
רשומות

התקנות קובץ
29 בדצמבר 2005 6449 התשס"ו בכסלו כ"ח

(תיקון), עתידית) בעסקה או ערך נייר במכירת הון מרווח או מתשלום מתמורה, (ניכוי הכנסה מס תקנות
284 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

286   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 (תיקון), השאלה) מדמי (ניכוי הכנסה מס תקנות

287 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), השתלמות) מקרן ששולמו מסכומים (ניכוי הכנסה מס תקנות

287 התשס"ו―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), מסוימים) ומרווחים מדיבידנד מריבית, (ניכוי הכנסה מס תקנות

294 התשס"ו―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   כפל) (סינגפור), (מניעת מסי הכנסה מס צו

295 התשס"ו―2005. . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), עבודה במשמרות) בעד הכנסה המס על (שיעור הכנסה מס תקנות

295 התשס"ו―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (ביטול), ריבית כהכנסה) (קביעת הכנסה מס צו

295   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 (ביטול), מריבית) (ניכוי הכנסה מס תקנות

296 התשס"ו―2005. . . . . . . . . .   (ביטול), נאמנות) בקרן יחידה לבעל ששולמו מתשלומים (ניכוי הכנסה מס תקנות

(ביטול), מהתמורה) במקור וניכוי כהכנסה ערך זר נייר ממכירת תמורה (קביעת הכנסה מס  צו
296 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

296 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), א' לחוק) תוספת מסמכים (ביטול על הבולים מס צו

297 התשס"ו―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), מס ידי יועצי בייצוג על העיסוק הסדרת תקנות

298 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   וצורתו) (תיקון), התשקיף, מבנהו ערך (פרטי ניירות תקנות

300 התשס"ו―2005. .   כספיים) (תיקון), בדוחות בו שליטה לבין בעל תאגיד בין פעולות ערך (הצגת ניירות תקנות

301   . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 שעה), (הוראת לפרסום תשקיף) היתר בקשה למתן (אגרת ערך ניירות תקנות

301 התשס"ו―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), נכים) (ניכויים לטובת ארגון הלאומי הביטוח תקנות

(תיקון), שעה) (הוראת לחוק) 37(א) לפי סעיף הרשות שירותי בעד (תשלומים הדואר  תקנות רשות
302 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ואגרות) התמחות בחינות, (בקשה לרישיון, תיקי השקעות השקעות ובניהול בייעוץ העיסוק הסדרת הודעת
302   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 האגרות), סכומי (עדכון

303 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   אלקטרוני), ודיווח (חתימה ערך ניירות הודעת

304   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 תשקיף), (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום ערך ניירות הודעת

לציבור), שהוצעו שלא רשומה בחברה בהקצאת ניירות ערך טיפול (אגרת ניירות ערך  הודעת
304 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

304 התשס"ו―2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   האזרחות, הודעת

305 התשס"ו―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   הדרכונים, הודעת

עמוד        
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ערך נייר במכירת הון מרווח מתמורה, מתשלום או (ניכוי הכנסה מס תקנות
התשס"ו–2005 (תיקון), עתידית) בעסקה או

אני מתקין  הפקודה), הכנסה1 (להלן - מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 164 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות

ערך במכירת נייר הון מרווח או מתשלום מתמורה, (ניכוי הכנסה מס של תקנות בשמן .1
יבוא  ערך" "נייר אחרי  התקנות העיקריות), - (להלן התשס"ג-22002  עתידית), בעסקה או

נאמנות". בקרן יחידה "במכירת

- העיקריות לתקנות 1 בתקנה .2

- (א) משנה בתקנת (1)

יבוא: למדד" צמוד "אינו ההגדרה אחרי (א)

הנאמנות;"; קרנות בצו כהגדרתן - נאמנות" ו"קרן "יחידה" יחידה", ""בעל

קרנות הנאמנות;"; בצו כהגדרתו חייב "וכן יבוא בסופה בהגדרה "חייב", (ב)

יבוא: "מדד" ההגדרה במקום (ג)

לפקודה;"; 88 בסעיף כהגדרתם - עתידית" ו"עסקה קובע" "מועד ""מדד",

יבוא: "מוכר" ההגדרה במקום (ד)

בעל או עתידית  לעסקה צד שהוא מי ערך, נייר המוכר אדם - ""מוכר" 
(ניכוי הכנסה מס לתקנות בתוספת המפורטים מן אדם למעט יחידה,

מסוימים), התשס"ו-32005;"; ומרווחים מריבית, מדיבידנד

יבוא: עתידית" ו"עסקה קובע" "מועד ההגדרות במקום (ה)

לבעל ששולמו תשלומים (קביעת  הכנסה מס צו  - נאמנות" קרנות ""צו
התשס"ג-42002;"; כהכנסה), נאמנות בקרן יחידה

(ב3) או "97(ב2) יבוא  לפקודה" "97(ב2)  במקום פטור", הון "רווח בהגדרה (ו)
נייר במכירת הון רווח על חוץ לתושב ממס (פטור הכנסה מס תקנות לפי לפקודה,
על הכנסה  חוץ לתושב ממס (פטור הכנסה מס לפי תקנות התשס"ג-52003 , ערך),

התשס"ג-62003,"; פטורה), נאמנות בקרן מיחידה

לפי הענין". הנאמנות, קרנות בצו "או יבוא בסופה (ב), בתקנת משנה (2)

 - העיקריות 2 לתקנות בתקנה .3

ובמקום "15%" יבוא "20%"; יחיד" "שהוא יבוא "למוכר" אחרי (א), משנה (1) בתקנת

"שאינו יבוא  חוב"  איגרת  ב"שהוא  המתחילה במקום הסיפה (ב),  בתקנת משנה  (2)
ההון."  15% מרווח של מס בשיעור למדד, ינכה צמוד

השם תיקון

1 תיקון תקנה

2 תיקון תקנה

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 374.

3 ק"ת התשס"ו, עמ' 287.

4 ק"ת התשס"ג, עמ' 390.

5 ק"ת התשס"ג, עמ' 525.

6 ק"ת התשס"ג, עמ' 468.
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- העיקריות לתקנות 3 בתקנה .4

הסיפה במקום יחיד",  "שהוא יבוא "למוכר" אחרי ברישה, (א), משנה  בתקנת (1)
הריאלי"; ההון מרווח 20% של "בשיעור ב"כמפורט להלן" יבוא המתחילה

(א)(1) משנה ובמקום "בתקנות "שהוא יחיד" "למוכר" יבוא (ב), אחרי משנה בתקנת (2)
משנה (א)"; יבוא "בתקנת לפי הענין" (2) או

"המנהל". יבוא "הנציב" במקום (ג), משנה בתקנת (3)

יבוא:  העיקריות 3 לתקנות תקנה אחרי .5

במכירה המס "ניכוי
יחידה בפדיון של או

נאמנות בקרן

נאמנות פטורה, יחידה בקרן יחיד בעל למוכר שהוא חייב המשלם 3א.
בשיעור מס ממנו ינכה של יחידה, או פדיון מכירה בשל ריאלי הון רווח

.20% של

במכירה המס ניכוי
שהוא מוכר ידי על

חבר–בני–אדם

נייר במכירת תמורה חבר–בני–אדם שהוא למוכר המשלם חייב 3ב.
של או בפדיון במכירה הון ריאלי או רווח עתידית תשלום בעסקה ערך,
מרווח ההון ינכה נאמנות חייבת, בקרן פטורה או נאמנות יחידה בקרן

."25% של בשיעור מס הענין, לפי מהתשלום, או הריאלי

- העיקריות לתקנות 4 בתקנה .6

יימחקו; (א), המילים "הנסחר בבורסה"- משנה בתקנת (1)

בבורסה" יבוא "שאינו נסחר ב"שאינו המתחילה הסיפה במקום בתקנת משנה (ד), (2)
ששילם ומהתמורה 20% של בשיעור מס ליחיד  ששילם מהתמורה ינכה  ערך  נייר

."25% של בשיעור מס לחבר–בני–אדם

החוץ" תושב "הגיש ובמקום 3ב", "3א, יבוא "ו–(ג)" אחרי העיקריות, לתקנות 5 בתקנה .7
חוץ". תושב שהוא מוכר "הגיש יבוא

"המנהל".  יבוא "הנציב" במקום העיקריות, 8 לתקנות בתקנה .8

- העיקריות לתקנות 9 בתקנה .9

הסיפה ובמקום ,"92 "סעיף יבוא 105טו" "סעיף ברישה, במקום משנה (א), בתקנת (1)
ערך נייר ממכירת הקובע, המועד לאחר נוצר "שההפסד יבוא ב"שהתקיימו" המתחילה

החייב"; של בניהולו שהיה

תימחק; - פסקה (3) (ג), משנה (2) בתקנת

"המנהל"; יבוא "הנציב" במקום (ד), משנה בתקנת (3)

בטלה. - משנה (ה) תקנת (4)

"המנהל".  יבוא "הנציב" במקום העיקריות, 14 לתקנות בתקנה .10

בקרן  יחידה מכירת "בעד  יבוא  ערך" "נייר אחרי  העיקריות,  לתקנות  16 בתקנה .11
נאמנות".

