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 חוק מילווה בטחון, תשל״ב-1972י

 1. בחוק זה -
 (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה« (להלן - הפקודה),

 אם אין בחוק זה הוראה אחרת;
 (2) ׳־הכנסה חייבת״ - הכנסתו החייבת של אדם בשנת המס 1972, לרבות

 ריווח הון והכנסה כמפורט בסעיף 3 לפקודה, למעט -
 (א) הכנסה שחל עליה סעיף 122 לפקודה;

 (ב) הכנסה מעבודה שחל עליה סעיף 123 לפקודה:
 (ג) הכנסה מריבית שלגביה ניתנת הנחה לפי כל דין;

 ולגבי קיבוץ - הכנסה כאמור כפי שהיא נקבעת על פי סעיף 57 לפקודה:
 (3) קיבוץ - לרבות מושב שיתופי או אגודה שיתופית אחרת בהתיישבות

 חקלאית שלגביהם ניתנה הוראה בהתאם לסעיף 61 לפקודה?
 (4) ״התאריך הקובע״ - ט׳ בתשרי תשל״ט (31 באוקטובר 1978).

 2. אדם יהא חייב למדינה בשנת המס 1972 במילתה בטחון בשיעור של 7% מהכנסתו
 החייבת (להלן - המילווה).

 3. (א) ואלה פטורים ממילווה:
 (1) יחיד שהמס שהוא חייב בו בשנת המס אינו עולה על 150 לירות:

 (2) תושב חוץ - לגבי הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות(2), (4),(5) ו־9
 לסעיף 2 לפקודה;

 (3) ״עובד יומי״ - כמשמעותו בתקנות שיותקנו לענין זה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) - אם נגבו סכומים על חשבון המילווה ממי שפטור
 ממנו, יחולו הוראות אלה:

 (1) נגבה סכום שאינו עולה על 5 לירות - לא יוחזר הסכום;
 (2) נגיה סכום העולה על 5 לירות - יינתנו תעודות מילתה על פי סעיף 6;
 ואולם אם נגבה סכום כאמור מאיש ואשה ביחד, רשאי פקיד השומה לפעול
 בהתאם להוראות פסקה (1) לגבי סכום של פחות מחמש לירות שנגבה מאחד

 מבני הזוג.

 4. (א) המילווה ישא ריבית בשיעור של 6% לשנה -
 (1) החל מיום כ״ח באדר ב׳ תשל-ג(1 באפריל 1973) - על מקדמות ששולמו

 במועדן על פי סעיף 8 ועל המילווה שנוכה במקור על פי סעיף 9;
 (2) החל מיום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975) - על יתרות המילווה

 ששולמו עד התאריך הקובע.

 (ב) הריבית תהיה פטורה ממס הכנסה.

 הגדרות

 הטלת המילווה
 ושיעורו

 המילווה ישא
 ריבית

 * נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשל״ב (21 במרס 1972); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בת״ח 983, תשל״ב,
 עמי 167.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 המילווה צמוד
 למדד

 5. (א) בסעיף זה -
 (1) ״מדד יוקר המחיה״ - כמשמעותו בחוק מילתה בטחון, תשי״ז-956!2;

 (2) ״מדד יסודי״ -
 (א) מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1972 לגבי מקדמות ששולמו

 במועדן על פי סעיף 8 ולגבי מילתה שנוכה במקור על פי סעיף 9;
 (ב) מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1974 לגבי יתרות המילווה

 ששילם אדם עד לתאריך הקובע;
 (3) ״מדד חדש״ - מדד יוקר המהיה שיתפרסם לחודש דצמבר 1987.

 (ב) קרן המילווה תהיה צמודה למדד יוקר המחיה; נתברר בעת פרעונו של המילווה
 כי המדד החדש עולה על המדד היסודי, ייפרע המילווה כשהוא מוגדל באופן יחס־ לשיעור

 העלייה של המדד החדש.

