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תקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת 
הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון(, התשמ"ח-21988 )להלן  -   .1
התקנות העיקריות(, בהגדרה "הכנסה מנייר ערך", בפסקה )2(, במקום "הסכום הקבוע 

בסעיף 121ב לפקודה" יבוא "הסכום הקבוע בתוספת ו'".

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .2
")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על תושב 

חוץ אם הוא חייב במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה."

אחרי תקנה 5א יבוא:  .3
"סייג לפטור למי 

שחייב בדוחות 
נוספים

דין  מהגשת  הפטור  יחול   ,5 עד   2 בתקנות  האמור  אף  על  5ב. 
וחשבון על מי שחייב בדיווח לפי סעיפים 131)א()1( עד )5( 

לפקודה בלבד."

אחרי תוספת ה' לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"תוספת ו'
)הכנסה ממכירת ניירות ערך(

הסכום בשקלים חדשיםשנת המס

2017"2,500,000

תקנות אלה יחולו לגבי דוח שיש להגישו בשל שנת המס 2017 ואילך.  .5
מי שהיתה לו הכנסה ממכירת ניירות ערך בשנת המס 2016 שסכומה עלה על הסכום   .6
לתקנות  ו'  בתוספת  הקבוע  מהסכום  נמוך  היה  אך  לפקודה  121ב  בסעיף  הקבוע 
מלהגיש  פטור  היה  זו  הכנסה  ואלמלא  אלה,  לתקנות   4 בתקנה  כנוסחה  העיקריות 
דין וחשבון לשנת המס 2016, לא יהיה חייב בהגשת דין וחשבון לשנת המס 2017 לפי 

הוראות תקנה 3)א()5( לתקנות העיקריות.

ח' בשבט התשע"ח )24 בינואר 2018(
)חמ 3-720-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
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תקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
ושיעוריהם המרביים( )תיקון(, התשע"ח-2018

בנאמנות,  משותפות  השקעות  לחוק  ו–131)א(  62)ב(   ,59 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה: 

הוספת תוספת ו'

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

2  ק"ת התשמ"ח, עמ' 580; התשע"ד, עמ' 1585.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 5

הוספת תקנה 5ב

תחולה

הוראת מעבר

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשנ"ט, עמ' 152.  1


