
בו שליטה בעל שהוא ליחיד שילם או ,(2) (ב) 127 סעיף לפי לניכוי
משכורת למעט (ב) 18 בסעיף כאמור סכומים (9) 32 בסעיף כמשמעותו
, שליטה) לבעל תשלומים  זה בסעיף (להלן הוצאות והחזר רגילה חדשית
אילולא שנה באותה משתלם שהיה כסכום שלו המקדמות סכום יהיה

השליטה. לבעל התשלומים שולמו

שהוא המס בסכום יוקטן אדם בני חבר של המקדמות סכום (ג)
(2) גב) 127 סעיף לפי לניכוי הניתן מדיבידנד (א) 161 סעיף פי על ניכה

". שליטה לבעל מתשלומים 164 סעיף פי על או

176 סעיף בטל.ביטול  לפקודה 176 סעיף . 11

תחילה סייג,
ותחולה

ההנחות של הסכומים התאמת במקום באה 1 בסעיף כאמור הסכומים הגדלת (א) . 12

לפקודה. 120ב סעיף לפי (1979 באפריל 1) תשל"ט בניסן ד' ביום למדד הסוציאליות
והוא (1978 בספטמבר 15) תשל"ח באלול י"ג כיום תחילתו ,3 בסעיף האמור גב)
באלול כ"ט ביום הסוציאליות ההנחות לגבי לחול אמורה שהיתה למדד ההתאמה במקום בא

לפקודה. 120ב סעיף לפי (1978 באוקטובר 1) תשל"ח
באלול כ"ט ביום (1) (א) 44 בסעיף הנקוב הסכום לגבי 9 סעיף של תחילתו (ג)

. (1978 באוקטובר 1) תשל"ח
. ואילך 1979 המס בשנת לשלמן שיש מקדמות לגבי (3) 10 סעיף של תחולתו (ד)

. ואילך 1979 המס שנת לגבי  זה חוק הוראות יתר של תחולתן (ה)

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ארליך שמחה
האוצר שר