 על סכומי מילווה ששילם אדם יינתנו לו תעודות הרשומות על שמו. תעודות מילווה

 פרעון המילווה
 והריבית

 י מקדמות על
 חשבון המילווה

 (א)

 (ב)
«6 

 התעודות יינתנו -
 (1) על סך כל המקדמות ששילם אדם על פי סעיף 8 ועל סך כל המילווה

 שנוכה במקור על פי סעיף 9, עד ליום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976);
 (2) על יתרות המילווה ששילם אדם עד לתאריך הקובע, עד ליום ד׳ בניסן

 תשל״ט (1 באפריל 1979).
 (ג) התעודות לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות לשעבוד או להעברה פרט להעברות
 מ כחי ו הדין, אלא אם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע אחרת בתקנות

 ובתנאים שקבע.
 (ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את ההוראות
 והתנאים שיחולו על תעודות המילווה, לרבות בדבר הוצאתן ופדיונן ובדבר היתרות שסכומן

 קטן מהערך הנקוב הנמוך ביותר של תעודות המילווה.
 (ה) התעודות יהיו רק על סכום לירות המתחלק לחמש ללא יתרה.

 7. (א) םך־כל סכומי המילווה והריבית עליו ייםרעו בשנים עשר שיעורים חדשיים
 בשנת המס 1988.

 (ב) נפטר יחיד, ייפרע המילווה ששילם לבן־זוגו, ואם לא השאיר בן־זוג - ליורשיו,
׳ בכסלו תשל״ד (1 בדצמבר 1973).  תוך שנה מיום שהוגשה בקשה לכך, אך לא לפני יום ו
 (ג) מי שבשנת המס 1972 או לאחר מכן מלאו לו 65 שנים לפחות, זכאי להיפרע
 את המיליוה בשנת 1976 או כעבור ארבע שנים אחרי שמלאו לו 65 שנים, הכל לפי המאוחר

 יותר, לאחר שהגיש בקשה לכך בצירוף תעודת המילווה.

 8. (א) החייב בתשלום מקדמות לפי סעיף 175 לפקודה לשנת המם 1972, ישלם על
 חשבון ה מילתה סכומים כמפורט בתוספת, במועדים הקבועים בסעיף האמור.

 (ב) החייב בתשלום מקדמות לפי סעיף 176 לפקודה לשנת המם 1972, ישלם על
 חשבון המילווה 20% מסך כל המקדמות שהוא חייב בהן לאותה שנת מס על חשבון המס ועל

 חשבון היטל הבטהון, במועדים הקבועים בסעיף האמור.

 2 ס״ ח השי״ ז, עמי 8.
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 9. (א) כל המשלם, או האחראי לשלם, תשלום שהוא הכנסת עבודה, קצבה או מלוג או
 אנונה, או הכנסה אחרת שנקבעה לענין סעיף 164 לפקודה ושר האוצר קבעה לענץ סעיף
 זה - ינכה ממנה, עם המם שהוא חייב לנכות לפי סעיף 164 לפקודה. סכום נוסף על חשבון

 המילווה, באופן ובשיעורים שייקבעו בתקנות.

 (ב) רשאי שר האוצר בתקנות על פי סעיף קטן(א) לשלב את שיעורי הניכוי האמורים
 עם שיעורי הניכוי שנקבעו לענין ניכר מם ההכנסה והיטל הבטחון.

 10. שילם אדם סכומים על חשבון מם, היטל בטחון ומילודה, יהיה, לענץ מתן תעודות
 מילווה, חלק המילווה בתוך סך־כל הסכומים ששילם כאמור, כיחס שבין סכום המילווה

 שהוא חייב בו לסך כל המס, היטל הבטחון והמילווה שהוא חייב בהם.

 11. על אף האמור בסעיף 2 ובכפוף לאמור בסעיף 3(בו, אם עולה סכום המקדמות
 ששילם אדם על פי סעיף 8 או הסכום שנוכה מהכנסתו של אדם על פי סעיף 9 על סכום
 המילווה שהוא חייב בו, יראו את הסכום ששולם או נוכה כאמור כסכום המילווה שהוא

 חייב בו.

 חובו! ניכוי
 כמקור

 קביעת סכום
 המילווה

 סופיות מקדמות
 וניבוי במקור

 12. (א) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מה יהיה דינו של
 מילווה שלא שולם עד התאריך הקובע: בתקנות אלה ניתן גם לקבוע כי המילווה ייהפך

 למס או שלא ייגבה.

