
 עתון רשמי מם׳ 23 מיום י׳יח באלול תשיח—22 בספטמבר 1948
ת א׳ פ ס ו  ת

: ן כ ו ת  ה
 י עמוד

. . . י 61 . . .  פקודת שטח השפוט והסמכויות, מם׳ 29 לשגת תש״ח — 1948 . . .

 פקודת הארכת תוקף של תקנות״שעת־חרום לגיוס כוח אדם (מם׳ 2), מם, 30 לשנת תש״ח— 1948 62

 פקודת מס הכנסה (תיקון),.מס׳ 31 לשנת תש״ח — 1948 . . . . . . . . . . 67

 פקודת מם מלחמתי (מם רווחי חברות), מס׳ 32 לשנת תש׳׳ח— 1948. . . . . . . 70

 פקודת שטח השפוט והסמכויות

ת תש״ח—1948 נ ש ׳ 29 ל ס  מ

נה הזמנית מחוקקת בזה לאמור  מועצת המדי

נת ישראל כולה ייראה כחל על כל השטח הכולל גם את  1. כל חוק החל על מדי
ת ישראל וגם כל חלק מארץ־ישראל אשר שר הבטחון הגדיר אותו נ י  שטח מד

 במנשר כמוחזק על ידי צבא־הגנה לישראל.

נת  2. כל איש או חבר אנשים המוסמכים בתוקף חוק כאמור לכהן או לפעול במדי
 ישראל כולה ייראו כמוסמכים לכהן או לפעול בכל השטח הכולל גם את שטח
ת ישראל וגם כל חלק מארץ־ישראל אשר שר הבטחון הגדיר אותו במנשר נ י  מד

 כמוחזק על ידי צבא־הגנה לישראל.

 3. תקפה של פקודה זו הוא למפרע מיום ו׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948), ואישור
 למפרע ניתן בזה לכל הפעולות אשר נעשו ואשר, לולא הוראות פקודה זו,

 היו חסרות תוקף.

 4. פקודה זו תיקרא בשם ״פקודת שטח השפוט והסמכויות, תש״ח—1948״.

 ש0ח חחו?ת החוק

 ׳&מח הםמכויות

 תחי?ת תוקף
 ואיחור פעוטות

ן ו י ר ו ג - ן ד ב ו  ד
ן  ראש הממשלה ושר הבטחו

ט י ל ב נ ז ו ם ר כ י ל  פ
 שר המשפטים

״ב באלול תש״ח (16 בספטמבר 1948)  י
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 פקודת הארכת תוקף של תקגות־שעת-חרום לגיוס כוח אדם (מס׳ 2)

ח — 1948 ״ ש ת ת נ ש ׳ 30 ל  מם

נה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:  מועצת המדי

 1. תקפן של תקנות־שעת־חרום לגיוס כוח אדם, תש״ח — 1948, בנוסח המתוקן
יתן בתוספת לפקודה זו, מוארך בזה עד שתפורסם הכרזה של מועצת  הנ
נה הזמנית, בהתאם לסעיף 9 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח —  המדי

 1948, כי חדל מצב החרום להתקיים.

ן הנוסח של התקנות האמורות לא יפגע בכל צו, הודעה, הוראה או החלטה  2. תיקו
 ׳־שניתנו, או בכל מינוי או פעולה אחרת שנעשו על פיהן.

, די צו שיפורסם בעתון הרשמי  3. שר העבודה והבינוי יהיה רשאי, בכל עת, על י
 לבטל, את התקנות האמורות, כולן או מקצתן.

 4. תקפה של פקודה זו הוא מיום י״ב בתשרי תש״ט (15 באוקטובר 1948).

 5. פקודה זו תיקרא בשם ״פקודת הארכת תוקף של תקנות־שעת־חרום לגיוס
 כוח אדם (מם׳ 2), תש״ח — 1948״.

 הארכת תוקף
 ע״רמם׳5

 מיום ט׳ בסמן
 ה^״ח (16.6.48)

 שטירת תוקף
 'ע5 צוו ים• וכוי

 ביטול

 תוקף הפקודה

 שם

ת פ פ ו  ת
ם ד ח א ו ס כ ו י ם לג ו ר ח ־ ת ע ש ־ ת ו נ ק  ת

 חלק ראשון: חובת שרות עכודה

 1. (א) כל איש מבן 16 עד 55 שנה וכל אשה מבת 17 עד 50 שנה, תושבי המדינה,
 שאינם מגויסים גיוס מלא בצבא־ההגנה לישראל או במשטרת ישראל

 חייבים בשרות עבודה בהתאם לתקנות אלה.
 (ב) כמגויס גיוס מלא בצבא־ההגנה לישראל ייחשב כל אדם אשד בידו פנקס״
 מגויס חתום על ידי שר הבטחון או בשמו, וכמגויס במשטרת ישראל
די המפקח הכללי  ייחשב כל אדם אשר בידו תעודת שוטר חתומה על י

 של המשטרה ובתי הסוהר או בשמו.
דה:  (ג) אין לחייב בשרות עבו

ום  (1) אשד, הרה מן החודש השלישי להריונה ועד גמר שנה אחת מי
דה:  הלי

ן להוציאו  (2) אדם הנמצא בשרות אשר הממשלה הזמנית קבעה כי אי
: ו  ממנ

נית ? ו  (3) אדם אשר לדעת שר העבודה והבינוי עוסק בעבודה חי
 (4) עובד מרותק בתוקף הוראות תקנות אלה.

 >ד) שר העבודה והבינוי רשאי לקבוע סוגי אנשים נוספים הפטורים מחובת
 שרות עבודה.

 שר העבודה והבינוי רשאי, בצו שיפורסם בעתון הרשמי ובכל צורה אחרת
 שימצא לנכון, להטיל חובה על כל אדם או כל סוג של אנשים, החייבים בשרות

.2 

 החייבים
 בשרות עבודה

 ווובת מסירת
 פרטים
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 עבודה, למסור את הפרטים שיידרשו מהם, באופן, בזמן ובמקום שייקבעו לכך..
 בצו כזה מותר לקבוע הוראות שונות בנוגע לסוגי אנשים שונים ומותר לפטור
י נו  מדרישות הצו, כולן או מקצתן, כל סוג של אנשים אשר שר העבודה והבי

 סבור שיוכל לקבל את הפרטים הנוגעים להם בדרך אחרת.

 (א) שר העבודה והבינוי רשאי, על ידי צו כללי או הודעה אישית, להודיע•
צב  לכל אדם החייב בשרות עבודה שהוא נקרא לשרות, ושעליו להתי
י הרשות שייקבעו לכך בצו הכללי או בהודעה האישית, ובפנ '  במקום, בזמן
די  (ב) אדם שנקרא לשרות עבודה חייב לקבל כל עבודה שיכוון אליה על י
ההוראה או ד מוסמך ישנה את, ד מוסמך ולהמשיך בה עד אשר פקי  פקי
 ששר העבודה והבינוי יבטל את הצו הכללי או את ההודעה האישית

יתנה לאדם זה.  שנ
 (ג) העובדה שאדם נקרא לשרות עבודה לא תפטור אותו משרות חלקי בהגנה
 אזרחית בהתאם לסדרים הנוהגים בנידון זה, חוץ אם שר העבודה והבינוי
 יחליט כי אדם זה פטור לרגל תפקידיו משרות חלקי מסוים או מכל

 שרות חלקי נוסף.
 (ד) אדם שנקרא לשרות עבודה לתקופת זמן של למעלה משבועיים ימים,
 רשאי לפנות לועדה לשרות עבודה שתוקם על פי תקנה 5, ולבקש דחיית
 מועד צאתו לשרות, אם צאתו לשרות במועד שנקבע לכך עלול לגרום
 לו נזק חמור בלי להביא תועלת מקבילה לכלל. הגשת בקשה בהתאם
ת  לתקנת משנה זאת לא תעכב את ביצוע הצו הכללי או ההודעה האישי

 שלפיה נקרא המבקש לשרות עבודה.

 אדם החייב בשרות עבודה יכול להדרש לקבל כל עבודה חיונית, אולם בכוון
ם:  אנשים שנקראו לשרות עבודה יביאו בחשבון את השיקולים והכללים הבאי
 (א) כל איש יכוון לעבודה שבה הוא יביא את התועלת הרבה ביותר בהתאם

 למקצועו והכשרתו, ובמידת האפשרות במקום מגורו או סמוך לו?
ן לכוון אשה או עובד צעיר מבן 16 עד 18 שנה לעבודות אשר לפי  (ב) אי

 דעת שר העבודה והבינוי אין אשה או עובד צעיר עשויים למלאותן?
ן להטיל על אדם עבודה אשר אין הוא יכול למלאותה מטעמי בריאות  (ג) אי

 או מחמת מום גופני ן
 (ד) בקריאה לשרות עבודה של אשה שהנה אם לילד אשר טרם מלאו לו
יובאו בחשבון הקשיים העלולים להגרם .  חמש שנים, או בכוונה לעבודה,

 לאשה בטיפול בילדה ובדאגה לו.