- העיקריות לתקנות 17 בתקנה .12

יבוא "המנהל"; "הנציב" ברישה, במקום (1)

נאמנות". יחידה בקרן מכירת "בעד יבוא "נייר ערך" אחרי (2) בפסקה (3),

3 תיקון תקנה

 הוספת תקנות
3א ו–3ב

4 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

 8 תיקון תקנה

 9 תיקון תקנה

14 תיקון תקנה

 17 תיקון תקנה

16 תיקון תקנה
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יבוא: העיקריות לתקנות 19 תקנה אחרי .13

המס "ניכוי
 בניירות

מיוחדים ערך

או ערך נייר  במכירת תמורה  יחיד שהוא למוכר  המשלם חייב  19א.
ערך נייר (1 בינואר 2006) התשס"ו א' בטבת יום לפני עתידית, שהיו בעסקה
על ינכה האמור, ערב היום כנוסחו לפקודה 105יא סעיף לפי כהגדרתו זר,

מס בשיעורים אלה: 2 או 3, בתקנה האמור אף

;35%  - המעבר עד יום הריאלי רווח ההון חלק (1) על

;20%  - הריאלי ההון רווח יתרת (2) על

חלק רווח - המעבר" יום עד הריאלי ההון רווח "חלק זו, לענין תקנה
שבין כיחס הוא הריאלי ההון רווח לכלל שיחסו הריאלי ההון
ליום שקדם היום הזר עד הערך רכישת נייר שמיום התקופה
יום עד הערך נייר של הרכישה שמיום התקופה לכלל המעבר,

מכירתו;

(1 בינואר 2005); התשס"ה כ' בטבת  - המעבר" "יום

הריאלי לבין ההון רווח שבין ההפרש - הריאלי" ההון "יתרת רווח
המעבר. יום ההון הריאלי עד רווח חלק

התשס"ו (1 בינואר 2006). בטבת א' 8, ביום למעט תקנה של תקנות אלה, (א) תחילתן .14
המס 2007. של תקנה 8 בשנת (ב) תחילתה  

(18 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ז
אולמרט אהוד  (3-2373 (חמ

האוצר שר                                                                                   

התשס"ו–2005 (תיקון), השאלה) מדמי (ניכוי הכנסה מס תקנות

אני מתקין  הפקודה), הכנסה1 (להלן - מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 164 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות

התקנות  - התשס"ג-22002 (להלן השאלה), מדמי (ניכוי הכנסה מס לתקנות 1(א) בתקנה .1
יבוא: המרבי" "השיעור ההגדרה במקום העיקריות),

הענין: לפי מאלה, אחד - המרבי" ""השיעור

121 לפקודה;  בסעיף ביותר הקבוע המס הגבוה שיעור יחיד - לענין (1)

לפקודה;". 126(א) בסעיף הקבוע המס שיעור - חבר–בני–אדם לענין (2)

 - העיקריות 2 לתקנות בתקנה .2
יבוא: פסקה (1) (1) במקום

המרבי;"; בשיעור - חבר–בני–אדם או יחיד הוא כשהמשאיל (1)"

תימחק; - (2) פסקה (2)

"15%" יבוא "20%". ובמקום ,"88" יבוא "105יא" במקום (3) בפסקה (3),

(18 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ז

אולמרט אהוד      (3-885 (חמ
האוצר שר                                                                                   

הוספת תקנה
19א

תחילה

1 תיקון תקנה

2 תיקון תקנה

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 383.
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(תיקון), השתלמות) מקרן ששולמו מסכומים (ניכוי הכנסה מס תקנות
התשס"ו-2005

תקנות מתקין אני הכנסה1, מס לפקודת ו–243 166 ,164 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
אלה:

השתלמות), מקרן ששולמו מסכומים (ניכוי הכנסה מס לתקנות 2(ב) בתקנה .1 
התשנ"ח-21997, במקום "15%" יבוא "20%".