 (ב) תקנות לפי סעיף קטן(א) יכול שיהיו כלליות או לסוגים של חייבים במילווה
 או לפי סכום המילווה או לפי מבחנים אחרים שנקבעו.

 מילווה שלא
 שולט עד

 התאריך הקובע

 13. הוראות הפקודה יחולו על המילווה כאילו היה הלק מהמס, והוא במידה שאין בחוק
 זה הוראה אחרת לאותו ענין.

 תחולת הוראות

 ביצוע ותקנות 14. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 תוספת
 ( ס ע י ף 8 (או )

 שיעורי המקדמות על חשבון המילווה יהיו כאלה:

 אם המקדמות על חשבון מם הכנסה והיטל בטחון לשו. ת מס 1972 (להלן - המקדמות)
 לא עלו על 600 לירות - 26 לירות ועוד 30 אגורות לכל לירה מן המקדמות;

 עלו המקדמות על 600 לירות ולא עלו על 900 לירות - 206 לירות ועוד 25 אגורות
 לכל לירה מן המקדמות שמעל 600 לירות:

 עלו המקדמות על 900 לירות ולא עלו על 1,500 לירות - 281 לירות ועוד 20 אגורות
 לכל לירה מן המקדמות שמעל 900 לירות:

 עלו המקדמות על 1,500 לירות ולא עלו על 2,100 לירות - 401 לירות ועוד 17
 אגורות לכל לירה מן המקדמות שמעל 1,500 לירות!
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 עלו המקדמות על 2,100 לירות ולא עלו על 3,000 לירות - 503 לירות ועוד 15
 אגורות לכל לירה מן המקדמות שמעל 2,100 לירות;

 עלו המקדמות על 3,000 לירות ולא עלו על 6,000 לירות - 638 לירות ועוד 13
 אגורות לכל לירה מן המקדמות שמעל 3,000 לירות:

 עלו המקדמות על 6,000 לירות ולא עלו על 9,000 לירות - 1028 לירות ועוד 12
 אגורות לכל לירה מן המקדמות שמעל 6,000 לירות:

 עלו המקדמות על 9,000 לירות ולא עלו 12,000 לירות - 1388 לירות ועוד 11 אגורות
 לכל לירה מן המקדמות שמעל 9,000 לירות:

 עלו המקדמות על 12,000 לירות - 1718 לירות ועוד 10 אגורות לכל לירה מן
 המקדמות שמעל 12,000 לירות.

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א - נ  ש
 נשיא המדינה

 חוק מילווה בטחון, תש״ל-1970(תיקון), תשל״ב~1972*

 1, בסעיף 7 לחוק מילווה בטחון, תשי׳ל—1970 ! (להלן — החוק העיקרי), אחרי סעיף תיקון סעיף 7
 קטן (ב) יבוא:

 ׳׳(ג) מי שבשנת המם 1970 או לאחר מכן מלאו לו 65 שנים לפחות,
 זכאי להיפרע את המילווה בשנת 1974 או כעבור ארבע שנים אחרי שמלאו
 לו 65 שנים, הכל לפי המאוחר יותר, לאחר שהגיש בקשה לכך בצירוף

 תעודת המילווה.״

 2, האמור בסעיף 13 לחוק העיקרי יסומן(א) ואחריו יבוא: תיהון0עיף13
 ״(ב) תקנות לפי סעיף קטן(א) יכול שיהיו כלליות או לסוגים של
 חייבים במילווה או לפי סכום המילווה או לפי מבחנים אחרים שנקבעו.״

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ש ז ר מ ל  ש נ י א ו ר ז
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן השל״ב (21 במרס 1972); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 983׳ תשל״ב׳
 עמי 171.

