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תיקון טעויות*

בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מסי  ,(132התשס"ב2002
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח(1948
.1

בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(132התשס"ב2002י 
)ו( בסעיף  ,(1)3בסעיף )3ג() (1לפקודת מס הכנסה ) 2להלן  הפקודה( ,בהגדרה "חלק
מסכום ההכנסה שעד למועד הקובע" ,במקום "שמיום הרכישה" יבוא "שמיום
ההנפקה";

) (2בסעיף  ,5בסעיף 4א)ב() (2לפקודה ,האמור בפסקת משנה )ג( יהיה סעיף קטן )ג(;
) (3בסעיף  ,16בסעיף  29לפקודה 
)א( בפסקה ))(1א( ,המילים ''לענין סעיף זה ",וער "ממשלח יד"  יבואו בסופה,
אחרי "במכירת אותו בנין;":
)ב( בפסקה ))(2ב( ,במקום "באותה פסקת משנה" יבוא "בפסקה ))(1א(";
) (4בסעיף  ,23בסעיף 68א)ג( לפקודה ,בהגדרה "בעל שליטה" ,במקום "בסעיף
יבוא "בסעיף 75ב";

75ב)"(2

) (5בסעיף  ,24בסעיף 75ב לפקודה ,בסעיף קטן )ג() ,(1אחרי "לזיכוי האמור המס שהיה
משולם בשל" יבוא "חלוקת";
)(6

)(7

בסעיף  ,(2)37בסעיף )101ב( לפקודה ,בהגדרה "מניות" ,במקום "בסופה יבוא
"ולרבות זכויות למניה''" יבוא "במקום "למעט מניות שנרכשו" יבוא "לרבות
זכויות למניה ,ולמעט מניות וזכויות שנרכשו"";
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)א( בסעיף 105יא לפקודה ,ברישה ,לפני המילים ''בחלק זה'' יבוא

")א(";

)ב( בסעיף 105יג)ד()ב( לפקודה ,במקום " ''2007יבוא ":"2006

)ג( בסעיף 105טו)א( לפקודה ,במקום "חלים עליו" יבוא "חלים בקביעת
הכנסתם";

)(8
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)א( בסעיף 125ג לפקודה 
) (1בסעיף קטן )ב() ,(5הסיפה החל במילים "והכל אם היחיד" תבוא בסיפה
של סעיף קטן )ב(;

הסימון

 יימחק;

)(2

בסעיף קטן

)(3

בסעיף קטן )ד( ,במקום

)(4

בסעיף קטן )ה( ,בהגדרה "בעל שליטה" ,במקום "בסעיף

)ג(,

")"(1

""2002

יבוא

";"2007
)32ד("

"בסעיף :"(9)32
)ב(

בסעיף 125ה)א( לפקודה ,בהגדרה "ריבית מזכה" 
)(1

)(2

בפסקה )ו( ,במקום "הריבית" יבוא "ריבית";

בפסקה

),(2

אחרי "בסעיף 9א" יבוא

* התקבל בכנסת ביום ח בכסלו התשסג )גו בנובמבר .(2002
 1ס"ח התשס"ב ,עמ' .530
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

"כשהוא מוכפל ב;"12

יבוא

)(9

בסעיף )57א( ,במקום "בסעיף )131א( לפקודה ,אחרי פסקה )5א( יבוא "יבוא "בסעיף
)131א( לפקודה 

)א( בסעיף קטן )א( ,אחרי פסקה )5א( יבוא";

) (10בסעיף  ,(3)61בסעיף  199לפקודה ,בהגדרה "הכנסות חוץ" ,במקום "הכנסות חוץ
שהופקו" יבוא "הכנסות שהופקו";
)(11
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)א( בסעיף 207א)א( לפקודה ,במקום "החברה" יבוא "החבר האחר";

)ב( בסעיף
)(12

207ג

לפקודה ,המילים "ממקור פלוני"

בסעיף  78ברישה ,במקום "בסעיף

"85



יבוא "בסעיף

יימחקו;

;"88

) (13בסעיף )90יג( ,במקום "בסעיף ) 131א()5א(" יבוא "בסעיף ) 131א()5ב(".
.2

תחילתו של תיקון הטעויות ביום תחילתו של החוק.
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