חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
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פרק א' :מטרת החוק
מטרה

.1

חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות במטרה להביא
להסדרת המצב הפיסקלי במשק הישראלי ולחיזוק הצמיחה הכלכלית ,תוך
שינוי סדרי העדיפויו ת הלאומיים ,צמצום פערים ,הגדלת רמת התעסוקה
ורמת הפריון במשק ,הגברת התחרות והפחתת יוקר המחיה ,ייעול המגזר
הציבורי והעמקת גביית המסים ,ובמטרה לעמוד בתקרת הגירעון ובמגבלת
ההוצאה הממשלתית בכל אחת מהשנים  3112ו ,3112-והכול בהתאם ליעדי
התקציב והמד יניות הכלכלית לשנות התקציב האמורות.

-------------------פרק ז' :מסים
סימן א' :מס הכנסה
תיקון פקודת

.21

1

בפקודת מס הכנסה (בפרק זה – הפקודה) –

מס הכנסה
[מס' ]191
() 1

בסעיף (2ג)( ,) 1במקום "ועל יתרת סכום ההכנסה – בשיעור" יבוא

"ועל יתרת סכום ההכנסה – בשיעור הקבוע בסעיף (131א) ,ואם הוא יחיד –
בשיעור";
() 3

לגבי מי שסיים לימודים כאמור בסעיפים 21ג או 21ד ,לפי העניין,

בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )3112ועד יום י"ט בטבת
התשע"ו ( 21בדצמבר  ,)3112יקראו את הסעיפים האמורים בשינויים
המפורטים להלן:
(א)

בסעיף 21ג –

* התקבל בכנסת ביום כ"ב באב התשע"ג ( 39ביולי  ;) 3112הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה –  ,117ג' בתמוז
התשע"ג ( 11ביוני  ,)3112עמ' .271
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,1עמ'  ;131ס"ח התשע"ג ,עמ' .22
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() 1

בסעיף קטן (ב) ,במקום הסיפה החל במילים "במספר

שנות מס" יבוא "במשך שנת מס אחת;".
() 3

בסעיף קטן (ג) ,בכל מקום ,המילה "החל" – תימחק,

אחרי "לתואר אקדמי ראשון" יבוא "או בשנת המס שלאחריה,
לפי בחירתו של היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון",
ובסופו יבוא "או בשנת המס שלאחריה ,לפי בחירתו של היחיד
שזכאי לקבל תואר אקדמי שני;".
() 2

בסעיף קטן (ג ,)1במקום "נקודות" יבוא "נקודת",

במקום "יובאו" יבוא "תובא" ,ובכל מקום ,המילה "החל" –
תימחק;
() 2

בסעיף קטן (ד) –
(א) בפסקה ( ,)1במקום "בשלוש שנות מס" יבוא
"בשנת מס אחת" ,במקום "בשתי שנות מס" יבוא
"בשנת מס אחת" ,ובסופו יבוא "או בשנת המס
שלאחריה ,לפי בחירתו של היחיד שזכאי לקבל תואר
אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים;".
(ב) בפסקה ( ,)3בכל מקום ,המילה "החל" – תימחק,
במקום "ובמספ ר שנות מס כאמור בסעיף קטן (ב) לעניין
לימודי תואר אקדמי ראשון" יבוא "או בשנת המס
שלאחריה ,לפי בחירתו של היחיד במסלול לימודים ישיר
לתואר אקדמי שלישי;" ,במקום "למשך שתי שנות מס"
יבוא "למשך שנת מס אחת" ,ובסופו יבוא "או בשנת
המס שלאחריה ,לפי בחירתו של היחיד האמור;".

(ב)

בסעיף 21ד –
( )1בסעיף קטן (ב) ,במקום הסיפה החל במילים "במספר
שנות מס" יבוא "במשך שנת מס אחת";
() 3

בסעיף קטן (ג) ,המילה "החל" תימחק ,ובסופו יבוא "או

בשנת המס שלאחריה ,לפי בחירתו של היחיד שסיים לימודי
מקצוע והיה זכאי לתעודת מקצוע;".
() 2

בסעיף 12א –
(א)

בסעיף קטן (א) –
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( )1ברישה ,במקום "הכנסתה החייבת" יבוא "הכנסה
חייבת ,לרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין (בסעיף
זה – הכנסה חייבת) והפסדים" ,במקום "והפסדיה ייחשבו"
יבוא "ייחשבו" ,ובמקום "לא יאוחר מחודש לפני תחילתה של
שנת מס פלונית ,או תוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה,
הכל לפי העניין" יבוא "בתוך שלושה חודשים לאחר
התאגדותה";
() 3

בפסקה ( ,)1אחרי "(להלן בסעיף זה – תקופת ההטבה)"

יבוא "וכן רווחים שמקורם בדיבידנד החייב במס לפי סעיף קטן
(א ")2ובסופה יבוא "לעניין זה" ,רווחים שחולקו מהכנסות
החברה" – רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת של החברה
בתוספת ההכנסה הפטורה ממס ,ובהפחתת המס החל על
הנישום בשל ההכנסה החייבת כאמור ,אם שולם על ידי החברה
והיא לא חייבה את הנישום בהתאם";
() 2

פסקה ( – )3תימחק;

() 2

במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1ב מכירת מניה של חברה משפחתית ,יחולו הוראות
אלה:
(א) לעניין סעיף  ,77מהתמורה לגבי מוכר
המניה ומהמחיר המקורי לגבי הרוכש ,יופחת
סכום השווה לחלק מסכום הרווחים שהצטברו
בחברה בשנות ההטבה ולא חולקו ,שיחסו לכלל
הרווחים שלא חולקו הוא כיחס חלקה של המניה
בזכויות

לרווחי

החברה

המשפחתית

לכלל

הזכויות לרווחיה; לעניין זה –
"רווחים" – רווחים שמקורם בהכנסה החייבת,
בתוספת ההכנסה הפטורה ממס ובהפחתת
המס החל על בעל המניה בשל ההכנסה ,אם
שולם על ידי החברה והיא לא חייבה אותו
בהתאם ,והכול לרבות רווחים שמקורם
בדיבידנד שחויב במס לפי סעיף קטן (א;)2
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"רוכש" – לרבות מי שרכש מניות מהחברה
המשפחתית;
(ב)

הוראות סעיף 92ב לא יחולו בשל שנות

ההטבה;
(ג)

לעניין חישוב רווח ההון ,ייווסף לתמורה

של מוכר המניה סכום בגובה ההפסדים שיוחסו
לנישום בתקופת ההטבה; הוראה זו לא תחול אם
הנישום שההפסדים יוחסו לו נפטר טרם מכירת
המניה; לעניין זה" ,הפסדים" – סכום השווה
להכנסה החייבת שיוחסה למוכר המניה בניכוי
הפסדים שיוחסו לו החל משנת מס  3112ואילך,
ובלבד שהוא סכום שלילי;
()7

זכאי הנישום להטבות לפי הוראות סעיפים ,)2(9

(12א) או (ג) או (91ב) ,או להקלות ממס או לפטורים
הניתנים לפי פקודה זו לתושב חוץ בשל היותו תושב חוץ,
יינתנו ההטבות רק לפי חלקו היחסי של הנישום ברווחי
החברה;".
(ב)

בסעיף קטן (א ,) 1במקום "יחד עם הגשת הדוח על פי סעיף 121

לאותה שנה" יבוא "בתוך  11ימים מיום שחדל להתקיים התנאי
האמור" ובסופו יבוא "מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים בנישום
התנאי האמור";
(ג)

אחרי סעיף קטן (א )1יבוא:
"(א )3אם בתוך שנת המס חדל להתקיים בחברה תנאי כאמור
בסעיף קטן (א) ,תחדל החברה להיות חברה משפחתית זכאית
מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים בה התנאי האמור.
(א )1( )2דיבידנד שהתקבל בשנת המס שבה חדלה חברה
להיות חברה משפחתית זכאית לפי הוראות סעיף קטן
(א )1או (א ,) 3יהיה חייב במס בהתאם להוראות סעיף
132ב( ,)2ולא יחולו הוראות סעיף (131ב).
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( )3על אף האמור בפסקה ( ,)1דיבידנד שהתקבל
בשנת המס שבה חדלה חברה להיות חברה משפחתית
זכאית לפי הוראות סעיף קטן (א )1או (א )3בשל פטירת
חבר בה או בשל רכישה של  32%מהזכויות בה על ידי מי
שאינו צד קשור לה או לחבריה ,יהיה חייב במס בהתאם
להוראות סעיף (131ב); לעניין זה –
"צד קשור" – כהגדרתו בסעיף ;112
"רכישה" – לרבות בדרך של הקצאת מניות;".
(ד)

בסעיף קטן (ב) –
() 1

בפסקה ( ,) 1במקום "עד למועד להגשת הדוח על פי סעיף

 " 121יבוא "לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס פלונית",
המילים "לשנת המס שאליה מתייחס הדו"ח" – יימחקו,
ובמקום הסיפה החל במילים "ותהא חייבת לשלם" יבוא
"מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה כאמור";
() 3
(ה)

בפסקה ( ,)3הסיפה החל במילה "לפני" – תימחק;

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) הוראות חלק ה' ,3למעט סעיפים 112א(א) ו112-ב(א) ,לא
יחולו על חברה משפחתית;".

( )2בסעיף 12א(2א)(()2ג) ,במקום "בשיעור של  "32%יבוא "בשיעור הקבוע
בסעיף (131א)";
() 2

בסעיף 12ג –
(א)

במקום ההגדרה "חברה להחזקת נכסי נאמנות" יבוא:
""חברה להחזקת נכסי נאמנות" – חברה המחזיקה בנכסי
הנאמן בעבור הנאמן ,במישרין או בעקיפין ,שמתקיימים
בה כל אלה:
() 1

היא הוקמה לשם החזקת נכסי הנאמנות בלבד;
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() 3

לעניין חברה המחזיקה בנכסי נאמנות תושבי

ישראל או בנכסי נאמנות נהנה תושב ישראל או בנכסי
נאמנות לפי צוואה שיש בה נהנה שהוא תושב ישראל או
בנכסי נאמנות שהם בישראל – על התאגדותה ומעמדה
ככזו נמסרה הודעה לפקיד השומה בתוך  91ימים מיום
ההתאגדות;
() 2

הנאמן מחזיק בכל מניותיה ,במישרין או

בעקיפין; לעניין פסקה זו" ,החזקה בעקיפין" – רק
החזקה

באמצעות

חברה

אחרת

שהיא

חברה

שמתקיימות בה הוראות פסקאות ( )1ו )3(-והנאמן
מחזיק בכל מניותיה;";
(ב)

אחרי ההגדרה "נאמנות נהנה תושב חוץ" יבוא:
""נאמנות נהנה תושב ישראל" – נאמנות כאמור בסעיף 12ח;1
"נאמנות קרובים" – נאמנות כאמור בסעיף 12ח(1ב);
"נהנה לצורכי ציבור" – גוף המנוי בסעיף (91א)( ,)2תאגיד דומה
לו הפטור ממס לפי דין בישראל או גוף ציבורי שקבע
המנהל ,באישור ועדת הכספים של הכנסת";

(ג)

ההגדרה "תושב חוץ" – תימחק;

(ד)

בהגדרה "תושב ישראל" ,הסיפה החל במילים "ולעניין יוצר" –

תימחק;
() 1

בסעיף 12ד(א)( ,) 2במקום "בנאמנות יוצר תושב חוץ" יבוא "בנאמנות

קרובים";
( )1בסעיף 12ה( ,) 2אחרי "שרשרת נאמנויות" יבוא "או באמצעות נהנה
אחר באותה נאמנות";
() 7

בסעיף 12ו(ב) ,אחרי "12ז" יבוא "12ח;"1

() 9

בסעיף 12ז –
(א)

בסעיף קטן (א) –
() 1

בפסקה ( ,)1בסופה יבוא "וכן נאמנות שכל יוצריה נפטרו

ובשנת המס נהנה אחד לפחות בה הוא תושב ישראל";
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() 3

בפסקה ( ,)3במקום "שאינה נאמנות יוצר תושב חוץ

ואינה נאמנות נהנה תושב חוץ" יבוא "שאינה נאמנות תושבי
חוץ ,אינה נאמנות נהנה תושב חוץ ואינה נאמנות קרובים";
(ב) בסעיף קטן (ב) ,בסופו יבוא "בנאמנות תושבי ישראל שכל
יוצריה נפטרו יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של יחיד תושב ישראל
ואת נכסי הנאמן כנכסים של יחיד תושב ישראל;".
(ג)

בסעיף קטן (ה) ,אחרי "כאמור בסעיף (12א) או (ג)" יבוא

"(בסעיף קטן זה – תושב זכאי)" ,ובסופו יבוא "ובלבד שכל הנהנים
הם תושבים זכאים שההוראות האמורות חלות עליהם או תושבי
חוץ";
(ד)

אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ה )1סעיף קטן (ה) יחול גם על נאמנות תושבי ישראל שכל
היוצרים בה הם תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק,
כאמור בסעיף (12א) ,והיא הוקמה בתקופה כמשמעותה בסעיף
(12א);".

()11

בסעיף 12ח ,אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) נפטר אחרון היוצרים בנאמנות תושבי ישראל שהוא תושב
ישראל ,וכל הנהנים בה הם תושבי חוץ ,יחולו על הנאמנות הוראות
סעיף 12יב;".