יום התחילה) (להלן - בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) א' אלה ביום תקנות  2. תחילתן של
לקרן ששולמו תשלומים  בשל שנצמחו  או שהופקו חייבת ריבית  סכומי על  יחולו והן

התחילה ואילך. ההשתלמות ביום

(18 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ז

אולמרט אהוד       (3-2734 (חמ
האוצר שר                                                                                           

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 74.

מסוימים), ומרווחים מדיבידנד מריבית, (ניכוי הכנסה מס  תקנות
התשס"ו-2005

אני מתקין  הפקודה), הכנסה1 (להלן - מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 164 בתוקף סמכותי  
תקנות אלה:

- אלה בתקנות .1

ו"קרן פטורה" נאמנות "קרן נאמנות", "קרן קובע", "מועד מהותי", מניות "בעל יחידה" "בעל
לפקודה; 88 כהגדרתם בסעיף - נאמנות חייבת"

(8 במאי 2000); התש"ס באייר ג' יום - הקובע" "היום

125ה או 125ד 9(5)(ב), סעיף לפי מריבית הכנסה על מס  להטבת  הזכאי יחיד - "זכאי"
לפקודה;

של חשבונו על או מטעמו ובין הוא חשבונו על בין ריבית, או דיבידנד המשלם אדם - "חייב"
שבאמצעותו משתלמים מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו כספי מוסד אחר, לרבות אדם
ולמעט נאמנות, קרן למעט בעקיפין, ובין במישרין בין והכל הריבית, או הדיבידנד
מערכת  לנהל היה חייב ושלא המס הקודמת בשנת מ–10 עובדים פחות שהעסיק יחיד

הכפולה בשנת המס הקודמת; חשבונות לפי שיטת החשבונאות

20(א); בתקנה אלה כאמור תקנות של תחילתן התחילה" - "יום

המדינה, מילווה חוק מכוח מילווה ישראל, מדינת של חוב איגרת - מדינה" "מילווה
התשמ"ד-31984; מועד, קצר מילווה חוק לפי שהוצא מילווה וכן ,21979 התשל"ט-

בתוספת; כמפורט למעט ריבית, המקבל אדם - "מקבל"

2 תיקון תקנה

תחילה

הגדרות

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשל"ט, עמ' 112.

3 ס"ח התשמ"ד, עמ' 69.
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חלקו, או כולו המדד, עליית נכס שצמוד בחלקו לשיעור לרבות - למדד" צמוד שאינו "נכס
 88 בסעיף כהגדרתו - "מדד" זה להחזר; לענין או עד לפדיון עד למדד צמוד שאינו או

לפקודה;

על המפקח שאישר חיים ביטוח בפוליסת חיסכון תכנית - ברווחים" משתתפת "פוליסה
המצורפת לפוליסה כאמור; או ברווחים, הביטוח כפוליסה משתתפת

מאלה: אחד כל - הפטור" "צווי

תושבי של על פיקדון במטבע חוץ מריבית על הכנסה הכנסה (פטור ממס מס צו (1)
ישראל), התשכ"ג-41963;

על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג- מריבית על הכנסה מס הכנסה (פטור ממס צו (2)
;52002

תושב חוץ), התשס"ג-62002; של פיקדון על ממס מס הכנסה (פטור צו (3)

חוץ), במטבע על פיקדון הכנסה מריבית על לתושב חוזר (פטור ממס הכנסה מס צו (4)
התשס"ד-72003;

הוראות משלמת שהיא הכספים לגבי שחלות השתלמות, קרן למעט גמל, קופת - גמל" "קופת
לפקודה; 125ג סעיף

הצמדה הפרשי לרבות דין, כל פי על ממס פטורים שאינם הצמדה הפרשי ריבית, - "ריבית"
ניכיון; ודמי לפקודה, (13)9 סעיף לפי כהגדרתם חלקיים

לבעל ששולמו תשלומים (קביעת הכנסה מס בצו  כאמור ורווחים תשלומים - "רווחים"
התשס"ג-82002; כהכנסה), נאמנות בקרן יחידה

מאלה, לפי הענין: אחד - "שיעור המס המרבי"

121 לפקודה;  הקבוע בסעיף ביותר הגבוה המס שיעור - לגבי יחיד (1)

לפקודה. 126(א) הקבוע בסעיף המס שיעור - לגבי חבר–בני–אדם (2)

מניות, ינכה על דיבידנד ישראל המשלם ליחיד תושב ישראל תושב (א) חבר–בני–אדם .2
לפי הענין: אלה מס בשיעורים ממנו

