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עצמאי שהוא חבר בחברת מעטים, כמשמעותה בסעיף 64 לפקודה; (ג) 

זו, "נישום" ו"חברה  עצמאי שהוא הנישום בחברה משפחתית; בפסקה  (ד) 
משפחתית" - כמשמעותם בסעיף 64א לפקודה;

עצמאי שהכנסת בן זוגו באה ממקור הכנסה המפורט בסעיף 66(ד)(1) עד (3)  (ה) 
לפקודה;

עצמאי שעובד יחד עם בן זוגו במקום עיסוק קבוע, כהגדרתו בסעיף 66(ה)(1)  (ו) 
לפקודה;

עצמאי שהוא בעל שליטה בחברה נשלטת זרה; בפסקה זו, "בעל שליטה"  (ז) 
ו"חברה נשלטת זרה" - כמשמעותם בסעיף 75ב לפקודה.

פרק ד': הוראות כלליות

סמכויות המנהל לפי פרק שני לחלק ח' לפקודה, יהיו נתונות לו ככל שנדרש לצורך 19.סמכויות המנהל (א) 
ביצוע הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ועל אף הוראות כל דין, רשאי המנהל לקבל מאת  (ב) 
המוסד לביטוח לאומי כל מידע מסוג שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר הרווחה 
והשירותים החברתיים ושר המשפטים, אשר הגיע אל המוסד לביטוח לאומי אגב ביצוע 
תפקידו, והנדרש למנהל לצורך מילוי תפקידו לפי חוק זה, והכל באופן ובמועד שקבע 

שר האוצר כאמור.

סמכויות חקירה 
וחיפוש 

מי שהוסמך לפי סעיף 227 לפקודה יהיו נתונות לו הסמכויות כאמור באותו סעיף לשם 20.
מניעת עבירות לפי חוק זה או לשם גילוין. 

סעיף 236 לפקודה יחול על ייצוג עובד ועצמאי לעניין חוק זה, בשינויים המחויבים. 21.רשות לייצג

על המצאת הודעות לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 238 לפקודה.22.המצאת הודעות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.23.ביצוע ותקנות 

פרק ה': תיקונים עקיפים - דיווח מקוון

תיקון פקודת מס 
הכנסה - מס' 161

בפקודת מס הכנסה 13 - 24.

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "עסק" יבוא:   (1)

""פלט" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה- 1995 14;";

בסעיף 131, אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:  (2)

יחיד החייב בהגשת דוח לפי סעיף קטן (א)(1) עד (4), (5א), (5ג), (5ד) "(ב2)  (1)
ו–(6), ויש לו הכנסה לפי סעיף 2(1), (2) או (8), יגיש את הדוח לפי הוראות 
סעיף זה באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, בצירוף הצהרה בטופס שקבע 
המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם נכונים ומלאים, וכן 

פלט חתום בידיו של הדוח האמור (להלן - דוח עצמאי מקוון);

יחיד כאמור בפסקת משנה (1) שלא הגיש דוח עצמאי מקוון, יראוהו,   (2)
לעניין הוראות לפי פקודה זו, כמי שלא הגיש דוח;

הוראות לפי פקודה זו, לעניין דוח לפי סעיף 131, יחולו על דוח עצמאי   (3)
מקוון, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.";

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' 79.  13

ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.  14
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בסעיף 132, בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (1) יבוא:  (3)

יחיד החייב בהגשת דוח עצמאי מקוון - יגיש אותו עד יום 31 במאי שלאחר  "(1א) 
שנת המס שלגביה מוגש הדוח;";

בסעיף 166, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:  (4)

מעביד או מנכה יגיש דוח כאמור בסעיף קטן (א) לגבי תשלום הכנסת עבודה  "(ב) 
לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), באופן מקוון, 
כפי שיורה המנהל, עד יום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח, 
בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם 
נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור (להלן - דוח מעביד מקוון 

ודוח מנכה מקוון, לפי העניין).";

בסעיף זה - (ג) 

"הכנסה חבת ניכוי" - תשלומים שנקבעו לפי סעיף 164 כהכנסה לעניין הסעיף 
האמור, כמפורט להלן:

עמלת ביטוח;  (1)

שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד,   (2)
שכר דירקטורים ושכר ספורטאים;

שכר סופרים;  (3)

תשלום בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית;  (4)

תשלומים בעד עבודות בנייה או עבודות הובלה;  (5)

תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל   (6)
ואלקטרוניקה ועבודות הובלה;

תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים;  (7)

תשלומים בעד שירותים או נכסים;  (8)

"עובד" - למעט עובד העובד במשק ביתו הפרטי של יחיד.";

אחרי סעיף 195א יבוא:  (5)

"סימן ו': עיצום כספי לעניין דוח מקוון

על אף הוראות סימן ג', היה למנהל יסוד סביר להניח 195ב.עיצום כספי
כי לא הוגש דוח מקוון, עד המועד האמור בסעיף 132 
או 166, לפי העניין (בסימן זה - ההפרה), רשאי הוא 
להטיל על המפר עיצום כספי בסכום כמפורט להלן, 

בשל כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח:

יחיד שלא הגיש דוח עצמאי מקוון לפי סעיף   (1)
131(ב2) - 1,000 שקלים חדשים;

מעביד שלא הגיש דוח מעביד מקוון או מנכה   (2)
שלא הגיש דוח מנכה מקוון, לפי סעיף 166 - 1,500 

שקלים חדשים.

בסעיף 132, בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (1) יבוא:  (3)

יחיד החייב בהגשת דוח עצמאי מקוון - יגיש אותו עד יום 31 במאי שלאחר  "(1א) 
שנת המס שלגביה מוגש הדוח;";

בסעיף 166, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:  (4)

מעביד או מנכה יגיש דוח כאמור בסעיף קטן (א) לגבי תשלום הכנסת עבודה  "(ב) 
לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), באופן מקוון, 
כפי שיורה המנהל, עד יום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח, 
בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם 
נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור (להלן - דוח מעביד מקוון 

ודוח מנכה מקוון, לפי העניין).";

בסעיף זה - (ג) 

"הכנסה חבת ניכוי" - תשלומים שנקבעו לפי סעיף 164 כהכנסה לעניין הסעיף 
האמור, כמפורט להלן:

עמלת ביטוח;  (1)

שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד,   (2)
שכר דירקטורים ושכר ספורטאים;

שכר סופרים;  (3)

תשלום בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית;  (4)

תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה;  (5)

תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל   (6)
ואלקטרוניקה ועבודות הובלה;

תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים;  (7)

תשלומים בעד שירותים או נכסים;  (8)

"עובד" - למעט עובד העובד במשק ביתו הפרטי של יחיד.";

אחרי סעיף 195א יבוא:  (5)

                         "סימן ו': עיצום כספי לעניין דוח מקוון

על אף הוראות סימן ג', היה למנהל יסוד סביר להניח 195ב.עיצום כספי
כי לא הוגש דוח מקוון, עד המועד האמור בסעיף 132 
או 166, לפי העניין (בסימן זה - ההפרה), רשאי הוא 
להטיל על המפר עיצום כספי בסכום כמפורט להלן, 

בשל כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח:

יחיד שלא הגיש דוח עצמאי מקוון לפי סעיף   (1)
131(ב2) - 1,000 שקלים חדשים;

מעביד שלא הגיש דוח מעביד מקוון או מנכה   (2)
שלא הגיש דוח מנכה מקוון, לפי סעיף 166 - 1,500 

שקלים חדשים.
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דרישת עיצום כספי 
ותשלומו

לפי 195ג. ישולם  195ב  עיצום כספי על הפרה לפי סעיף 
(בסימן זה  דרישה בכתב של המנהל, בטופס שקבע 
- הודעת החיוב), בתוך 30 ימים מיום משלוח הודעת 
החיוב; בהודעת החיוב יפורטו, בין השאר, פרטי ההפרה 
שבשלה הוטל העיצום הכספי ושיעורו, וכן ייכלל בה 
מידע בדבר הזכות לטעון טענות בפני המנהל, כאמור 

בסעיף 195ד.

יחיד, מעביד או מנכה, שנשלחה לו הודעת חיוב 195ד.כתב טענות (א) 
רשאי, בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה כאמור, 
הטלת  לעניין  טענותיו  את  בכתב,  למנהל,  להגיש 
העיצום הכספי ושיעורו (בסעיף זה - כתב טענות); 
לכתב הטענות יצורף תצהיר המאמת את העובדות 

המפורטות בו.

הגיש יחיד, מעביד או מנכה, כתב טענות למנהל,  (ב) 
יחליט המנהל על יסוד כתב הטענות והתצהיר האם 
להשאיר את הודעת החיוב על כנה, או לבטלה, ורשאי 
הוא, לשם קבלת החלטה כאמור, לזמן את מגיש כתב 
הטענות, לדיון בפניו; הודעה על החלטת המנהל לפי 

סעיף קטן זה תישלח למגיש כתב הטענות. 

אין בהגשת כתב טענות לפי סעיף זה כדי לעכב  (ג) 
בסעיף  במועד האמור  העיצום הכספי  את תשלום 

195ג.

