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 עמוד
 הצעת חוק לתיקון פקודת מם הכנסה(מנד 05וגהתשנ׳יה-995ו 472



 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם׳ 105), התשנ״ה-995ו

- (K) ו לפקודת מם הכנסהי, בסעיף קטן נ  בסעיף ו

 (ו) בפסקה (ו), במקום ״60,600״ יבוא ״89,400״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״58,200״ יבוא ״72,600״.

 2. יראו את הסכומים הנקובים בסעיף ו באילו תואמו לאחרונה ביום א׳ באדר א׳

 התשנ״ה (1 בפברואר 995 ו).

 3. לענין ניכוי במקור לפי סעיף 164, יחולו הוראות סעיף ו על הכנסה המשולמת לחודש
 ספטמבר 995 ו ואילך.

 4. בשנת המס 995 ו תחולק הכנסתו החייבת של יחיד כך שעל שני שלישים ממנה יחולו
 הוראות סעיף ו2ו(א) לפקודה לפני תיקונו בסעיף ו, ועל שליש ממנה יחולו הוראות סעיף

 121(א) לאחר תיקונו כאמור.

 תיקון סעיף ו2ו

 תיאום סכומים

 תחולה ותחילה
 לענין ניבוי

 במקור

 הוראת מעבר

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הניכוי במקור לפי שיעורי המס החדשים ייעשה לגבי
 משכורת המשולמת בשל עבודה שבוצעה בחודש

 ספטמבר 1995 ואילך.

 סעיף 4 מוצע לקבוע הוראת מעבר לגבי חישוב
 הכנסתו של הנישום בשנת המס 1995 שעל
 פיה תחולק ההכנסה השנתית בשנה זו באופן שעל 2/3
 ממנה יחול הדין שהיה בתוקף בטרם התיקון ואילו על

 1/3 ממנה יחול הדין לאחר התיקון.

 סעיף 1 מוצע לתקן את פקודת מם הכנסה בהתאם
 להחלטת הממשלת מ־26 במרס 995 ו
 להעלות את תקרות ההכנסה לגבי הכנסות ששיעורי

 המס החלים לגביהן הם %ס3 ו־0/45°.

 סעיף 2 כיון שהסכומים הנקובים בסעיף ו תואמו
 לאחרונה בחודש פברואר 1995, מוצע שהם

 יהוו את הבסיס שיתואם בעתיד.

 סעיף 3 ביון שלפי תחלטת הממשלה יכנס התיקון
 לתוקף ב־ ו בספטמבר 995 ו, מוצע לקבוע כי
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