חבר–בני–אדם במועד באותו בעל מניות מהותי שהיה ליחיד שולם הדיבידנד (1)
;25% - לתשלום שקדמו החודשים עשר בשנים כלשהו במועד או הדיבידנד קבלת

;20% - בפסקה (1) כמפורט שאינו ליחיד הדיבידנד (2) שולם

השיעור למעט דין, לפי כל מוגבל מס שיעור שנקבע לגביו דיבידנד שולם (3)
שנקבע. לפי השיעור - לפקודה 125ב שנקבע לפי סעיף

מניות,  על דיבידנד לזכותו חוץ או לתושב ישראל המשלם תושב חבר–בני–אדם (ב)  
אלה: בשיעורים מס ממנו ינכה

מס ניכוי
מדיבידנד

__________
4 ק"ת התשכ"ג, עמ' 2144.

5 ק"ת התשס"ג, עמ' 293.

6 ק"ת התשס"ג, עמ' 290.

7 ק"ת התשס"ד, עמ' 19.

8 ק"ת התשס"ג, עמ' 390.
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חבר–בני–אדם באותו מניות מהותי בעל חוץ שהיה לתושב הדיבדנד שולם (1)
לתשלום שקדמו החודשים עשר בשנים כלשהו במועד או הדיבידנד קבלת במועד

;25% -

.20% - בפסקה (1) כמפורט שאינו חוץ לתושב הדיבידנד (2) שולם

שמניותיו ישראל תושב חבר–בני–אדם ו–(ב)(1), (א)(1) משנה בתקנות האמור אף על (ג)
חבר–בני– באותו מניות מהותי לבעל מדיבידנד ששולם מס בבורסה, ינכה למסחר רשומות

.20% בשיעור של אדם -

ינכה ממנו  לזכותו, ישראל או בשל תושב על מניות חוץ דיבידנד מתושב (ד) המקבל  
אלה: בשיעורים מס

;20%  - ליחיד הדיבידנד (1) שולם

.25% - הדיבידנד לחבר–בני–אדם שולם (2)

על ואולם ,20% של מס בשיעור ממנה תנכה ריבית, ליחיד המשלמת קופת גמל (א) .3
בשיעור מס תנכה התחילה, יום גמל לפני שהופקדו לקופת סכומים בשל המשולמת ריבית

.15% של

סעיף  לפי  ממס פטור לגביה שחל ריבית תשלום על תחול לא (א) משנה (ב) תקנת  
לפטור  זכאותו 2401 על טופס לפי הצהרה הגמל לקופת המקבל הגיש אם לפקודה, 9(18א)

כאמור.

תאגיד ואולם ,20% של בשיעור מס ממנה  ינכה ריבית ליחיד המשלם בנקאי  תאגיד .4
הוראות ;15% של בשיעור מס ינכה למדד, צמוד שאינו נכס על ריבית ליחיד המשלם בנקאי
המקבל הגיש אם הפטור, מצווי צו הוראות עליה שחלות ריבית בתשלום יחולו לא זו תקנה
המאוחר,  לפי החשבון, פתיחת מיום 14 ימים בתוך או המס, עד לתחילת שנת הבנקאי, לתאגיד

הפטור. מצווי צו פי על ריבית על מס להטבת הזכאי יחיד היותו על ,2402 הצהרה לפי טופס

ליחיד שילם אם ואולם ;20% של מס בשיעור ממנה ינכה ריבית ליחיד חייב המשלם (א) .5
ברווחים, ינכה משתתפת חיסכון בפוליסה תכנית על למדד, למעט צמוד שאינו נכס ריבית על

.15% של בשיעור מס ממנה

מילווה  או על חוב איגרת על בעל מניות מהותי ריבית שאינו ליחיד חייב המשלם (ב)  
מס ינכה במס, חייבת המשולמת והריבית הקובע, היום לפני שהונפקו או שהוצאו מדינה

.35% של בשיעור

מס  תקנות עליה חייב ושחלו ששילם ריבית על יחולו לא (א) ו–(ב) משנה תקנות (ג)  
מס צו הוראות או התשס"ה-92004, על מילווה מדינה), ממס לריבית המשתלמת (פטור הכנסה

התשנ"א-101991. חוץ שמקבלת המדינה), במטבע על מילווה כללי ממס (פטור הכנסה

מס ממנה ינכה מאלה,  לאחד  ריבית המשלם  חבר–בני–אדם  ,5 בתקנה האמור אף על .6
המרבי: המס בשיעור