()11

אחרי סעיף 12ח יבוא:

"נאמנות נהנה
תושב ישראל
ונאמנות קרובים

12ח( .1א)

נאמנות נהנה תושב ישראל היא נאמנות

שממועד יצירתה ועד שנת המס כל יוצריה הם
תושבי חוץ ובשנת המס יש בה נהנה אחד לפחות
שהוא תושב ישראל; לעניין סעיף זה ,לא יראו
נהנה לצורכי ציבור כנהנה.
(ב)

נאמנות קרובים היא נאמנות נהנה תושב

ישראל שבין כל יוצריה לבין כל הנהנים תושבי
ישראל בה מתקיימים יחסי קרבה כמפורט
בפסקאות ( )1או (:)3
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( )1היוצר הוא הורה ,הורה הורה ,בן
זוג ,ילד או נכד של הנהנה;
() 3

בין היוצר והנהנה מתקיימים יחסי

קרבה כאמור בפסקאות ( )1או ( )3של
ההגדרה "קרוב" שבסעיף  ,77שאינם
כאמור בפסקה ( ,)1ופקיד השומה שוכנע כי
הקמת הנאמנות וההקניות לנאמנות היו
בתום לב וכי הנהנה לא נתן תמורה בעד
זכותו בנכסי הנאמנות.
(ג)

על נאמנות נהנה תושב ישראל שאינה

נאמנות קרובים יחולו ההוראות החלות על
נאמנות תושבי ישראל ,ואולם על אף האמור
בסעיף  12ז(ב) ,בנאמנות כאמור יראו את הכנסת
הנאמן כהכנסתו של יחיד תושב ישראל ואת נכסי
הנאמן כנכסיו של יחיד תושב ישראל.
(ד)

על נאמנות קרובים יחולו הוראות אלה:
() 1

הנאמן יודיע לפקיד השומה על היות

הנאמנות נאמנות קרובים ,בתוך  11ימים
מיום הקמתה או מיום הפיכתה לכזו;
( )3חלוקה מהנאמן לנהנה תושב ישראל
שמקורה בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ
לישראל תחויב במס בשיעור של ;21%
וא ולם אם הוכיח הנאמן כי החלוקה
לנהנה ,כולה או חלקה ,היא של נכס
שהוקנה לנאמן ושאילו היה מועבר מהיוצר
לנהנה במישרין היה פטור ממס (בסעיף זה
– הקרן) ,תהיה החלוקה של אותו נכס
פטורה ממס; לעניין זה –
(א) יראו את החלוקה שאינה של
הקרן ,כאילו נעשתה לפני חלוקת
הקרן;
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(ב) נעשתה החלוקה לכמה נהנים,
יראו כאילו חלוקת הקרן לנהנה
תושב ישראל נעשתה בהתאם לחלקו
היחסי בחלוקה;
() 2

על אף הוראות פסקה ( )3הנאמן

רשאי לבחור ,בהודעה שיגיש לפקיד
השומה בתוך  11ימים מיום הקמת
הנאמנות או מיום הפיכתה לכזו ,לפי
המאוחר ,כי הכנסת הנאמנות המיועדת
לחלוקה לנהנה תושב ישראל ,כפי שיפרט
בהודעתו ,אשר הופקה או נצמחה מחוץ
לישראל ,תחויב במס בשנת המס שבה
הופקה או נצמחה ,כהכנסה של תושב
ישראל ,ויחול עליה מס בשיעור של ;32%
שולם המס כאמור על הכנסת הנאמנות
המיועדת יהיה חלק החלוקה בגובה
ההכנסה המיועדת פטור מהמס כאמור
בפסקה ( )3במועד החלוקה; הודיע הנאמן
על בחירה כאמור ,לא יוכל לחזור בו כל עוד
הנאמנות היא נאמנות קרובים.
( )2על הכנסתו של הנאמן בנאמנות
קרובים אשר הופקה או נצמחה בישראל
יחולו הוראות סעיף 12ו(א)( ,ד) ו(-ה).
(ה)

נאמנות תיחשב לנאמנות נהנה תושב

ישראל בין אם היא נאמנות הדירה ובין אם היא
נאמנות בלתי הדירה.
(ו)

לעניין הוראות חלק ה' ,בהקניה לנאמן

בנאמנות קרובים יראו את הנכס כאילו הועבר
במישרין מהיוצר לנהנה.
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היתה הנאמנות לנאמנות קרובים לאחר
(ז)
שנהנה אחד בה היה לתושב ישראל לראשונה,
לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר כאמור בסעיף
(12א) או (ג) (בסעיף קטן זה – נהנה זכאי) ,יחולו
על הכנסת הנאמן או הנהנה ,לפי חלקו של אותו
נהנה ,ההוראות לפי סעיפים (12א) או (ג) 11 ,או
(91ב) או (ב ,)2לפי העניין; הוראות סעיף קטן זה
יחולו גם על נאמנות קרובים שהוקמה על ידי
תושב חוץ לטובת נהנים זכאים בלבד ,למשך
יתרת התקופה כמשמעותה בסעיפים האמורים,
לפי העניין ,החלה לגביהם.
(ח)

נפטר אחד היוצרים בנאמנות קרובים,

תהפוך הנאמנות לנאמנות תושבי ישראל מיום
הפטירה ואילך; ואולם על אף האמור בסעיף
12ז(ב) ,בנאמנות כאמור יראו את הכנסת הנאמן
כהכנסתו של יחיד תושב ישראל ואת נכסי הנאמן
כנכסיו של יחיד תושב ישראל; היה בנאמנות נהנה
אחד או יותר שהוא נהנה זכאי כאמור בסעיף קטן
(ז) ,ימשיכו לחול על הכנסת הנאמן או הנהנה ,לפי
חלקו של אותו נהנה ,ההוראות לפי סעיפים (12א)
או (ג) 11 ,או (91ב) או (ב ,)2לפי העניין; הוראות
סעיף קטן זה לא יחולו כל עוד בן זוגו של היוצר
כאמור שנפטר עודו בחיים ,ובלבד שהיה בן זוגו
במועד אחת הקניות הנכסים לנאמנות.
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(ט) חדלה נאמנות להיות נאמנות קרובים
שחלות עליה הוראות סעיף קטן (ד)( ,)1והפכה
לנאמנות נהנה תושב ישראל שאינה נאמנות
קרובים או לנאמנות מסוג אחר כאמור בפרק זה,
יחולו על חלוקות ,שמקורן ברווחים שהופקו לפני
היום שבו חדלה הנאמנות להיות נאמנות קרובים,
לנהנה שהיה תושב ישראל במועד הפקת אותם
רווחים ,הוראות סעיף קטן (ד)( ,)1בשינויים
המחויבים ,ויראו כל חלוקה כאילו מקורה
ברווחים שהופקו לפני היום האמור ,אלא אם כן
הוכח אחרת.
(י)

המנהל רשאי לקבוע טפסים לעניין סעיף זה

וכן הוראות לעניין אופן חישוב חלק הקרן
בחלוקה;".
()13

בסעיף 12ט –
(א)

במקום כותרת השוליים יבוא "נאמנות תושבי חוץ";

(ב) ב סעיף קטן (א) ,במקום הרישה עד המילים "תושבי חוץ ,או"
יבוא "נאמנות תושבי חוץ היא נאמנות" ,ובסופו יבוא "או שכל יוצריה
הם תושבי חוץ וכל הנהנים בה הם נהנים לצורכי ציבור או תושבי חוץ,
ולא היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה ,וכן נאמנות שכל
יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה בשנת המס הם תושבי חוץ ,או שכל
יוצריה נפטרו וכל הנהנים בה הם נהנים לצורכי ציבור או תושבי חוץ,
ולא היו בה נהנים תושבי ישראל ממועד יצירתה;" .
(ג)

בסעיפים קטנים (א ) 1עד (ג) ,בכל מקום ,במקום "יוצר תושב

חוץ" יבוא "תושבי חוץ";
()12

בסעיף 12י(א)( ,)2בסופו יבוא "לעניין זה יראו יוצר תושב ישראל גם

יוצר שבמועד פטירתו היה תושב ישראל";
()12

בסעיף 12יד –
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(א)

בסעיף קטן (א) ,במקום "נאמנות יוצר תושב חוץ" יבוא

"נאמנות תושבי חוץ" ,ובסופו יבוא "לעניין סעיף קטן זה" ,נאמנות
תושבי ישראל" – למעט נאמנות תושבי ישראל שכל יוצריה נפטרו לפני
שנת המס;".
(ב)

בסעיף קטן (ב) ,במקום "או לפי צוואה" יבוא "לפי צוואה,

נאמנות נהנה תושב ישראל ,או נאמנות תושבי ישראל שכל יוצריה
נפטרו לפני שנת המס";
()12

בסעיף  12טו(ה) ,במקום "בנאמנות יוצר תושב חוץ" יבוא "בנאמנות

תושבי חוץ";
()11

בסעיף 12טז(1ג)( ,) 1במקום "בנאמנות יוצר תושב חוץ" יבוא

"בנאמנות תושבי חוץ";
()11

סעיף 12טז – 2בטל;

()17

בסעיף 12יח –
(א)

בפסקה ( ,) 2במקום "או יוצרים יחידים תושבי חוץ" יבוא "של

יוצרים יחידים תושבי חוץ או של תושבים זכאים כמשמעותם בסעיף
12ז(ה)";
(ב)

בפסקה ( ,) 2במקום "נאמנות יוצר תושב חוץ" יבוא "נאמנות

תושבי חוץ";
( )19בסעיף (93א)(()2ב) ,במקום " "32%יבוא "השיעור הקבוע בסעיף
(131א)";
()31

בסעיף  , 91האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי רווח הון ממכירת נכס
שהוא אחד מאלה:
() 1

רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה,
2

התשכ"א– , 1911ששימש בידי המוכר להחכרה או להשכרה
אחרת;
() 3

 2ק"ת התשכ"א ,עמ' .1232

זכות במקרקעין הנמצאים מחוץ לישראל;
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() 2
(ג)

נכס שנמכר במכירה רעיונית כאמור בסעיף 111א.1

נבע לנישום רווח הון ריאלי ממכירת זכות במקרקעין הנמצאים

מחוץ לישראל כאמור בסעיף קטן (ב)(( )3להלן – המקרקעין
הנמכרים) ,ובמדינה שבה נמצאים המקרקעין הנמכרים לא שולם מס
חוץ ,כהגדרתו בסעיף  ,199רק בשל הוראות הדין הזר ביחס לדחיית
רווח הון בחילוף המקרקעין הנמכרים במקרקעין אחרים הנמצאים
באותה מדינה (להלן – המקרקעין הנרכשים) ,יחולו הוראות אלה:
() 1

שולמו מסי חוץ כהגדרתם בסעיף  ,199במדינת החוץ

שבה נמצאים המקרקעין הנרכשים בשל מכירתם ,יינתן זיכוי
בשל מסי החוץ ששולמו על חלק רווח ההון שנדחה ,כנגד המס
החל על הנישום בשנת המס שבה שולמו מסי החוץ ,תחילה בשל
רווח הון שהופק מחוץ לישראל ,והיתרה כנגד הכנסות אחרות
שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל; לא ניתן היה לקבל זיכוי כנגד
הכנסות חוץ כאמור ,יינתן הזיכוי כנגד המס החל על הכנסות
שהופקו או נצמחו בישראל מכל מקור שהוא; סכום שלא ניתן
לקזזו ,כולו או מקצתו ,כנגד מסי החוץ ששולמו בשל
המקרקעין הנרכשים ,יוחזר לנישום בתום שנת המס שבה
נמכרו המקרקעין הנרכשים;
() 3

הזיכוי כאמור בפסקה ( )1יחול בהתקיים תנאים אלה:
(א)

על חילוף המקרקעין היו חלות הוראות סעיף זה

א ילו המקרקעין הנמכרים לא היו נכס שהוא מקרקעין
מחוץ לישראל;
(ב)

הנישום הוכי ח להנחת דעתו של פקיד השומה,

ש חילוף המקרקעין במדינת החוץ לא התחייב במס בשל
הוראות הדין הזר במדינת המקור הדומות במהותן
להוראות סעיף זה;
( )2סכום הזיכוי כאמור בפסקה ( )1לא יעלה על מסי החוץ
שניתן היה לקבל בשלהם זיכוי לפי הוראות חלק י' ,פרק שלישי,
סימן ב' בשל רווח ההון הנדחה אשר נבע מהמקרקעין
הנמכרים ,או על סכום המס ששולם בישראל בשל רווח ההון
הנדחה אשר נבע מהמקרקעין הנמכרים ,כשהוא מתואם לפי
שיעור עליית המדד מתום  21ימים לאחר מכירת המקרקעין
הנמכרים ועד תום שנת המס שבה נמכרו המקרקעין הנרכשים;

- 12 -

() 2

נותרה יתרה של מסי החוץ אשר לא ניתן בשלה זיכוי לפי

הוראות פסקאות ( )3ו ,)2(-יחולו עליה הוראות חלק י' ,פרק
שלישי ,סימן ב';".
( )31בסעיף (91ב ,) 3()2במקום "הם זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד
מקרקעין" יבוא "מקורו באחד או יותר מאלה:
(א)

זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין כהגדרתן בסעיף 1

ולרבות כל זכות אחרת במקרקעין כמשמעותה בחוק המקרקעין,
3

התשכ"ט–; 1919
(ב)

זכות שימוש במקרקעין או בכל נכס המחובר למקרקעין

בישראל;

()33

(ג)

זכות לניצול משאבי טבע בישראל;

(ד)

זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל;".