שולם העיצום הכספי והחליט המנהל לפי סעיף  (ד) 
יוחזר העיצום הכספי  זה לבטל את הודעת החיוב, 
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק 
פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 15 (בסימן זה 

- חוק פסיקת ריבית), מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

עדכון סכום העיצום 
הכספי

ביום 195ה. סכומו המעודכן  לפי  יהיה  כספי  עיצום  (א) 
ובית  עתירה,  הוגשה  ואם  החיוב,  הודעת  משלוח 
המשפט הדן בעתירה הורה על עיכוב תשלומו - לפי 

סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.

סכום העיצום הכספי יתעדכן ב–1 בינואר של  (ב) 
כל שנה (בסעיף זה - יום העדכון), לפי שיעור עליית 
המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע 
ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון 
הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ב–1 בינואר 2008; 
הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 

10 שקלים חדשים. 

יפרסם, בהודעה ברשומות, את סכום  המנהל  (ג) 
העיצום הכספי המעודכן.

ס"ח התשכ"א, עמ' 192.  15

ספר החוקים 2123, י"ח בטבת התשס"ח, 27.12.2007



95

הפרשי הצמדה 
וריבית 

לא שולם עיצום כספי במועד יתווספו עליו, לתקופת 195ו.
בחוק  כמשמעותם  וריבית  הצמדה  הפרשי  הפיגור, 
תוספת   - זה  (בסימן  לתשלומו  עד  ריבית,  פסיקת 

פיגורים).

על גביית העיצום הכספי ותוספת הפיגורים תחול 195ז.גביה
פקודת המסים (גביה).

שמירת אחריות 
פלילית 

תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית 195ח. (א) 
של יחיד, מעביד או מנכה, בשל ההפרה.

הוגש נגד יחיד, מעביד או מנכה, כתב אישום  (ב) 
על עבירה לפי סעיף 216(4) או (4א), לא יחויב בשלה 
בתשלום העיצום הכספי, ואם שילם - יוחזר לו הסכום 
ששילם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם 

בחוק פסיקת ריבית, מיום תשלומו עד יום החזרתו.

עתירה לבית משפט 
לעניינים מינהליים 

אין בהגשת עתירה לבית משפט על חיוב בתשלום 195ט. (א) 
עיצום כספי לפי סימן זה, בהתאם לפרט 32(5) בתוספת 
מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק  הראשונה 
התש"ס-2000 16, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, 
אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על 

כך.

(א) לאחר  התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן  (ב) 
ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת 
פסיקת  בחוק  כמשמעותם  וריבית  הצמדה  הפרשי 

ריבית, מיום תשלומו ועד יום החזרתו.";

בסעיף 216, אחרי פסקה (4) יבוא:  (6)

 "(4א) לא הגיש במועדו דוח מנכה מקוון או דוח מעביד מקוון, לפי הוראות
סעיף 166;".

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 30

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 17, בתוספת הראשונה, בפרט 32, 25.
אחרי פסקה (4) יבוא:

החלטה של המנהל לפי סימן ו' בפרק שני לפקודת מס הכנסה 18."  (5)"

פרק ו': תחילה, תחולה והוראות שעה

פרק ב' - תחילה, 
תחולה, הוראות 

שעה ותקנות 
ראשונות

תחילתו של פרק ב' ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) או במועד כניסתן 26. (א) 
19(ב), לפי המאוחר, והוראות הפרק האמור  לתוקף של תקנות שהותקנו לפי סעיף 
הנוגעות לתשלום מענק יחולו בעד חודשי עבודה בפועל של עובד בשנת המס 2007 
או בשנת המס הראשונה שבו חל מועד כניסתן לתוקף של תקנות כאמור, לפי המאוחר, 

ואילך.

ס"ח התש"ס, עמ' 190.  16

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשס"ז, עמ' 411.  17

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  18

הפרשי הצמדה 
וריבית 

לא שולם עיצום כספי במועד יתווספו עליו, לתקופת 195ו.
בחוק  כמשמעותם  וריבית  הצמדה  הפרשי  הפיגור, 
תוספת   - זה  (בסימן  לתשלומו  עד  ריבית,  פסיקת 

פיגורים).

על גביית העיצום הכספי ותוספת הפיגורים תחול 195ז.גביה
פקודת המסים (גביה).

שמירת אחריות 
פלילית 

תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית 195ח. (א) 
של יחיד, מעביד או מנכה, בשל ההפרה.