חבר–בני–אדם; באותו מהותי מניות לבעל (1)

מוכר או שירותים שנותן למי או הריבית, משלם בחבר–בני–האדם העובד ליחיד (2)
הריבית. את המשלם לחבר–בני–האדם מוצרים

מס מריבית ניכוי
קופת שמשלמת

גמל

מריבית מס ניכוי
אחרת

מריבית מס ניכוי
תאגיד שמשלם

בנקאי

מריבית מס ניכוי
מיוחדים במקרים

__________
9 ק"ת התשס"ה, עמ' 183.

10 ק"ת התשנ"ה, עמ' 475.
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מס ממנה ינכה חוץ, תושב  שאינו חבר–בני–אדם  שהוא  למקבל ריבית  המשלם חייב .7
המרבי. המס בשיעור

מס קבלת הריבית, ביום ינכה, לקוחותיו, בעבור ריבית בנקאי מתאגיד בורסה שקיבל חבר .8
זו. מריבית מס ינכה לא הבנקאי והתאגיד הענין, לפי 4 או 7, תקנה לפי

- (להלן כספי במוסד בחשבון לשותפים ,8 עד   4 בתקנות כאמור  ריבית  שולמה  .9
שווה באופן כמשתלמת אלה תקנות  לענין הריבית את יראו חלקם,  או כולם השותפים),
חלקם של כי השומה, פקיד של דעתו להנחת הוכח, אם זולת כולם, מהשותפים לכל אחד
חלקו כשיעור יראו מה להורות בכתב הוא רשאי זה שווה; במקרה אינו בריבית השותפים

שותף. כל של

מהם ינכה חבר–בני–אדם, יחידה שהוא לבעל המשלם רווחים נאמנות קרן מנהל (א) .10
המרבי. המס בשיעור מס

מס  מהם ינכה יחיד, שהוא יחידה לבעל רווחים המשלם פטורה נאמנות קרן מנהל (ב)  
.20% של בשיעור

כהגדרתה  חוץ, להשקעות נאמנות קרן מנהל על יחולו לא ו–(ב) (א) משנה תקנות (ג)  
פטורה), נאמנות בקרן  מיחידה הכנסה על חוץ לתושב ממס (פטור הכנסה  מס בתקנות

חוץ. לתושב רווחים ששילם התשס"ג-112003,

סבור היה יוקטן, אם לפי תקנות אלה המס ניכוי להתיר בכתב, כי השומה רשאי פקיד .11
האמורים. השיעורים לפי מניכוי המס עודף להתהוות שעלול

בורסה, חבר או בנקאי תאגיד שניכה המס מניכוי עודף התהווה כי המנהל מצא (א) .12
34 עד 37, 9(5)(ב), סעיף הוראות בשל חיסכון תכנית על או פיקדון על המשתלמת מריבית
שנוכה, המס לזכאי את להשיב רשאי הוא לפקודה, 125ה או 125ד 66(ג)(2), ,45 40א, 40(ב),

או חלקו, בהתאם. כולו

או  בנקאי לתאגיד למסור המנהל רשאי (א), משנה בתקנת האמור ביצוע לצורך (ב)  
הרשימה, דרך מסירת ומועד אופן את לקבוע הוא רשאי וכן זכאים, של רשימה לחבר בורסה
,2405 בטופס זכאי, ביקש המס; השבת לצורך הנדרשת  אחרת הוראה וכל ההשבה ביצוע

הזכאים. ברשימת שמו המנהל את יכלול - לא ברשימה ייכלל לא ששמו

כקביעת  או כקביעת הכנסה או כשומה זו לתקנה בהתאם המס את השבת יראו לא (ג)  
הכנסתו את לקבוע פקיד השומה לפגוע בסמכות בה כדי יהיה בו, ולא חייב שאדם המס סכום

הפקודה. להוראות בהתאם בו המס שהוא חייב את לחשב או הזכאי של החייבת

סכום  את חודש, ה–15 בכל היום השומה, עד לפקיד ישלם כספי מוסד חייב שאינו (א) .13
הקודם. אלה, בחודש לפי תקנות שניכה המס

את  חודש, וב–15 בכל חודש בכל ב–1 השומה, שהוא מוסד כספי ישלם לפקיד חייב (ב)
השומה. לפקיד הקודם התשלום מיום החל שניכה אלה, תקנות לפי המס סכום

