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׳ 18), תשל״ג-1973 * ס מ ) ה ס נ כ דת מם ה  חוק לתיקון פקו

(להלן - הפקודה), במקום הגדרת ״הכנסה חייבת״ יבוא: ף 1 1, בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה 1 י ע  תיקיו פ
 ״״הכנסה חייגתי׳ - סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2
 ד־ 3 בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לענין פקודה
 זו, והכל לאחר כל הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי כל דין:״.

 תיקון סעיף 9 2. בסעיף (! לפקודה, בפסקה (16) —

 (1) במקום ״200 לירות״ יבוא ״100• לידות״;
 (2) לפני ״בפסקה זו, ״עולה״״ יבוא:

 ״לפי בקשתו של העולה לא תובא במנין 42 החדשים תקופת היעדרות
 רצופה מהארץ שאיננה פחותה מששה חדשים ואיננה עולה על שלוש

 שנים;״
 (3) בסופה ינו8 ״אך למעט מי שאזרחותו הישראלית התבטלה על פי סעיף
, או מי שהצהיר על אי רצונו  10 (ד) או (ה) לחוק האזרחות, תשי״ב-1952 2

 להיות אזרח ישראלי על פי סעיף 2 (ג)(2) לחוק האמור״.

 הוספת סעיפיפ 3. אחרי סעיף 9 לפקודה יבוא:

י ״פטור לקיצבה 9א. (א) לעיין סעיף זה -- 9 " י א 9 

^ ״קיצבה״ - קיצבה המשתלמת מאת מעביד, או המשתלמת מאת קופת ' ^ ^ 
 גמל י גמל כמשמעותה בסעיף 47:

 ״קיצבה מזכה״ - אותו חלק מהקיצבה או מסך כל הקיצבאות שמקבל אדם
 ושאינו עולה על 2100 לירות לחודש:

 ״גיל פרישה״ - 55 שנים באשה ו־00 שגה בגבר: אולם יראו אדם כאילו
 הגיע לגיל פרישה אף אם נתמלאה בו אחת מאלה:

 (1) עברו 25 שנים באשה, ו־30 שנה כגבר, מהשנה הרא־
 שונה שבעדה משתלמת הקיצבה:

 (2) הוא צמצם עבודתו במידה ניכרת מחמה נכות:
 (3) הוא זכאי לק יצבה מחמת נכות, על פי דין, הסכם קיבוצי

 או חוזה ביטוח;
 (4) הוא זכאי לקהיבת פרישה על פ־ דין;

 ״מענק פטור״ - אותו חלק ממענק פרישה או מחצית אותו חלק ממענק
 עקב מוות שניתן עליו פטור ממס על פי סעיף 9 (7א< ושנתקבל לאחר
 כ״ז באדר ב׳ תשל׳׳ג (31 במרס 1973), למעט מענק נוסף לק יצבה

 ששולם —
 (1) על פי סעיף 18 לחוק שירות הקבע בצבא־הגגה לישראל

 (גימלאות), תשי״ד-1954 3;

 • גתקבל בכגסת ביום כ״ה באדר ב׳ תש ל י ג(29 במרס 1973); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ח 1048, תשל״ג,
 עמי 192.

 ! דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, ע«׳ 120; ס״דז תשל״ב, על׳ 65.
 2 סייח תשי״ב, עמי 146.

 3 טייח תשי׳״ד, עמי 179.
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 (2) לשוטר או סוהר על פי סעיף 22 לחוק שירות המדינה
 (גמלאות) [נוסח משולב], תש״ל-1970 י, בכפוף לסעיף 77

 לחוק האמור;

 (3) לעובד שירותי הבטהון כפי שיקבע ראש הממשלה.

 (ב) 25% מקיצבה מזכה שמקבל אדם בהגיעו לגיל פרישה או
 שמקבלים שאירים - פטורים ממס, ובלבד שאם הקיצבה משתלמת מאת
 המעביד, שלא על פי חוק או הסכם קיבוצי, לא יעלה הסכום הפטור על

 21 לירות לחודש לכל שנת עבודה.

 (ג) (1) מי שלאחר תחילת תשלום הקיצבה או תוך 15 שנה
 שלפני תחילת התשלום קיבל גם מענקים בשל השנים שבעדן
 משתלמת הקיצבה, וסך כל המענקים הפטורים מחולק במספר
 שנות העבודה שבשלהן המ נתקבלו, בצירוף סכום הקיצבה
 המזכה ההדשית, עולה על 2100 לירות (להלן - הסכום
 הכולל), יופחת הסכום הפטור החדשי של הקיצבה בסכום
 השווה למכפלת הקיצבה המזכה בהפרש שבין הסכום הכולל
 ל־2100 (להלן - ההפרש), מחולק בסכום הכולל; הוראה זו
 לא תחול אט מקבל הקיצבה בחר לשלם מס על אותו חלק
 מהמענקים הפטורים השווה להפרש כפול במספר שנות

 העבודה שבשלהן משתלמים המענקים.

