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 תיקון סעיף 101 1,

 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 127), התשם׳׳ב-2001*

 בפקודת מם הכנסה', בסעיף 101(1¡) -

 (1) בפסקה (1), בסופה יבוא ״ולגבי מניות שנרשמו למסחר לאחר יום כ״ב בטבת

ם לפי סעיף  התשים (31 בדצמבר 1999), שבעת מכירתן חלים על בעליהן הכללי

 130א";

 (2) בפסקה(2), במקום ״לא חל״ יבוא ״לא חלו״ ואחרי ״אינפלציה״ יבוא ״או הכללים

 לפי סעיף 30וא״,

 2, בחוק מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-21985 (להלן - חוק

 התיאומים), בסעיף 6 -

 (1) האמור בסעיף קטן(ח) יסומן ״(1)״ ואחריו יבוא:

 ״(2) הוראות פסקה(1) לא יחולו לגבי שותפות או חברה באמור בסעיף 130א(ג)

 לפקודה, שהחל במועד שבו חדלו לחול עליה הוראות פרק זה חלו עליה

 הכללים לפי סעיף 130א לפקודה.״;

 (2)(בסעיף קטן 0X2), אחרי ״בבורסה״ יבוא ״או על ידי שותפות או חברה כאמור

 בסעיף 130א(ג) לפקודה, שעד המועד שבו החלו לחול עליה הוראות פרק זה חלו

 עליה הכללים לפי סעיף 130א לפקודה״.

 תחילה ותחולה 3. (א) תחילתו של סעיף 6(ח) לחוק התיאומים, בנוסחו בסעיף 2(1) לחוק זה, ביום כ״ג

 בטבת התש״ס (ו בינואר 2000).

 (ב) תחילתו של סעיף 6(ט) לחוק התיאומים, כנוסחו בסעיף 2(2) להוק זה, ביום ו׳

 בטבת התשם״א (ו בינואר 2001).
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 * נתקבל בכנסת ביום כ״ו בחשון התשס״ב (12 בנובמבר 2001): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 3038, מיום ב״ח בתשרי התשס״ב (15 באוקטובר 2001), עמי 2.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; סייח התשמ״א, עמי 240.
 2 סייח התשמ״ה, עמ׳ 172.
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