אחרי סעיף 111א יבוא:

"חלוקה מרווחי

111א( .1א)

בסעיף זה –

שערוך
"חברה" – למעט חברה משפחתית כמשמעותה
בסעיף 12א ולמעט קרן להשקעות
במקרקעין כמשמעותה בסעיף 12א;2
"חלוקת רווחי שערוך" – חלוקת דיבידנד מרווחי
שערוך;

 3ס"ח התשכ"ט ,עמ' .329
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"רווחי שערוך" – עודפים שלא נתחייבו במס
חברות ,מהסוג שקבע שר האוצר ,באישור
ועדת הכספים של הכנסת ,בסכום העולה
על  1,111,111שקלים חדשים שיחושב
באופן מצטבר מיום רכישתו של הנכס;
לעניין זה" ,עודפים" – סכומים הכלולים
בהון העצמי של חברה שאינם הון מניות או
פרמיה כהגדרתה בחוק החברות ,והכול על
פי הדוחות הכספיים המבוקרים או
הסקורים

שערכה

החברה

בהתאם

לעקרונות חשבונאיים מקובלים.
(ב)

ביצעה חברה חלוקה מרווחי שערוך ,יראו

את הנכס שבשלו נרשמו בדוחות הכספים של
החברה המחלקת רווחי השערוך ,כאילו נמכר
ביום החלוקה (בסעיף זה – מכירה רעיונית) ונרכש
מחדש ביום האמור (בסעיף זה – רכישה רעיונית);
על מכירה רעיונית ורכישה רעיונית יחולו הוראות
חלק זה בשינויים אלה:
( )1התמורה בשל המכירה הרעיונית
תהיה סכום החלוקה המגולמת בתוספת
יתרת המחיר המקורי של הנכס הנמכר;
לעניין זה" ,סכום החלוקה המגולמת" –
אחד מאלה:
(א)

סכום החלוקה מרווחי שערוך

כשהוא מחולק באחד פחות שיעור
מס החברות לפי סעיף (131א);
(ב) סכום החלוקה בתוספת סכום
המס ,שהיה על החברה לשלם כדי
שייוותר לה רווח הון השווה לסכום
חלוקת רווחי השערוך ,אם הוכח
להנחת דעתו של פקיד השומה כי
המס בשל המכירה הרעיונית שונה
מהאמור בפסקת משנה (א);
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( )3יראו את יום חלוקת רווחי השערוך
כאמור ברישה כיום רכישה חדש של הנכס
ומחירו המקורי יהיה התמורה כאמור
בפסקה (;)1
() 2

לצורך חישוב פחת בשל הנכס לאחר

הרכישה

הרעיונית,

יופחת

מהמחיר

המקורי סכום השווה לסכום האינפלציוני
כהגדרתו

בסעיף

,77

שחושב

לצורך

המכירה הרעיונית (בסעיף זה – המחיר
המקורי המעודכן);
( )2בחישוב סכום אינפלציוני כהגדרתו
בסעיף  77במכירה בפועל של הנכס או
במכירה רעיונית נוספת לאחר הרכישה
הרעיונית (בסעיף זה ,כל אחת מהן –
מכירה נוספת) ,ייקבע המחיר המקורי
בהתאם למחיר המקורי המעודכן ,ויתרת
המחיר המקורי המתואם תחושב בהתאם
למחיר המקורי המעודכן;
() 2

במכירה

נוספת

יתווסף

ליתרת

המחיר המקורי המתואם של הנכס סכום
הפסד ריאלי מהמכירה הרעיונית; לעניין
זה" ,הפסד ריאלי מהמכירה הרעיונית" –
הסכום שבו עולה יתרת המחיר המקורי
המתואם של הנכס בעת המכירה הרעיונית
על התמורה שחושבה בהתאם להוראות
פסקה (;)1
() 1

בחישוב הפסד הון במכירה הנוספת,

יופחת מהפסד ההון סכום אינפלציוני
שחושב לצורך המכירה הרעיונית ,אך לא
יותר מסכום הפסד ההון במכירה הנוספת
אלמלא הוראות סעיף קטן זה;
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( )1על אף האמור בפסקה ( ,)3במכירה
נוספת על ידי חברת בית כמשמעותה בסעיף
 ,12על ידי אגודה שיתופית חקלאית
כמשמעותה בסעיף  ,13או על ידי בעלי
זכויות באיגוד מתפרק לפי סעיף  11לחוק
מיסוי מקרקעין ,של נכס שאילו היה נמכר
בפועל במועד המכירה הנוספת בהתעלם
מכל המכירות הרעיוניות או הרכישות
הרעיוניות ,היה חייב במס ,כולו או חלקו,
לפי

סעיף

(91ב,)1()1

או

לפי

סעיף

27א(ב )1()1לחוק מיסוי מקרקעין ,יראו
כיום הרכישה ,לעניין חישוב רווח הון
ריאלי עד המועד הקובע ,רווח הון ריאלי
לאח ר המועד הקובע ועד למועד השינוי,
שבח ריאלי עד ליום התחילה או שבח
ריאלי שלאחר יום התחילה ועד למועד
השינוי ,את יום רכישת הנכס בפועל על ידי
החברה או האגודה או האיגוד המתפרק,
בהתעלם מהמכירה הרעיונית ומהרכישה
הרעיונית.
חברה המבצעת חלוקת דיבידנד לפי סעיף
(ג)
זה ,רשאית לבחור את סדר החלוקה מתוך
העודפים הקיימים לה.
(ד) שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של
הכנסת ,רשאי לשנות בצו את הסכום הנקוב
בהגדרה "רווחי שערוך" שבסעיף קטן (א) ,ובלבד
שהשינוי הראשון לא ייעשה לפני יום כ"ט בתמוז
התשע"ט ( 1באוגוסט ;".)3119
()32

בסעיף – 131
(א)

בסעיף קטן (א) –
() 1

בפסקה ( ,)1במקום " "21%יבוא ";"23.2%

() 3

בפסקה ( ,)3במקום " "22%יבוא ";"21%
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() 2
(ב)

בפסקה ( ,)2במקום " "27%יבוא ";"21%

בסעיף קטן (ב)(– )1
() 1

בפסקת משנה (א) ,במקום " "11%יבוא ";"11%

() 3

בפסקת משנה (ב) ,במקום " "12%יבוא ";"12%

() 2

בפסקת משנה (ג) ,במקום " "31%יבוא ";"33%

() 2

בפסקת משנה (ד) ,במקום " "21%יבוא ";"23.2%

()32

בסעיף 132ב ,במקום " "32%יבוא ";"21%

()32

בסעיף (131א) ,במקום " "32%יבוא ";"31.2%

()31

בסעיף – 121
(א)

בסעיף קטן (א) –
() 1

בפסקה (2ב) ,אחרי פסקת משנה ( )2יבוא:
"( )2נהנה שקיבל חלוקה מנאמן ,גם אם אינה חייבת
במס בישראל; הוראות פסקה זו לא יחולו על חלוקה של
נכס שמקורו אינו בישראל לנהנה בנאמנות תושבי חוץ,
לנהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או לנהנה בנאמנות לפי
צוואה שכל הנהנים בה הם תושבי חוץ;
( )1נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל שסעיף
12ח(1ד)( )2חל עליה;";

( )3בפסקה ( 2ד) ,במקום "כתכנון מס החייב בדיווח" יבוא
"כפעולה החייבת בדיווח";
( )2בפסקה ( ,)1במקום "לפי פסקאות ( )1עד ( ")2יבוא "לפי
סעיף קטן זה";
(ב) בסעיף קטן (ב ,) 1במקום "כתכנון מס החייב בדיווח" יבוא
"כפעולה החייבת בדיווח";
(ג)

בסעיף קטן (ג ,)1()1ברישה ,במקום "או ( ")2יבוא "( )2או (;")1

- 19 -

(ד)

בסעיף קטן (ז) ,במקום "שהן תכנון מס החייב בדיווח" יבוא

"החייבות בדיווח ,את";
()31

בסעיף 122א– 3
(א)

בכותרת השוליים ,במקום "תכנון מס החייב בדיווח" יבוא

"פעולה החייבת בדיווח";
(ב)

בסעיף קטן (א) ,במקום "כתכנון מס החייב בדיווח" יבוא

"כפעולה החייבת בדיווח" והמילים "בהתעלם מתכנון המס החייב
בדיווח" – יימחקו;
( )37בסעיף (177א ,)1במ קום "כתכנון מס החייב בדיווח" יבוא "כפעולה
החייבת בדיווח";
()39

בסעיף – 191
(א)

במקום סעיף קטן (ג )1יבוא:
"(ג )1נישום שלגביו נקבע גירעון בסכום העולה על  211אלף
שקלים חדשים לשנה ,והגירעון האמור עולה על  21%מהמס
שהנישום חייב בו ,רשאי פקיד השומה להטיל עליו קנס בשיעור
של  21%מסכום הגירעון אם הגירעון נובע בשל אחד או יותר
מאלה:
() 1

הנישום לא דיווח על פעולה שנקבעה לפי סעיף

(121ז) כפעולה החייבת בדיווח;
() 3

הנישום פעל בעניין מסוים בניגוד להחלטת מיסוי

כהגדרתה בסעיף 127ב ,מפורשת ומנומקת שניתנה לו
באותו עניין בשלוש השנים שקדמו להגשת הדוח לפי
סעיף  , 121ולא דיווח ,בטופס שקבע המנהל ,על כך שפעל
בניגוד להחלטת המיסוי באותו עניין;
( )2תכנון מס שנקבע לגביו בשומה סופית כי הוא
מהווה עסקה מלאכותית ,ובלבד שהנישום לא דיווח
עליה ,או עסקה בדויה לפי סעיף .71
(ג)3

הוטל קנס כאמור בסעיף קטן (ג ,)1לא יוטל בשל אותו

גירעון קנס לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג).
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(ג)2

הוגש כתב אישום נגד הנישום בשל אחת העילות המנויות

בסעיפים קטנים (ב) עד (ג ,)1לא יחויב בשל אותו מעשה בקנס על
הגירעון ,ואם שילם קנס על הגירעון – יוחזר לו סכום הקנס
ששילם ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף
129א(א) מיום תשלומו עד יום החזרתו;".
(ב)

בסעיף קטן (ה) ,במקום "לפי סעיף קטן (ב) או (ג)" יבוא "לפי

סעיף זה";
()21

בסעיף  ,191בסופו יבוא:
"(ד) לעניין הסכם לפי סעיף זה ,חברה להחזקת נכסי נאמנות
כהגדרתה בסעיף 12ג לא תיחשב תושבת ישראל;".

( )21בסעיף  ,) 7(311במקום "תכנון מס החייב בדיווח" יבוא "פעולה
החייבת בדיווח".
מס הכנסה –

.21

על אף הוראות סעיף 131ב(א) לפקודה ,ב 1-בינואר של שנת המס  3112לא

הוראת שעה לעניין

יתואמו תקרות ההכנסה וסכומי נקודת הזיכוי; ב 1-בינואר של שנת ,3112

סעיף 131ב

יתואמו לפי הוראות הסעיף האמור תקרות ההכנסה וסכומי נקודת הזיכוי
כפי שהיו ב 1-בינואר של שנת  ,3112לפי שיעור עליית המדד בשנת המס
.3112

מס הכנסה –
תחילה ,תחולה

.23

(א) הוראות סימן זה יחולו על הכנסה שהופקה או נצמחה ביום התחילה
ואילך ,אלא אם כן נקבע אחרת בסעיף זה.

והוראות מעבר
(ב)

תחילתן של ההוראות כמפורט להלן ,ביום כ"ט בטבת התשע"ד

( 1בינואר  ,) 3112והן יחולו על הכנסה שהופקה או נצמחה ביום האמור
ואילך:
() 1

סעיף (2ג)( )1לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )1(21לחוק זה;

() 3

סעיף 12א(2א)(()2ג) לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )2(21לחוק זה;

( )2סעיפים 12ג עד 12יח לפקודה ,כנוסחם בסעיף  )2(21עד ()17
לחוק זה;
() 2

סעיף (93א)(()2ב) לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )19(21לחוק זה;
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( )2סעיפים 132 ,131ב ו(131-א) לפקודה ,כנוסחם בסעיף  )32(21עד
( )32לחוק זה.
(ג )

על אף הוראות הרישה של סעיף 12א(א) לפקודה ,כנוסחו בסעיף )2(21

לחוק זה ,חברה שערב יום התחילה חבריה היו בני משפחה שלפי סעיף (11ד)()1
לפקודה רואים אותם כאדם אחד (בסעיף קטן זה – חברה משפחתית) ,אך לא
הגישה עד המועד האמור בקשה לפקיד השומה לפי אותה רישה כנוסחה ערב
יום התחילה ,רשאית להגישה לפקיד השומה בתוך ארבעה חודשים מיום
התחילה ,ובלבד שמתקיימים בה התנאים שבסעיף 12א(א) לפקודה ,כנוסחו
בסעיף  )2(21לחוק זה; הגישה חברה משפחתית בקשה כאמור יחולו לגביה
הוראות אלה:
( )1יראו את החברה המשפחתית כחברה משפחתית זכאית ,החל
בשנת המס שלאחר הגשת הבקשה;
() 3

יראו את כל העודפים שאילו היו מחולקים כדיבידנד היו

חייבים במס לפי סעיף 132ב שנצברו בחברה עד יום כ"ח בטבת
התשע"ד ( 21בדצמבר ( )3112בסעיף קטן זה – יום הסיום) כאילו
חולקו כדיבידנד לבעלי המניות;
() 2

המו עד לתשלום המס יהיה עד ליום י"ג בטבת התשע"ח (21

בדצמבר ( )3111בסעיף קטן זה – תקופת הדחייה) ,ולא יחולו עליו
הפרשי הצמדה וריבית לתקופה זו; לא שולם המס עד תום תקופת
הדחייה ,יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף
129א(א) לפקודה לתקופה שתחילתה לאחר תום תקופת הדחייה עד
למועד התשלום בפועל; ואולם ,הוראות פסקה זו לא יחולו בהתקיים
אחד מאלה ,וחבר החברה יחויב במס כמפורט להלן:
(א) ניתנה הלוואה לחבר החברה בתקופת הדחייה ,והוא לא
החזירה בתוך שנה מיום שקיבלה – יחויב החבר במס בגין חלקו
בדיבידנד כאמור בפסקה ( ,)3בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
מיום הסיום;
(ב)

שולמו הכנסת עבודה ,דמי ניהול ,דמי ייעוץ ,הפרשי

הצמדה ,ריבית או דיבידנד לחבר החברה ,שאינם מרווחים
שנצברו החל מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר )3112
(בפסקה זו – חלוקה) ,ולא שולם מס בגינם בעת החלוקה –
יחויב החבר במס בגין חלקו בדיבידנד כאמור בפסקה (;)3
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() 2

