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 [603] תוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 92), התשנ׳'נ-1993

 תיקון סעיף 121» 1. בסעיף 121א(א) לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה) -

 (1) בפסקה (1), במקום ״4.3%״ יבוא ״5.0%״:

 (2) בפסקה (2), במקום ״3.4%״ יבוא ״3.3%״;

 (3) בפסקה (3), במקום ״2.5%״ יבוא ״1.9%״:

 (4) במקום פסקה (4) יבוא:

סתו החייבת היא מ־62,761 שקלים חדשים עד 97,440 שקלים  ״(4) אם הכנ
 חדשים - 1.0%״.

ל סעיף 1 בשנת המס 1993.  תחילה 2. תחילתו ש

 היראות מעבר 3. (א) בשנת המס 1993 יקראו את סעיף 121א(א) לפקודה כאילו ־

 (1) בפסקה (1), במקום ״5.0%״ נאמר ״4.82%״:

 (2) בפסקה (2), במקום ״3.3%״ נאמר ׳׳3.32%״;

 (3) בפסקה (3), במקום ״1.9%״ נאמר ״2.04%״;

 (4) בפסקה >4), במקדם ״1.0%״ נאמר ״1.1%.״.

 (5) אחרי פסקה (4) בא:

סתו החייבת היא מ־441,ד9 שקלים חדשים עד 131,280 שקלים  ״(5) אם הכנ
 חדשים ־ 0.42%״.

 (ב) על אף האמור בסעיף 120ב(ב) לפקודה, מהסכום המתואם של נקודת זיכוי, שיתואם
ת המס 1993 לפי הסעיף האמור, יופחת שקל אחד. נ ש נה ב  לראשו

י ב ש י ה ר כ ־  ׳

 ש״ח, מוצע לקבוע כי מהסכום שיתואם לראשונה בשנת
 המם 1993 יופחת שקל אחד (סעיף 3(ב< המיצע).

 (2) שינוי שיעדר הזיכוי הנוסף לפי סעיף 121א(א)
 לפקדדת מם הכנםה.

 הואיל ואי עדכון נקודת הזיכוי פוגע בכלל האדכלוםיה,
 לרבות משפחות מעוטות •יכולת, ׳מוצע להעלות את
 שיעור הזיכוי הנוסף לפי סעיף 121א(א) לפקודה לגבי
 בעלי ההכנסות הנמוכות ביותר ולהוריד את השיעור

 לגבי בעיי־ ההכנםית האחרות (סעיף 1 המוצע).

 הכוונה הינה לחזור ולשלם את קצבאות הילדים לא
 יאוחר מיום 1 באפריל 1993. מאחר שבשנת המם הנוכחית
 ישולמו הקצבאות כאמור רק במשך תשעה חדשים, נקבעה

 בסעיף 3>א) המוצע התאמה של שיעדר הזיכד.

 הצעות חוק 2156, כ״ה בטבח החשנ״ג, 18.1.1993

 ממשלת ישראל החלימה לחזור ולשלם את קצבאות
 הילדים בעד הילד הראשון והשני לכל המשפחות בישראל,

 כפי שהיו זכאיות בעבר.

 החלטה זו מחייבת מימון תקציב־, שמקורותיו יהיו:

 (1) אי עדכון נקודת הזיכוי עד לסכום כולל של 5
 שקלים חדשים.

 בחוק מם הכנסה (הוראת שעה), החשנ״ג-1992, בקבע
 כי נקודת הזיכוי לא תתואם לפי סעיף 120ב לפקודה
 בחודש ינואר 1993, ובחודש הראשון בשנת המס 1993
 שבו תשולם לשכירים במשק תוספת יוקר. אי עדכון
 נקודת הזיכוי כאמור יביא לשחיקתה בסך כולל של 4
 ש״ח. כדי להגיע לשחיקת נקדדת הזיכוי בסך כולל של 5

 י ד־ני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עסי 120.
 1 ם״ח התשנ״ג, עמי 6.
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