תקנות מס הכנסה (פחת) (הוראת שעה) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  21ו– 243לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תוספת ב'

.1

בחירת הדין החל

.2

מי שזכאי לפחת לפי תקנה  1לתקנות אלה וכן לפחת לפי דין אחר ובכלל זה לפי
התקנות העיקריות ,זכאי לבחור את הדין החל עליו ,ובלבד שלא יהיה זכאי לפחת
בשיעור העולה על .100%

תחולה ותוקף

.3

(א) פרט )2(IIIו בתוספת ב' לתקנות העיקריות ,כנוסחו בתקנה ()1(1ב) לתקנות
אלה ,יחול לגבי מיתקן שנרכש ושהחל לפעול בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט
( 1בינואר ( ,)2019להלן  -המועד הקובע) עד יום ז' בטבת התשפ"ג ( 31בדצמבר .)2022

בתקנות מס הכנסה (פחת)( 21941 ,להלן  -התקנות העיקריות) ,בתוספת ב' ,בפרט - III
( )1בפסקה (- )2
(א) ברישה ,במקום "המנויים לקמן ":יבוא "המנויים דלקמן ,וכן לגבי מכונות
וציוד ,הכול כמפורט להלן;":
(ב) אחרי פסקת משנה ה' יבוא:
"ו .מיתקן המשמש לערבול תערובת מתנול ובנזין והתערובת כאמור
הותרה לשמש כדלק ברכב מנועי ,ולא משמש לכל צורך אחר ,ובלבד
שאחוז המתנול בתערובת עולה על ;20%-14%
ז .מכונה או ציוד המשמשים לתדלוק כלי רכב בגז טבעי בלבד ,בתחנה
לתדלוק כלי רכב בגז טבעי שקיבלה אישור תקינות לפי פרק ב' 1לחוק הגז
(בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט ,31989-ומבנה הנדרש לצורך קבלת אישור
כאמור ;";20 -
( )2בפסקה ()3יא ,בסופה יבוא:
"( )Xרכב מסוג  M2או  ,M3שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס
ציבורי ,כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה ,שצוין ברישיון הרכב שלו
בסוג דלק " -חשמל" ;33⅓ -
( )XIרכב שצוין ברישיון הרכב שלו בסוג דלק " -גט"ד" ,שהוא אחד מאלה:
( )1רכב מסוג  M2או  ,M3שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס פרטי או
אוטובוס ציבורי ,כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה ;25 -
( )2רכב שסיווגו  N2או  ,N3כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה ;25 -
( )XIIרכב הוראת נהיגה מן הסוג המפורט בתקנה (225א)( )2לתקנות התעבורה,
למי שהוא בעל רישיון לבית ספר לנהיגת רכב מנועי או להוראת נהיגה
כמשמעותו בסעיפים  15ו– 16לפקודת התעבורה;33⅓ - 4
( )XIIIרכב מסוג  ,Mשסיווג המשנה שלו הוא מונית ,כאמור בתקנה 271א(ד)
לתקנות התעבורה ".33⅓ -
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ע"ר  ,1941תוס'  ,2עמ'  ;1261ק"ת התשע"ג ,עמ' .1554
ס"ח התשמ"ט ,עמ'  ;108התשע"ו ,עמ' .61
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
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(ב) פרט )2(IIIז בתוספת ב' לתקנות העיקריות ,כנוסחו בתקנה  )7()1(1לתקנות אלה,
יחול לגבי מכונה או ציוד ,או מבנה שנרכשו והחלו לפעול בתקופה שמהמועד הקובע
עד יום כ"א בטבת התשפ"ז ( 31בדצמבר .)2026
(ג) פרט )3(IIIיא( ,)Xבתוספת ב' לתקנות העיקריות ,כנוסחו בתקנה  )2(1לתקנות
אלה ,יחול לגבי רכב שנרשם לראשונה בתקופה שמהמועד הקובע ,עד יום ז' בטבת
התשפ"ג ( 31בדצמבר .)2022
(ד) פרט )3(IIIיא( ,)XIבתוספת ב' לתקנות העיקריות ,כנוסחו בתקנה  )2(1לתקנות
אלה ,יחול לגבי רכב שנרשם לראשונה בתקופה שמהמועד הקובע עד יום י"ט בטבת
התשפ"ד ( 31בדצמבר .)2023
(ה) שיעור הפחת לפי פרט )3(IIIיא( )XIIבתוספת ב' לתקנות העיקריות ,כנוסחו
בתקנה  )2(1לתקנות אלה ,יחול בתביעה לניכוי בעד פחת בשנות המס  2019עד .2022
(ו) שיעור הפחת לפי פרט )3(IIIיא( )XIIIבתוספת ב' לתקנות העיקריות ,כנוסחו
בתקנה  )2(1לתקנות אלה ,יחול בתביעה לניכוי בעד פחת בשנות המס  2019עד .2021
כ"ז באב התשע"ח ( 8באוגוסט )2018
(חמ )3-597

משה כחלון
שר האוצר

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (תיקון) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,11968-ולפי סעיף 130א
לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד ,21994-בהתייעצות עם הרשות ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

.1

בתקנה  2לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשמ"ט( 31989-להלן  -התקנות תיקון תקנה 2

העיקריות) -
( )1בתקנת משנה (ו ,)1()1במקום "ד'" יבוא "ג'";
( )2אחרי תקנת משנה (יא) יבוא:
"(יב) על אף האמור בתקנת משנה (ו) ,מנהל קרן שבניהולו פחות מעשר קרנות,
וששווי נכסיהן הכולל אינו עולה על  100,000,000שקלים חדשים ישלם בעד
כל קרן שבניהולו ששווי נכסיה אינו עולה על  10,000,000שקלים חדשים ,אגרה
בגובה  70%מהסכום הקבוע בתוספת השנייה; התקשר מנהל קרן עם תאגיד
מורשה ,שאינו חברה השולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור,
לשם ניהול תיק ההשקעות של קרנות בניהולו ,יראו לעניין גובה האגרה שישלם
מנהל הקרן בעדן את התאגיד כאילו היה מנהל הקרן של אותן קרנות".

.2
1
2
3

במקום התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:

החלפת התוספת
השנייה

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשמ"ד ,עמ' .165
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;308התשנ"ט ,עמ' .151
ק"ת התשמ"ט ,עמ'  ;782התשע"א ,עמ' .295
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