מכרה החברה המשפחתית נכסים שהיו בבעלות החברה ביום

הסיום ,יחויב הנישום במס בשיעור כמפורט להלן:
(א)

על רווח ההון הריאלי כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה

שמיום הרכישה עד יום הסיום לבין התקופה שמיום הרכישה
ועד יום המכירה (בפסקה זו – רווח הון ריאלי עד יום הסיום) –
מס בשיעור הגבוה ביותר הקבוע בסעיף  131לפקודה;
(ב)

על ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון

הריאלי עד יום הסיום – מס בשיעור הקבוע בסעיף (91ב)( )1או
( ,)3לפי העניין.
(ד)

הוראות סעיף 12א(א)( )1לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )2(21לחוק זה ,יחולו

על רווחים שיחולקו מהכנסות החברה המשפחתית החל מיום כ"ט בטבת
התשע"ד ( 1בינואר  )3112ואילך.
(ה) הוראות סעיף 12א לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )2(21לחוק זה ,יחולו גם
על מי שהיתה חברה משפחתית זכאית כמשמעותה באותו סעיף ערב יום
התחילה (בסעיף קטן זה – חברה זכאית קיימת) ,בשינויים אלה:
() 1

סעיף 12א(א)( )7לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )2(21לחוק זה ,יחול

על תושב חוץ לגבי רווחים שנצברו החל מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1
בינואר  , )3112ולגבי נישום שהיה לתושב ישראל לראשונה או תושב
חוזר ותיק ,כאמור בסעיף (12א) או (ג) לפקודה ,החל מאותו מועד
ואילך או שהוא תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק שהפך
לנישום החל מאותו מועד ואילך;
() 3

חברה זכאית קיימת שלפני יום התחילה חדל להתקיים בנישום

תנאי כאמור בסעיף 12א(א )1לפקודה כנוסחו ערב יום התחילה ,וטרם
הודיעה על כך לפקיד השומה לפי הסעיף האמור ,רשאית למסור
הודעה לפי סעיף 12א(א )1לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )2(21לחוק זה,
בתוך  131ימים מיום התחילה;
( )2חברה זכאית קיימת רשאית להודיע לפקיד השומה שהיא
חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית זכאית ,לפי סעיף
12א(ב)( ,)1כנוסחו בסעיף  )2(21לחוק זה ,בתוך  131ימים מיום
התחילה; הודיעה כאמור יחולו לגביה הוראות הסעיף האמור כנוסחו
ערב יום התחילה.
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(ו)

( )1הוראות פרק רביעי  3לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )2(21עד ()17
לחוק זה ,יחולו גם על נאמנות שהוקמה לפני יום כ"ט בטבת התשע"ד
( 1בינואר  ,)3112לג בי הכנסות הנאמן שהופקו או שנצמחו ביום כ"ט
בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ) 3112ואילך; ואולם ,התקופה למתן הודעה
לפי סעיף 12ח( 1ד) לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )11(21לחוק זה ,לעניין
נאמנות כאמור ,תהיה  171ימים מיום התחילה.
() 3

על אף האמור בפסקה ( ,)1סעיף 12ז(ה) לפקודה ,כנוסחו ערב

יום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ,)3112יחול לגבי נאמנות שהיתה
לנאמנות תושבי ישראל ל אחר שיוצר אחד בה היה לתושב ישראל
לראשונה ,לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר ,כאמור בסעיף (12א) או
(ג) ,לפני יום התחילה; נפטר היוצר לפני תום התקופה לפי סעיפים
(12א)( ,ג) ,או (ד) 11 ,או (91ב) או (ב ,)2לפי העניין ,יחולו על הכנסת
הנאמן ההוראות לפי סעיפים אלה ,ובלבד שכל הנהנים הם תושבים
זכאים שההוראות האמורות חלות עליהם או תושבי חוץ.
() 2

לגבי נאמנות שהוקמה לפני יום התחילה ,על אף האמור בפסקה

( )3להגדרה "חברה להחזקת נכסי נאמנות" בסעיף 12ג לפקודה,
כנוסחו בסעיף  )2(21לחוק זה ,ובסעיף 12ח(1ד)( )2לפקודה כנוסחו
בסעיף  )11(21לחוק זה ,המועד למסירת הודעה לפקיד השומה כאמור
באותן הוראות הוא במועד הגשת הדוח לפי סעיף  121לפקודה לשנת
המס הראשונה החל מיום פרסומו של חוק זה.
(ז)

הוראות סעיף 111א 1לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )33(21לחוק זה ,יחולו

על נכסים מחוץ לישראל ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו על ידי שר
האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,ויקבעו הוראות למניעת מסי כפל
כמשמעותם בסעיף  311לפקודה; לעניין זה" ,ישראל" – לרבות האזור.
(ח) סעיף  191לפקודה ,כנוסחו בסעיף  )39(21לחוק זה ,יחול לגבי גירעון
שנקבע בשל דוח שהוגש לפי סעיף  121לפקודה ,לשנת המס  3112ואילך.
סימן ב' :מיסוי מקרקעין
תיקון חוק מיסוי
מקרקעין
[מס' ]11

.22

4

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג–( 1912בפרק זה – חוק
מיסוי מקרקעין) –

 4ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;121התשע"ג ,עמ' .12
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() 1

בסעיף  ,1בסופו יבוא:
""תושב חוץ" – כהגדרתו בסעיף  1לפקודה;
"תושב ישראל" – כהגדרתו בסעיף  1לפקודה ,בשינוי זה :בכל מקום,
במקום "פקיד השומה" יקראו "המנהל";".

() 3

בסעיף  ,2בסופו יבוא:
"(ה) ביצעה חברה חלוקה מרווחי שערוך כאמור בסעיף 111א1
לפקודה ,יראו ,לעניין מס שבח ,את הזכות במקרקעין או הזכות
באיגוד מקרקעין ,שבשלה נרשמו בדוחות הכספיים של החברה
המחלקת רווחי השערוך ,כאילו נמכרה ביום החלוקה ונרכשה מחדש
ביום האמור ,ויחולו לעניין זה הוראות לפי סעיף 111א 1לפקודה,
בשינויים המחויבים;".

() 2

בסעיף – 9
(א) בסעיף קטן (ב)( ,) 1בסופו יבוא "לעניין סעיף קטן זה" ,פעולה
באיגוד" – הענקת זכות באיגוד ,לרבות הקצאתה ,הסבתה ,העברתה
או ויתור עליה ,שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד ,והכול בין
בתמורה ובין שלא בתמורה; לעניין זה" ,הקצאה" – כל הנפקה של
זכויות באיגוד;".
(ב)

בסעיף קטן (ג1א) –
( )1בפסקה ( ,) 1ברישה ,במקום "שנעשתה ביום" יבוא
"שנעשתה מיום" ,ובמקום "או לאחריו" יבוא "עד יום כ"ה
באייר התשע"ג ( 2במאי ;")3112
() 3

בפסקה (() 3א) ,ברישה ,במקום "ביום" יבוא "מיום",

ובמקום "או לאחריו" יבוא "עד יום כ"ה באייר התשע"ג (2
במאי ;")3112
(ג)

בסעיף קטן (ג1ב) –
() 1

הרישה – תימחק;

() 3

בפסקה ( ,)1ברישה ,במקום "ט' בטבת התשע"ה (21

בדצמבר  ")3112יבוא "כ"ד באב התשע"ג ( 21ביולי ;")3112
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() 2

בפסקה (– )3
(א) בפסקת משנה (א) ,במקום "ט' בטבת התשע"ה
( 21בדצמבר  ")3112יבוא "כ"ד באב התשע"ג ( 21ביולי
 ,")3112במקום הקטע החל במילים "(בפסקה זו –
הדירה)" ועד המילים "ישלם מס רכישה בשיעור משווי
הזכות הנמכרת כקבוע להלן ":יבוא "והתקיים בו אחד
התנאים כאמור בפסקאות ( )1או ( )3של סעיף קטן
(ג1א)(()3א) ,ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות
הנמכרת כקבוע להלן;":
(ב)

במקום פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ב)

לעניין פסקה זו יחולו הוראות סעיף קטן

(ג1א)(()3ב) ו;".)2(-
(ד)

אחרי סעיף קטן (ג1ב) יבוא:
"(ג1ג) ()1

במכירת זכות במקרקעין ,שהם בניין או חלק

ממנו שהוא דירת מגורים ,שנעשתה מיום כ"ה באב
התשע"ג ( 1באוגוסט  )3112עד יום ט' בטבת התשע"ה
( 21בדצמבר  ,) 3112ישולם מס רכישה בשיעור משווי
הזכות הנמכרת כקבוע להלן:
(א) על חלק השווי שעד  1,179,221שקלים
חדשים – ;2%
(ב) על חלק השווי העולה על  1,179,221שקלים
חדשים ועד  2,317,121שקלים חדשים – ;1%
על חלק השווי העולה על  2,317,121שקלים
(ג)
חדשים ועד  2,211,111שקלים חדשים – ;1%
(ד) על חלק השווי העולה על  2,211,111שקלים
חדשים ועד ;7% –12,111,111
(ה)

על חלק השווי העולה על  12,111,111שקלים

חדשים – .11%
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( )3על אף הוראות פסקה ( ,)1יחיד תושב ישראל
שרכש דירת מגורים מיום כ"ה באב התשע"ג ( 1באוגוסט
 )3112עד יום ט' בטבת התשע"ה ( 21בדצמבר )3112
(בפסקת משנה זו – הדירה) ,והתקיים בו אחד מאלה:
(א)

הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(ב)

ב 32-החודשים שלאחר רכישת הדירה,

מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה
עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת
הדירה היתה מקבלן – ב 13-החודשים מהמועד
שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר
לידיו על פי ההסכם עם הקבלן ,מכר דירת מגורים
אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת
הדירה ,ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל
נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש – ב13-
החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה
בדירה בפועל ,מכר את דירת המגורים שהיתה
דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה;
(ג)

הדירה

שרכש

היא

דירה

חלופית

כמשמעותה בסעיף 29ה(א);
ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע
בפסקה (.)2
() 2

(א) על חלק השווי שעד  1,211,211שקלים
חדשים – לא ישולם מס.
(ב) על חלק השווי העולה על  1,211,211שקלים
חדשים ועד .2.2% – 1,122,311
על חלק השווי העולה על  1,122,311שקלים
(ג)
חדשים ועד  2,211,111שקלים חדשים – .2%
(ד)

על חלק השווי העולה על  2,211,111ועד

 12,111,111שקלים חדשים – .7%
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(ה) על חלק השווי העולה על 12,111,111
שקלים חדשים – .11%
() 2

בסעיף קטן זה –
(א)

"דירה יחידה" – דירת מגורים שהיא דירתו

היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו
בסעיף 11א; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים
כדירה יחידה גם אם יש לרוכש ,נוסף עליה ,דירת
מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני
יום כ"ב בטבת התשנ"ז ( 1בינואר  ,)1991או דירת
מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על
שליש;
(ב)

"תושב ישראל" – לרבות מי שבתוך

שנתיים מיום רכישת הדירה היה לתושב ישראל
לראשונה או לתושב חוזר ותיק ,כמשמעותם
בסעיף (12א) לפקודה;
(ג)

יראו רוכש ובן זוגו ,למעט בן זוג הגר בדרך

קבע בנפרד ,וילדיהם שטרם מלאו להם  17שנים,
למעט ילד נשוי – כרוכש אחד;
(ד)

שווי

הזכות

הנמכרת

במכירת

זכות

במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה יהיה
שווי המכירה של הנכס הבנוי שהוא דירה
המיועדת לשמש למגורים; לעניין זה" ,קבוצת
רכישה" – כמשמעותה בפסקה ( )3בהגדרה "דירת
מגורים" שבסעיף קטן (ג).
(ג1ד) ()1

במכירת זכות במקרקעין ,שהם בניין או חלק

ממנו שהוא דירת מגורים ,שנעשתה ביום י' בטבת
התשע"ה ( 1בינואר  ) 3112או לאחריו ,ישולם מס רכישה
בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:
(א)

על חלק השווי שעד  1,122,922שקלים

חדשים – ;2.2%

- 37 -

(ב) על חלק השווי העולה על  1,122,922שקלים
חדשים ועד  2,211,111שקלים חדשים – ;2%
(ג)

על חלק השווי העולה על  2,211,111שקלים

חדשים ועד  12,111,111שקלים חדשים – ;7%
(ד)

על חלק השווי העולה על 12,111,111

שקלים חדשים – .11%
() 3

על אף הוראות פסקה ( ,)1יחיד תושב ישראל

שרכש דירת מגורים ביום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר
 )3112או לאחריו (בפסקת משנה זו – הדירה) והתקיים
בו אחד מאלה:
(א)

הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(ב)

בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת

הדירה מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו
היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם
רכישת הדירה היתה מקבלן – בשנים עשר
החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה
שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם
הקבלן ,מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו
היחידה עד למועד הרכישת הדירה ,ואם חל עיכוב
במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של
הרוכש – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו
נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל ,מכר את דירת
המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת
הדירה;
(ג)

הדירה

שרכש

היא

דירה

חלופית

כמשמעותה בסעיף 29ה(א);
ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע
בפסקה (.)2
() 2

(א) על חלק השווי שעד  1,211,211שקלים
חדשים – לא ישולם מס.
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(ב) על חלק השווי העולה על  1,211,211שקלים
חדשים ועד  1,122,311שקלים חדשים – .2.2%
(ג)

על חלק השווי העולה על  1,122,311שקלים

חדשים ועד  2,211,111שקלים חדשים – .2%
(ד)