הוגש נגד יחיד, מעביד או מנכה, כתב אישום  (ב) 
על עבירה לפי סעיף 216(4) או (4א), לא יחויב בשלה 
בתשלום העיצום הכספי, ואם שילם - יוחזר לו הסכום 
ששילם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם 

בחוק פסיקת ריבית, מיום תשלומו עד יום החזרתו.

עתירה לבית משפט 
לעניינים מינהליים 

אין בהגשת עתירה לבית משפט על חיוב בתשלום 195ט. (א) 
עיצום כספי לפי סימן זה, בהתאם לפרט 32(5) בתוספת 
מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק  הראשונה 
התש"ס-2000 16, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, 
אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על 

כך.

(א) לאחר  התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן  (ב) 
ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת 
פסיקת  בחוק  כמשמעותם  וריבית  הצמדה  הפרשי 

ריבית, מיום תשלומו ועד יום החזרתו.";

בסעיף 216, אחרי פסקה (4) יבוא:  (6)

 "(4א) לא הגיש במועדו דוח מנכה מקוון או דוח מעביד מקוון, לפי הוראות
סעיף 166;".

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 17, בתוספת הראשונה, בפרט 32, 25.
אחרי פסקה (4) יבוא:

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 30

החלטה של המנהל לפי סימן ו' בפרק שני לפקודת מס הכנסה 18."  (5)"

פרק ו': תחילה, תחולה והוראות שעה

תחילתו של פרק ב' ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) או במועד כניסתן 26. (א) 
19(ב), לפי המאוחר, והוראות הפרק האמור  לתוקף של תקנות שהותקנו לפי סעיף 
הנוגעות לתשלום מענק יחולו בעד חודשי עבודה בפועל של עובד בשנת המס 2007 
או בשנת המס הראשונה שבו חל מועד כניסתן לתוקף של תקנות כאמור, לפי המאוחר, 

ואילך.

פרק ב' - תחילה, 
תחולה, הוראות 

שעה ותקנות 
ראשונות
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תקנות ראשונות לפי סעיף 19(ב) יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך  (ב) 
ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

על אף הוראות פרק ב' ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) ו–(ב), בשנות המס 2008  (ג) 
ו–2009 ישולם מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2007 ו–2008 רק לעובד 
שהוא תושב אזור שילוב; בפרק זה, "תושב אזור שילוב", מי שכתובת מגוריו, לפי מרשם 
האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 19, באזורים שנקבעו לפי 
סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-

2004 20, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה.

לגבי מענק המשולם לעובד בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס 2007, ייקראו  (ד) 
סעיפים אלה כך:

בסעיף 7(א), בפסקה (2), במקום "30 באפריל" יבוא "30 ביוני" ובפסקה (3),   (1)
במקום הסיפה החל במילים "דוח עצמאי מקוון" יבוא "דוח כאמור";

בסעיף 12(א), פסקאות (1) ו–(2) - יימחקו;  (2)

בסעיף 166 לפקודה, במקום "30 באפריל" יבוא "30 ביוני".  (3)

פרק ג' - תחילה, 
תחולה והוראת 

שעה

תחילתו של פרק ג' ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והוראותיו יחולו 27. (א) 
בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנת המס 2008 ואילך.

על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי שנת המס 2008 יחולו הוראות פרק ג' בעד  (ב) 
הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה שנת מס רק בידי עצמאי שהוא תושב אזור 

שילוב. 

פרק ה' - תחילה, 
תחולה והוראת 

שעה

תחילתם של סעיפים 1, 166, 195ב עד 195ט ו–216 לפקודה, כנוסחם בסעיף 24(1), (4), 28. (א) 
(5) ו–(6) לחוק זה, ופרט 32(5) בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, 
התש"ס-2000, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), 
והוראות הסעיפים האמורים יחולו לעניין דוח מעביד מקוון ודוח מנכה מקוון שיש 
להגישם לגבי שנת המס 2007; ואולם, בשנת המס 2008, בסעיף 166(ב) לפקודה, כנוסחו 

בסעיף 24(4) לחוק זה, במקום "30 באפריל" יקראו "30 ביוני".

תחילתם של סעיפים 131 ו–132 לפקודה, כנוסחם בסעיף 24(2) ו–(3) לחוק זה, ביום  (ב) 
(1 בינואר 2009), והוראות הסעיפים האמורים יחולו לעניין דוח  ה' בטבת התשס"ט 

עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס 2008.

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ן בר-או י  נ ו  ר
שר האוצר

פרס ן   שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה   דלי
יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  19

ס"ח התשס"ד, עמ' 70.  20

ספר החוקים 2123, י"ח בטבת התשס"ח, 27.12.2007