 ג ם״ח תש״ל׳ עמי 41.
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, תשל״א-1971(תיקון), תשל״ב-1972* ן  חוק מילווה בטחו

 תיקון סעיף 7 1, בסעיף 7 לחוק מ ילווה בטחון, תשל״א--! 197 י (להלן — החוק העיקרי), אחרי סעיף
 קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) מי שבשנת המס 1971 או לאחר מכן מלאו לו 65 שנים לפחות,
 זכאי להיפרע את המילווה בשנת 1975 או כעבור ארבע שנים אחרי שמלאו
 לו 65 שנים, הכל לפי המאוחר יותר, לאחר שהגיש בקשה לכך בצירוף

 תעודת המילווה.״

 תי«ן סעיף 13 2. האמור בסעיף 13 לחוק העיקרי יסומן(א) ואחריו יבוא:
 ״(ב) תקנות לפי סעיף קטן(א) יכול שיהיו כלליות או לסוגים של
 חייבים במילווה או לפי סכום המילווה או לסי מבחנים אחרים שנקבעו.״

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל  ש נ י א ו ר ז
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשל״ב (21 במרס 1972); הצעת החוק ודוברי הסבר פורסמו בה״ח 983, תשל״ג,
 עמי 171.

 1 ס״ח תשלי׳**׳ עמ׳ 73.

 חוק מילווה חסכון׳, תשל״ב-1972•
 ה  1, בחוק ז

(להלן - הפקודה),  (!) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מם הכנסה 1
 אם אין בחוק זה הוראה אחרת;

 (2) ״הכנסת עבודה״ - לרבות קצבה!
 (3) ״מעביד״ - כל המשלם הכנסת עבודה או האחראי לתשלומה;
 (4) ״התאריך הקובע״ - כ״ה בתשרי תשל״ו(30 בספטמבר 1975).

 2, (א) מעביד יהא חייב למדינה בשנת המס 1972 במילתה חסכון בשיעור של 6% ממך
 כל הכנסת עבודה ששילם בשנת המס 1972 (להלן - המילתה).

 (ב) המילווה יחול, על אף האמור בכל דין, גם על הבר־בני־אדמ שדינו לענין
 תשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים כדין המדינה.

 3, מעביד ישלם לפקיד השומה את ה מילתה במועד שנקבע ויגיש לו באותו מועד דין
 וחשבון כפי שנקבע בתקנות.

 הטלת המילווה
 ושיעורו

 תשלום המילווד,

 * נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשל״ב (21 במרם 1972); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 984, תשל״ב,
 עמי 175.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 סייח תשי״ז׳ עמי 8.
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 שומת מי לווה

 המילווה ישא
 ריבית

 המילווה צמוד
 למדד

 תעודות מילווה

 פרעון המילווה

 מילווה שלא שולם
 עד התאריך הקובע

 תחולת הוראות
 הפקודה

 ביצוע ותקנות

 4, מעביד שלא שילם את המילווה או לא מסר לפקיד השומה דו״ח, או מסר דו״ח אך
 לפקיד השומה יש טעמים םבידימ להגיח שהדו׳ח איננו נכון - רשאי פקיד השומה לשוט לפי
 מיטב שפיטתו את סכום המילות־, ודין שומה לפי סעיף זה כדין שומה לפי סעיף 167 לפקודה,

 5, (א) המילווה ישא ריבית בשיעור של 5% לשנה החל מיום כ״ח באדר ב׳ תשלי׳ג
 (1 באפריל 1973).

 (ב) הריבית תהיה פטורה ממס הכנסה.

 6. (א) בסעיף זה -
 (1) ׳׳מדד יוקר המחיה״ - כמשמעותו בחוק מילווה בטחון, תשי״ז-956ו: 2;

 (2) ״מדד יסודי״ - מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1972 ;
 (3) ״מדד חדשי - מדד יוקר המחיה שיתפרסם לחודש יוני שלפני מועד הפרעון.
 (ב) קרן המילווה תהיה צמודה למדד יוקר המחיה; התברר בעת פרעונו של חלק
 מלתי של המילווה כי המדד החדש עולה על המדד היסודי, ייפרע המילווה כשהוא מוגדל

 באופן יחסי לשיעור העלייה של המדד החדש.

 7, (א) על סכום מילווה ששילם מעביד עד התאריך הקובע, יינתנו לו תעודות רשומות
 על שמו, עד ליום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976).

 (ב) תעודות המילווה לא יהיו סחירות.
 (ג) התעודות יהיו רק על סכום לירות המתחלק לחמש ללא יתרה.

 (ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקגות את ההוראות
 והתנאים שיחולו על תעודות המילווה, לרבות בדבר הוצאתן ופדיונן וכן בדבר היתרות

 שסכומן קטן מהערך הנקוב הנמוך ביותר של תעודות המילווה.

