
מסים ח': פרק

פקודת תיקון
 הכנסה מס

מס' 136

 הפקודה)66  זה (בפרק הכנסה מס בפקודת .67

 9א בסעיף (1)

 (א) קטן בסעיף (א)

 פרישה" "גיל בהגדרה (1)

יימחקו;  מאלה" אחת בו "נתמלאה המילים ברישה, (א)

תימחק;  (1) פסקה (ב)

תימחק;  הביטחון" "כוחות ההגדרה (2)

תימחק;  (2) פסקה (ב), קטן בסעיף (ב)

 (ה) קטן בסעיף (ג)

מי שמקבל "סכום במילים החל הסיפה ובו "(ו)" יסומן בו האמור (ו)
תימחק;  הביטחון" בכוחות משירות שפרש

יבוא: (1) פסקה אחרי (2)

יופחת שהוון, מקצבה לחלק (1) פסקה לפי ממס פטור ניתן (2)"

המס בשנות (ב), קטן סעיף לפי הפטורה החודשית הקצבה מסכום
החודשית לקצבה השווה סכום מהקצבה, חלק אותו הוון שבשלהן
בהגדרה הנקוב הסכום שבין ביחס מוכפל כשהוא שהוונה, הפטורה
שהיה הסכום לבין הקצבה, משולמת שבה המס בשנת מזכה" "קצבה

נקוב באותה הגדרה בשנת המס שבה נעשה ההיוון.";
יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור ,57 בסעיף (2)

ייעשה כי לתבוע הקיבוץ רשאי קיבוץ, בו שחייב המס חישוב לצורך (1) "(ב)
סעיף לפי חבריו בין שחולקה לאחר החייבת הכנסתו על נפרד חישוב

אלה: כל שהתקיימו ובלבד (א), קטן
מזכה; בעבודה עובדים הקיבוץ חברי הזוג בני שני (א)

 כלהלן 66(ה) בסעיף הקבועים התנאים התקיימו (ב)

 (2) בפסקה (1)

כאילו אותה יקראו זה ולענין (א), משנה פסקת (א)
מזכה"; "בעבודה נאמר הקבוע" העיסוק "במקום במקום

(ג); משנה פסקת (ב)

.(3) בפסקה (2)

הקיבוץ, חברי כל של עבודתם לגבי מדויק רישום ערך הקיבוץ (ג)

לו; מחוצה והן הקיבוץ במסגרת הן
חישוב לתבוע הקיבוץ רשאי שבשלה חייבת כהכנסה יראו זו פסקה לענין
(א), קטן סעיף לענין שחושבה כפי הקיבוץ, של החייבת הכנסתו את נפרד,

;(2) או (1)2 סעיף לפי הכנסה שאינה חייבת הכנסה בהפחתת

66 דיני מדינת ישראל, ניסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ד, עמ' 49.



החישוב לגבי יחולו 66(ג), סעיף הוראות (א), קטן בסעיף האמור אף על (2)

הנפרד;

תנאים לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר שר (3)

הקיבוץ רשאי שבשלה החייבת ההכנסה לענין לרבות נוספים ותיאומים
רשאי יהא זה ובכלל 66(ג), סעיף הוראות החלת לענין נפרד, חישוב לתבוע
שעות 36 מזכה בעבודה שעבדו כמי בהם יראו אשר עובדים סוגי לקבוע

שיקבע; בתנאים והבל בשבוע,
 זה בסעיף

בעקיפין, או במישרין לקיבוץ, המניב בענף עבודה  מזכה'' "עבודה
סעיף לפי הכנסה משולמת שבשלה עבורה או (1)2 סעיף לפי הכנסה
הקיבוץ, לחברי המחיה אספקת במתן עבודה שאינה ובלבד והכל ,(2)2

בעקיפין; או במישרין
;".54 בסעיף כהגדרתו  "קיבוץ"

בטל.  239 סעיף (3)

כך: לפקודה ו20וב(א) 33א הסעיפים את יקראו 2008 עד 2005 המס בשנות (א) .68

בסעיף כאמור למדד "צמוד המילים זיכוי", "נקודת בהגדרה 33א, בסעיף (ו)
120א"  לא ייקראו,

"נקודת". יבוא ונקודת" זיכוי נקודת "סכומי במקום 120ב(א), בסעיף (2)

ב50/0 (א) קטן בסעיף המנויות המס משנות באחת כלשהו במועד המדד עלה (ב)
עלה שבה המס שנת שלאחר המס בשנת החל ,2004 בינואר ב1 הידוע המדד לעומת יותר
לפקודה ו20וב(א) 33א סעיפים את יקראו לא העדכון), שנת  זה (בסעיף כאמור המדד
הזיכוי נקודת תתואם לפקודה, 120ב(ב) בסעיף האמור אף על ואולם (א); קטן בסעיף כאמור

לפי שיעור עליית המדד כפי שעלה מ1 בינואר 2004 עד ל1 בינואר בשנת העדכון.

מס פקודת
הוראת  הכנסה

לשנות שעה
2005 המס
2008 עד

חוק  זה (בפרק התשס"א672000 שעה), (הוראת הכנסה מס פקודת לתיקון בחוק .69
המס שבשנת "ובלבד יבוא בסופו 2(ב), בסעיף שעה), הוראת  הכנסה מס פקודת לתיקון
בסעיף כאמור הכנסתו על נפרד חישוב שייעשה לתבוע רשום זוג בן שאינו זוג בן רשאי 2004
המס, בשנת חדשים שקלים 23,040 על עולה שאינה זה לחוק 1 בסעיף כנוסחו לפקודה 66(ה)

לפקודה". ו39 38 סעיפים הוראות יחולו לא הזוג בני של הכנסתם על

חוק תיקון
פקודת לתיקון

הכנסה מס
שעה) (הוראת

70. על אף האמור בסעיף (ה)(2)(ג) לפקודת מס הכנסה כנוסחו בסעיף ו לחוק לתיקון
כאמור תביעה על שומה לפקיד הודעה למסור יהיה ניתן שעה, הוראת  הכנסה מס פקודת

זה. חוק של פרסומו לאחר ימים 30 עד האמור בחוק

לתיקון חוק
מס פקודת

תחילה  הכנסה

 זה בסעיף (א) .71

הענין: לפי מאלה, אחד  הגמלאות" "חוק

(0 חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל68 1970 (בסעיף זה  חוק
גמלאות); המדינה שירות

התשמ"ה משולב], ננוסח (גמלאות) לישראל ההגנה בצבא הקבע שירות חוק (2)

69 1985 (בסעיף זה  חוק שירות הקבע גמלאות);

מס פקודת
תחולה  הכנסה

מעבר והוראת

67 ס"ח התשס"א, עמ' 89.
68 ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשסייד, עמי 51.

69 ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשס"ד, עמ' 56.



"חייל"  מי שמשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע;
אלה: שני בו שמתקיימים שוטר או הביטחון שירותי עובר חייל,  "לוחם"

וקיבל קבע, שירות שנות חמש  חייל ולענין שירות, שנות חמש השלים הוא (ו)
על כהגדרתן יותר, גבוהה אחרת תוספת או א' רמה פעילות תוספת האמורה בתקופה

לגביו, החל הדין פי

עובד או שוטר חייל, היה הוא (2003 בספטמבר 15) התשס"ג באלול י"ח ביום (2)

שירותי הביטחון, לפי הענין;
שני בו שמתקיימים שוטר או הביטחון שירותי עובד חייל,  נכות" מחמת שפרש "לוחם

אלה:

עובד או שוטר חייל, היה הוא (2003 בספטמבר 15) התשס"ג באלול י"ח ביום (ו)
הענין; לפי הביטחון, שירותי

אותו שזיכה בתפקיד, שירותו ועקב במהלך שאירעה נכות מחמת פרש הוא (2)

בתוספת פעילות רמה א' או בתוספת אחרת גבוהה יותר, כהגדרתן על פי הדין החל
לגביו;

ולתפקידים למודיעין המוסד או הכללי הביטחון שירות עובד  הביטחון" שירותי "עובד
מיוחדים;

גיל לפני שפרש לוחם, או שוטר הביטחון, שירותי עובד חייל, שהיה מי  זכאי'' "פורש
אלה: כל בו ושמתקיימים פרישה,

הגמלאות; חוק פי על פרש הוא (ו)

בשנת האמור החוק לפי לו המגיעה הקצבה את הגמלאות חוק לפי היוון הוא (2)

שלאחריה, המס בשנת או פרש שבה המס
 הענין לפי מאלה, אחד נכות" מחמת "פורש

(ל) לגבי חייל  פורש על פי סעיפים 10(א)(2) ו10(א)(3) לחוק שירות הקבע
גמלאות;

המדינה שירות לחוק 78(ב) סעיף פי על מחושבת שקצבתו מי  שוטר לגבי (2)
גמלאות;

שירות לחוק 63ד סעיף פי על מחושבת שקצבתו מי  הביטחון שירות עובד לגבי (3)
גמלאות; המדינה

הסוהר. בתי בשירות סוהר וכן ישראל שבמשטרת הגבול במשמר שוטר לרבות  "שוטר"
(ב) סעיף 9א(א) ו,(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 67(1)(א) ו(ב) לחוק זה, יחול על קצבה

ואילך. התחילה ביום שתחילתה לתקופה המשתלמת
על לחול ימשיכו זה, חוק של תחילתו ערב כנוסחו לפקודה, 9א(ה) סעיף הוראות (ג)

סעיף באותו כאמור הקצבה את והיוון (2003 בדצמבר 31) התשס"ד בטבת ו' יום עד שפרש מי
מיום ימים מ60 יאוחר לא הקצבה היוון עקב לו ששולם סכום לגבי והכל האמור, למועד ער

התחילה.
(ר) על אף הוראות סעיף 9א(ה)(1) לפקודה, כנוסחו בפסקת משנה (ג) של סעיף 67(1)
לפטור זכאי יהיה קצבה, שהיוון שלהלן, מהפסקאות בפסקה המפורט זכאי פורש זה, לחוק
שהיה הסכום על יעלה לא זה שסכום ובלבד ההיוון, עקב המתקבל הסכום לגבי ממס
בפסקת כמפורט המזכה מהקצבה שיעור של מהיוון או המוכרת, הקצבה מהיוון מתקבל

מביניהם: הנמוך לפי האמורה, (ג) משנה



בטבת כ"ו יום עד ונולד הביטחון שירותי עובד או חייל שהיה זכאי פורש (ו)
בטבת כ"ז יום עד ונולד שוטר שהיה זכאי פורש או ,(1964 בדצמבר 31) התשכ"ה

התשי"ז (31 בדצמבר 1956)   35% הקצבה המזכה;
כ"ז שמיום בתקופה ונולד הביטחון שירותי עובד או חייל שהיה זכאי פורש (2)

,(1966 בדצמבר 31) התשכ"ז בטבת י"ח יום עד (1965 בינואר 1) התשכ"ה בטבת
בינואר (ו התשי"ז בטבת כ"ח שמיום בתקופה ונולד שוטר שהיה זכאי פורש
1957) עד יום כ' בטבת התשי''ט (31 בדצמבר 1958), פורש זכאי שהיה לוחם או

פורש שהיה לוחם שפרש מחמת נכות  30% מהקצבה המזכה,
י"ט שמיום בתקופה ונולד הביטחון שירותי עובד או חייל שהיה זכאי פורש (3)

או ,(1970 בדצמבר 31) התשל"א בטבת ג' יום עד (1967 בינואר 1) התשכ"ז בטבת
בינואר 1) התשי"ט בטבת כ"א שמיום בתקופה ונולד שוטר שהיה זכאי פורש
1959) עד יום ר' בטבת התשכ"ג (31 בדצמבר 1962)  250/0 מהקצבה המזכה;

ד' שמיום בתקופה ונולד הביטחון שירותי עובד או חייל שהיה זכאי פורש (4)

,(1974 בדצמבר 31) התשל"ה בטבת י''ז יום עד (1971 בינואר 1) התשל"א בטבת
או פורש זכאי שהיה שוטר ונולד בתקופה שמיום ה' בטבת התשכ"ג (ו בינואר
המזכה, מהקצבה 140/0  (1966 בדצמבר 31) התשכ"ז בטבת י"ח יום עד (1963

הסכום את יראו זה, לחוק 67(ג) בסעיף כנוסחו לפקודה, 9א(ה) סעיף לענין (ה)
הפטורה. החודשית כקצבה 9א(ה) קטן סעיף הוראות לפי ממס הפטור

סעיף של תחילתו ביום זה, לחוק (2)67 בסעיף כנוסחו 57(ב), סעיף של תחילתו (ו)
המס בשנת ואולם האמור, הסעיף חל שבהן המס בשנות בתוקפו יעמוד והוא לפקודה, 66(ה)
לפקודה, 57(ב) בסעיף כאמור הכנסתו על נפרד חישוב שייעשה לתבוע הקיבוץ רשאי 2004

על עולה שאינה הכנסה על ייעשה כאמור שחישוב ובלבד זה, לחוק (2)67 בסעיף כנוסחו
סעיף תנאי בהם שמתקיימים הקיבוץ מחברי נשוי זוג לכל המס בשנת חדשים שקלים 23,040

ו39 38 סעיפים הוראות יחולו ולא זה, לחוק (2)67 בסעיף כנוסחו לפקודה, 57(ב)
לפקודה."

4

בדבר תנאים לקבוע בתקנות רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר שר .72
לפורש המגיעה הקצבה לגבי שייקבעו בשיעורים ממס לפטור נכות מחמת פורש של זכאותו

.71 בסעיף כהגדרתו הגמלאות, חוק לפי כאמור,

1

בדבר תקנות
פורש של זכאותו

נכות מחמת

 232 בסעיף המכס70, בפקודת .73

רשאי"; האוצר "שר יבוא רשאית" "הממשלה במקום ברישה, (1)

טובין,". "בדיקת יבוא "בעד" אחרי ,(2) בפסקה (2)

פקודת תיקון
21 מס'  המכס

מקומיות רשויות ט': פרק

העיריות" בפקודת .74

יבוא: בסופו ו, בסעיף (1)

באפריל, ב1 בינואר, ב1 שתחילתה חודשים שלושה של תקופה  ""רבעון"
שנה."; כל של באוקטובר, וב1 ביולי, ב1

70 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשס"ג, עמ' 433.
יי דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197; ס"ח התשס"ד, עמ' 70.

י פקודת תיקון
 העיריות

88 מס'


