רשומות

ספר החוקים
כ״ח באדר ב׳ תשי״א

 5באפריל 1951

2ד

עמוד
חוק

תקציבי השירותים הדתיים היהודיים )תיקון(׳ ת ש י ״ א — 1951
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חוק

מם הרכוש העירוני )הוראות שונות( )תיקון( ,תשי״א — 1951

92

חוק לתיקון פקודת מס רווחי ח ב ר ו ת )תיקון( ,תשי״א — 1951
חוק

מס קליטה )תיקון(,

חוק לתיקון

פקודת

מס

.

.

.

.

.

.

תשי״א — 1951
הכנסה

)תיקון(,

93
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תשי״א — 1951

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ,תשי״א — 1951

.
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מספר 33
חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים)תיקון( ,תשי״א—* 1951
תיקו!

החוק

יתוקן כך:

 .1חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים ,תש״ט—1949
בסעיף  ,3במקום סעיף קטן)ה( יבוא סעיף קטן זה:
״)ה( כהונתה של מועצה דתית תתם לא יאוחר מיום ה׳ בניסן תשי״ב ) 31במרס (1952״.
י  .ל .ה כ ה ן
שר הדתות

ד וד בן־גוריון
ראש הממשלה

מימון

חיים ו ויי צ מ ן
נשיא המדינה

מספר 34
חוק מם הרכוש העירוני )הוראות שונות( )תיקון( ,תשי״א• 1951-״
חיקו!

 .1חוק מס הרכוש העירוני)הוראות שונות( ,תש״ט— , 1949יתוקן כך:
בסעיף  ,1אחרי המלים ״ולשנה המתחילה ביום י״ד בניסן תש״י ) 1באפריל (1950״
ייווספו המלים ״ולשנה המתחילה ביום כ״ד באדר ב׳ תשי״א) 1באפריל (1951״.
2

ה ח ו ה

ד וד בן־ג ו רי ון
ראש הממשלה

אליעזר קפלן
שר האוצר

חיים ו ויי צ מ ן
נשיא המדינה

* נתקב? בכנסת ביום י״ט באדר ב׳ תשי״א ) 27במרס ;(1951
בהצעות חוק  71מ י ו ם י״ג באדר ר.׳ תשי׳׳א ) ,(21.3.51עמי .154

הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו

ספר החוקים  19מ י ו ם כ״ב באב ת׳מ״ט ) ,(17.8.49עמי .150
*• נתקב 5בכנסת ביום כ׳ באדר ב׳ תשי״א ) 28במרס .(1951
1

2

92

םפר החוקים  19מ י ו ם כ״ב באב תש״ט ) ,(17.8.49עט׳.152
ספר החוקים  ,72כ״ח באדר ב׳ תשי״א.5.4.1951 ,

מספד 35
חוק לתיקון פקודת מס רווחי חברות)תיקון( ,תשי״א* 1951-
 .1חוק לתיקון פקודת מם רווחי חברות׳ תש״י— ,! 1950יתוקן כך:
)א( בסעיף  ,2במקום המלים ״לשנת השומה 1950/51״ יבואו המלים ״לשנות השומה
 1950/51ו־'1951/52׳ז
)ב( בסעיף ) 3ב( ,במקום המלים ״יום י״ג בניסן תש״י) 31במרס (1950״ יבואו המלים
״יום כ״ג באדר ב׳ תשי״א) 31במרס (1951״.
דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

תיקו! החוק

אליעזר קפלן
שר האוצר

חיים ווייצמן
נשיא המדינה
מספד 36
חוק מס קליטה )תיקון( ,תשי״א* 1951-
 .1חוק מס קליטה ,תש״ט— , 1949יתוקן כך:
בסעיפים ) 2א( ד 4במקום המלים ״בשנות השומה  1949/50ו־1950/51״ יבואו המלים
״בשניות השומה  1950/51,1949/50ו־1951/52״.
2

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

תיקו! החוק

אליעזר קפלן
שר האוצר

חיים ווייצמן
נשיא המדינה
מספד ד 3
חוק לתיקון פקודת מם הכנסה )תיקון( ,תשי״א* 1951-
 .1חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ,תש״י— , 1950יתוקן כך:
)א( בסעיף  ,3במקום המלים ״בשנת השומה 1950/1951״ יבואו המלים ״בשנות
השומה  1950/51ו־1951/52״!
)ב( בסעיף  ,6במקום המלים ״שנת השומה 1950/51״ יבואו המלים ״שנות השומה
 1950/51ו־1951/52״.
3

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

תיקו! החיק

אליעזר קפלן
שר האוצר

חיים ו ויי צמ ן
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום כ׳ באדר ב׳ת׳טי״א ) 28במרס .(1951
ס פ ר החוקים  49מ י ו ם י״מ בתמוז תש״י ) ,(4.7.50עמי.153
ספר החוקים  22מ י ו ם י״ג באלו? תש״מ ) ,(7.9.49עמי .198
ספר החוקים  50מ י ו ם כ׳ בתמוז ת׳ע״י) ,(5.7.50עט׳ .155
1

2

8

ס פ ר החוקים  ,72כ״ח באדר ב׳ תשי״א.5.4.1951 ,
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מפסד 38
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ,תשי״א  1951 -״
"ימיי

ה פ ?

י

ד ה

 .1פקודת מס הכנסה ,! 1947 ,תתוקן כך:
בסעיף  ,15סעיף קטן ) ,(2במקום המלים ״יותר ניכוי של — 75.לירות בעד הילד
הראשון 100.— ,לירות בעד הילד השני 125.— ,לירות בעד הילד השלישי150.— ,
לירות בעד כל ילד נוסף״ יבואו המלים ״יותר ניכוי של — 100.לירות בעד הילד הראשון,
— 125.לירות בעד הילד השני 150.— ,לירות בעד הילד השלישי 175.— ,לירות בעד
כל ילד נוסף׳/
ד ו ד ב ן־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

אליעזר קפלן
שר האוצר

חיים ווייצמן
נשיא המדינה

תיקוני טעויות
בספר החוקים  71מיום י״ג באדר ב׳ תשי״א ) ,(21.3.51בחוק ההתגוננות
האזרחית ,תשי״א——1951
 .1בסעיף  ,1בפסקה )א( של ההגדרה ״שעת התקפה״ במקום ״שמא״ צ״ל
״שבו״;
 .2בסעיף ) 9א( ,שורה  ,3במקום ״על ידי ההתגוננות האזרחית״ צ״ל ״על
דיני ההתגוננות האזרחית״ ז
 .3בסעיף ) 19ה( ,בשורה הראשונה ,במקום ״דייר המפנה דירתו״ צ״ל ״דייר
המפנה את דירתו״.

* נתקבל בכנםת ביום כ׳ באדר ב׳ ת׳עי׳׳א ) 28ב מ ו ם .(1951
1

94
המחיר  25פרוטה

ע״ר מס׳  1568מיום  ,29.3.47ת ו ם ׳  , 1ע מ ׳ . 7 7

ספר החוקים  ,72כ׳׳ח באדר ב׳ ת׳מי״א.5.4.1951 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי

