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 חוק מס הכנסה (הודאת שעה), התשג׳יג-992ן״

 הוראת שעה 1. על אף האמור בסעיף 120 ב לפקודת מם הכנסה', בשנת המס 1993 לא יתואמו סכומי נקודת

 זיכוי בחודש ינואר ובחודש הראשון שבו תשולם תוספת יוקר לשכירים במשק.

 2. בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו-21985, במקום מועד סיום התחולה

 של הוראות השעה האמורות בסעיפים 24 ו־26 יבוא ״ט׳ בניסן התשנ״ג(31 במרס 1993)", ואולם

 שר האוצר בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בצו מועד יותר מוקדם מן המועד

 האמור.

 תיקון חוק
 הסדרים לשעת

 חירום במשק
 המדינה - מם׳ 18

חט הם ( ב י י ג ה) שו ר  יצחק ר בי ן אב

 ראש הממשלה שר האוצר

ס י י ג שבח ו ו צ ר  ח• יש ה

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת כיום ז׳ בטבת התשנ״ג(31 בדצמבר 1992): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2152, מיוסד׳
 בטבת התשנ״ג (28 בדצמבר 1992), עמי 40.
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20¡.
 2 סייח התשמ״ו, עמי 15: התשנ׳׳ב, עמ׳ 41.

 חוק חובת המכרזים (תיקון מסי 2), התשנ״ג-1992*

 תיקון סעיף 8 1. בסעיף 8 לחוק חובת המכרזים, התשנ׳׳ב-1992', במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ׳׳(א) תחילתו של חוק זה ביום כ׳׳ה באייר התשנ״ג (16 במאי 1993).״

חט ) שו ה ג י י ב הם ( ר צחק ר בי ן אב  י

 ראש הממשלה שר האוצר

ס י י ג שבח ו ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום ה׳ בטבת התשנ״ג(29 בדצמבר 1992): הצעת החוק ודבר• הסבר פורסמו בהצעות חוק 2150, מיום
 יי׳ט בכסלו התשנ״ג (14 בדצמבר 1992), עמי 36א.

 י ס״ח התשנ״ב, עמי 114 ועמי 250.
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