) (3בסעיף )147א() ,(2במקום "או  217עד  "220יבוא " 217עד  220או לפי סעיפים
)117ב() ,(1או ) (3עד ))117 ,(8ב (2או 117א לחוק מס ערך מוסף" ואחרי "סעיף  "221יבוא
"או לפי סעיף  121לחוק מס ערך מוסף";
) (4בסעיף )180ב() ,(2במקום "יעלה ב– 40%לפחות על" יבוא "יעלה ב– 20%לפחות או
ב– 500,000שקלים חדשים לפחות ,לפי הנמוך מביניהם ,על".
) .21א( על אף הוראות סעיף )3ב() (1לפקודת מס הכנסה )בסעיף זה  -הפקודה( ,בשנת
המס  2007יהא פטור ממס סיווגו כהון עצמי של  0.17%מהסכום בסיכון הקיים למבטח
ישראלי ,אשר היה רשום כעתודה לסיכונים מיוחדים בדוח לשנת המס  2006שהגיש
המבטח לפי סעיף  131לפקודה.
)ב( יתרת סכום העתודה לסיכונים מיוחדים תסווג כהון עצמי בשנות המס  2007עד
 ,2010בחלקים שווים ,והסכום המחולק ימוסה בכל אחת מהשנים האמורות בהתאם
להוראות סעיף )3ב() (1לפקודה.

המס החל
על סיווג של
עתודה לסיכונים
מיוחדים כהון
עצמי  -הוראת
שעה

)ג( בסעיף זה -
"הסכום בסיכון"  -סכום שהמפקח על הביטוח אישר למבטח ישראלי כסכום בסיכון;
"המפקח על הביטוח"  -כמשמעותו בסעיף  2לחוק הפיקוח על הביטוח;
"חוק הפיקוח על הביטוח"  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א-
;241981
"מבטח ישראלי"  -מי שקיבל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף )15א() (1לחוק הפיקוח
על הביטוח.
 .22סעיף )28ב( לפקודת מס הכנסה ,כנוסחו בסעיף  (1)20לחוק זה ,יחול על הפסד מעסק או
ממשלח יד שנוצר בשנת המס  2007ואילך.

פקודת מס
הכנסה  -תחולה

 .23בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(147התשס"ה ,252005-בסעיף  ,78בכל מקום,
במקום "י' בטבת התשס"ז ) 31בדצמבר  "(2006יבוא "כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר
."(2007

תיקון חוק
לתיקון פקודת
מס הכנסה )מס'
 - (147מס' 2

 .24בחוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים( )הוראת שעה(,
התש"ן- 261990-

תיקון חוק מס
הכנסה )פטור
ממס על הכנסה
מהשכרת דירת
מגורים( )הוראת
שעה(  -מס' 12

) (1בשם החוק ,המילים ")הוראת שעה("  -יימחקו;
) (2בסעיף )2א( ,במקום הקטע החל במילים "בסכום כולל" עד המילים ")להלן -
התקרה(" יבוא "בסכום כולל העולה על  4,200שקלים חדשים )להלן  -התקרה(";
) (3בסעיף  ,7הסיפה החל במילים "וסיומה ביום"  -תימחק.
 .25בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנות הכספים  2003ו– ,(2004התשס"ג ,272003-בסעיף )45א( ,במקום ""8%
יבוא " "10%והסיפה החל במילים "ואולם בשנת המס  - "2006תימחק.

__________
24
25
26
27

ס"ח התשמ"א ,עמ' .208
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;766התשס"ו ,עמ' .307
ס"ח התש"ן ,עמ'  ;148התשס"ד ,עמ' .447
ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;386התשס"ז ,עמ' .58

ספר החוקים  ,2077כ"א בטבת התשס"ז11.1.2007 ,

תיקון חוק
התכנית
להבראת כלכלת
ישראל )תיקוני
חקיקה להשגת
יעדי התקציב
והמדיניות
הכלכלית לשנות
הכספים 2003
ו– - (2004מס' 12
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