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  :סדר היו�

  .�2008 ח"התשס 171הצעת חוק לתיקו פקודת מס הכנסה מספר 
  
  
  

  :נכחו
  

  :חברי הוועדה
  ר"היו –משה גפני 
  יצחק וקני
  אמנו כה
  חיי  כ�

  אלכס מילר
  ציו פיניא

  פניה קירשנבאו 
  מירי רגב

  רונית תירוש
  

  :�מוזמני
  משרד התעשייה, המחלקה המשפטית, ראש מחלקת השקעות פיתוח ומימו, ד צפריר נוימ"עו

  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה, מנהל מטה פיתוח הנגב והגליל, אבי פלדמ
  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה, מרכז ההשקעות, כלכל ראשי, איתי יחזקאלי

  המסחר והתעסוקה, שרד התעשייהמ, הלשכה המשפטית, ד רותי לירז שפירא"עו
  משרד ראש הממשלה, בתיה הררי

  משרד ראש הממשלה, גבי גול
  משרד האוצר, רשות המסי , מנהל תחו  חוקי עידוד, אופיר כה
  משרד האוצר, אג% התקציבי , ריקי ארמ
  ל איגוד התעשייה הקיבוצית"מנכ, עמוס רבי
  איגוד התעשייה הקיבוצית, מנהל יצוא, עמוס שלו

  התאחדות התעשייני , חזקיה ישראל
  הכנסת, מרכז המחקר והמידע, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי, עמי צדיק
  .הכנסת, מרכז המחקר והמידע,  כלכל, איל ביטו

  
  :ייעו# משפטי
  מ'מירב תורג

  
  :מנהל הוועדה

  טמיר כה
  

  :רשמה וערכה
   מ"חבר המתרגמי  בע –אהובה שרו
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  ועדת הכספי 
30.11.2009  

  
  

2  

  
  

  .2008& ח"התשס 171דת מס הכנסה מספר הצעת חוק לתיקו� פקו
  
  
  
  

  :ר משה גפני"היו
  

יושב ראש , חבר הכנסת חיי  כ�. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספי . בוקר טוב  
  .�2008ח"התשס 171ביקש לפצל הצעת חוק לתיקו פקודת מס הכנסה מספר , ועדת המשנה

  
  :חיי  כ�

  
, 1בסעיפי  . של מס הכנסה 171תקנה מספר בשבוע שעבר  דנה ועדת המשנה ב. בקר טוב  

בו הוגשה , הוא סעי% פיצויי  3סעי% . בה נפלו טעויות סופר ומדובר בתיקוני  טכניי  �5 ו 4, 2
אני מבקש , בש  הוועדה, לאחר דיו נוס%. הסתייגות לגבי קופה משלמת וקופה לא משלמת

את תקנת מס הכנסה , �5ו 4, 3, 2, 1להביא למליאת ועדת הכספי  את ההצעה לפצל את סעיפי  
171.  
  

  :שגית אפיק
  

  .הצעת חוק. לא תקנה  
  

  :חיי  כ�
  

    .171הצעת חוק מספר . כ
  

  :ר משה גפני"היו
  

  ?מי בעד הפיצול. אנחנו מצביעי . אי הסתייגות? למישהו יש הסתייגות לבקשה  
  

  ה צ ב ע ה
  

  הפיצול אושר פה אחד
  
  

חבר הכנסת . הכנסת ואנחנו נדו בהצעה כדי לאשר אותה אני אביא את זה בעזרת הש  למליאת
  .תודה רבה, כ�
  
  

  10:05הישיבה ננעלה בשעה 
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