תשלום  עם יחד חודש, ה–15 בכל השומה עד לפקיד יגיש כספי מוסד שאינו (א) חייב .14
כאמור  המס שניכה סכום 0102 על טופס לפי דוח 13(א), בתקנה כאמור שניכה המס סכום
לאו, אם ובין מס מהם אם נוכה הריבית והפרשי ההצמדה ששילם, בין או הדיבידנד על וכן
הדיבידנד, סכום ואת במס החייבים ההצמדה והפרשי הריבית או הדיבידנד סכום את ויפרט

ממס. הפטורים ההצמדה והפרשי הריבית או

בתשלום מס ניכוי
למקבל שהוא
חבר–בני–אדם

ידי על מס ניכוי
בורסה חבר

חלקו של שותף

מס מרווחים ניכוי
קרן ששילמה

נאמנות

ניכוי תיאום
המס

לתיקון סמכות
הניכוי

המס תשלום
שנוכה

מיידי דוח הגשת
חודשי ודוח

__________
11 ק"ת התשס"ג, עמ' 468.
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סכום הדיבידנד על לפי טופס 0107, דוח השומה כספי יגיש לפקיד מוסד שהוא (ב) חייב  
יועבר הדוח מהתשלום; שנוכה המס סכום על וכן ששילם ההצמדה והפרשי הריבית או
הכלול זכאי לגבי ואולם 13(ב); בתקנה כאמור שנוכה המס  סכום עם  יחד השומה לפקיד

0804/א. טופס שלושה ימים לפי יוגש הדוח מדי 11(ב), ברשימה כאמור בתקנה

התשלום,  שבוע מיום בתוך בו, הפרטים המפורטים כל 0801 את בטופס ירשום חייב (א) .15
יאוחר לא פרטיו, לכל מסוכם כשהוא ,0866 יחד עם טופס השומה, לפקיד ויגיש את הטופס
ההצמדה ששילם בשנת  והפרשי הריבית הדיבידנד, לגבי והכל כל שנה, 31 במרס של מיום
הרישומים  סכומי גם 0866 ירוכזו בטופס אם לאו; ובין מס מהם ניכה אם הקודמת, בין המס

לפי הענין. ו–0107 או 0804/א, 0801 בטופסי

ששילם שהיא  ריבית לענין בנקאי חייב שהוא תאגיד על תחול לא (א) משנה (ב) תקנת  
מאלה: אחת

נמוך הריבית סכום אם  חיסכון, תכנית על או פיקדון על  ששילם ריבית (1) 
מ–12,000 שקלים חדשים בשנה; 

חוץ; לתושב ששילם ריבית (2)

הכנסה מס צו עליו וחל לראשונה ישראל לתושב שהיה ליחיד ששילם ריבית (3)
התשס"ג-2002; חוץ), במטבע פיקדון על מריבית הכנסה על ממס (פטור

שיורה  כפי מיכון, מערכת באמצעות (א), משנה בתקנת האמורים הטפסים בהגשת (ג)  
- משלם חייב המנהל,

חשבונות כפולה; מערכת לנהל חובה שחלה עליו (1)

יותר; או עובדים 10 המעסיק (2)

ואת והרווחים ההצמדה הפרשי הריבית,  הדיבידנד,  חישוב את העורך (3)
מיכון. מהם באמצעות מערכת הניכויים

והפרשי ריבית או דיבידנד לו מי ששילם לכל אלה, ייתן בתקנות כאמור מס שניכה חייב .16
אישור  הקודמת, המס שנת לגבי שנה, כל של 20 במרס מיום יאוחר לא בקשתו, פי על הצמדה,
ועל  המס שיעור על וכן לו, ששילם ההצמדה והפרשי הריבית או הדיבידנד 0867 על טופס לפי

.12 בתקנה כאמור שהושב, הסכום שניכה את יקזז מהסכום - זכאי ולגבי שניכה, המס

ימציא  אם רק 165 לפקודה, סעיף להוראות בהתאם יקוזז אלה תקנות לפי שנוכה מס .17
כהלכה,  נרשמו בו שצוינו הפרטים 16 כשכל בתקנה כאמור אישור השומה לפקיד המקבל

מוחתם בחותמו. כשהאישור כספי - מוסד החייב הוא ואם שם המקבל, לרבות

אלה. תקנות לצורך טפסים יקבע המנהל .18

המס לפקודה, ולצורך ניכוי 9(18א) סעיף לפי הפטור ממס הריבית קביעת סכום לצורך .19
המס שנת במהלך אחרת, גמל לקופת מידע להעביר רשאית גמל קופת תהיה ,3 בתקנה כאמור