 8, סך כל סכומי המילווה והריבית שעליו ייפרצו בשלושה שיעורים שנתיים רצופים ב־1
 באוגוסט של כל שנה, החל בשנת 1976.

 9. (א) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות מה יהיה
 דייו של מילווה שלא שולם עד התאריך הקובע: בתקנות אלה ניתן גם לקבוע כי המילווה

 ייהפך למס או שלא ייגבה.

 (ב) תקנות לפי סעיף-קטן (א) יכול שיהיו כלליות או לסוגים של חייבים במילווה
 או לפי סכום המילווה או לפי מבחנים אוזרים שנקבעו.

 10. הוראות הפקודה יחולו על המילווה כאילו היה חלק מהמס, והוא במידה שאין בחוק
 זה הוראה אחרת לאותו עגץ.

 11. שר האוצר ממתה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע
 לביצועו.

ר י פ נ חת ס  פ
 שר האוצר

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה
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ן, תש״ל-1970 (תיקון), תשל׳יב--1972*  חוק מילווה חסכו

 תיקון סעיף 13 1, האמור בסעיף 13 לחוק מילווה חסכון, תש״ל-1970 ! (להלן — החוק העיקרי),

 יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:
 ״(ב) גבר שנולד עד שנת 1906 ואשה שנולדה עד שגת 1911, אשר
 בידם תעודת מילתה על סכום שאמו עולה על 250 לירות, ייפרע המילווה
 ששילמו במועד מוקדם מהאמור בסעיף קטן(א); שר האוצר, באישור ועדת
 הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את מועד הפרעון, דרך הפרעון

 והמועד לחישוב הריבית וההצמדה של המילתה.״

 תיקון סעיף 14 2. האמור בסעיף 14 לחוק העיקרי יסומן ׳׳(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) תקנוה לפי סעיף קטן(א) יכול שיהיו כלליות או לסוגים של
 חייבים במילווה או לפי סכום המילווה או לפי מבחנים אחרימ שנקבעו.״

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל  ש נ י א ו ר ז
 נשיא המדינה

 • נתקבל בבנסת ביום ו׳ בניסן תשל״ב (21 במרס 1972); הצעת החוק ודברי הסיר פורסמו בהייה 984, תשל״ב,
 עמי 176.

 1 ס״ח תשיל, עמי 52.

ן, תשל״א-1971(תיקון), תשל״ב-1972•  חוק מילווה חסכו

[ 1. האמור בסעיף 13 לחוק מילווה חסכון, תשל״א~-71ו!1 י (להלן - החוק העיקרי), ף 3 י 8 ן 0 ו ק י  ה

 יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:
 ״(ב) גבר שנולד עד שגת 1907 ואשה שנולדה עד שגת 1912, אשר
 בידם תעודת מילתה על סכום שאינו עולה על 250 לירות, ייפרע המילווה
 ששילמו במועד מוקדם מהאמור בסעיף קטן(א); שר האוצר, באישור ועדת
 הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את מועד המרעון, דרך הפרעון

 והמועד לחישוב הריבית וההצמדה של המילווה.״

 תיקון סעיף 14 2. האמור בסעיף 14 לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) תקנות לפי סעיף קטן(א) יכול שיהיו כלליות או לסוגים של
 חייבים במילתה אד לפי סכום המילווה או לפי מבחנים אחרים שנקבעו.״

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל  ש נ י א ו ר ז
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשל״ב (21 במרס 1972); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 984, תשל״ב,
 עמי 176.

 1 פיח תשל״א׳ עמי 76.
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ת ההייטל), תשל״ב-1972* פ ו ק ת ת כ ר א ה ן ו קו (תי ן  חוק היטל בטחו

 1. בסעיף 2 לחוק היטל בטחון, תשכיז-1967 ג (להלן - החוק העיקרי.), במקום ״עד תיקון סעיף 2
 1971״ יבוא ״עד 1972״.

