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התשס"ח-2007* ,(159 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

 122 הפקודה), בסעיף 122 - 1. תיקון סעיף הכנסה1 (להלן - מס בפקודת

מעסק הכנסה אינה  שכירות  מדמי ההכנסה "אם יבוא בסופו (א),  קטן  בסעיף (1)
;"(1)2 בסעיף כאמור

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

שבה  המס שנת מתום 30 ימים בתוך ישולם (א) קטן בסעיף כאמור מס "(א1)
מס שנת באותה היחיד שילם כן אם אלא שכירות, מדמי הכנסה ליחיד היתה

;".175 סעיף לפי מקדמות

בטל. סעיף קטן (ב) - (3)

והוראת תחולה
מעבר

.2
 

כמשמעותה  שכירות מדמי הכנסה על יחול זה, בחוק כנוסחו 122 לפקודה סעיף (א)
שהופקה בשנת שכירות), מדמי הכנסה - זה (בסעיף האמור הסעיף של (א) בסעיף קטן

ואילך. 2007 המס

סעיף למעט זה, בחוק כנוסחו לפקודה 122 סעיף (א), קטן סעיף הוראות אף על  (ב)
2006 בידי יחיד  המס בשנת שהופקה הכנסה מדמי שכירות על גם יחול שבו, (א1) קטן
זה, של חוק תחילתו ערב לפקודה כנוסחו 122(ב)(2) סעיף הוראות לגביו התקיימו שלא

זה,  חוק של תחילתו מיום 30 ימים ישולם בתוך האמורה ההכנסה על ובלבד שהמס
המס לפקודה מתום שנת 159א כמשמעותם בסעיף וריבית הצמדה בתוספת הפרשי

בפועל. התשלום למועד עד 2006

אולמרט אהוד
הממשלה ראש

ן בר–או ני ו ר
האוצר שר

פרס ן שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי דליה
יושבת ראש הכנסת

__________

בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (8 באוקטובר 2007); התשס"ח בתשרי כ"ו ביום בכנסת  * התקבל
.708 עמ' התשס"ז (4 ביולי 2007), בתמוז י"ח ― 314, מיום הממשלה חוק  

.467 עמ' התשס"ז, ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

התשס"ח-2007* ,(32 מס' (תיקון מוסף ערך מס חוק

117 יבוא:1.תיקון סעיף (6) פסקה אחרי 117(א), בסעיף מוסף, התשל"ו-11975, מס ערך בחוק

67(ה) כתכנון מס הוראות סעיף לפי התקופתי פעולה שנקבעה בדוח לא פירט "(6א)
סעיף;". אותו לפי להוראות בניגוד בדיווח, החייב

אולמרט אהוד
הממשלה ראש

ן בר–או ני ו ר
האוצר שר

פרס ן שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי דליה
יושבת ראש הכנסת

__________

בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (8 באוקטובר 2007); התשס"ח בתשרי כ"ו ביום בכנסת  * התקבל
.677 עמ' התשס"ז (20 ביוני 2007), בתמוז ד' ― 309, מיום הממשלה חוק  

.66 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשל"ו, עמ' 52;


