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ניכתה החברה מס כאמור, תשלם לפקיד השומה, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, רק 
את יתרת סכום המס שניכתה העולה על סכום ההטבה שלו היא זכאית לפי סעיף 2, 

ככל שיש יתרה כאמור.

הודעות לפקיד 
השומה ולמקבל 
תשלומי הפקה 

(א) חברת הפקות ישראלית המבקשת לקבל הטבה לפי סעיף 2, לגבי תשלומי הפקה 4. 
בישראל שהיא משלמת, כאמור באותו סעיף, כולם או חלקם, תודיע על כך לפקיד 
השומה, לפני תחילת הפקת הסרט בישראל; בהודעה כאמור תציין החברה את שם 
הסרט, את פרטי תושב החוץ שמפיק את הסרט או שהוא שותף בהפקתו, לפי העניין, 
את חלקו של תושב החוץ בהשקעה בתקציב הפקת הסרט, ואת שיעור ההטבה החל 

לגביה לפי הוראות סעיף 2. 

(ב) להודעה לפי סעיף קטן (א) תצרף החברה את אלה: 

(1) אישור בכתב של תושב החוץ שמפיק את הסרט או שהוא שותף בהפקתו, לפי 
העניין, כי ידוע לו שהוראות חוק זה יחולו על תשלומי הפקת הסרט בישראל; 

(2) הצהרה של החברה לפקיד השומה שבה מתחייבת החברה למסור הודעה 
לכל מי שיקבל ממנה תשלומי הפקה בישראל, לפי הוראות סעיף קטן (ג). 

(ג) חברת הפקות ישראלית המבקשת לקבל הטבה לפי סעיף 2, תודיע בכתב, לכל מי 
שיקבל ממנה תשלומי הפקה בישראל כאמור באותו סעיף, במועד ההתקשרות עמו, 
על כוונתה לקבל הטבה לגבי התשלומים כאמור, ולנכות מהם מס בשיעור האמור 

בסעיף 3. 

לא מסרה חברת הפקות ישראלית לפקיד השומה ולמקבל תשלומי הפקה בישראל, 5. אי–קבלת הטבה 
הודעות לפי הוראות סעיף 4, לגבי תשלומי הפקה בישראל שהיא משלמת, כולם או 
2 ו–3 לא יחולו על התשלומים  חלקם, יראו אותה כמי שבחרה שהוראות סעיפים 

שלגביהם לא נמסרו הודעות כאמור. 

הפחתת סכום 
ההטבה מהוצאות 

הפקת סרט 

סכום ההטבה לפי סעיף 2 שניתן לחברת הפקות ישראלית, יופחת מהוצאות הפקת 6. 
הסרט המותרות לניכוי לפי כל דין. 

תיקון חוק מס ערך 
מוסף - מס' 36

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  4, בסעיף 30 - 7. 

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: 

"(18) מתן שירות לתושב חוץ בידי חברת הפקות ישראלית, לשם הפקת סרט 
בישראל, למעט סרט ישראלי;"; 

(2) בסעיף קטן (ג) - 

(א) בהגדרה "תושב חוץ", בסופה יבוא "ולעניין סעיף קטן (א)(18) - גם אם הוא 
שוהה בישראל לצורך הפקת הסרט"; 

(ב) אחרי ההגדרה "תושב חוץ" יבוא: 

""הפקת סרט" ו"חברת הפקות ישראלית" - כהגדרתם בחוק לעידוד הפקת 
סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008 5; 

"סרט" ו"סרט ישראלי" - כהגדרתם בחוק הקולנוע, התשנ"ט-21999." 

(א) שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה. 8. ביצוע 

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשס"ח, עמ' 266.  4

ס"ח התשס"ט, עמ' 2.  5
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(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו סכומים שונים 
מהסכומים הקבועים בהגדרות "הפקה זרה" ו"הפקה משותפת", ובלבד שהסכומים 
שייקבעו לא יעלו על הסכומים הקבועים בהגדרות האמורות ביום תחילתו של חוק 

זה.

הוראות חוק זה, למעט סעיף 7, יחולו על תשלומי הפקה בישראל המשתלמים עד תום 9. הוראת שעה 
שנת המס 2013. 

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

חוק היטלי סחר (תיקון מס' 4), התשס"ט-2008*

בחוק היטלי סחר, התשנ"א-1991 1 (להלן - החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "היטלי 1. תיקון שם החוק 
סחר" יבוא "ואמצעי הגנה". 

בסעיף 1 לחוק העיקרי - 2. תיקון סעיף 1 

(1) אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא: 

""הסכם ארגון הסחר העולמי" - ההסכם המקים את ארגון הסחר העולמי, כפי 
שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;  

"הסכם החקלאות" - ההסכם בדבר חקלאות, המובא כנספח A1 להסכם ארגון 
הסחר העולמי;  

"טובין" - לרבות חומרי גלם ומוצרי חקלאות לא מעובדים;"; 

(2) במקום ההגדרה "השר" יבוא:  

""השר" - על אף האמור בכל דין, כמפורט להלן, לפי העניין:  

(1) לעניין פרק ב' - כל שר בתחום סמכותו;  

(2) לעניין פרק ב'2, בכל הנוגע למוצרי חקלאות לא מעובדים - שר 
החקלאות ופיתוח הכפר;  

(3) לעניין פרק ב'2, בכל הנוגע לטובין שאינם מוצרי חקלאות לא מעובדים 
ולעניין שאר הוראות חוק זה - שר התעשיה המסחר והתעסוקה." 

בסעיף 2(א) לחוק העיקרי, במקום פסקה (3) יבוא: 3. תיקון סעיף 2 

"(3) הגנה על ייצור מקומי של מוצרי חקלאות המפורטים בנספח XLII להסכם ארגון 
הסחר העולמי, מפני נזק שנגרם או עלול להיגרם בידי יבוא מתחרה, בהתאם להוראות 

הפרק העוסק באמצעי הגנה מיוחדים שבהסכם החקלאות;". 

אחרי סעיף 3א לחוק העיקרי יבוא:  4. הוספת פרק ב'2 

התקבל בכנסת ביום כ"ט בתשרי התשס"ט (28 באוקטובר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הממשלה - 311, מיום י"א בתמוז התשס"ז (27 ביוני 2007), עמ' 682.

ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662.  1

(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו סכומים שונים 
מהסכומים הקבועים בהגדרות "הפקה זרה" ו"הפקה משותפת", ובלבד שהסכומים 
שייקבעו לא יעלו על הסכומים הקבועים בהגדרות האמורות ביום תחילתו של חוק 

זה.

הוראות חוק זה, למעט סעיף 7, יחולו על תשלומי הפקה בישראל המשתלמים עד תום 9. 
שנת המס 2013. 

הוראת שעה 

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

חוק היטלי סחר (תיקון מס' 4), התשס"ט-2008*

בחוק היטלי סחר, התשנ"א-1991 1 (להלן - החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "היטלי 1. 
סחר" יבוא "ואמצעי הגנה". 

תיקון שם החוק 

תיקון סעיף 1 בסעיף 1 לחוק העיקרי - 2. 

(1) אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא: 

""הסכם ארגון הסחר העולמי" - ההסכם המקים את ארגון הסחר העולמי, כפי 
שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;  

"הסכם החקלאות" - ההסכם בדבר חקלאות, המובא כנספח A1 להסכם ארגון 
הסחר העולמי;  

"טובין" - לרבות חומרי גלם ומוצרי חקלאות לא מעובדים;"; 

(2) במקום ההגדרה "השר" יבוא:  

""השר" - על אף האמור בכל דין, כמפורט להלן, לפי העניין:  

(1) לעניין פרק ב' - כל שר בתחום סמכותו;  

(2) לעניין פרק ב'2, בכל הנוגע למוצרי חקלאות לא מעובדים - שר 
החקלאות ופיתוח הכפר;  

(3) לעניין פרק ב'2, בכל הנוגע לטובין שאינם מוצרי חקלאות לא מעובדים 
ולעניין שאר הוראות חוק זה - שר התעשיה המסחר והתעסוקה." 

תיקון סעיף 2 בסעיף 2(א) לחוק העיקרי, במקום פסקה (3) יבוא: 3. 

"(3) הגנה על ייצור מקומי של מוצרי חקלאות המפורטים בנספח XLII להסכם ארגון 
הסחר העולמי, מפני נזק שנגרם או עלול להיגרם בידי יבוא מתחרה, בהתאם להוראות 

הפרק העוסק באמצעי הגנה מיוחדים שבהסכם החקלאות;". 

הוספת פרק ב'2 אחרי סעיף 3א לחוק העיקרי יבוא:  4. 
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