 2. בסעיף 3 להוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא: ״יקיז ™1 י־
 ״(4) לשנת המס 1972 - 10% מהמס הקובע.״

 3. בסעיף 4 לחוק העיקרי, בפסקה (2), במקום ״ו־1971״ יבוא ״עד 1972״. תיקון סעיף 4

 4. בסעיף 5 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 5
 (1) בסעיף קטן(א)(2), במקום ״ו־ 1971״ יבוא ״עד 1972״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(ג) היטל בטחון על הכנסה שחל עליה סעיף 122 לפקודה יהיה

 לשנת המס 1972 - 5%.״

 5. בסעיף 6 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 6
 (1) בפסקה (1), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

 ״(ד) לשנת המס 1972 - 10% ;״
 (2) בפסקה(2) (ב), במקום ״ו־ 1971״ יבוא ״עד 1972״.

 6. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום ״עד 1971״ יבוא ״עד 1972״. תיקון סעיף 7

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל  ש ד י א ו ר ז
 נשיא המדינה

 י נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשל״ב (21 במרס 1972); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה• ח 985, תשל״ב,
 עמי 178.

 1 סייח תשכ״ז, עמי 71; תשכ״ח, עמי 40; תשיל, עמי 30, עמי 154; תשל״א, עמי 106.

׳ 17), תשל״ב-1972* ס מ ) ה ס נ כ ת מס ה ד ו ק  חוק לתיקון פ

 1 . בסעיף 3 לפקודת מס הכנפה! (להלן - הפקודה), אחרי סעיף קטן(ו) יבוא: תיקון סעיף 3
 ״(ז) הבר־בני-אדם שבשנת המם לא היתה לו הכנסה מהמקורות
 המפורשים בסעיף 2, או שכל הכנסתו היתה פטורה ממס, והוא הוציא
 למטרות המפורטות בתקנות על פי סעיף 31 סכומים שלפי התקנות
 האמורות אינם מותרים בניכוי או עולים על הסכומים שנקבעו כמותרים
 בניכוי, ידאו אותם כהכנסה ויהא חייב עליהם במס של 50% ללא זכות

 לפטור, לניכוי או לקיזוז כלשהם.״

לת אם הניכוי הוגבל אך לא- תיקון סעיף 17 ו ז -  2. בסעיף 17 לפקודה, בדישה, אחרי ״ינוכו״ יבוא ״
 הותר על פי סעיף 31-״. •

 * נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשל״ב (21 במרס 1972); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 985, תשליב,
 עמי 181.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 0, עמי 120; סייח חשל״א, עמי 104.
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 תיקון סעיף 31 3, בסעיף 31 לפקודה

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״תקנות בדבר ריהוי הוצאות-:
 (2) המקום הרישה יבוא:

 ״שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הטסת, להתקין תקנות
- בין דרך כלל ובין לםתימ של נישומים -־ בדבר הגבלתו או אי••
 התרתו של ניכוי הוצאות מסויימות לפי סעיפים 17 עד 27, ובמיוחד

 בדבר--״;
 (3) בפםקד,(2), בםופה יבוא ״או שיעוריהן״.

 בסעיף 38(א) לפקודה, במקום ״900 לירות״ יבוא ״1050 לירות״.

 5. בסעיף 39 לפקודה, אחרי ״לפי סעיף 37״ •:ם הוא איננו זכאי לניכוי לפי מעיף
 0040, וניכוי נוסף של 475 לירות א0 הוא זכאי לניכוי כאמור״,

 6. בסעיף 40(0 לפקודה, במקום ״209 לירות׳״ יבוא ״400 לירות״.

 7. בסעיף 66(א)(4) לפקודה, במקום ״650 לירות״ יבוא ״800 לירות״.

 8. בסעיף 122(3) (2) לפקודה, במקומ ״שבעיט וחמישה״ יבוא ״ארבעים וחמישה״.

 9. בסעיף 123 (א) לפקודה -
 (1) בפסקה (1), במקומ ״25 אגורות״ יבוא •20 אגורות׳;

 (2) בפסקה (2), במקום ״30 אטימת״ יבוא ״25 אגורות״, ובסופה יבוא?
 ״הוראות פסקה זו לא יחולו׳ על שכר עבודה בענפי כלכלה מםרימים,
 ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע שאינם ענפי ייצור
 חיוגיים או שירותים חיונייט, ועל סוגי נישומים שנקבעו כאמור;םוגימ כאמור

 יופלו להיקבע גט לפי תנאי עבודה ושכר, לרבות גבהו ומרכיביו״.

