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תקנות מס הכנסה )מועד לתשלום ניכויים ומסים( )תיקון(, התשע"ח-2017
אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   166 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 

מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )מועד לתשלום ניכויים ומסים(, התש"ן-21989  )להלן  - התקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1 - 

)1( לפני ההגדרה "תקנות ניכויים" יבוא:

""התקופה הקובעת" - תקופה של שנים עשר חודשים רצופים המתחילה ב–1 
בספטמבר של שנת המס שחלפה;";

)2( במקום ההגדרה "תקנות הניכויים" יבוא:

""תקנות הניכויים" -

)1( כל תקנות מס הכנסה שהותקנו מכוח סעיפים 164 ו–166;

)2( תקנות מס הכנסה )תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות(, התשל"ב-31972;

)3( תקנות מס ערך מוסף )מוסדות כספיים ומלכ"רים(, התשל"ו-41976."

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  .2
בתקנה 2 לתקנות העיקריות במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

")א( על אף האמור בתקנות הניכויים, רשאי המנהל לאשר -

המס  סכום  עלה  לא  הקובעת  שבתקופה  אדם,  בני  לסוגי  או  לאדם   )1(
המס  סכום  בתוספת  הניכויים,  תקנות  לפי  ולשלם  לנכות  עליהם  שהיה 
שעליו הורה פקיד המס בהעדר דוח, והיה ידוע בתקופה הקובעת, על מאה 
אלף שקלים חדשים, לדחות את הדיווח שהיה עליהם להגיש ואת המסים 

שהיה עליהם לשלם בחודש זוגי, לחודש שלאחריו;

)2(  לאדם או לסוגי בני אדם, שבתקופה הקובעת סכום המס שהיה עליהם 
לנכות ולשלם לפי תקנות הניכויים, בתוספת סכום המס שעליו הורה פקיד 
המס בהעדר דוח, והיה ידוע בתקופה הקובעת הוא אפס שקלים חדשים, 
יולי,  לחודש  יוני  עד  ינואר  חודשים  בעד  והתשלום  הדיווח  את  לדחות 

ובעד חודשים יולי עד דצמבר לחודש ינואר של השנה העוקבת; 

תקנות  לפי  ולשלם  לדווח  חייבים  שהיו  אדם,  בני  לסוגי  או  לאדם   )3(
שהיה  והתשלום  הדיווח  את  לדחות  המס,  בשנת  לראשונה  הניכויים? 
לפקיד  הודיע  כן  אם  אלא  שלאחריו,  לחודש  זוגי,  בחודש  להגיש  עליהם 
על  יעלה  ולשלם  לנכות  עליהם  שיהיה  המשוער  המס  סכום  כי  השומה 

הסכום האמור בפסקה )1(;";

בסעיף קטן )ב(, במקום "הנציב" יבוא "המנהל".  )2(

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .3
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2202(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 2

תחולת התיקון 
לתקנות

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התש"ן, עמ' 108; התשנ"ה, עמ' 408.

3 ק"ת התשל"ב, עמ' 1448; התשנ"ח, עמ' 597.

4 ק"ת התשל"ו, עמ' 1950; התשמ"ו, עמ' 1347.

תיקון תקנה 1
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תקנות מס הכנסה )ניכוי מעמלת ביטוח( )תיקון(, התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

"15" במקום   ,4 בתקנה  התשכ"ד-21964,  ביטוח(,  מעמלת  )ניכוי  הכנסה  מס  בתקנות   .1 
יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-571(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )ניכוי מסוגי שכר מסוימים( )תיקון(, התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

במקום   ,5 בתקנה  התשכ"ז-21967,  מסוימים(,  שכר  מסוגי  )ניכוי  הכנסה  מס  בתקנות   .1
"15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-468-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשכ"ז, עמ' 2040; התשס"ה, עמ' 54.

תקנות מס הכנסה )תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות(, התשע"ח-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיפים   181ב ו–243 לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני 

מתקין תקנות אלה:

התשל"ב-21972, עודפות(,  הוצאות  בשל  מקדמה  )תשלום  הכנסה  מס  בתקנות   .1 
בתקנה 1)א(, במקום "15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-1396(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 4

תחילה ותחולה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6; עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 926; התשס"ד, עמ' 725.

תיקון תקנה 5

תחילה ותחולה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשל"ב, עמ' 1448; התשנ"ח, עמ' 597.

תיקון תקנה 1

תחילה ותחולה
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תקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת 
נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית( )תיקון(, 

התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה: 

בתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך,  במכירת   .1
"15" במקום   ,12 בתקנה  התשס"ג-22002,  עתידית(,  בעסקה  או  נאמנות  בקרן   יחידה 

יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2373-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  164, 166 ו–243 לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(, התשנ"ג-21993 )להלן  - התקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 11, בכל מקום, במקום "15" יבוא "16".

בתקנה 12)א()2( לתקנות העיקריות, במקום "15" יבוא "16".  .2
תחילת של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, והן יחולו על דוחות   .3

שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-444-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 408; התשע"ג, עמ' 660.