על חלק השווי העולה על  2,211,111שקלים

חדשים ועד  12,111,111שקלים חדשים – .7%
(ה)

על חלק השווי העולה על 12,111,111

שקלים חדשים – .11%
() 2

לעניין סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף קטן

(ג1ג)(;".)2
(ה)

בסעיף קטן (ג– )3
() 1

ברישה ,במקום "ו(-ג1ב)" יבוא "(ג1ג) ו(-ג1ד)";

() 3

בהגדרה "המדד הבסיסי" ,במקום "בסעיף קטן (ג1ב)"

יבוא "בסעיפים קטנים (ג1ג) ו(-ג1ד)";

() 2
יבוא:

(ו)

בסעיף קטן (ג ,)2במקום "ו(-ג1ב)" יבוא "(ג1ג) ו(-ג1ד)";

(ז)

בסעיף קטן (ג ,)2במקום "ו(-ג1ב)" יבוא "(ג1ג) ו(-ג1ד)";

בסעיף 11א(א) ,במקום ההגדרה ""חבר–בני–אדם" ו"תושב ישראל""

""חבר בני אדם" – כהגדרתו בסעיף  1לפקודה;";
() 2

בסעיף  ,21בסופו יבוא:
""דירת מגורים מזכה" – כהגדרתה בסעיף (29א);
"יום המעבר" – כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר ;)3112
"שבח ריאלי עד יום המעבר" – לעניין מכירת דירת מגורים מזכה
שנעשתה לאחר יום המעבר ,כשהזכות במקרקעין נרכשה לפני
יום המעבר – החלק מהשבח הריאלי שיחסו לכלל השבח
הריאלי הוא כיחס שבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום
המעבר ,לבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה;
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"יתרת שבח ריאלי לאחר יום המעבר" – ההפרש שבין השבח הריאלי
לבין השבח הריאלי עד יום המעבר;".
() 1

בסעיף 27א –
(א)

בסעיף קטן (ב– )1
() 1

ברישה ,אחרי "במכירת זכות במקרקעין" יבוא "למעט

במכירת דירת מגורים מזכה";
( )3בפסקה ( ,)2במקום "פסקה (ב)( ")3יבוא "סעיף קטן
(ב)(;")3
(ב)

אחרי סעיף קטן (ב )1יבוא:
"(ב)1( )3

על אף האמור בסעיף קטן (ב)( ,)1במכירת דירת

מגורים מזכה שיום רכישתה היה לפני יום המעבר ,יחויב
השבח הריאלי בהתאם להוראות אלה:
(א)

השבח הריאלי עד יום המעבר יהיה פטור

ממס;
(ב) על יתרת השבח הריאלי לאחר יום המעבר
יחול מס בשיעור הקבוע בסעיף קטן (ב)(;)1
() 3

הוראות סעיף קטן (ב)( )3יחולו ,בשינויים

המחויבים ,על חיוב במס של יחיד לפי סעיף קטן זה.
(ב)2

על אף האמור בסעיף קטן (ב ,)3במכירת דירת מגורים

מזכה שלדעת המנהל התמורה המשתלמת בעדה הושפעה
מזכויות לבנייה נוספת ויום רכישתה קדם ליום המעבר יחולו
הוראות אלה:
( )1יראו את סכום שווי המכירה עד לסכום שווי
הדירה בצירוף סכום הפטור הנוסף לפי סעיף 29ז(א)()3
או ( ,) 2לפי העניין ,כדמי מכר של דירת מגורים מזכה ועל
השבח הריאלי בשלה יחולו הוראות סעיף קטן (ב;)1()3
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( )3יראו את יתרת סכום שווי המכירה לאחר הפחתת
הסכומים שנקבעו כדמי מכר של דירת מגורים מזכה
כאמור בפסקה ( ) 1כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין
ועל השבח הריאלי בשלה יחול מס בשיעור הקבוע בסעיף
קטן (ב)( )1או סעיף קטן (ב ,)1לפי העניין;
() 2

בקביעת השבח הריאלי כאמור בפסקאות ( )1ו)3(-

יחולו הוראות סעיף 29ז(א)( ,)2בשינויים המחויבים.
בסעיף קטן זה" ,זכויות לבנייה נוספת" ו"סכום שווי הדירה" –
כהגדרתם בסעיף 29ז(א)(;".)1
() 1

בסעיף 29א –
(א)

בסעיף קטן (א) ,במקום "מוכר" יבוא "תושב ישראל או תושב

חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב" ,ובסופו יבוא
"לעניין סעיף קטן זה ,יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים
במדינה שבה הוא תושב ,כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס
באותה מדינה כי אין לו דירה כאמור;".
(ב)

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1על אף האמור בסעיף 29ב ,עלה סכום שווי המכירה על
 2,211,111שקלים חדשים (בסעיף קטן זה – סכום התקרה) ,יהיה
המוכר זכאי לפטור ממס על חלק השווי שעד סכום התקרה ,ויראו
את סכום ההפרש שבין שווי המכירה לסכום התקרה כדמי מכר
של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה החייבת במס אשר שווי
רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כולה ,כיחס
חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו למלוא שווי המכירה,
ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות; הסכום הנקוב
בסעיף קטן זה יתואם בתחילת כל שנת מס לפי שיעור עליית
המדד ,לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ט בטבת
התשע"ד ( 1בינואר  ,)3112ויעוגל ל 1,111-השקלים החדשים
הקרובים;".

(ג)

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
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"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,אך בכפוף לסעיף 29ב,
מוכר המוכר חלק מזכויותיו בדירת מגורים מזכה שתמורתה
היא שירותי בנייה בבניין שייבנה על הקרקע שעליה נמצאת
דירת המגורים המזכה ,זכאי על פי בקשתו ,שתוגש במועד
האמור בסעיף קטן (א) ,לפטור ממס על החלק הנמכר בדירת
המגורים המזכה;".
() 7

בסעיף 29ב –
(א)

פסקה ( – )1תימחק;

(ב)

בפסקה ( ,) 3במקום "והמוכר לא מכר" יבוא "והמוכר הוא בעל

הזכות בה במשך  17חודשים לפחות מיום שהיתה לדירת מגורים ,ולא
מ כר" ,הקטע החל במילים "ובארבע השנים" ועד המילים "אחת
כאמור" – יימחק ,במקום "שהוא פחות מ 32%-ממנה" יבוא "שאינו
עולה על שליש ממנה" ובסופה יבוא "אם בשל החלק או הדירה
האמורים הוחלה החזקה שבסעיף 29ג במכירת דירת מגורים אחרת
בפטור ממס לפי פסקה זו;";
() 9

בסעיף 29ג –
(א)

בפסקה ( ,)2במקום "פחות מ "32%-יבוא "אינו עולה על

שליש";
(ב)

אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )2היא דירה שנתקבלה בירושה והתקיימו בה תנאי סעיף
29ב(()2א) ו(-ב);".

()11

בסעיף 29ד ,במקום " 32%לפחות" יבוא "חלק העולה על שליש";

()11

בסעיף 29ה –
(א)

במקום סעיפים קטנים (א) ו(-א )1יבוא:
"(א) על אף הוראות סעיף 29ב ,המוכר דירת מגורים מזכה
(בסעיף זה – הדירה הראשונה) ,יהיה זכאי לפטור ממס
במכירתה ,אם התקיימו כל אלה:
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( )1במועד המכירה של הדירה הראשונה יש בבעלותו,
דירת מגורים נוספת אחת בלבד (בסעיף זה – הדירה
הנוספת);
() 3

המוכר מכר את הדירה הנוספת בפטור ממס,

בתוך  13חודשים מיום מכירת הדירה הראשונה;
() 2

סכום השווי של הדירה הראשונה ושל הדירה

הנוספת ,יחד ,לא עלה על  1,971,111שקלים חדשים;
() 2

המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה הנוספת

או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה ,דירת מגורים אחרת
כהגדרתה בסעיף (9ג) ,בישראל או באזור כהגדרתו
בסעיף 11א (בסעיף זה – הדירה החלופית) ,בסכום
השווה לשלושה רבעים לפחות משווי הדירות כאמור
בפסקה ( ;) 2הדירה החלופית לא תבוא במניין הדירות
כאמור בפסקה (.)1
(א )1על אף הוראות סעיף 29ב ,התקיימו במוכר דירה ראשונה
הוראות סעיף קטן (א)( )3( ,)1ו ,)2(-וסכום השווי של הדירה
הראשונה והדירה הנוספת ,יחד ,לא עלה על  2,212,111שקלים
חדשים ,יהיה המוכר זכאי לפטור ממס במכירה של הדירה
הראשונה ,על סכום השווה להפרש שבין  1,971,111שקלים
ח דשים לבין סכום השווי של הדירה הנוספת; את יתרת סכום
השווי של הדירה הראשונה יראו כדמי מכר של זכות אחרת
במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי מהשווי של
הזכות כולה ,כיחס שבין חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו
לבין מלוא שווי המכירה ,ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים
והתוספות;".
(ב) בסעיף קטן (א ,)3במקום "י"ג בטבת התשנ"ט ( 1בינואר ")1999
יבוא "י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר ;")3112
()13

בסעיף 29ו(א) –
(א)

בפסקה ( ,) 1המילים "וכשנותן המתנה הוא הורה – שלוש

שנים – ",יימחקו;
(ב)

בפסקה ( ,)3הסיפה החל במילים "וכשנותן המתנה" – תימחק;
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( )12בסעיף 29ז(א)( ,) 1במקום "מזכויות לבניה נוספת" יבוא "מאפשרויות
קיימות או צפויות לבניית שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר (להלן –
זכויות לבנייה נוספת);
()12

בסעיף  29כז ,במקום "ואולם במכירת" יבוא "ואולם הפטור לפי סעיף

29כב לא יחול על תמורה כספית נוספת ,אם ניתנה ,ובמכירת";
()12

בסעיף – 13
(א)

בסעיף קטן (א) ,במקום הסיפה החל במילה "לקרובו" יבוא

"לקרובו – יהיו פטורים ממס; לעניין זה" ,קרוב" – קרוב כאמור
בפסקאות ( )1ו )3(-להגדרה "קרוב" שבסעיף  ,1וכן אח או אחות ,לגבי
זכות שקיבלו מהור ה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה;".
(ב)
()11

סעיף קטן (ב) – בטל;

אחרי סעיף  11יבוא:

"הגשת הצהרה
באופן מקוון

11א .שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת,
רשאי לקבוע כי הצהרות לפי סעיפים  12עד ,11
כולן או חלקן ,יוגשו באופן מקוון ,בדרך שיקבע,
וכ ן חריגים להגשת ההצהרות כאמור ,ורשאי הוא
לקבוע בדרך האמורה מקרים שבהם מי שלא
הגיש הצהרה באופן מקוון כפי שקבע יראו אותו
כמי שלא הגיש הצהרה לעניין ההוראות לפי חוק
זה;".

( )11בסעיף 92ד(א)( ,) 1במקום "דין החזר" יבוא "דין מס שנוכה במקור לפי
סעיף  112לפקודה ולא קוזז לפי סעיף  111לפקודה ,דין החזר";
()17

בסעיף – 92
(א)

במקום סעיף קטן (ב )1יבוא:
"(ב )1נישום שלגביו נקבע גירעון בסכום העולה על  211אלף
שקלים חדשים לשנה ,והגירעון האמור עולה על  21%מהמס
שהנישום חייב בו ,רשאי המנהל להטיל עליו קנס בשיעור של
 21%מסכום הגירעון אם הגירעון נובע בשל אחד או יותר
מאלה:
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( )1הנישום לא דיווח על פעולה שנקבעה לפי סעיף
(121ז) לפקודה כפעולה החייבת בדיווח;
() 3

הנישום פעל בעניין מסוים בניגוד להחלטת מיסוי

כהגדרתה בסעיף  127ב לפקודה ,מפורשת ומנומקת
שניתנה לו באותו עניין בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצהרה לפי הפרק השביעי ,ולא דיווח ,בטופס שקבע
המנהל ,על כך שפעל בניגוד להחלטת המיסוי באותו
עניין;
( )2תכנון מס שנקבע לגביו בשומה סופית כי הוא
מהווה עסקה מלאכותית ,ובלבד שהנישום לא דיווח
עליה ,או עסקה בדויה ,לפי סעיף .72
(ב )3הוטל קנס כאמור בסעיף קטן (ב ,)1לא יוטל בשל אותו
גירעון קנס לפי סעיפים קטנים (א) או (ב).
(ב )2הוגש כתב אישום נגד הנישום בשל אחת העילות המנויות
בסעיפים קטנים (א) עד (ב ,)1לא יחויב בשל אותו מעשה בקנס על
הגירעון ,ואם שילם קנס על הגירעון – יוחזר לו סכום הקנס
ששילם ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף
129א(א) לפקודה מיום תשלומו עד יום החזרתו;".
(ב)

בסעיף קטן (ג) ,בהגדרה "גירעון" ,המילים "לפי סעיף 13ח" –

יימחקו;
בסעיף קטן (ג ,) 1במקום "לפי סעיפים קטנים (א) או (ב)" יבוא
(ג)
"לפי סעיף זה".
מיסוי מקרקעין – .22
תחילה ,תחולה

(א)

() 1

בסעיף זה –

והוראות מעבר
"דירת מגורים מזכה" – כהגדרתה בסעיף (29א) לחוק מיסוי
מקרקעין;
"יום המעבר" – כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר ;)3112
"תקופת המעבר" – התקופה שמיום המעבר ועד יום י"ג בטבת
התשע"ח ( 21בדצמבר .)3111
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( )3לעניין סעיף זה יחולו הוראות סעיף (29ב) לחוק מיסוי
מקרקעין.
(ב)

הוראות סימן זה יחולו על מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד

מקרקעין שנעשו ביום התחילה ואילך ,אלא אם כן נקבע אחרת בסעיף זה.
(ג)