 10. אחרי סעיף 181א לפקודה יבוא:

 ״סימן א1: מקדמה בשל הוצאות שניכויץ אינו מוהר
 מקדמהבשל 3181. (א) חבר״בגי־אדם שהוציא למטרות המפורשות בתקנות על פי

״ סעיף 31 סכומים שלפי התקנות האמורות אינם מותריפ בניכוי או עולים י פ י ו ת ע י א צ ו  ה

 על הסכומים שנקבעו כמותרים בניכוי, ישלם לפקיד השומה, במועד
 שנקבע, מקדמה של 50% מהסכומים האמורים, ויגיש לו באותו מועד

 דו״ח הפי שנקבע.
 (ב) האמור בסעיף קטן(א) לא יחול על סכומים ששולמו כהכנסת
 עבודה ואמיד המשלם אותמ או האחראי לתשלוממ ניכה מהם מם על פי

 סעיף 184.
 (ג) לא ;עילם חבר־בגי־יאדם m המקדמה כאמור כסעיף קטן(א)
 או לא ממר דו״ח על פי אותו סעיף קטן או מסר דו״ח כאמיר אך לפקיד
 השומה ייש טעמייט הבירימ להניח שזזדו״ח איגו נכון — רשאי פקיד השומה
 לשום לפי מיטב שפיטתו את סכום המקדמה שאותו חבר־בני־אדפ חייב
 לשלמו ואין שומה זו פוטרת אותו מכל אחריות אחרת לפי פקודה זו; דין

 שומה לכי סעיף זה כדיין שומה לפי סעיף 145.

 תיקון סעיף 38

 תיקון סעיף 30

 תיקון מעיף 10׳

 תיקון סעיף 06

 תיקון סעיף 122

 תיקון סעיף 123

 הוספת סימן
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 קיזח כנגד 181ג. שילם חבר־בני־אדם שהוראות מעיף 3(ז) אינן חלות עליו מקדמות

 מס בעתיד על פי סעיף 181ב, לשנת מס פלונית, בסכום העולה על סכום המס שהוא

 חייב לשלם באותה שגה, לא יוחזר לו הסכום העודף, אולם אם על הכנסתו
 באותו עסק או משלח־יד יהיה חייב במס בשנים הבאות יקוזז הסכום

 העודף כנגד המס.״

 11. תחולתו של חוק זה לגבי שנת המס 1972 ואילך. תחולה

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

, 2) (תיקון מם׳ 5), תשל״ב-1972* ס מ סה ( ת מס הכנ ד ו ק  חוק לתיקון פ

 1. אחרי סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה (מס׳ 2), תשכ״ב-1962!, יבוא: הוספת סעיף 3א
 ״תרומות לקליטת 3א. אדם ששילם בשנת המס 1972 סכומים כתרומה ל״קרן התנדבות

ה לקליטת עליה״ יזוכה מהמם שהוא חייב בו לאותה שנה במחצית סכום י ל  ע

 התרומה.״

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו י א נ  ש
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשל״ב (21 במרס 1972); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית 985, תשל״ב,
 עמ׳ 183.

 1 ס״ח תשנ״ב, עמי 129; תשכ״ה, עמי 37; תשכ״ז, עמי 103; תשב״ט, עמי 223; תשל״ב׳ עמי 20.

 חוק המקדמה, תשל״ב-1972 *

 1. הממשלה מורשית בזה לקבל מבנק ישראל (להלן - הבנק) והבנק מורשה בזה לתת מקדמה לממשלה
 לממשלה מקדמה בסכום שלא יעלה על 650,000,000 לירות. מבנק ישראל

ה מ ד ק מ י ה א נ  2. תנאי המקדמה ומועדי פרעונה ייקבעו בהסכם בין שר האוצר ובין נגיד הבנק באישורה ת
 של ועדת הכספים של הכנסת.

ר י פ ס ס ח נ ר פ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל  ש נ יי א ו ר ז
 נשיא המדינה

׳ בניסן תשל״ב (21 במרס 1972); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 989, תשל״ב,  י גתקבל בכנסת ביום ו
 עמי 192.
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