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תקנות רואי חשבון )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)ג( ו–17 לחוק רואי חשבון, התשט"ו-11955, באישור שר 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של 

הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות רואי חשבון, התשט"ז-41955 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -  .1
במקום פסקה )1( יבוא:  )1(

")1( שהוא בגיר;";

בפסקה )3(, אחרי "במשרד רואה חשבון בישראל או מחוצה לה" יבוא "או במקום   )2(
התמחות אחר שהמועצה הכירה בו".

בתקנה 21 לתקנות העיקריות -  .2
בתקנת משנה )א(, בסופה יבוא:  )1(

שהיה  לפחות,  שנתיים  חשבון  בראיית  ברציפות  העוסק  חשבון  ")4( רואה 
מוסמך בעבר לאמן מתמחים לפי פרטים )1( עד )3( בתקנת משנה זו, ושהמועצה 

הרשתה אותו לשמש מאמן.";

"כאמור  יבוא   ")3( או  )א()2(  משנה  בתקנת  "כאמור  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
בתקנת משנה )א(".

בתקנה 25א לתקנות העיקריות -  .3
ברישה, במקום "פחותה מששה חדשי התמחות" יבוא "פחותה מארבעה חודשי   )1(

התמחות";

בפרט )9(, המילים ", ובלבד שלא תוכר תקופת התמחות שאורכה קצר מארבעה   )2(
חודשים" - יימחקו.

שבועות  עשר  "ארבעה  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת  העיקריות,  לתקנות  25א1  בתקנה   .4
נשים,  עבודת  לחוק  6)ב()2(  בסעיף  הקבועה  "התקופה  יבוא  הלידה"  חופשת  מתוך 

התשי"ד-1954".

תקנה 32 - בטלה.  .5
בתקנה 47)א( לתקנות העיקריות -  .6

במקום פסקה )1()ג(  יבוא:  )1(

   בשקלים חדשים

300";")ג( בקשה לפטור מבחינות  

בפסקה )4( -   )2(

בפסקת משנה )א(, במקום הסכום האמור בה יבוא "316"; )א( 

בפסקת משנה )ב(, במקום הסכום האמור בה יבוא "443"; )ב( 

בפסקת משנה )ג(, במקום הסכום האמור בה יבוא "110". )ג( 

תיקון תקנה 21

תיקון תקנה 25א

תיקון תקנה 25א1

ביטול תקנה 32

תיקון תקנה 47)א(

ס"ח התשט"ו, עמ' 26.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.  2
ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170.  3

ק"ת התשט"ז, עמ' 34.  4

תיקון תקנה 1

DoCenter Id:801-02-2018-001317, received on -26/12/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



1593 קובץ התקנות 8131, י"ח בטבת התשע"ט, 26.12.2018 

תחילתה של תקנה 47)א()1()ג( לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 6 לתקנות אלה,   .7
ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(, ותחילתה של תקנה 47)א()4( לתקנות 
העיקריות, כתיקונה בתקנה 6 לתקנות אלה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
)חמ 3-665-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות יישום תכנית ההתנתקות )כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך 
שהוא מפעל תעשייתי( )תיקון(, התשע"ט-2018

התשס"ה-12005,  ההתנתקות,  תכנית  יישום  לחוק  70)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

1.  בתקנות יישום תכנית ההתנתקות )כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא 
אחרי  ,2 בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשס"ו-22006  תעשייתי(,   מפעל 

פסקה )4( יבוא:

")5(   על אף האמור בסעיף 94)א()5א()א( לחוק העידוד, לגבי מפעל מאושר שקיבל כתב 
אישור מכוח סעיף 70)ב( לחוק, רשאית המינהלה, כהגדרתה בחוק העידוד, להאריך 
את מועד הביצוע של התכנית להעתקת המפעל לתקופה נוספת שלא תעלה על 12 

חודשים, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

אלה,  לתקנות   1 בתקנה  כנוסחה  העיקריות,  לתקנות   )5(2 תקנה  של  תחילתה  מועד   .2
ביום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(.

י"ג בחשוון התשע"ט )22 באוקטובר 2018(
)חמ 3-5678( 

ן ה כ י  ל א  
ה י י ש ע ת ה ו ה  ל כ ל כ ה ר  ש  

צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו–180)ב( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני 
מצווה לאמור:

)א( שיעורי המקדמות החודשיות לפי סעיף 175)א( לפקודה לשנת המס 2019 יוגדלו   .1
כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן:

)1( אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 2014 - 10%;

)2( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2015 - 8%;

)3( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2016 - 6%;

)4( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2017 - 4%.

תיקון תקנה 2

תחילה

הגדלת שיעורי 
המקדמות לשנת 

המס 2019

תחילה

ס"ח התשס"ה, עמ' 142; התש"ע, עמ' 624.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 578; התשע"ד, עמ' 339.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ם, עמ' 52; התש"ן, עמ' 134.  1
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לשלמו  חייב  שנישום  המס  סכום  ב–3%  יוגדל  לפקודה,  180)ב()1(  סעיף  )ב( לעניין 
המקדמות  שסכום  ובלבד   ,2018 המס  לשנת  שהגיש  דוח  בשל   2019 המס  בשנת 

החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן )א(.

צו זה יחול לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס 2019.  .2
ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(

)חמ 3-350(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו מס הכנסה )סכום המחייב קטין בהגשת דוח( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 131)א()3( לפקודת מס הכנסה1, אני מצווה לאמור:

בצו מס הכנסה )סכום המחייב קטין בהגשת דוח(, התשמ"ג-21983, בתוספת, בסופה   .1
יבוא:

   סכום בשקלים חדשיםשנת המס

2018"."81,570

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-1511(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות( )תיקון(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17)14( ו–243 לפקודת מס הכנסה1, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות(, התשל"ה-21975, בתוספת,   .1
בסופה יבוא:

שנת מס
 קופה רושמת

בשקלים חדשים
 מכונה להוצאת כרטיס
נסיעה בשקלים חדשים

 מסופון
בשקלים חדשים

2018"8,2005,200."11,800

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-309( 

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
ר  צ ו א ה ר  ש  

תחולה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045.  1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045; התשע"ח, עמ' 658.  2

תיקון התוספת

תיקון התוספת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשל"ה, עמ' 168.  1

ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התשע"ח, עמ' 658.  2
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