תחילתם של סעיפים 27 ,21א29 ,א(א) ו(-א )1ו29-ב עד 29ו לחוק

מיסוי מקרקעין ,כנוסחם בסעיף  )2(22עד ( )13לחוק זה ,ביום המעבר ,והם
יחולו על מכירת זכות במקרקעין ביום האמור ואילך.
(ד)

על אף הוראות סעיף קטן (ג) ,במכירת דירת מגורים מזכה בתקופת

המעבר יחולו הוראות אלה:
() 1

סעיף 27א(ב )3לחוק מיסוי מקרקעין ,כנוסחו בסעיף ()1(22ב)

לחוק זה ,יחול על מוכר אחד לגבי מכירת שתי דירות מגורים מזכות,
בלבד ,ובלבד שמתקיימים כל אלה:
(א)

במכירה של לפחות אחת משתי דירות המגורים בתקופת

המעבר ,המוכר היה זכאי לפטור ממס לפי סעיף 29ב( )1לחוק
מיסוי מקרקעין ,כנוסחו ערב יום המעבר ,אילו הסעיף האמור
היה עומד בתוקפו במועד המכירה כאמור;
(ב) במכירה של דירת מגורים שנתקבלה במתנה לפני יום
המעבר ,מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 29ו לחוק מיסוי
מקרקעין ,כנוסחו ערב יום המעבר;
(ג)

המכירות אינן לקרוב כהגדרתו בסעיף  1לחוק מיסוי

מקרקעין ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה;
() 3

על מכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר שהוראות

פסקה ( )1לא חלות לגביה ,יחולו הוראות סעיף 27א לחוק מיסוי
מקרקעין ,כנוסחו ערב יום המעבר;
() 2

במכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר על ידי מוכר

שקיבל את הדירה כמתנה פטורה ממס לפי סעיף  13לחוק מיסוי
מקרקעין בתקופה שמיום התחילה עד תום תקופת המעבר ,יראו את
נותן המתנה ,לעניין פסקאות ( )1ו )3(-כאילו הוא המוכר;
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( )2במכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר ,לא יחול סעיף
29ב( )3לחוק מיסוי מקרקעין ,כנוסחו בסעיף ()7(22ב) לחוק זה ,על מי
שביום המעבר היתה לו יותר מדירת מגורים אחת בישראל ובאזור
כהגדרתו בסעיף  11א לחוק מיסוי מקרקעין; לעניין מניין הדירות
כאמור תחול החזקה שבסעיף 29ג לחוק מיסוי מקרקעין.
(ה)

סעיף  92לחוק מיסוי מקרקעין ,כנוסחו בסעיף  )17(22לחוק זה ,יחול

לגבי גירעון שנקבע בשל הצהרה שהוגשה לפי הפרק השביעי ,לשנת המס
 3112ואילך.
סימן ג' :מס ערך מוסף
תיקון חוק מס

.22

5

בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו–( 1912בסימן זה – חוק מס ערך מוסף) –

ערך מוסף
[מס' ]22
( )1בסעיף ( 11ה) ,במקום "כתכנון מס החייב בדיווח" יבוא "כפעולות
החייבות בדיווח";
() 3

בסעיף 11א(ח) ,כנוסחו בסעיף  )2(111לחוק ההתייעלות (תיקוני

חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  3119ו ,)3111-התשס"ט–,63119
במקום "כתכנון מס החייב בדיווח" יבוא "כפעולות החייבות בדיווח";
() 2

בסעיף 91א –
(א)

במקום כותרת השוליים יבוא "קנס בשל פעולה החייבת

בדיווח";
(ב)

במקום "כתכנון מס החייב בדיווח" יבוא "כפעולה החייבת

בדיווח" ,ובמקום "בשל תכנון המס האמור" יבוא "בשל הפעולה
כאמור";
() 2

אחרי סעיף 91א יבוא:

 5ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;23התשע"ב ,עמ' .211
 6ס"ח התשס"ט ,עמ'  ;121התשע"ב ,עמ' .121
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"קנס על גירעון

91ב( .א) חייב במס שלגביו נקבע גירעון בסכום
העולה על  211אלף שקלים חדשים לשנה,
והגירעון האמור עולה על  21%מהמס שהוא חייב
בו ,רשאי המנהל להטיל עליו קנס בשיעור של
 21%מסכום הגירעון אם הגירעון נובע בשל אחד
או יותר מאלה:
() 1

החייב במס לא דיווח על פעולה

שנקבעה לפי סעיף (11ה) או 11א(ח) כפעולה
החייבת בדיווח;
() 3

החייב במס פעל בעניין מסוים בניגוד

להחלטת מיסוי כהגדרתה בסעיף 127ב
לפקודת מס הכנסה ,מפורשת ומנומקת
שניתנה לו באותו עניין בשלוש השנים
שקדמו להגשת הדוח לפי סעיפים  11ו-
11א ,ולא דיווח ,בטופס שקבע המנהל ,על
כך שפעל בניגוד להחלטת המיסוי באותו
עניין.
(ב) הוגש כת ב אישום נגד חייב במס בשל אחת
העילות המנויות בסעיף קטן (א) ,לא יחויב בשל
אותו מעשה בקנס על הגירעון ,ואם שילם קנס על
הגירעון – יוחזר לו סכום הקנס ששילם ,בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום
החזרתו.
בסעיף זה" ,גירעון" – הסכום שבו המס
(ג)
שאדם חייב בו לפי שומה עודף על המס שהוא
חייב בו על פי דוח שהוגש לפי פרק י"א ,או סכום
המס שנקבע לפי סעיף  11אם לא הגיש דוח
כאמור ,לפי העניין;".
() 2

בסעיף (111א)( 1א) ,במקום "כתכנון מס החייב" יבוא "כפעולה

החייבת";
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( )1בסעיף (139ב) ,בהגדרה "חשבונית או תעודת משלוח" ,בפסקה (,)1
בסופה יבוא "ולעניין טובין המובלים לאזור או לשטחי עזה ויריחו –
חשבונית שהוצאה כדין בידי עוסק הרשום לפי חוק זה ,הכוללת פרטים
שקבע המנהל;".
מס ערך מוסף –

.21

תחילה ותחולה

(א)

תחילתם של סעיפים 11א ו( 139-ב) לחוק מס ערך מוסף ,כנוסחם

בסעיף  )3(22ו )1(-לחוק זה ,ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר .)3112
(ב )

סעיף 91ב לחוק מס ערך מוסף ,כנוסחו בסעיף  )2(22לחוק זה ,יחול

לגבי גירעון שנקבע בשל דוח שהוגש לפי סעיפים  11ו11-א לחוק מס ערך
מוסף ,לשנת המס  3112ואילך.
סימן ד' :בלו
תיקון חוק הבלו

.21

7

בחוק הבלו על דלק ,התשי"ח–– 1927

על דלק
[מס' ]7
() 1

בסעיף – 1
(א)

לפני ההגדרה "המנהל" יבוא:
""אתר אחסון" – מקום שבו מוחזק דלק לשם מסחר בו
בסיטונות או שבו מוחזק דלק כמלאי לשעת חירום;
"בעל רישיון בלו" – כל אדם שניתן לו רישיון לפי סעיף ;";12

(ב)

אחרי ההגדרה "דלק חב בלו" יבוא:
""חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו–
8

;"; 1912
(ג)

אחרי ההגדרה "יצרן" יבוא:
""מקום ייצור" – מקום שבו דלק מיוצר ,מופק ,מופרד ,מזוקק,
מחודש ,מפוצח או מעובד בכל דרך אחרת;";

() 3

בסעיף  ,2במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 7ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;111התשס"ח ,עמ' .323
 8ס"ח התשל"ו ,עמ' .23
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"(א) יצרן המוציא דלק ממקום ייצור ,ישלם את הבלו בעת הוצאת
הדלק ממקום הייצור ובשיעור שיחול אותה שעה; המנהל רשאי
לקבוע כי אם הוזרם הדלק בצנרת לאתר אחסון שאת מקומו אישר
המנהל כאמור בסעיף  ,11ישלם יצרן הדלק המוציא את הדלק מאתר
האחסון את הבלו בעת ה וצאת הדלק מאתר האחסון האמור.
(א )1נעשה שימוש בדלק ,למעט בדרך של עיבוד הדלק לסוג אחר של
דלק חב בלו ,בתוך מקום ייצור או אתר אחסון ,ישלם את הבלו מי
שעשה בו שימוש ביום השימוש בדלק;".
() 2

אחרי סעיף  2יבוא:

"איסור הוצאת
דלק בדחיית
תשלום בלו

2א.

על אף האמור בסעיף (2ב) ,היה חשש סביר כי
הבלו לא ישולם במועד שנקבע ,רשאי המנהל
לאסור הוצאת דלק ממקום ייצור ומאתר אחסון,
בדחיית תשלום הבלו ,עד להסרת החשש כאמור,
באמצעות הוראה לבעלי רישיון בלו – יצרן דלק
או מפעיל אתר אחסון; הוטל איסור כאמור,
תתאפשר הוצאת דלק רק לאחר שהמנהל אישר
כי הוסר החשש להנחת דעתו;".

() 2

בסעיף – 9
(א)

בסעיף קטן (ג)( ,)3המילים "התשל"ו– – "1912יימחקו;

(ב)

בסעיף קטן (ד) ,במקום "בתוך ששה חודשים" יבוא "בתוך

שנה" ,המילים "התשל"ו–  – "1912יימחקו ,והסיפה החל במילים
"המנהל רשאי" – תימחק;
() 2

אחרי סעיף  13יבוא:

"לא יוכרו חובות
אבודים

13א .שולם בלו על דלק שהוצא ממקום ייצור ולא נמכר
או שנמכר בלי ששולמה עליו תמורה – לא יינתן
עליו החזר בלו;".

() 1

בסעיף – 12
(א)

בכותרת השוליים ,אחרי "לייצור" יבוא "ולהפעלת אתר

אחסון";
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(ב) בסעיף קטן (א)  ,במקום "יעסוק במכירתו אלא אם" יבוא
"יפעיל אתר אחסון ,אלא אם כן";
(ג)

בסעיף קטן (ב) ,במקום "היצרן" יבוא "בעל רישיון בלו" ואחרי

"מהוראות חוק זה" יבוא "או ביצע מעשה מהמעשים המפורטים
בסעיף (111ב) לחוק מס ערך מוסף או בסעיף  331לפקודת מס הכנסה,
במטרה להתחמק מתשלום מס ,ובלבד שהמעשה בוצע בנסיבות
פעילותו של בעל הרישיון בתחום הדלק;".

() 1

(ד)

בסעיף קטן (ג) ,במקום "שלושה חודשים" יבוא "שנה";

(ה)

סעיף קטן (ד) – בטל;

בסעיף – 11
(א)

בכותרת השוליים ,אחרי "ייצור" יבוא "ומקום אתר אחסון";

(ב) אחרי "לא ייצר אדם" יבוא "ולא יפעיל אתר אחסון" ,ואחרי
"מקום הייצור" יבוא "או מקום אתר האחסון";
() 7

בסעיף  , 11במקום הקטע החל במילים "יצרנים או סוגים של יצרנים"

ועד המילים "סוגי מחזיקים כאמור" יבוא "יצרנים ומפעילי אתר אחסון";
() 9

בסעיף – 17
(א)

בסעיף קטן (א) ,במקום "ממקום הייצור" יבוא "ממקום ייצור

או מאתר אחסון";
(ב)

בסעיף קטן (ב) ,במקום "הוצאת" יבוא "הזרמת" ואחרי

"למקום ייצור דלק אחר" יבוא "או לאתר אחסון";
בסעיף קטן (ג) ,אחרי "ממקום הייצור" יבוא "או מאתר
(ג)
האחסון" ,במקום "היצרן" יבוא "בעל רישיון הבלו שקיבל אישור לפי
סעיף  11למקום הייצור או לאתר האחסון שממנו הוצא הדלק",
ובמקום "אלא אם" יבוא "אלא אם כן";
()11

בסעיף – 31
(א)

בסעיף קטן (ג) ,המילים "לפי פנקסי העסק" – יימחקו;

(ב)

בסעיף קטן (ד) ,במקום "יצרן" יבוא "בעל רישיון בלו";
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()11

בסעיף 33א ,המילים "התשל"ו– – "1912יימחקו;

()13

בסעיף (32ב) –
(א)

בפסקה ( ,)3אחרי "(להלן – חפץ)" יבוא "כאמור בסעיף (23א)
9

לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) ,התשכ"ט–( 1919להלן –
פקודת מעצר וחיפוש) או לחסום דלק הניתן לתפיסה כאמור באותו
סעיף";
(ב)

אחרי פסקה ( )3יבוא:
"()2

לערוך חיפוש בכל בית או מקום ,לפי צו חיפוש,

כמשמעותו בסעיף  32לפקודת מעצר וחיפוש; על חיפוש כאמור
יחולו הוראות סעיפים (32א)( 31 ,)1עד  37ו 22-לפקודת מעצר
וחיפוש ,בשינויים המחויבים;".
()12

במקום סעיף 32א יבוא:

"תפיסת חפצים

32א .על תפיסה וחילוט של חפצים או על חסימה של
דלק כאמור בסעיף (32ב)( ,)3יחולו הוראות הפרק
הרביעי בפקודת
המחויבים;".

מעצר

()12

סעיפים  32ו – 32-בטלים;

()12

בסעיף  ,31המילים "או כל דבר" – יימחקו;

()11

בסעיף – 21
(א)

וחיפוש,

בשינויים

בפסקה ( ,)2בסופה יבוא "בפסקה זו" ,מקום ייצור" – לרבות

אתר אחסון";
(ב)

בפסקה ( ,) 2במקום "יצרן" יבוא "בעל רישיון בלו" ,והמילים

"בהתאם לכל סוג של ייצור דלק – ",יימחקו.
סימן ה' :חלפני כספים

 9דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,13עמ' .372
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תיקון פקודת
מס הכנסה –

.27

בפקודת מס הכנסה– 10

הוראת שעה לעניין
חלפני כספים
() 1

אחרי סעיף  121יבוא:

"חובת דיווח של
חלפני כספים –

121א( .א) נותן שירותי מטבע החייב ברישום לפי
סעיף 11ג(א)( )1עד ( )2ו )1(-לחוק איסור הלבנת

הוראת שעה

הון ,התש"ס–3111

11

(בסעיף זה – חלפן כספים),

ידווח למנהל על כל פעולה שביצע בסכום של
 21,111שקלים חדשים ומעלה ,לרבות פרטי
הפעולה ופרטי הזיהוי של הצד שעמו התקשר כדי
לבצעה ,ואם קיים נהנה שאינו הצד שעמו התקשר
חלפן הכספים – גם פרטי הזיהוי של הנהנה;
לעניין זה –
"פעולה" – כל אחת מאלה:
() 1

המרת מטבע של מדינה אחת

במטבע של מדינה אחרת;
() 3

מכירה או פדיון של המחאות

נוסעים בכל סוג של מטבע;
פיננסיים
נכסים
( )2קבלת
במדינה אחת כנגד העמדת נכסים
פיננסיים במדינה אחרת;
() 2

החלפת מטבע;

( )2ניכיון שקים ,שטרי חליפין
ושטרי חוב;
() 1

מסירת נכסים פיננסיים כנגד

מטבע;
"נהנה" – אדם שבעבורו או לטובתו נעשית
הפעולה.

 10דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,1עמ'  ;131ס"ח התשע"ג ,עמ' ....
 11ס"ח התש"ס ,עמ' .392
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(ב) מידע המפורט בדוח לפי סעיף קטן (א)
ייאגר במאגר מידע כמשמעותו בחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א–1971

12

(בסעיף זה – חוק

הגנת הפרטיות) ,שהוא מאגר ייעודי ,בנפרד מכל
מאגר מידע אחר (בסעיף זה – מאגר המידע),
לתקופה של שלוש שנים; בתום התקופה האמורה
יימחק המידע.
(ג)

מאגר המידע ומערך האיסוף וקליטת

הדיווחים המקוונים אליו יעוצבו בדרך שתמזער
את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של נושאי המידע,
בשים לב ,ככל האפשר ,לחלופות הטכנולוגיות
המקובלות ,בהתייעצות עם הרשם כהגדרתו
בסעיף  1לחוק הגנת הפרטיות (בסעיף זה – רשם
מאגרי מידע).
(ד) המנהל יסמיך מבין עובדי רשות המסים
בישראל מורשי גישה למאגר המידע שיהיו
אחראים לניהול המאגר ,לעיבוד המידע שבמאגר
ולהעברת מידע מהמאגר למי שרשאים לעשות בו
שימוש לפי סעיף קטן (ה); מורשה גישה שהוסמך
כאמור (בסעיף זה – מורשה גישה) לא ימלא
תפקיד אחר מלבד תפקידו האמור.
(ה)

מורשה גישה לא יעבד מידע ולא יעביר

מידע ממאגר המידע אלא לפי הוראות חוק זה
ובמידה שנדרש לכך ; מורשה גישה רשאי להעביר
מידע ממאגר המידע
המפורטים להלן בלבד:
() 1

לגורמים

ולמטרות

לעובד רשות המסים בעל סמכויות

חקירה (בסעיף זה – חוקר מס) ,לשם קיומו
של הליך פלילי – אם התעורר אצל חוקר
מס חשד לביצוע אחת או יותר מהעבירות
המפורטות להלן:

 12ס"ח התשמ"א ,עמ' .137
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(א)

עבירה לפי סעיף ;331

(ב)

עבירות לפי סעיף (97ג )3לחוק

מיסוי מקרקעין;
עבירות לפי סעיף (111ב)
(ג)
ו(-ב )1לחוק מס ערך מוסף;
() 3

לפקיד שומה – לצורך שומה כאמור

בסעיף  , 122אם יש לפקיד השומה יסוד
סביר להניח כי לא דווחו הכנסות בסכום
העולה על  211,111שקלים חדשים;
() 2

למנהל – לצורך קביעת מס ולצורך

שומה כאמור בסעיפים  11ו 11-לחוק מס
ערך מוסף (בסעיף זה – מנהל מע"מ) ,לפי
העניין ,אם יש למנהל מע"מ יסוד סביר
להניח כי לא דווחו עסקאות בסכום העולה
על  211,111שקלים חדשים ,או כי נוכה מס
תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה
שלא כדין ,אשר הסכום המופיע בה עולה
על הסכום האמור;
() 2

למנהל

כהגדרתו

בחוק

מיסוי

מקרקעין – לצורך שומה כאמור בסעיף 17
לחוק מיסוי מקרקעין (בסעיף זה – מנהל
מיסוי מקרקעין) ,אם יש למנהל מיסוי
מקרקעין יסוד סביר להניח כי ההצהרה
לפי אותו סעיף אינה נכונה ,והסטייה
מאחד הפרטים שלגביהם ניתנה היא
בסכום העולה על  211,111שקלים חדשים;
() 2

לגורם המנוי בפסקאות ( )1עד (– )2

בהתקיים כל אלה:
(א) מורשה הגישה ראה כי בוצעו
פעולות המצדיקות בדיקה נוספת,
בהתאם לאמות מידה שקבע המנהל
בנהלים ,בהסכמת שר המשפטים;
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(ב)

מורשה הגישה הצליב את

המידע על הפעולות כאמור בפסקת
משנה (א) עם מידע אחר על מבצע
הפעולות שבידי רשות המסים,
שיקבע שר האוצר ,בהסכמת שר
המשפטים;
(ג)

מורשה הגישה השתכנע כי יש

חשד לביצוע עבירה ,לאי-דיווח על
הכנסות ,לאי-דיווח על עסקאות,
לניכוי מס תשומות או למסירת
הצהרה לא נכונה כאמור בפסקאות
( )1עד (.)2
(ו)

העברת מידע לפי סעיף קטן (ה)( )1עד (,)2

תהיה על פי בקשה מנומקת של חוקר מס ,פקיד
שומה ,מנהל מע"מ או מנהל מיסוי מקרקעין ,לפי
העניין.
(ז)

מידע שהועבר לחוקר מס ,לפקיד שומה,

למנהל מע"מ או למנהל מיסוי מקרקעין ,לפי סעיף
זה ,לא ייעשה בו שימוש אלא לשם המטרות
המפורטות בסעיף קטן (ה).
(ח) חוקר מס ,פקיד שומה ,מנהל מע"מ ומנהל
מיסוי מקרקעין לא יעבירו מידע שקיבלו לפי סעיף
זה; ואולם –
() 1

ראה פקיד שומה ,מנהל מע"מ או

מנהל מיסוי מקרקעין כי מידע שקיבל
ממאגר המידע מעורר חשד לביצוע עבירה
לפי סעיף קטן (ה)( ,)1רשאי הוא להעבירו
לחוקר מס לשם קיומו של הליך פלילי;
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() 3

ראה חוקר מס כי מידע שקיבל

ממאגר המידע מעורר חשד לאי-דיווח על
הכנסות ,אי-דיווח על עסקאות ,ניכוי מס
תשומות או מסירת הצהרה לא נכונה
כאמור בסעיף קטן (ה)( )3עד ( ,)2רשאי הוא
להעבי רו לפקיד שומה ,למנהל מע"מ או
למנהל מיסוי מקרקעין ,לצורך שומה
כאמור בסעיף  ,122בסעיף  11לחוק מס
ערך מוסף או בסעיף  17לחוק מיסוי
מקרקעין ,או לצורך קביעת מס כאמור
בסעיף  11לחוק מס ערך מוסף ,לפי העניין.
(ט)

אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיף זה ,תוך

כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו ישמרנו
בסוד ,לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל
שימוש אלא לפי הוראות סעיף זה או לפי צו בית
משפט.
(י)

המגלה לאחר מידע שהגיע אליו לפי סעיף

זה או העושה בו שימוש ,בניגוד להוראות סעיף
קטן (ט) ,דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור
בסעיף (11א)( )2לחוק העונשין ,התשל"ז–;1911
הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחר ,בניגוד
להוראות סעיף קטן (ט) ,תוך הפרת הוראה
מההוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי סעיף זה,
דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף (11א)()3
לחוק האמור.
(יא)

() 1

שר האוצר ,בהסכמת שר המשפטים,

רשאי לקבוע כי חלפן כספים החייב בהגשת
דוח לפי סעיף קטן (א) ,יגיש את הדוח
באופן מקוון בדרך שיורה ,ובלבד שחלפן
הכספים מדווח לרשות המסים על הכנסתו
באופן מקוון ,ורשאי הוא לקבוע כי החובה
תחול לגבי חלפני כספים מסוימים ,בהתאם
למחזור העסקים שלהם.
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() 3

נקבעה חובה להגשת דוח מקוון

כאמור בפסקה ( ,)1רשאי המנהל לקבוע
הוראות ביצוע באשר לדרך הגשת הדוח,
ובלבד שהוראות לעניין הגנה על המערכות
המשמשות

לאיסוף

ולעיבוד

המידע

כהגדרתו בסעיף  1לחוק הגנת הפרטיות
אצל חלפן הכספים ולהעברת הדיווח
המקוון ייקבעו בהתייעצות עם רשם מאגרי
מידע.
() 2

נקבעה חובה להגשת דוח מקוון לפי

סעיף קטן זה ,יראו את מי שלא הגיש דוח
באופן מקוון ,לעניין ההוראות לפי פקודה
זו ,כמי שלא הגיש דוח.
(יב)

שר האוצר ,בהסכמת שר המשפטים

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
יקבע הוראות בעניינים אלה:
() 1

המועדים לדיווח לפי סעיף קטן (א),

ובלבד שחובת הדיווח לא תעלה על אחת
לרבעון;
() 3

מהם פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי

שייכללו בדיווח לפי סעיף קטן (א);
( )2מקרים שבהם יראו כמה פעולות
המבוצעות בסמיכות אצל אותו חלפן
כספים ,ויש ביניהן קשר ,כפעולה אחת
לצורך חישוב הסכום הקבוע בסעיף קטן
(א);
() 2
(א);

כללים להגשת הדוח לפי סעיף קטן

() 2

איסופו של המידע לפי סעיף זה,

שמירתו ואבטחתו ,בהתייעצות עם רשם
מאגרי מידע;
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() 1

המורשים

קביעת

לקבל

מידע

ממורשה הגישה וכללים להעברת המידע
לפי הוראות סעיפים קטנים (ה) ו(-ח);
() 1

מהו המידע שבידי רשות המסים

שמורשה גישה רשאי להצליב עם מידע על
פעולות המצדיקות בדיקה נוספת לפי סעיף
קטן (ה)(.)2
(יג)

המנהל ידווח בכתב ,מדי חצי שנה ,לוועדת

החוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:
() 1

מספר הדיווחים שהתקבלו במאגר

המידע ,לפי סוגי הפעולות המפורטות
בסעיף קטן (א);
( )3מספר העברות המידע ממאגר
המידע לגורמים הרשאים לקבל ממנו
מידע ,לפי סיווג זה :חוקר מס ,פקיד שומה,
מנהל מע"מ ומנהל מיסוי מקרקעין;
() 2

השימוש שנעשה במידע שהועבר

לחוקר מס לפי הסיווג שלהלן ,תוך הבחנה
בין מידע שהועבר ממורשה גישה על פי
בקשתו של חוקר המס ,ממורשה גישה על
פי חשד של מורשה הגישה ,ומפקיד שומה,
ממנהל מע"מ או ממנהל מיסוי מקרקעין:
(א) שיעור העברות המידע שנעשה
בו שימוש בפועל בחקירה בלבד,
ושיעור העברות המידע שהוביל
להגשת כתבי אישום ,והעונשים
שהוטלו בהליכים כאמור שהסתיימו
בהרשעה;
(ב)

מידת התרומה של השימוש

במידע לקידום ההליך הפלילי
ולחומרת הענישה ,ככל שהיתה;
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() 2

השימוש שנעשה במידע שהועבר

לפקיד שומה ,למנהל מע"מ ולמנהל מיסוי
מקרקעין לפי הסיווג שלהלן ,תוך הבחנה
בין מידע שהועבר להם ממורשה גישה על
פי בקשתם ,ממורשה גישה על פי חשד של
מורשה הגישה ומחוקר מס:
(א)

שיעור העברות המידע שנעשה

בו שימוש בפועל בשומות לפי סעיף
 ,122לפי סעיף  11לחוק מס ערך
מוסף ולפי סעיף  17לחוק מיסוי
מקרקעין,

לפי

העניין,

מספר

השו מות ,סכום השומות ,וסכומי
המס שנגבו ממי שהוצאו לגביהם
שומות כאמור;
(ב)

מידת התרומה של השימוש

במידע לגובה השומה ,ככל שהיתה;
() 2

מספר חלפני הכספים שהוטל עליהם

עיצום כספי לפי סעיף 192ב(ב) וסכומי
העיצום שהוטלו עליהם.
(יד)

רשם של נותני שירותי מטבע כמשמעותו

בסעיף  11ב לחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס–
 ,3111ידווח בכתב ,מדי חצי שנה ,לוועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת ,על מספר חלפני הכספים
הרשומים במרשם נותני שירותי המטבע
כמשמעותו בסעיף האמור ,בתחילת התקופה
האמורה ובסופה.
(טו)

סעיף זה יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום

תחילתן של תקנות לפי סעיף קטן (יב);".
() 3

בסעיף 192ב ,האמור בו יסומן "(א)" ,ואחריו יבוא:
"(ב) היה למנהל יסוד סביר להניח כי חלפן כספים לא הגיש דוח לפי
סעיף  121א ,רשאי הוא להטיל על המפר עיצום כספי בסכום של 2,111
שקלים חדשים ,בשל כל חו דש מלא של פיגור בהגשת הדוח; הוראה זו
תחול בתקופת תוקפו של סעיף 121א".
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סימן ו' :חוקים נוספים
תיקון חוק לתיקון .29
פקודת מס הכנסה

13

בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)171התשע"ב– , 3111בסעיף ,3
הסיפה החל במילה "ואשר" – תימחק.

(מס' )171
תיקון חוק

.21

בחוק המדיניות הכלכלית לשנים  3111ו( 3113-תיקוני חקיקה) ,התשע"א–

המדיניות הכלכלית

14

 , 3111בסעיף (27ב) ,במקום "בשנות המס  3112ו "3112-יבוא "בשנת המס

לשנים  3111ו3113-

."3112

(תיקוני חקיקה)
[מס' ]2
תיקון חוק לעידוד .21

בחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט–1929

השקעות הון
[מס' ]11

השקעות הון) –

חוק לעידוד
השקעות הון –
תחילה ותחולה

.23

15

(בפרק זה– חוק לעידוד

() 1

בסעיף (21ב)(()3א) ,במקום " "12%יבוא ";"31%

() 3

בסעיף 21ב(ג)( ,)1במקום " "12%יבוא ";"31%

() 2

בסעיף 21טז–
(א)

בפסקה ( ,)1במקום " "1%יבוא ";"9%

(ב)

בפסקה ( ,)3במקום " "13%יבוא ";"11%

() 2

בסעיף 21יח ,במקום " "12%יבוא ";"31%

() 2

פרק שביעי  – 3בטל.

(א)

תחילתם של סעיפים (21ב)(()3א)21 ,ב(ג)(21 ,)1טז ו21-יח ,לחוק

לעידוד השקעות הון ,כנוסחם בסעיף  )1(21עד ( )2לחוק זה ,ביום כ"ט בטבת
התשע"ד ( 1בינואר .)3112
(ב) סעיף (21ב)(() 3א) לחוק לעידוד השקעות הון ,כנוסחו בסעיף )1(21
לחוק זה ,יחול לגבי דיבידנד שיחולק ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר
 )3112ואילך ,מהכנסה של חברה כמפורט להלן:

 13ס"ח התשע"ב ,עמ' .32
 14ס"ח התשע"א ,עמ'  ;127התשע"ב ,עמ' .121
 15ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;322התשע"ג ,עמ' .112
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( )1חברה שהיא בעלת מפעל מאושר שהוא מפעל תיירותי כהגדרתו
בסעיף 21א לחוק לעידוד השקעות הון ,שקיבלה מענק בשל הקמת
מפעל לראשונה או בשל הרחבה קודמת שלו ,והתכנית להקמת המפעל
או התכנית להרחבה הקודמת שלו אושרה בידי המנהלה ביום כ"ט
בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )3112ואילך;
()3

חברה שהיא בעלת מפעל חקלאי מאושר ,כהגדרתו בחוק לעידוד

השקעות הון בחקלאות ,התשמ"א–1971

16

– לגבי הכנסתה שהושגה

בתקופת ההטבות כמשמעותה בסעיפים  22או 22א לחוק האמור
שתחילתה בתכנית שאושרה ,כאמור בסעיף  17לאותו חוק ,ביום כ"ט
בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )3112ואילך.
סעיף 21ב(ג)( )1לחוק לעידוד השקעות הון ,כנוסחו בסעיף  )3(21לחוק
(ג)
זה ,יחול לגבי דיבידנד שיחולק החל ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר
 ,) 3112מהכנסה של חברה מוטבת שהיא בעלת מפעל מוטב כהגדרתם בסעיף
 21לחוק האמור ,שהושגה בתקופת ההטבות שתחילתה בשנת בחירה,
כמשמעותה בסעיף 21ד לאותו חוק ,שהיא שנת המס  3112ואילך.
(ד)

סעיפים 21טז ו 21-יח לחוק עידוד השקעות הון ,כנוסחם בסעיף )2(21

ו ) 2(-לחוק זה ,יחולו לגבי הכנסה שהופקה או נצמחה ,ודיבידנד שיחולק ,לפי
העניין ,ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )3112ואילך.
תיקון חוק עידוד
התעשייה (מסים)

.22

"חברה תעשייתית" ,אחרי "תושבת ישראל" יבוא "שהתאגדה בישראל"

[מס' ]12

תיקון חוק אזור

17

בחוק עידוד התעשייה (מסים) ,התשכ"ט– , 1919בסעיף  ,)3(1בהגדרה
ואחרי "שבבעלותה" יבוא "הנמצא בישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 2א
לפקודה".

.22

18

בחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) ,התשמ"ה–– 1972

סחר חופשי באילת
(פטורים והנחות
ממסים)
[מס' ]1

 16ס"ח התשמ"א ,עמ' .991
 17ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;323התשנ"ה ,עמ' 2
 18ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;312התשע"ב ,עמ' .22
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( )1בסעיף ( 2ב) ,אחרי "בשיעור אפס" יבוא "ובלבד שלא תוצג ,לגבי אותם
טובין ,חשבונית על מס בשיעור אפס ,בכניסה לאילת ,בלי שהטובין נושא
החשבונית נמצאים עם מציג החשבונית";
() 3

אחרי סעיף  7יבוא:

"איסור הוצאת

7א.

טובין

טובין שהוחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס
לפי סעיף (2ב) ,לא יועברו מאזור אילת למקום
אחר בישראל בידי עוסק שקיבל את ההטבה
כאמור ,אלא אם כן בידו מסמך המעיד על ביטול
העסקה בהתאם להוראות לפי חוק זה;".

() 2

לפני פרק ה' יבוא:
"פרק ד' :0עונשין

הצגת חשבונית מס 12א .עוסק או מוביל מטעמו שהציג חשבונית על מס
בשיעור אפס בכניסה לאילת בלי שהיו עמו הטובין
בלי הטובין
נושא החשבונית ,בניגוד להוראות סעיף (2ב) ,דינו
– מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף (11א)()3
לחוק העונשין ,התשל"ז–( 1911בפרק זה – חוק
העונשין).
הוצאת טובין
מאילת

12ב .עוסק או מוביל מטעמו שהעביר טובין שהוחל
עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס ,מאזור אילת
למקום אחר בישראל ,בלי שבידו מסמך המעיד על
ביטול העסקה ,בניגוד להוראות סעיף 7א ,דינו –
מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף (11א)( )3לחוק
העונשין".

תיקון חוק קיזוז

.22

19

בחוק קיזוז מסים ,התש"ם– , 1971בסעיף – 3

מסים

 19ס"ח התש"ם ,עמ' .21

() 1

הרישה עד המילים "על סכום החוב" תסומן "(א)";

() 3

הסיפה החל במילים "רשות מס רשאית" תסומן "(ב)";

() 2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
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"(ג)

זכות הקיזוז לפי סעיף קטן (א) תהא קודמת לעיקול שהוטל,

ובלבד שלא נתפסו בשלו כספים בטרם התקיימו התנאים הקבועים
באותו סעיף קטן ,והכול אף אם טרם ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן
(ב); הוטל עיקול כאמור תינתן ההודעה האמורה בהקדם האפשרי
לאחר מכן".
פרק ח' :ביטוח לאומי
תיקון חוק הביטוח .21
הלאומי

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה–1992

20

(בפרק זה – חוק

הביטוח הלאומי) –

[מס' ]121
() 1

בסעיף  ,1בהגדרה "הסכום הבסיסי" –
(א)

בפסקה ( ,)3הקטע החל במילים "למעט קצבה" ועד המילים

"של ההורה" – יימחק ,ובמקום " 122שקלים חדשים" יבוא "121
שקלים חדשים";
(ב)

פסקה (3א) – תימחק;

(ג)

בסיפה החל במילים "הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן" –
() 1

בפסקה ( ,)3הקטע החל במילים "בעד הילד" ועד המילים

"של ההורה" – יימחק;
() 3

בפסקה ( ,)2הקטע החל במילים "בעד הילד" ועד המילים

"של ההורה" – יימחק ,ובמקום "משנת  "3112יבוא "משנת
;"3112
() 3

בסעיף  ,11בסופו יבוא "למעט הורה מבוטח שיש לו הכנסה החייבת

במס נוסף כמשמעותה בסעיף 131ב לפקודת מס הכנסה";
() 2

בסעיף – 17
(א)

בסעיף קטן (ב) ,במקום פסקאות ( )1ו )3(-יבוא:
"( )1לגבי ילד כאמור שהוא הילד השלישי במניין ילדיו של
ההורה – סכום השווה לסכום הבסיסי הקבוע בפסקה ()3
ברישה שבהגדרה "הסכום הבסיסי" כשהוא מוכפל ב;1.32-

 20ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;311התשע"ג ,עמ' ...
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( )3לגבי ילד כאמור שהוא הילד הרביעי במניין ילדיו של
ההורה – סכום השווה לסכום הבסיסי הקבוע בפסקה ()3
ברישה שבהגדרה "הסכום הבסיסי" כשהוא מוכפל ב;3.2-
() 2

לגבי ילד כאמור שהוא הילד החמישי ואילך במניין ילדיו

של ההורה – סכום השווה לסכום הבסיסי הקבוע בפסקה ()3
ברישה שבהגדרה הסכום הבסיסי כשהוא מוכפל ב;".3.22-
(ב )
() 2

סעיפים קטנים (ד) עד (יא) – בטלים;

בסעיף  ,237אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א)1( )1

מבטח ידווח למוסד על כך שהוא או צד שלישי שהוא

מבוטח שלו ניכו או רשאים היו לנכות סכום כלשהו מהפיצויים
שהוא או צד שלישי שהוא מבוטח שלו חייבים לשלם לזכאי ,בין
לפי הסכם ביניהם ובין לפי פסק דין ,בשל גמלה ששילם או
שעתיד לשלם המוסד לפי חוק זה ,ואשר המוסד רשאי היה
לתבוע מהמבטח או מהצד השלישי לפי סעיף קטן (א); בסעיף
קטן זה" ,מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים
21

פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א–. 1971
( )3דיווח כאמור בפסקה ( )1יישלח בדואר רשום בתוך
שישים ימים מיום כריתת ההסכם ,מיום מתן פסק הדין או
מיום ביצוע הניכוי ,לפי המוקדם ,ובו יפרט המבטח את שם
הזכאי ומספר הזהות שלו ,את הסכום ששילם או שהוא עתיד
לשלם לפי ההסכם או לפי פסק הדין ,את מועד כריתת ההסכם,
מתן פסק הדין או ביצוע הניכוי ,ולפי איזה חיקוק מאלה
המנויים בסעיף קטן (א) חלה חובת הפיצוי ,ואם נוהל הליך
משפטי ,יציין את מספרו; השר ,בהסכמת שר האוצר ובאישור
ועדת העבודה והרווחה ,רשאי לקבוע דרכים נוספות למסירת
הדיווח ומסמכים או פרטים נוספים שיצורפו לדיווח ,ולהאריך
את התקופה למסירתו.
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() 2

על אף האמור בכל דין ,לא דיווח מבטח כאמור בסעיף

קטן זה ,תחל תקופת ההתיישנות של תביעת המוסד לפי סעיף
קטן (א) נגד המבטח או צד שלישי שהוא מבוטח שלו ביום
קבלת הדיווח או ביום שבו נודע למוסד על ההליכים בין הזכאי
למבטח או לצד השלישי ,לפי המוקדם ,ובלבד שלא תוגש
תביעה כאמור אם חלפו  12שנים מיום המקרה שחייב את
המוסד לשלם את הגמלה.
() 2

על אף הוראות סעיף (297ב) ,אי-מסירת דיווח לפי סעיף

קטן זה לא יהיה עבירה פלילית;".
() 2

סעיף 272ב – בטל;

() 1

בלוח ב' ,בטור שכותרתו "שיעור" ,בפרט  ,)2(3במקום " "311%יבוא

."111.2%
חוק הביטוח
הלאומי – הוראת

.21

בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד ( 21בדצמבר )3112
(בסעיף זה – תקופת הוראת השעה) יקראו את לוח ב' לחוק הביטוח הלאומי,

שעה ותחולה לעניין

כך שבטור שכותרתו "שיעור" ,בפרט  ,)2(3במקום " "311%יבוא ";"%111

לוח ב'

לוח ב' לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף זה יחול על הקצבות אוצר
המדינה המשתלמות בעד תקופת הוראת השעה.

חוק הביטוח
הלאומי – תחילה

.27

(א)

סעיף  1לחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחו בסעיף  )1(21לחוק זה ,יחול

לעניין קצבת ילדים המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.

ותחולה
(ב)

תחילתו של סעיף  11לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף  )3(21לחוק

זה ,ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ,)3112והוא יחול על הורה מבוטח
הזכא י לקצבת ילדים המשתלמת בעד היום האמור ואילך.
סעיף  17לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף  )2(21לחוק זה ,יחול על
(ג)
קצבת ילדים המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.
(ד)

תחילתו של סעיף (237א ) 1לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף )2(21

לחוק זה ,ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ,)3112והוא יחול על ביצוע
ניכוי ,או על ניכוי שמבטח או צד שלישי מבוטח היו רשאים לנכות כאמור
באותו סעיף ,מאותו מועד ואילך.
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(ה) תחילתו של לוח ב' לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף  )1(21לחוק
זה ,ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )3112והוא יחול על הקצבות אוצר
המדינה המשתלמות בעד היום האמור ואילך.
-------------------פרק י' :תחילה
תחילה

.12

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה באב התשע"ג ( 1באוגוסט ( )3112בחוק זה –
יום התחילה) ,אלא אם כן נקבע בו אחרת.
בנימין נתניהו

יאיר לפיד

ראש הממשלה

שר האוצר

שמעון פרס

יולי יואל אדלשטיין

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת