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת 
חקלאית( )תיקון(, התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 12

תחילה ותחולה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 374; התשע"ד, עמ' 579.

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 12

תחילה ותחולה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.
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חקלאית(,  תוצרת  או  חקלאית  עבודה  בעד  מתשלומים  )ניכוי  הכנסה  מס  בתקנות   .1
התשל"ט-21979, בתקנה 5,  במקום "15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-991(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, 
עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה( )תיקון(, התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - הכנסה1 )להלן  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

עבודות  מתכת,  עבודות  הלבשה,  עבודות  בעד  מתשלומים  )ניכוי  הכנסה  מס  בתקנות   .1
חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה(, התשל"ד-21973, בתקנה 4, במקום "15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-1309-ת2(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשל"ד, עמ' 425; התשס"ד, עמ' 54.

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות 
נושאת פרסים( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו–243 לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני 
מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים(,   .1
התשס"ג-22003, בתקנה 4, במקום "15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-3306-ת2(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 5

תחילה ותחולה

2 ק"ת התשל"ט, עמ' 1759; התשס"ד, עמ' 728.

תיקון תקנה 4

תחילה ותחולה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 836; התשע"ז, עמ' 482.

תיקון תקנה 4

תחילה ותחולה
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תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלום דמי שכירות( )תיקון(, התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלום דמי שכירות(, התשנ"ח-21998, בתקנה 5, במקום   .1
"15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

ל' בכסלו התשע"ח )18 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2823-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )ניכוי משכר סופרים( )תיקון(, התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

"15" במקום   ,4 בתקנה  התשכ"ד-21964,  סופרים(,  משכר  )ניכוי  הכנסה  מס  בתקנות   .1 
יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-595(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

התשס"ו-22005  מסוימים(,  ומרווחים  מדיבידנד  מריבית,  )ניכוי  הכנסה  מס  בתקנות   .1
)להלן  - התקנות העיקריות(, במקום תקנה 13 יבוא:

13. חייב ישלם לפקיד השומה, עד היום ה–16 בכל חודש, את "תשלום המס שנוכה
סכום המס שניכה לפי תקנות אלה, בחודש הקודם."

תיקון תקנה 5

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 379; התשס"ד, עמ' 729.

תחילה ותחולה

תיקון תקנה 4

תחילה ותחולה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 927; ק"ת התשס"ד, עמ' 724.

תיקון תקנה 13

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 287; התשע"ב, עמ' 600.
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בתקנה 14 לתקנות העיקריות -  .2
בתקנת משנה )א(, במקום "15" יבוא "16";  )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום "13 )ב(" יבוא "13" והסיפה המתחילה  במילים "ואולם   )2(
לגבי זכאי" - תימחק;

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )3(

")ג( חייב שהוא מוסד כספי יגיש לפקיד השומה דוח לגבי זכאי הכלול ברשימה 
כאמור בתקנה 12)ב(, מדי שלושה ימים לפי טופס 0804/א."

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .3
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-3571(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד עבודות בנייה והובלה( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - הכנסה1 )להלן  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד עבודות בנייה והובלה(, התשל"ד-21973,   .1
בתקנה 5, במקום "15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-1279-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

התשל"ז-21977,  נכסים(,  או  שירותים  בעד  מתשלומים  )ניכוי  הכנסה  מס  בתקנות   .1
בתקנה 4, במקום "15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

ל' בכסלו התשע"ח )18 בדצמבר 2017(
)חמ 3-468-ת7(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תחילה ותחולה

תיקון תקנה 14

תחילה ותחולה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשל"ד, עמ' 422; התשס"ד, עמ' 728.

תיקון תקנה 5

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשל"ז, עמ' 1385; התשס"ד, עמ' 727.

תיקון תקנה 4

תחילה ותחולה
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תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד 
שירות במילואים( )תיקון(, התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות   .1
במילואים(, התשל"ט-21979, בתקנה 4, במקום "15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

ל' בכסלו התשע"ח )18 בדצמבר 2017(
)חמ 3-915(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר 
ביהלומים( )תיקון(, התשע"ח-2017

אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  ו–243   164 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

ביהלומים(,  מסחר  או  יהלומים  עיבוד  בעד  מתשלומים  )ניכוי  הכנסה  מס  בתקנות   .1
התשנ"ג-21992, בתקנה 7, במקום "15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ו בכסלו התשע"ח )14 בדצמבר 2017(
)חמ 3-468-ת8(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו–243 לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, 
אני מתקין תקנות אלה:

התשנ"ח-21997,   השתלמות(,  מקרן  ששולמו  מסכומים  )ניכוי  הכנסה  מס  בתקנות   .1
בתקנה 4)א(, במקום "15" יבוא "16".

על  יחולו  והן   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה.

כ"ד בכסלו התשע"ח )12 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2734-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 4

תחילה ותחולה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשל"ט, עמ' 1001; התשמ"ט, עמ' 220.

תיקון תקנה 7

תחילה ותחולה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 70; התשס"ד, עמ' 725.

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 724.

2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 74; התשע"ב, עמ' 660.

תיקון תקנה 4

תחילה ותחולה


