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* תש"ך1960 הכנסה, מס פקודת לתיקון חוק

14א סעיף "ושמלאותיקון יווסף בסופו, הפקודה)  (להלן 1 1947 הכנסה' מס לפקודת 14א בסעיף .1
לירות". 500 של ניכוי  שנה 60 ובאשה  שבה 65 לו

סעיף11ב "משיתוק".תיקון יבוא ילדים" שיתוק "ממחלת במקום לפקודה' 14ב(1) בסעיף . 2

15א סעיף כמשמעותםתיקון עבודה' מתאונת או מלחמה "מפצעי במקום לפקודה' 15א(ג) בסעיף .3

14ב". בסעיף המנויים המקרים "מן יבוא "(2) 14ב בסעיף

ו סעיף15 זה:תיקון קטן סעיף יבוא לפקודה 15ו לסעיף (ב) קטן סעיף במקום . 4

בדעתה' שפויה בלתי או עיוורת , לחלוטין משותקת אשה לגבי "(ב)
סעיף או 15 סעיף לפי הניכוי יוגדל מפגר' או עיוור משותק' ילד ולגבי
לצורך הילדים במנין כראשון ייחשב כאמור ילד לירות. ל750 (א) 15ג

". 15ג(א10) סעיף

סעיף13ז :הוספת זה סעיף יווסף לפקודה 15ו סעיף אחרי . 5

לבישום ''ניכוי
הכנסה בעל

מוגבלת

ניכוי לאחר ושהכנסתו (א) 15ג סעיף לפי לניכוי הזכאי יחיד (א) 15ז.
ניכוי. או פטור כל לפני אולם ו13' 11 בסעיפים המפורטים הסכומים

אם לירות, 50 בסך נוסף ניכוי לו יותר לירות, על4000 עלתה לא אחר'
אם לירות' 75 בסך או ילדים, שני או אחד ילד בעד לניכוי זכאי הוא

יותר. או ילדים שלושה בעד לניכוי זכאי הוא

הניכוי יוקטן לירות על4000 כאמור יחיד של הכנסתו עלתה (ב)
". לירות על4000 העודפת לירה כל כנגד אחד באחוז הנוסף

סעיף29 תיקון לפקודה 29 כסעיף , 6

זה: קטן סעיף יבוא (א) קטן סעיף במקום (1)
יחיד: של במס החייבת הכנסתו על המס וזה "(א)

אג' 22.5  הראשונות הלירות מ"500 לירה כל על (1)

אג' 25  הבאות הלירות מ1000 לירה כל על (2)

אג' 30 הבאות הלירות מ1000 לירה כל על (3)

אג' 37.5  הבאות הלירות מ2000 לירה כל על (4)

אג' 45  הבאות הלירות מ3000 לירה כל על (5)

אג' 47.5  הבאות הלירות מ4000 לירה כל על (6)

אג' 50  הבאות הלירות מ5000 לירה כל על (7)

אג' 52.5  הבאות הלירות מ5000 לירה כל על (8)

אג' 55  הבאות הלירות מ5000 לירה כל על (9)

אג' 57.5  הבאות הלירות מ5000 לירה כל על (10)

אג' 60   נוספת לירה כל על (11)
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לירה לכל פרוטות ב25 (א)(4) קטן סעיף "לפי במקום (ב), קטן בסעיף (2)
סעיף "לפי יבוא לירה" לכל פרוטות ב50 ו(6) (5) קטנים(א) סעיפים ולפי
ו(9) (8) '(7) (א) קטן סעיף לפי לירה' לכל אגורות ב2.5 ו(6) (5) (א) קטן

לירה" לכל אגורות ב2.5 (א)(10) קטן סעיף ולפי לירה לכל אגירות ב5

שלאחריה. מס שנת כל ועל המס1960 שנת על יחול זה חוק . תחולה7

בןגוריון דוד
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