 (2) לענין חישוב הסכום כולל, יובא בחשבון -
 (א) אם המענק נתקבל לאחר תחילת קבלת הקיצבה,
 או בתוך חמש שנים שלפני תחילת קבלתה - מלוא

 הסכום;
 (ב) אם המענק נתקבל בין השנה השישית לבין השנה
 החמש־עשרה שלפני תחילת קבלת הקיצבה - הסכום
 האמור בפסקת משנה (א) פחות 10% לכל שנה מהשנה

 השישית לקבלת המענק ועד השנה החמש־עשרה.

 (ד) נישום שבחר לשלם מס על חלק המענק כאמור בסעיף קטן(0,
 יחולק חלק זה, בחלקים שווים, לתקופה של עד שש שנות מס המסתיימת
 בשנה שבה נתקבל המענק, ואולם רשאי הנציב, לפי בקשת הנישום,

 להתיר חלוקה לתקופה אחרת בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.

 (ה) סכום המתקבל עקב היוון ק יצבה פטורה ~ פטור אף הוא
 ממס: ניתן פטור על קיצבה שהוונה, יופחת סכום הקיצבה שהוונה

 מהסכום הפטור של הקיצבה.

 פטור לקיננה 9ב. 25% מהכנסה לפי סעיף 2 (5) שאינה קיצבה כמשמעותה בסעיף

ת 9 א(א) — פטורים ממס! על היוונה של ק יצבה כאמור יחולו הוראות ד "  א

 סעיף 9א(ד).״

 4 ס״דו תש״ל, עמ׳ 65.

 ספר החוקים 691, ו׳ בניסן תשל״ג, 8.4.1973 101



 תיקון סעיף 34 4, בסעיף 34 לפקודה —

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״1700 לירות״ יבוא ״3540 לירות״5
 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״400 לירות״ יבוא ״720 לירות״.

רות״ ת״ ובמקום ״650 לי רו ת״ יבוא ״480 לי רו ף 33 5, בסעיף 35 לפקודה, במקום ״325 לי י ע  תיקיו ם
. ת״ רו  יבוא ״1020 לי

 תיקון סעיף 36 6, בסעיף 30 (א) לפקודה, במקום ״550 לירות״ יבוא ״780 לירות״ ובמקום ״900

 לירות״ יבוא ״1320 לירות״.

א 7. בסעיף 36א לפקודה, במקום ״550 לירות״ יבוא ״780 לירות״. 3 ף 6 י ע  תיקיו ם

 תיקון סעיף 37 8, בסעיף 37 לפקודה, במקום ״800 לירות״ יבוא ״1260 לירות״.

ת״ ובמקום רו ף 38 (א) לפקודה, במקום ״650 לירות״ יבוא ״900 לי  תיקון סעיף 38 9. (א) בסעי

. ת״ רו ת״ יבוא ״1440 לי רו  ״1050 לי

 (ב) בסעיף 38 (ב) לפקודה, במקום ״325 לירות״ יבוא ״480 לירות״ ובמקום ״650
 לירות״ יבוא ״1020 לירות״.

 (ג) בסעיף 38 (ג) לפקודה —
 (1) אחרי ״המנויים בסעיף 36״ יבוא ״או שהיא חרשת־אלמת״;

 (2) במקום ״550 לירות״ יבוא ״780 לירות״ ובמקום ״900 לירות״ יבוא
 ״1320 לירות״.

 תיקון סעיף 39 1.0. בסעיף 39 לפקודה, במקום ״325 לירות״ יבוא ״480 לירות״ ובמקום ״475 לירות״

 יבוא ״660 לירות״.

ף 40 (א) לפקודה —  תיקון סעיף 40 11, (א) בסעי

ת״ ובמקום ״1000 רו ת״ יבוא ״1200 לי רו  (1) בפסקה (1), במקום ״500 לי
 לירות״ יבוא ״1320 לירות״;

; ת״ רו  (2) בפסקה (2), במקום ״1000 לירות״ יבוא ״1680 לי
 (3) בפסקה (4), במקום ״600 לירות״ יבוא בכל מקום ״900 לירות״.

ת״ יבוא ״600 לירות״. רו ף 40 (ב) לפקודה, במקום ״400 לי  (ב) בסעי

 תיקון סעיף 41 12. בסעיף 41 לפקודה —

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״300 לירות״ יבוא ״456 לירות״, במקום ״600
 לירות״ יבוא ״912 לירות״ ובמקום ״1200 לירות״ יבוא ״1824 לירות״;

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״1700 לירות״ יבוא ״2500 לירות״ ובמקום
 ״2100 לירות״ יבוא ״3500 לירות״.

 תיקון סעיף 42 13, (א) בסעיף 42 (ב) לפקודה -

 (1) במקום ״לגבי אשה משותקת לחלוטין, מרותקת למיטתה בתמידות, עיוורת
 או בלתי שפויה בדעתה״ יבוא ״לגבי אשה או הורה משותקים לחלוטין, מרו־

 תקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם״;
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 (2) במקום ״או סעיף 40 (א)״ יבוא ״סעיף 40 (א) או סעיף 41״;
 (3) במקום ״650 לירות״ יבוא ״1200 לירות״.

 (ב) במקום סעיף 42 (ג) לפקודה יבוא:
 ״(ג) ילד, אשה או הורה כאמור בסעיף קטן(ב) המוחזקים במוסד
 מיוחד, יותר לגביהם ניכוי נוסף בסכום ההפרש שבין ההוצאות הממשיות
 להחזקתם לבין סכום הניכוי המוגדל כאמור בסעיף קטן(ב), אך לא יותר
 מ~1800 לירות: האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי ילד, אשה או הורה
 שאינם מוחזקים במוסד מיוחד, אם הוכיח הנישום להנחת דעתו של פקיד
 השומה כי הוצאותיו להחזקתם עולות על סכום הניכוי המוגדל שלפי

 סעיף קטן >ב).״

 14. במקום סעיף 45 לפקודה יבוא: החלפת סעיף 45

ן והוספת סעיף 45א ך ק ת ל ו ר , י 1 ק 0 ל 0 ה ע ל ו ע ל ה ל ו ם כ ו כ ד 45. יחיד שתרם בשנת המס ס ע י ב י כ י נ  ״

ת לאומית או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2), ויש עליהם אישור ^ ו

ל

1 ן

ת

ו

י , ^ 
 ציבור הנציב לענין סעיף זה, יזוכה ממס ב־25% מסכום התרומה העולה על 100

 לירות אך לא יותר מב־125 לירות.
י 45א. יחיד יזוכה ממס ב־25% מן הסכומים ששילם בשנת המס - מ ד ד ע י ב י כ י  ז

 ביטוח ותגמולים
 (1) לביטוח חייו או היי אשתו בחברת ביטוח:

 (2) כתשלום שנתי לקופת גמל כמשמעותו בסעיף 47 שיש
 עליה אישור הנציב לענין פסקה זו;

 ובלבד שלא יינתן זיכוי בעד חלק מהסכומים העולה על 900 לירות.״

 15. (א) בסעיף 46 (א) לפקודה, במקום ״20,000 לירות״ יבוא ״10,000 לירות״. תיקון סעיף 46

 (ב) בסעיף 46 (ב) לפקודה, במקום פסקה (2) יבוא:
 ״(2) בעד תרומה שהתורם כבר קיבל בעדה זיכוי או ניכוי

 לפי כל דין.״

 16. בסעיף 57 לפקודה, במקום ״לפי הסעיפים 46-34 ו־48״ יבוא ״לפי סעיפים 34 ען• תיקון סעיף 57
 47״.

 17. סעיף 60 לפקודה-- בטל. ) ביטול סעיף 60

 18. בסעיף 66 (א) לפקודה - תיקון סעיף 66

 (1) בפסקה (4), במקום ״800 לירות״ יבוא ״1260 לירות בשל הילד הראשון
 ושל 150 לירות בשל כל אהד מהילדים השני, השלישי והרביעי״:

 (2) בפסקה (6), במקום ״לפי סעיף 45״ יבוא ״לפי סעיף 45א״.

 19. בסעיף 67 לפקודה, במקום ״250 לירות״ יבוא ״600 לירות״. תיקון סעיף 67

 20. בסעיף 91 לפקודה, במקום ״*32 אגורות״ יבוא ״40 אגורות״. תיקון סעיף !9
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 21. (א) במקום מעיף 121 (א) לפקודה יבוא:
 ״(א) וזה המס על הכנסתו החייבת של יחיד:

- 18 אגי;  (1) על כל לירה מ־2,000 הלירות הראשונות
- 20 אני;  (2) על כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות
- 22 אגי;  (3) על כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות
- 25 אג:  (4) על כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות
- 30 אני;  (5) על כל לירה מ׳2,000 הלירות הבאות
 (6) על כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות — 35 אג׳:
 (7) על כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות — 40 אג׳;
- 45 אגי;  (8) על כל לירה מ־2,000 הלירות הבאות
- 50 אג׳ן  (9) על כל לירה מ־4,000 הלירות הבאות
- 55 אג ;  (10) על כל לירה מ״10,000 הלירות הבאות
 (11) על כל לירה מ־12,000 הלירות הבאות — 60 אג׳;

 (12) על כל לירה נוספת — 63 אג׳.״
 לפקודה, במקום ״בסעיף קטן(א)(1) ו־(2)״ יבוא ״בסעיף

 תיקון סעיף 122

 תיקון סעיןז 123

 קטן(א)(1) עד (3)״ ובמקום ״3,500״ יבוא ״6,000״.
 (Q בסעיף 121 (ג) לפקודה, במקום ״לפי סעיף קטן(א)(7) עד (12) ב־2,5 אגורות
 לכל לירה, לפי סעיף קטן(א)(13) ר־(14) ב־5 אגורות לכל לירה, ולפי סעיף קטן(א)(15)
 ב־2.5 אגורות לכל לירה״ יבוא ״לפי מעיף קטן(א)(10) ו־( 11) ב־3 אגורות לכל לירה״.

 22, בםעיף 122 (א) לפקודה, במקום ״חמש עשרה אגורות״ יבוא ״עשרים אגורות״.

 23. (א) בסעיף 123 (א) לפקודה -
 (1) בפסקה (1), במקום ״20 אגורות״ יבוא ״22 אגורות״:

 (2) בפסקה (2) -
 (א) במקום ״25 אגורות״ יבוא ״*-27 אגורות״:

 (ב) הסיפה אחרי ״הוראות פסקה זו לא יחולו״ תסומן ״(א)״;
 (ג) אחרי פסקת משנה (א) יבוא:

 ״(ב) על הכנסתו של בעל שליטה, כמשמעותו בסעיף 32 (9)״.
 (ב) בסעיף 123 (ב) לפקודה, בסופו יבוא ״או מעל לסכום שיקבע שר האוצר
 באישור ועדת הכספים של הכנסת — לפי הסכום הנמוך שביניהם: לענין זה ניתן לקבוע

 סכומים שונים לענפי כלכלה שונים, למקצועות שונים ולסוגי נישומים שונים״.

 תיקון סעיף 125 24, בסעיף 125 לפקודה, במקום ״324%״ יבוא 40%״.

 תיקון סעיף 125א 25. בסעיף 125 א לפקודה, במקום ״%*32 יבוא ״40%״.

ף 126 26. בסעיף 126 לפקודה, במקום ״35 אגורות״ יבוא ״38 אגורות״. י ע  תיקון ס

 תיקון סעיף 128 27. בסעיף 128 לפקודה, סעיף קטן(ב) יסומן ״»)״ ובמקום סעיף קטן יא) יבוא:
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 ׳(א) כסעיף זה, ״הכנסה מיוחדת׳
 (1) הכנסה מפרמיה או מדמי מפתח שמקורם באחוזת־בית
 ושחבר־בני-אדם שילם עליה לפקיד השומה תשלום בשיעור
 של %*32 תוך שלושים יום מיום קבלתה (להלן — הכנסה

 מדמי מפתח);
 (2) הכנסה מריווח הון כמשמעותו בחלק הי.

 (ב) על אף האמור בסעיפים 126 ו־ד12 ישלם חבר־בני־אדם מם
 על הכנסה מיוחדת כדלקמן:

16̂  (1) על הכנסה מדמי מפתח - מס חברות בשיעור של %
:16̂  ומס הכנסה בשיעור של %

 (2) על הכנסה מריווח הון - מס חברות בשיעור של 20%
 ומס הכנסה בשיעור של 20%: היה שיעור המס על ריווח
 ההון פחות מ־40% עקב הוראות סעיף 91 (ב), ידאו את חציו

 29. (א) הוראות סעיף 9א לפקודה יחולו על קיצבאות שישתלמו אחרי יום כ״ז באדר ב׳ הוראות מעבר
 תשל״ג(31 במרס 1973).

 (ב) קיצבה שהוונה לפי יום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג(1 באפריל 1973), וההיוון לא
 חוייב במס, תובא בחשבון לענין הקטנה הסכום הפטור כאמור בסעיף 9א(ה) לפקודה.

 כמם חברות וחציו כמם הכנסה.׳

 28. תחולתו של חוק זה לגב״ שנת המס 1973 ואילך. תחולה

ר י פ ס ס ח נ  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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 המתיר 40 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


