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, אחרי הגדרת ״עובד (ה) לן - הפקודה<, בםעיוי קטן (אן  תיקיו סעיף ג 1. בסעיף i לפקודת מס הבגסהי
 הוראה״ יבוא:

 ״״קרן השתלמות״ - קרן השתלמות שהיא קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47;׳׳.

 תיקיו סעיף 9 2. בסעיף 9 לפקודה, בפסקה (16א<, בסופה יבוא:

 ״(ה) לעניו פסקה זו ופסקה (16), ״קרן השתלמות״ - כמשמעותה בסעיף 3(ה):״.

 הוספת סעיף 116 3. אחדי סעיף 16ג לפקודה יבוא:

 ״הפרשי מ5דה 16ד. שר האוןר, באישור ועדת הכ?סי0 של הכנסת, רשאי לפטור ממס
ה של קרן נאמנות מהפרשי הצמדה! לענין זה, ״קרן נאמנות״ - ס מ  ה
.״  כמשמעותה בסעיף 2 לחוק להשקעות משותפות כנאמנות, התשכ׳׳א-נ2196

 תיקיו סעיף 46 4. בסעיף 46(ב< לפקודה, במקום ״סכום שהוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
 של 100 שקלים״ יבוא ״הסכום המזערי שהוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
 עשרה שקלים חדשים, והםכוס המרבי שהוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1000

 שקלים חדשים״.

 תיקיו סעיף 47 5. בסעיף 47>א)«2< לפקודה, •אחרי ״לחופשה״ יבוא ״להשתלמות״.

 תיקיו סעיף ד6א 6. בסעיף 67א לפקודה, אחרי ״על ההכנסה האמורה״ יבוא ״ועל הכנסות אחרות שיש לו
 בשנה שבה היתה לו ההכנסה האמורה״.

 תיקיו סעיף 24! 7. בסעיף 124 לפקודה, הסיפה המתחילה במלים ״היה הנישום״ - תימחק.

״ יבוא ב) )  תיקיו סעיף 161 8. בסעיף 161 לפקודה, בסעיף קטן(ג), במקומ ״אןי לא יחולו הוראות סעיף קטן
 ״ופקיד השומה רשאי לקבוע, בכתב, שלא ינוכה מס או שינוכה פחות מהשיעורים הקבועים בסעיף

 קטן (א)״.

 תיקיו סעיף 175 9. בסעיף 175(א) לפקודה, במקום ״ביום העשירי״ יבוא ״ביום החמישה עשר״.

 תיקיו סעיף 187 10. בסעיף 187(ג< לפקודה, בפסקה (1), במקום ״בתום שבועיים מהיום״ יבוא ״ביום הי14
 בחודש״.

, האמור בסעיף 115 יסומן(א) ואחריו יבוא:  תיקון חיק 11. בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג-1963נ
 סס שבח

 מקרקעין ״(ב< שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע בתקנות כי סכומי
 פחת שנוכו לפי סעיף 21(ד) לפקודה לא יופחתו משווי הרכישה לענין קביעת יתרת
 שווי רכישה כהגדרתה בסעיף 47, אלא יווםפו לשווי המכירה כשהם מתואמים מתום

 שנת המס שבה הופחתו ועד מועד המכירה.״

ת תיק 1946, מיוס א׳ כאב ו ע מ  • נתקבל בכנסת ביוס די בסבת התש״ן(1 בינואר 990!)¡ ה1עת התיק ודברי הסבר פידמזו ב
 התשפד׳ס 21 באוגוסס «as ,>198־ 138.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120¡ ם׳׳ת התשמ׳׳ס, ע8־ 26.
 1 ס׳׳ת התשכ׳׳א, עמי 84¡ התשמ׳׳ז, עמ׳ 159.

 י ס״ח התשכ״ג, עמי 156! התשמ״ז, עמי 106.
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 12. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959", בסעיף 47(א1), במקום ״עד יום ד׳ בטבת תיקון חוק לעידוד
 התש״ן (1 בינואר 1990)״ יבוא ״עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 991!)׳׳. השקעות הין

) תיקמ חוק לעידוד ב ) , במקום סעיף קטן  13. בסעיף 33 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ׳׳א-51980
. השקעות הון א ן כ  י

 כחקלאות

, יחולו הוראות (א)  ״(ב) קיבל אדם דיבידנד ששולם מתוך הכנסה כאמור בסעיף קטן
 סעיף 47(ב<(2) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959.״

, תיקיו חיק לעידוד  14. בחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות)(הודאת שעה ותיקוני חוק), התשמ״א-61981
ל השכרת דייית ח ) ה ב ) ף 2 י ע ל ם ן ש ת 1 ן ן ח ת ן : ״ א ו ב ו י פ ו ס ב ״ ו ( א )  בסעיף 7(א<, במקום ״סעיף 2״ יבוא ״סעיף 2

 בשנת המס 1980״.

, בסעיף 32(ג)(1), במקום תיקיו חיק  15. בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-71985
 תיאימיס כשל

 ״עד 1987״ יבוא ״עד 1989״. אמפלזיה

 16. (א) תחולתם של סעיפים 1, 3, 4, 7,5, 11 ו־14 - החל בשנת המס 1989. תחילה ותחולה

 (ב) תחולתו של סעיף 2 לגבי סכומים שקיבל עובד מקרן השתלמות החל בשנת המס
 1990, אף אם מקורם בסכומים שהופקדו בקרן או ברווחים שנצברו בקרן לפני השנה האמורה.

 (ג) תחולתו של סעיף 6 החל בשנת המס 1988.

 (ד) תחילתו של סעיף 8 בי1 בחודש שלאחר פרסום חוק זה ברשומות.

 (ה) תחולתו של סעיף 13 החל בשנת המס 1987.

 (ו) תחולתו של סעיף 9 לגבי המקדמות לשנת המס 1991 ואילך.

 (ז) תחולתו של סעיף 10 לגבי סכומי מס שהמועד שבו חייבים להעבירם לפקיד השומה

 הוא מיום 1 באפריל 1990 ואילך.

ם ר ן פ ו ע מ ר ש י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 4 ם׳׳ח התשי־׳ס, ע8׳ 234: התשמ׳׳ח, עמי 2.

 י סייח התשמ״א, עמי 56: התשמ׳׳ז, עמ׳ 92.
 יי סייח התשמ״א. עמי 68: התשמ׳׳ו, עמ׳ 165

 י ס׳׳ח התשמ״ה, עמ׳ 172.
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