
* התשמ"א1981 , (46 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

9 סעיף "וקיצבתתיקון במקום (6ג), בפסקה הפקודה),  (להלן הכנסה1 מס לפקודת 9 בסעיף . 1

המשתלמות". שאירים וקיצבת זיקנה "וקיצבת יבוא. המשתלמת" זיקנה

40ב סעיף :הוספת יבוא לפקודה 40א סעיף אחרי .2

זיכוי "נקודת
לנער

18 לו מלאו טרם אך שנים 16 לו שמלאו יחיד של המס בחישוב 40ב,
זיכוי." נקודת בחשבון תובא שנים

121 סעיף תיקון לפקודה בסעיף121 . 3

: יבוא (4) עד (1) פסקאות במקום (א), קטן בסעיף (1)
; 35%  הראשונים השקלים מ98,400 שקל כל על (1)"

; 45%  הנוספים השקלים מ31,200 שקל כל על (2)
; 50%  הנוספים השקלים מ48,000 שקל כל על (3)

"; 60%  נוסף שקל כל על (4)

72,000 "על יבוא הראשונות" הלירות 85,200 "על במקום (ב), קטן בסעיף (2)
"על ובמקום "25%" יבוא לירה" כל על אגורות 25" במקום הראשונים", השקלים

שקלים". 72,000 "על יבוא לירות" 85,200

122 סעיף :הוספת יבוא לפקודה סעיף121 אחרי *4

על "המס
בעד הענקה

עבודה פריון
בעד ושכר

במשמרות עבודה

ועדת באישור האוצר, שר רשאי ,121 בסעיף האמור אף על (א) .122

בסעיף מהקבוע נמוך אחיד, מס שיעור לקבוע הכנסת, של הכספים
: שלהלן ההכנסות מסוגי אחד כל לגבי מ25%, יפחת שלא ובלבד האמור,
מהענקה או שניה במשמרת מעבודה עובדים של הכנסתם (1)
פעילותם שעיקר תעשיה במפעלי עבודה, פריון בעד המשתלמת
עידוד בחוק. כמשמעותה ייצורית פעילות היא המס בשנת
לאחר האוצר שר 2,שקבע התשכ"ט1969 (מסים), התעשיה
שיקבע ויכול והתיירות, המסחר התעשיה, שר עם התייעצות

; תעשיה ענפי לפי או מסויימים מפעלים זה לענין
פעילותם שעיקר תעשיה במפעלי עובדים של הכנסתם (2)
עידוד בחוק כמשמעותה ייצורית פעילות היא המס בשנת
שלי במשמרת מעבודתם התשכ"ט1969, (מסים), התעשיה

שית.

לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, שר (ב)
ההכנסה כל לגבי יחול (א) קטן סעיף פי על שנקבע המופחת שהשיעור
שיעורים לקבוע וניתן ממנה, חלק לגבי או האמור הקטן הסעיף שלפי
למקצועות שונים, תעשיה לענפי מההכנסה, שונים סכומים או שונים

 כאמור באישור לקבוע, הוא רשאי כן ; שונים נישומים ולסוגי שונים

,1523 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1981 במרס 23) התשמ"א ב' באדר י"ז ביום בכנסת נתקבל *
.270 עמ' התשמ"א,

. .109 עמ' ,88 עמ' התשמ"א, ס"ח ;120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
עמ'.103 התש"ם, ;232 עמ' התשכ"ט, ס"ח 2



; המופחת השיעור להחלת ותנאים כללים (1)
המופחת. השיעור יחול לא הכנסתם שעל עובדים סוגי (2)

 זה בסעיף (ג)
הכנסת שהיא פרמיה, או הטבה הענקה,  עבודה" פריון בעד "הענקה
שנקבע כפי זה סעיף לענין שאושר עבודה חוזה פי על המשתלמת עבודה
בחוזה הקבועים המקובלים השכר או המשכורת על בנוסף בתקנות,
פי על נקבע ואשר הרגיל הפריון על העולה עבודה פריון בעד העבודה,
לענין שקבע אחר גוף או עבודה לפריון המכון שאישרו מדודות נורמות

; המכון המלצת פי על האוצר שר זה

לאחר בתקנות, האוצר שר שהגדיר כפי  ושלישית" שניה "משמרת
והרווחה." העבודה שר עם התייעצות

 לפקודה 130א(א) בסעיף , 5

(9)32 בסעיף כמשמעותו שליטה בעל "וכן יבוא בסופה "יהלומן", בהגדרת (1)
; כאמור" שעסקה בחברה

שליטה בעל שהוא יהלומן "ולגבי יבוא בסופה ביהלומים", "עסק בהגדרת (2)
ההון או ההתחייבויות הרכוש, על המשפיעה פעולה כל  יהלומן שהיא בחברה

שבשליטתו". יהלומן, שהיא מחברה או בחברההאמורה קיבל או שהשקיע

סעיף תיקון
130א

בטל.  לפקודה 132א סעיף סעיף6. ביטול
132א

שקלים". 2,000" יבוא לירות" 8,000" במקום לפקודה, בסעיף187(א) . 7187 סעיף תיקון

: יבוא לפקודה סעיף187 אחרי .8
סעיף הוספת

187א

להקדמת "תמריץ
דו"ח הגשת

ותשלום
המועד לפני 131 סעיף לפי שלו הדו"ח את שהגיש נישום (א) 187א.
המס חשבון על כלשהו סכום אליו וצירף 132 בסעיף הקבוע האחרון
לפי עליו החלה מהריבית לפטור סכום אותו לגבי זכאי פיו, על המגיע

: להלן כמפורט (א) סעיף187
תום שלאחר הראשון החודש תום עד ששולם סכום על (1)
 זה בסעיף (להלן המיוחדת השומה תקופת או המס שנת

; הריבית ממלוא פטור  המס) שנת
המס שנת תום שלאחר השני בחודש ששולם סכום על (2)

; הריבית ממחצית פטור 
שנת תום שלאחר השלישי בחודש ששולם סכום על (3)

הריבית. מרבע פטור  המס

ההקלה וסכום תחילה תחושב (א) קטן סעיף שלפי ההקלה (ב)
הריבית. מיתרת ינוכה (1) לסעיף187(א) הסיפה שלפי

ממנו המגיע המס חשבון על כלשהו סכום ששילם נישום (ג)
הדו"ח להגשת 132 בסעיף הקבוע האחרון המועד לפני פלונית מס לשנת
הדו"ח, להגשת 133 סעיף לפי לו שנקבע הנדחה המועד או שנה, לאותה



לפי 18(א)(1), סעיף שלפי להקלה או (א) קטן סעיף שלפי להקלה זכאי
האמור." במועד האמור הדו"ח את שהגיש בתנאי שביניהן, הגבוהה

חוק תיקון
טקודת לתיקון

הכנסה מס
(44 (מס'

,(2) בפסקה התשמ"א81981, ,(44 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון לחוק 2 בסעיף .9
יבוא"2,220". במקום"1,380"

המס1981.תחילה משנת 4 עד סעיפים1 של תחילתם (א) . 10

בפברואר1981). 14) התשמ"א אי באדר י' ביום 5 סעיף של תחילתו (ב)
ואילך. המס1980 שנת לגבי 8 עד 6 סעיפים של תחילתם (ג)

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ארידור יורם
האוצר שר


