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בסעיף 24(2) לחוק העיקרי, המתקן את סעיף 131 לפקודת מס הכנסה 2, בסעיף קטן (ב2) 8.תיקון סעיף 24
המובא בו, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) על אף האמור בפסקה (1) רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, 
לקבוע סוגי יחידים שיהיו פטורים מחובת הגשת דוח עצמאי מקוון, בהתאם לקריטריונים 
של מצב כלכלי, גובה הכנסות ומצב בריאותי, וכן מנימוקים מיוחדים אחרים, שייקבעו 
בתקנות, ובלבד שפטור כאמור לא יחול על יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק 
להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה 

שלילי), התשס"ח-2007." 

בסעיף 26 לחוק העיקרי -  9. תיקון סעיף 26 

(ג), במקום הסיפה החל במילים "שהוא תושב אזור שילוב" יבוא  (1) בסעיף קטן 
"שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-

1965 3 (להלן - חוק מרשם האוכלוסין), ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק 
המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 4 (להלן - חוק 

המדיניות הכלכלית), לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה";  

(2) בסעיף קטן (ד) -  

(א) בפסקה (1), אחרי "בסעיף 7(א)" יבוא "בפסקה (1), במקום "30 בספטמבר" 
יבוא "31 בדצמבר""; 

(ב) במקום פסקה (2) יבוא:  

"(2) בסעיף 12, פסקה (1) - תימחק, בפסקה (2), במקום "עד יום 30 ביוני" 
יבוא "עד יום 31 באוגוסט" ואחרי פסקה (3) יבוא:  

"(3א) הוגשה התביעה עד יום 31 בדצמבר בשנת המס העוקבת, 
ישולם המענק בתשלום אחד, ב–15 באפריל בשנת המס שלאחר 

שנת המס העוקבת.""  

בסעיף 27(ב) לחוק העיקרי, במקום "שהוא תושב אזור שילוב" יבוא "שכתובת מגוריו, 10.תיקון סעיף 27 
לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, ביישוב שאזור בו נקבע לפי 

סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה". 

תיקון חוק לתיקון 
פקודת מס הכנסה 
(מס' 147) - מס' 6

בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005  5, בסעיף 76, בסעיף קטן (ד), 11.
בסעיף 121(ב)(1) לפקודה המובא בו, ברישה, במקום "בסעיף קטן (א)(1)" יבוא "בסעיף 

קטן (א)(1) ו–(2)".  

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ן בר–או ני  ו ר               
                    שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה  דלי                  
                      יושבת ראש הכנסת
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בסעיף 24(2) לחוק העיקרי, המתקן את סעיף 131 לפקודת מס הכנסה 2, בסעיף קטן (ב2) 8.
המובא בו, אחרי פסקה (3) יבוא:

תיקון סעיף 24

"(4) על אף האמור בפסקה (1) רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, 
לקבוע סוגי יחידים שיהיו פטורים מחובת הגשת דוח עצמאי מקוון, בהתאם לקריטריונים 
של מצב כלכלי, גובה הכנסות ומצב בריאותי, וכן מנימוקים מיוחדים אחרים, שייקבעו 
בתקנות, ובלבד שפטור כאמור לא יחול על יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק 
להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה 

שלילי), התשס"ח-2007." 

תיקון סעיף 26 בסעיף 26 לחוק העיקרי -  9. 

(ג), במקום הסיפה החל במילים "שהוא תושב אזור שילוב" יבוא  (1) בסעיף קטן 
"שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-
1965 3 (להלן - חוק מרשם האוכלוסין), ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק 
המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 4 (להלן - חוק 

המדיניות הכלכלית), לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה";  

(2) בסעיף קטן (ד) -  

(א) בפסקה (1), אחרי "בסעיף 7(א)" יבוא "בפסקה (1), במקום "30 בספטמבר" 
יבוא "31 בדצמבר""; 

(ב) במקום פסקה (2) יבוא:  

"(2) בסעיף 12, פסקה (1) - תימחק, בפסקה (2), במקום "עד יום 30 ביוני" 
יבוא "עד יום 31 באוגוסט" ואחרי פסקה (3) יבוא:  

"(3א) הוגשה התביעה עד יום 31 בדצמבר בשנת המס העוקבת, 
ישולם המענק בתשלום אחד, ב–15 באפריל בשנת המס שלאחר 

שנת המס העוקבת.""  

בסעיף 27(ב) לחוק העיקרי, במקום "שהוא תושב אזור שילוב" יבוא "שכתובת מגוריו, 10.
לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, ביישוב שאזור בו נקבע לפי 

סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה". 

תיקון סעיף 27 

בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005  5, בסעיף 76, בסעיף קטן (ד), 11.
בסעיף 121(ב)(1) לפקודה המובא בו, ברישה, במקום "בסעיף קטן (א)(1)" יבוא "בסעיף 

קטן (א)(1) ו–(2)".  
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