
 

 

  

  
  *2013–ד"התשע), 199' מס( הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

  

  –(ב) 57בסעיף  הפקודה), –להלן ( 1הכנסה מס בפקודת  .1  57 תיקון סעיף

   –) 1בפסקה (  )1(    

מחברי ועד המילים " "עד סכוםברישה, הקטע החל במילים "  (א)   

 יימחק; – הקיבוץ"

 וא:(ב) יב- במקום פסקאות משנה (א) ו  (ב)   

עיקר עבודתם של שני בני הזוג חברי הקיבוץ הוא   "(א)    

 בעבודה מזכה;

עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה   (ב)    

 לקיבוץ;";

  יימחקו.  –שעות בשבוע"  36), המילים "3בפסקה (  )2(    

קור הכנסה שהוא "הכנסת בן זוג הבאה ממב(ב) לפקודה, במקום 64בסעיף   .2  ב64תיקון סעיף 

יבוא "הכנסה ממקור (ד)" 66נסה של בן זוגו לפי סעיף תלוי במקור ההכ

  .סעיף"אותו הוראות שלא מתקיימות לגביה (ד) 66הכנסה משותף לפי סעיף 

  – לפקודה 66 בסעיף   .3  66תיקון סעיף 

  במקום סעיף קטן (ד) יבוא:  )1(    

בני זוג שיש להם מקור  הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי  )1( "(ד)   

 הכנסה משותף, רק אם התקיימו כל אלה: 

 נדרשתיגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג   (א)     

 לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;

כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את   (ב)     

תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף 

 לייצור ההכנסה כאמור; ועומדת ביחס ישיר לתרומתו

                                                      
 , מיום813 –); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 2013בדצמבר  30התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד ( *

 .100), עמ' 2013בנובמבר  18ט"ו בכסלו התשע"ד (
 .166, 140; ס"ח התשע"ג עמ' 120, עמ' 6דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  1



  

 

 - 2  -

 –אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג   (ג)     

בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה 

המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית 

 בבית המגורים;

מקור  –לעניין סעיף קטן זה, "מקור הכנסה משותף"   )2(    

 ";ור ההכנסה של בן הזוג השני.הכנסה של בן זוג התלוי במק

  בטל. –סעיף קטן (ה)   )2(    

 –לפקודה  67בסעיף  .4 67תיקון סעיף 

יבוא " "בחלקים שווים הסיפה החל במילים במקום ,בסעיף קטן (א)  )1(    

  ;(ד)"66"בהתאם להוראות סעיף 

  בטל. –סעיף קטן (ב)   )2(    

) 2014בינואר  1כ"ט בטבת התשע"ד ( חוק זה יחול על הכנסה שהופקה מיום  .5  תחולה 

  ואילך. 

  

  

  

  

  

  נתניהו בנימין  

  הממשלה ראש

  לפיד יאיר  

  האוצר שר

  

  

      

  

  פרס שמעון

  המדינה נשיא

  אדלשטיין יואל יולי  

  הכנסת ראש יושב

  

  

  


