חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(189התשע"ב—*2012
תיקון סעיף 40ג

.1

תחילה ותחולה

.2

בפקודת מס הכנסה) 1להלן — הפקודה( ,בסעיף 40ג —
) (1בכותרת השוליים ,במקום "מחצית נקודת זיכוי" יבוא "נקודות זיכוי" ,והמילים
"ראשון או שני" — יימחקו;
)(2

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג (1על אף האמור בסעיף קטן )ג( ,יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני
בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא תנאי להתמחות ,זכאי לבחור
אם נקודות זיכוי כאמור בסעיף קטן )א( יובאו בחשבון החל בשנת המס שלאחר
שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור או החל בשנת המס
שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו ,ובלבד שתקופת ההתמחות תחל
לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי
האמור".

תחילתו של סעיף 40ג לפקודה ,כנוסחו בחוק זה ,ביום ו' בטבת התשע"ב ) 1בינואר
 ,(2012והוא יחול גם על מי שבשנת  2012טרם סיים את תקופת ההתמחות בתחום עיסוק
כאמור בסעיף 40ג)ג (1לפקודה כנוסחו בחוק זה ,ובלבד שלא מימש את זכאותו לנקודות
זיכוי לפי סעיף 40ג)ג( לפקודה.
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התקבל בכנסת ביום ה' באדר התשע"ב ) 28בפברואר  ;(2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת —  ,403מיום י"ז בתמוז התשע"א ) 19ביולי  ,(2011עמ' .228
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ב ,עמ' .110

חוק מרשם האוכלוסין )תיקון מס'  ,(17התשע"ב—*2012
תיקון סעיף 3א

.1

בחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה— ,11965בסעיף 3א —
) (1בסעיף קטן )א( ,במקום "בית משפט או בית דין מוסמך" יבוא "בית דין רבני
בתובענה של בעל דין שהוא תושב בענייני נישואין וגירושין לפי סעיף  1לחוק שיפוט
בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( ,התשי"ג— ,21953או של בית משפט ,ובלבד שהוא
אינו בן דת אחרת";
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1סבר פקיד הרישום הראשי כי לא היו בפני בית הדין הרבני או בפני בית
המשפט שקבע כאמור בסעיף קטן )א( ההודעה ,הרישום או התעודה הציבורית
האמורים באותו סעיף קטן ,רשאי הוא לפנות לבית הדין הרבני או לבית המשפט,
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התקבל בכנסת ביום י"א באדר התשע"ב ) 5במרס  ;(2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
—  ,436מיום כ"ב בטבת התשע"ב ) 17בינואר  ,(2012עמ' .88
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;270התשע"ב ,עמ' .142
ס"ח התשי"ג ,עמ' .165

ספר החוקים  ,2344כ' באדר התשע"ב14.3.2012 ,