י ימנה ועדות לשרות עבודה, קבועות או זמניות, נו  (א) שר העבודה והבי
 כלליות או מיוחדות, אשר בפניהן תובאנה בקשות לשחרור מחובת שרות

 עבודה ובקשות לפי תקנת משנה 3 (ד).
 (ב) ועדה לשרות עבודה רשאית לשחרר אדם מחובת שרות עבודה, וכן רשאית
א לדחות את^מועד שרות העבודה באותם התנאים ולמשך אותה תקופה  הי

 שתמצא לנכון.
דה  (ג) ועדה לשרות עבודה תדון ותחליט בבקשה המובאה בפניה במי

 האפשרית, תוך שבעה ימים מיום הגשת הבקשה.

 קריאה
 ?שירות עבודה

 כ5?י הכוח

 ועדות ?שירות
 עבודה
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ן שיובא בפניה, תהא סופית, י  (ד) החלטת ועדה לשרות עבודה, בכל ענ
י דרישות  בתנאי ששר העבודה והבינוי רשאי, בכל עת שימצא כי מפנ
 השעה יש צורך דחוף בכך, לבטל, באופן כללי, או ביחס לסוג מםויים
 של אנשים, כל החלטה של ועדה לשרות עבודה הדוחה מועד של

 שרות עבודה.
 (ה) שר העבודה והבינוי יקבע את סדרי הגשת בקשות בפני ועדה לשרות

 עבודה ואת כללי הדיון בפניה, ויפרסם אותם ברבים.

 חלל! שני: מפעלים חיוניים ועובדים מרותקים

 שר העבודה והבינוי רשאי, בצו שיפורסם בעתון הרשמי ובכל צורה אחרת
 שימצא לנכון, להטיל חובה על כל בעל מפעל או על הבעלים של סוגי מפעלים
ת הפרטים  מסוימים, למסור על מפעליהם ועל האנשים העסוקים בהם, א

 שיידרשו מהם, באופן, בזמן ובמקום שייקבעו לכך.

.6 

וני כל מפעל העובד לצרכי  שר העבודה והבינוי רשאי לאשר כמפעל חי
 הגנת המדינה, בטחון הציבור או קיום האספקה או השרותים החיוניים.

ק: בדו  לפני ששר העבודה והבינוי יאשר מפעל כמפעל חיוני, הוא י
 (1) אם השכר ותנאי העבודה במפעל הם הוגנים, דהיינו שהם נקבעו
 בהסכם עם ארגון עובדים המייצג את העובדים במפעל, כולם או
 רובם, או באין הסכם כזה, שהם אינם נופלים מהשכר ותנאי העבודה
י ן נותנ  במפעלים דומים באותו מקום או אזור על פי הסכם בי
 העבודה או ארגוני נותני העבודה וארגוני העובדים המייצגים את

 רוב העובדים במפעלים אלה:
 (2) אם קיימים או הולכים ונעשים סידורים מספיקים ונאותים לבטחונם,

:  בריאותם ורווחתם עול העובדים במפעל
 (3) במקום שלדעת שר העבודה והבינוי יש צורך בסידורים לשם
 הכשרתם המקצועית של עובדים במפעל — אם קיימים או הולכים

 ונעשים סידורים מספיקים ונאותים להכשרה כזאת.
נוי רשאי לאשר מפעל כמפעל חיוני, אישור זמני למשך  שר העבודה והבי
 חודש אחד, גם אם שלושת התנאים הנקובים בתקנת משנה הקודמת
 אינם קיימים בו, ולצוות על בעל המפעל לעשות בפרק זמן זה את כל
 הדרוש כדי לקיים במפעלו את התנאים האמורים. שר העבודה והבינוי
 רשאי, אחרי עיון במסיבות המיוחדות, להאריך את האישור הזמני לתקופה

 נוספת של לא יותר מחודש ימים.

 אפשר לאשר מפעל כמפעל חיוני ביחס לכל העובדים בו או ביחס לעובדים
 או לסוגי עובדים מסוימים. עובדים שביחס אליהם אושר המפעל כמפעל
 חיוני, ייחשבו מיום האישור לעובדים מרותקים למקום עבודתם בהתאם

 לתקנות אלה.
 הודעה על אישור מפעל כמפעל חיוני, אם בקביעות ואם באופן זמני, אם
 לגבי כל העובדים ואם לגבי עובדים או סוגי עובדים מסוימים, תימסר
דיעת ועד העובדים, ד לי  לבעל המפעל, ובעל המפעל חייב להביאה מי

 (א)

 (ב)

 (ג)

 מםירת פרטים על
 מפעלים ועובדים

 :אישור מפעלים
 זזיוניים

 עובדים מרותקים 8. (א)

 (ב)
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 ולהציג את ההודעה או העתק ממנה במקום בולט בכל מקום במפעל שבד
 עסוקים עובדים שאליהם מתיהם האישור.

 (ג) שר העבודה והבינוי רשאי בכל עת לבטל את אישורו של מפעל כמפעל
 חיוני, אם לגבי כל העובדים ואם לגבי עובדים או סוגי עובדים מסוימים,
 ומשעשה כן, ייפסק ריתוקם של העובדים שאליהם מתיחס הביטול. הודעה
 על ביטול האישור תימסר לבעל המפעל, ובעל המפעל חייב להביאה
דיעת ועד העובדים, ולהציג את ההודעה או העתק ממנה במקום: ד לי  מי
 בולט בכל מקום במפעל שבו עסוקים עובדים שאליהם מתיהם הביטול..

ם: ^ 9. (א) ההוראות הבאות חלות על עובדים מרותקי ם נ י  ד

 עובדים מרותקים (1) לא יפוטר עובד מרותק מעבודתו אלא מסיבת התנהגות רעה רצינית;
 ובהסכמת ועך ״העובדים ועל פי היתר בכתב מאת המפקח הכללי

 על כוח האדם?
 (2) לא יועבר עובד מרותק מהעבודה, ולא יפרוש עובד מרותק מהעבודה
 שאליה הוא רותק, אלא על פי היתר בכתב מאת המפקח הכללי

 על כוח האדם.
ן או העברה של עובד  (ב) בקשה למפקח הכללי על כוח האדם להתיר פיטורי
 מרותק או פרישתו מן העבודה, תוגש בכתב ויש לציין בה את הנימוקים
 שעליהם היא מבוססת. המפקח הכללי על כוח האדם יטפל בבקשה תוך
 שבעה ימים ויודיע על החלטתו בכתב י לבעל המפעל ולעובד הנוגע בדבר.

 (ג) בעל מפעל חיוני או עובד מרותק הרואה עצמו מקופח על ידי החלטת
 המפקח הכללי על כוח האדם, יכול, תוך שבעה׳ ימים מיום קבלת ההודעה
 על החלטת המפקח, לערער בפני ועדת ריתוק שתוקם על פי התקנה הבאה.
 (ד) אם ועדת ריתוק תמצא כי הפיטורין של עובד מרותק היו בלתי מוצדקים,
 היא תחליט אם נותן העבודה חייב להמשיך• להעסיק את העובד ותוכל
 לחייב את נותן העבודה לשלם לעובד דמי בטלה בשיעור מלוא שכרו או
ו ועד יום שובו לעבודה  חלק משכרו בעד הזמן שעבר מיום פיטורי

 בהתאם להחלטת הועדה.

 ועדות ריתוק 10. (א) שר העבודה והבינוי ימנה ועדות ריתוק, קבועות או זמניות, כלליות או
 מיוחדות, אשר בפניהן יובאו ערעורים לפי תקנת משנה 9 (ג).

 (ב) ועדת ריתוק תהיה מורכבת משלושה חברים שאחד מהם יהיה יושב ראש,
י יכין,  אחד נציג נותני עבודה ואחד נציג עובדים. שר העבודה והבינו
גי עובדים,  בהתיעצות עם ארגוני עובדים רפרזנטטיביים, רשימה של נצי
י גי נותנ  ובהתיעצות עם ארגוני מעבידים רפרזנטטיביים, רשימה של נצי
גי עובדים: ן הוא יבחר את חברי ועדות הריתוק, נצי ה מ . ר ש  עבודה, א

 ונותני עבודה.
 (ג) כל ערעור לועדת ריתוק יוגש בכתב, תוך המועד החוקי, לפקיד מוסמך
 ויועבר על ידו, תוך שלושה ימים, בלוית חוות דעת או הערות משלו
 כפי שימצא לנחוץ, לועדת הריתוק. ועדת הריתוק תדון ותחליט בערעור
די הפקיד המוסמך.  במידה האפשרית תוך שבעה ימים מיום קבלתו מי
 (ד) החלטת ועדת ריתוק, פה אחד או ברוב דעות, תהא סופית, והועדה
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 תודיע על החלטתה בכתב לבעל המפעל ולעובד הנוגעים בדבר, ולפקיד
 המוסמך.

 חלק שלישי: הוראות שונות

י 11. שר העבודה והבינוי ימנה מפקח כללי על כוח האדם אשר לו תהיינה הסמכויות ? ? ח כ ק פ ו מ ן נ י  ט

די השר. וה אלה, וכל סמכות אחרת אשר תועבר לו על י  הנתונות לו לפי תקנ

יב:  חיובים של 12. כל בעל מפעל חי
 בעלי מפעלים (א) לנהל רשימות ביחס למפעל כפי שיידרש על ידי שר העבודה והבינוי,
 בצו כללי או בהוראה אישית, ולהראות לפקיד מוסמך או לאדם אחר
די שר העבודה והבינוי כל רשימה כזאת ולמסור  שימונה לתכלית דר על י

 לו כל ידיעה על העובדים במפעל כפי שיידרש.
 (ב) להרשות לפקיד מוסמך או לאדם אחר שימונה כאמור, להכנם בכל עת
ן ולכל מקום אחר המשמש לצרכי המפעל,  המתקבלת על הדעת לבני

 ולבדוק אם מקיימים את הוראות התקנות האלה.

 13. כל אדם — עונשין
 (א) העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה או אינו ממלא אחריה או אינו
 • ממלא אחרי כל הוראה או דרישה הכלולה בצו, הודעה, הוראה, החלטה

ות אלה, ן סופי שהוצאו או ניתנו על פי תקנ  או פסק די
 (ב) המוסר, בעצמו או על ידי אחרים, ידיעות או פרטים כוזבים ביחס לכל
 • ענין שהוא חייב להודיע עליו לפי תקנות אלה, או שיעלים בכוונה ידיעות

 או פרטים כאלה,
 ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהיה צפוי לו מאסר עד שנה או קנס עד

י העונשין גם יחד.  1000 ל״י או שנ

ת 14 כל תביעה פלילית על פי תקנות אלה תתברר בפני בית משפט שלום ובסמכותו ו כ מ & 

 .בית המשפט יהיה להטיל את העונשין הקבועים בתקנה 13.

 15. לצרכי תקנות אלה — ״פירושים
ת או מקום עבודה כלשהו  ״מפעל״ פירושו כל מפעל, עסק, מוסד, משרד, בי

 שבו מועסקים עובדים, אם הוא מתנהל לתכלית רווחים או לא:
:  ״בעל מפעל״ כולל אדם המנהל מפעל או האחראי להנהלתו

ת: ד או שרו  ״עבודה״ פירושה עבודה, תפקי
׳ פירושו פקיד הממונה על ידי שר העבודה והבינוי לצרכי ד מוסמך  ״פקי

 תקנות אלה.

ם 16. תקנות אלה תיקראנה בשם ״תקנות־שעת־חרום לגיוס כוח אדם, תש״ח—1948״.  ש

 י״ב באלול תש״ח (16 בספטמבר 1948)
ן ו י ג ו ד ד ב ן ־ ו  ד

 ראש הממשלה

ב ו ט י ב ב כ ד ר ט מ י ל ב נ ז ו י כ ס ר  פ ל
י נו  שר המשפטים שר העבודה והבי
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 פקודת מס הכנסה (תיקון)

ח — 1948 ״ ש ת ת נ ש ׳ 31 ל ם  מ

ר: נה הזמנית מחוקקת בזה לאמו  מועצת המדי

 1. בפקודה זו יהא לכל מונח אותו מובן שיש לו בפקודת מס ההכנסה, 1947,
 שתיקרא להלן ״הפקודה העיקרית״, אלא אם כן נובעת כוונה אחרת מגופו

 של ענין.

 2. בסעיף 5(1) (ב)(11) לפקודה העיקרית יבואו המלים ״עולה על עשרה אחוזים״
 במקום המלים ״עולה על חמישה עשר אחוזים״.

 3. לסעיף 5 (1) (0 לפקודה העיקרית יתוספו המלים הבאות: ״נציב מס ההכנסה
ן ותשלומים דומים)  יהא רשאי להתיר שפרמיה (דמי השתתפות בהוצאות הבני
 תחולק כהכנסה לתקופת חוזה השכירות או לכל תקופה אחרת שהנציב יקבע

/  אותה׳

 4. הסעיפים הקטנים (2) ו־(3) מסעיף 6 לפקודה העיקרית — בטלים, והמלים
ו של סעיף קטן (2)״ המופיעות בסעיף 6 (1) ימחקו.  ״מתוך כפיפות לקביעותי

ף 8 לפקודה העיקרית — בטלה.  5. פיסקה (א) מסעי

חלף בפיסקה הבאה: ״(ז) סכומים תו ת' קרי ף 8 לפקודה העי  6. פיסקה (ז) מסעי
גים דיפלומטיים ולפקידים קונסולריים בשרות סדיר של  המשתלמים לנצי
נה זרה בעד משרותיהם או בעד שרותיהם בתפקידם הרשמי, במידה שאותה  מדי

נת ישראל״. נה זרה גומלת פיטורים כאלה למדי  מדי

 7. פיסקה (ח) מסעיף 8 לפקודה העיקרית — בטלה.

ף 8 לפקודה העיקרית תוחלף בפיםקה הבאה: ״(כ) רווחיו  8. פיסקה (כ) מסעי
 של בעל ספינות שאינו תושב ישראל, כמוגדרים בסעיף 20 לפקודה זו, במידה
נות נה שאליה משתייך בעל הספי  שפיטורים כאלה נקבעו בהסכם בין המדי

ת ישראל״. נ י  ובין מד

ף 11 (1) לפקודה העיקרית ימחקו המלים ״המכיל  9. ברישא של פיסקה (ט) מסעי
 — ומשמש, בכללו או בעיקרו, לצורך הפעלתן של — מכונות״.

 פירוש

 היקח
 סעיף 5 (1) (ב)

 תיקון
 סעיף 5 (1) (ו)

 ביטול סעיף
(3) ,(2) 8 

 ביטול
 סעיף 8(א)

 החלפת
 סעיף 8 (ז)

 ביטול
 סעיף 8 (ח)

 החלפת
 סעיף 8(כ)

 תיקון סעיף
 11 (1) (ט)

: ת יוחלף בסעיף הבא 1 10. סעיף 14 לפקודה העיקרי ף 4 , ע ' ת פ פ ל ז ן ,  ד

 ״ניבוי במקרה 14. בבירור הכנסתו החייבת במם של יחיד היושב בישראל במשך
 של תושב ישראל השנה הקודמת לשנת השומה, יותר ניכוי של מאתים וחמישים
 לירות״.׳ •—

:  11. התנאי המגביל בסעיף 15(1) לפקודה העיקרית יוחלף בתנאי המגביל הבא
 ״בתנאי שבמקרה של יחיד המוכיח לפקיד השומה כי הכנסתו החייבת במם'

 תיקון
 סעיף 15 (1)
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 כוללת הכנסה של אשתו מכל מלאכה, מקצוע, משלוח יד או עבודה, יותר גיבוי
 נוסף בסכום הכנסה זו של אשתו, אולם לא יותר מאשר 100 לירות״.

ן 12. בסעיף 15 (2) לפקודה העיקרית יבואו המלים .״יותר ניכוי של שבעים וחמש ו ק י  ת

ן ילד אחד,  סעיף 15 (2) לירות לכל ילד״ במקום המלים ״יותר ניכוי של ארבעים פונט בגי

ן ילד שלישי ועשרה פונטים  שלושים פונט בגין ילד שני, עשרים פונט בגי
 בגין ילד רביעי״, ובתנאי המגביל יבואו המלים ״שבעים וחמש לירות״ במקום

 המלים ״המשים פונט״.

. בשורה האחרונה של סעיף 15 (3) לפקודה העיקרית יבואו המלים ״מאה לירות״ תיקון c 13 
 סעיף! 15 (3) במקום המלים ״חמשיס פונט״.

ת 14. לסעיף 15 לפקודה העיקרית יתוסף הסעיף הקטן הבא: פ ס ן  ה

 סעיף 15 (5) ״(5) בבירור הכנסתו החייבת במס של יחיד הזכאי לניכוי לפי סעיף קטן (1)

 או (2) דלעיל או לפי שניהם, ואשר מוכיח לפקיד השומה כי בשנה הקודמת
 לשנת השומה, או בכל חלק ממנה, הוא תמך בהוריו או בהורי אשתו, או באחד
 או אחדים מהם, בהיותם נטולי יכולת לקיים את עצמם, יותר ניכוי ההוצאות

 שהוא הוציא לתמיכה יזו, אולם לא יותר מאשר —
 50 לירות אם הוא תמך באדם אחד

 75 לירות אם הוא תמך בשני אנשים
 100 לירות אם הוא תמך בשלושה אנשים

 125 לירות אם הוא תמך בארבעה אנשים״.

1 . 15. בסעיף 16 לפקודה העיקרית יחולו השינויים הבאים: 6 ף י ע ס ן ן ק י  ת

מן ״(1)״.  (א) בראשית הסעיף יוכנס הסי
: p  (p בסעיף הקטן (1) תתוסף הפיסקה הבאה אחרי פיסקה (

 ״(ג) תרם, אחרי כ״א אדר ב׳ תש״ח (1 באפריל 1948), תרומה לקרן
 לאומית, למוסד צבורי או למוסד של תורה, תרבות או סעד, שאותם

 אישר נציב מם ההכנסה,״
 (ג) אחרי הסעיף הקטן (1) יתוסף הסעיף הקטן הבא:

 ״(2) תרומות הנזכרות בסעיף קטן (1) פיסקה (ג), רשאי החייב במם
, לפי בחירתו, לא במסגרת סעיף קטן (1), אלא ן י י ו כ י  לתבוע אתנ
 באופן נפרד, בתנאי שהניכוי לפי סעיף קטן זה לא יעלה על מחצית
 סכום התרומות האלה ולא יעלה על חמישה אחוזים מהכנסתו החייבת
 במם לפני שייעשו הניכויים הנקובים בסעיף זה ובסעיפים 14 ו־15״.

ם: ט 16. אחרי סעיף 16 לפקודה העיקרית יתופפו הסעיפים הבאי י פ י ע ת ם , , ם ן  ה

. אם ההכנסה החייבת במס, אילו הותר ניכוי הסכומים על ב ״הקפאת ערך 16 א 1 ׳ 6 א 1 6 

 הניכויים פי הסעיפים 14, 15 ו־16, היתד, עולה על 1200 לירות,

א יותר ניכוי זה מההכנסה, אלא יוטל המם על ההכנסה  ל
 בלי הניכוי הזה, אולם סכום המס יוקטן בהפרש בין —

 (א) המס שהיה מוטל, במקרה דידן, על הכנסה חייבת
 במס של 1200 לירות בצירוף סכום הניכויים על פי

 הסעיפים 14, 15 ו־16: ובין
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 (ב) המס שהיה מוטל, במקרה דידן, על הכנסה חייבת
 במס של 1200 לירות.

נין בה באופן  ניכויי תרומות 16 ב. חברה, שאינה חברה פרטית ושהציבור מעו
 במקרה של חברות ממשי, אשר תרמה, אחרי כ״א אדר ב׳ תש״ח (1 באפריל
 1948), תרומה לקרן לאומית, למוסד ציבורי או למוסד
 של תורה, תרבות או סעד, שאותם אישר נציב מס ההכנסה,
 רשאית לנכות מהכנסתה החייבת במס מחצית התרומות
, יעלה על חמישה אחוזים א  האלה, בתנאי שניכוי זה ל

 מהכנסתה החייבת במס״.

. 17. לסעיף 19 (א) לפקודה העיקרית יתוסף התנאי המגביל הבא: ״ ק י  ת

 סעיף 19 (א) ״בתנאי שאם החברה הפסיקה למעשה במשך איזו תקופה שהיא בתוך שנת
 השומה או השנה שלפניה את עסקיה בישראל באיזה שהוא סוג ביטוח, לא

 תנוכה קרן לסיכונים לאותו סוג הביטוח״.

 החלטת סעיף 29 18. סעיף 29 לפקודה העיקרית יוחלף בסעיף הבא:

 ״שיעור המס 29. המס על ההכנסה החייבת במם של כל אדם — להבדיל
 של יחיד מחברה — יהא מורכב ממס יסודי והוספה מלחמתית, דושם

ם:  לפי השיעורים הבאי

 מס יסודי הוספה מלתמתית

 על כל לירה מן 300 הלירות הראשונות 100 מיל — מיל

 על כל לירה מן 300 הלירות הבאות 150 ״ 50 ״

 על כל לירה מן 300 הלירות הבאות 200 ״ 100 ״

 על כל לירה מן 300 הלירות הבאות 250 ״ 150 ״

 על כל לירה מן 300 הלירות הבאות 350 ״ 260 ״

 על כל לירה מן 300 הלירות הבאות 400 ״ 250 ״

 על כל לירה מן 300 הלירות הבאות 450 ״ 250 ״

 על כל לירה מן השאר 500 ״ 250 ״

 בתנאי שאם אדם אינו זכאי לניכוי לפי סעיף 15 (1) ואף לא
 לפי סעיף 15(2) לפקודה זו, יהיו השיעורים של ההוספה

ת:  המלחמתי

 75 מיל במקום 50 מיל
 150 מיל במקום 100 מיל
 225 מיל במקום 150 מיל

 250 מיל במקום 200 מיל״,

־48 לפקודה העיקרית יעמדו בתקפם, וצו מם  19. הסעיפים 31(7), 31(8), 42 ו
 ההכנסה, 1948 — בטל.

 תקפם של
 סעיפים שונים

 ע״ ר מיום 8.4.48
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 20. בסעיף 55(2) לפקודה העיקרית תתוסף הפייםקה הבאה:
, ן ן ולערוך שומה זמנית בהתאם לדיךוחשבו  ״(ג) לקבל זמנית את הדיךוחשבו
 בלי לפגוע בזכותו לקבוע אחרי כן את סכום הכנסתו של אותו אדם לפי

 פיסקה (ב)״.

 21. אחרי סעיף 74 לפקודה העיקרית יתוסף הסעיף הבא:

 ״דחית זקיפה 74 א. נציב מס ההכנסה רשאי לדחות עד יום י״א בטבת תש״י
3 33 או  והחזרה של מס (31 בדצמבר 1949) כל זקיפת מס לפי הסעיפים 2

 74 וכל החזרת מס לפי סעיף 68 לפיקודה זו״.

 22. (א) אם הכנסתו של יחיד החייב במס ירדה בשנת השומה 1948/49 לעומת
רידה באה  הכנסתו בשנת השומה 1947/48, ונציב מס ההכנסה משוכנע שהי
 כתוצאה מהתנאים המיוחדים שהיו קיימים בארץ בשנת 1948, ושהטלת
 מס לפי פקודת מם ההכנסה או גבית המס במלואו היתה גורמת לחייב
 במס סבל רציני, רשאי נציב מס ההכנסה לשחרר אותו מתשלום מס

 הכנסה לשנת השומה 1948/49 או כל חלק ממנו.
 (ב) נציב מם ההכנסה ישתמש בסמכותו לפי סעיף זה על פי המלצה של ועדה

ן לזמן. מ ז  ששר האוצר ימנה מ

 23. פקודה זו תחול על שנת השומה 1948/49 ועל כל שנת שומה שלאחריה, אולם
 ההוספה המלחמתית המפורטת בסעיף 18 לפקודה זו תחול רק על שנת

 השומה 1948/49.

קח  תי
 סעיףי 55 (2)

 הוספת ,סעיף 74א

 שחרור מתשלום
 מס במקרים

 מיוחדים

 תחולה

מ 24. פקודה זו תיקרא בשם ״פקודת מס הכנסה (תיקון), תש״ח — 1948״.  ש

 י״ב באלול תש״ח (16 בספטמבר 1948)

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

ן ל פ ר ק ז ע י ל  א
ד האוצר  ש

י ט ל ז נ ב ז ס ר כ י ל  פ
 שר המשפטים

 פקודת מס מלחמתי (מס רווחי חברות)

ח —1948 ״ ש ת ת נ ש ׳ 32 ל  מם

ר: לאמו ה' נה הזמנית מחוקקת בז  מועצת המדי

ש לו בפקודת מס רווחי חברות, 1947,  1. בפקודה זו יהא לכל מונח אותו מובן שי
 שתיקרא להלן ״הפקודה העיקרית״, אלא אם כן נובעת כוונה אחרת מגופו

 של ענין. י

 פירוש



 י״ח באלול תש״ח, 22.9.1948 עתון רשמי מם׳ 23 תי0פת א׳ 71

 מסס5חםתי 2. מם מלחמתי בשיעור 10׳ אחוזים יוטל על רווחים של חברות, נוסף על המם
 בשיעור 10 אחוזים לפי סעיף 5 לפקודה העיקרית*

ה 3. פקודה זו תחול על כל תקופת חשבונאות החייבת במם׳ המסתיימת באיזה תאריך  תחו5
 שהוא בין יום י״א בניםן תש״ז(1 באפריל 1947) ובין יום כ׳ באדר ב׳ תש״ח

 (31 במרץ 1948).

0 4. פקודה זו תיקרא בשם ״פקודת מם מלחמתי(מס רווחי חברות), תש״ח—1948״.  ש

 י״ב באלול תש״ח (16 בספטמבר 1948)
ן ו י ר ו ג - ן ד ב ו  ד

 ראש הממשלה
ן ל פ ר ק ז ע י ל ט א י ל ב ב ז ו ם ר כ י ל  פ

 שר המשפטים שר האוצר