לאחריה. או כספים לקופת הגמל הופקדו שבה

לפי יחולו והן התשס"ו (1 בינואר 2006) בטבת א' תקנות אלה ביום של תחילתן 20. (א)
אלה: הוראות

כאמור לקופות הגמל בהפקדות שמקורם ורווחים ריבית על גמל - בקופת (1)
ואילך; הקובע במועד

וטפסים שנתי דוח

אחרים אישורים

הניכוי קיזוז

טפסים

מידע מסירת

ותחולה תחילה
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נפתחו אשר חיים, ביטוח פוליסות  שאינם חיסכון בתכניות  או בפיקדונות (2)
ויחולו ואילך, הקובע במועד שנצמחה או שהופקה ריבית על - ואילך הקובע ביום

הוראות אלה:

חיסכון תכניות או פיקדון בשל ריבית ליחיד המשלם בנקאי תאגיד (א)
אף על ממנה, ינכה (10 באוגוסט 2005), התשס"ה באב יום ה' לפני שנפתחו
או פיקדון על הריבית שולמה ואם ,15% של בשיעור מס ,4 בתקנה האמור
הוראה ;10% של בשיעור מס ינכה ממנה למדד, שאינם צמודים חיסכון תכנית

הראשונה; היציאה לתחנת עד שנצמחה או שהופקה ריבית על תחול זו

חיסכון תכנית או פיקדון בשל ריבית  ליחיד  המשלם בנקאי תאגיד (ב)
אף על ינכה ואילך (2005 באוגוסט   10) התשס"ה באב ה' ביום שנפתחו
הריבית שולמה ואם ,15% של בשיעור מס הריבית חלק על ,4 תקנה הוראות
הריבית מחלק ינכה  למדד, צמודים שאינם חיסכון תכנית או  פיקדון על

;10% של בשיעור מס האמור

לפני נפתחו או אושרו אשר בפסקה (2), כאמור חיסכון בתכניות או (3) בפיקדונות
הראשונה; היציאה לאחר תחנת שנצמחה או ריבית שהופקה על - הקובע היום

בהפקדות שמקורם ורווחים ריבית על - חיים ביטוח בפוליסת חיסכון בתכניות (4)
אף על ואילך; (1 בדצמבר 2002) התשס"ג כ"ו בכסלו ביום חיסכון כאמור לתכניות
חלק בשל ינכה כאמור, תכנית חיסכון על ריבית המשלם חייב ,5 בתקנה האמור

;15% של בשיעור מס הריבית

התשלום שמועד איגרת חוב או פיקדון חיסכון, תכנית קופת גמל, שאינו בנכס (5)
אף ואולם על המשולמים, והרווחים הריבית על - התחילה ליום קדם הראשון בו
ינכה התחילה, יום לפני שנצמח או שהופק הריבית חלק על ,5 בתקנה האמור

המרבי; המס בשיעור מס החייב

חלק על ואולם המשולמת; הריבית על - בבורסה נסחרת שאינה חוב באיגרת (6)
המס המרבי; בשיעור מס הריבית ינכה

הריבית המשולמת, על - בבורסה הנסחרים חוב ובאיגרת במילווה מדינה (7)
או מדינה במילווה מהותי מניות בעל שאינו ליחיד המשולמת ריבית ולענין

אלה: בשיעורים מס החייב ינכה התחילה יום לפני רכישתם שיום חוב באיגרת

או הונפקו  אשר בבורסה, הנסחרים חוב ובאיגרת מדינה (א) במילווה
;35% - הקובע היום לפני הוצאו

הוצאו או הונפקו אשר בבורסה, הנסחרים חוב ובאיגרת מדינה במילווה (ב)
משיעורים אלה: - באחד ואילך ביום הקובע

שקדם היום עד שנצברה או שנצמחה שהופקה, הריבית על (1)
;35% - הקובע למועד

עד הקובע מהמועד שנצברה או שנצמחה, שהופקה, הריבית על (2)
 ;15% - שקדם ליום התחילה היום

ואילך התחילה ביום שנצברה או שנצמחה שהופקה, הריבית על (3)
;20% -
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הוצא או הונפק אשר למדד, צמוד שאינו נכס שהוא מדינה במילווה (ג)
מס; ינכה החייב - לא היום הקובע לפני

הוצא או הונפק אשר למדד, צמוד שאינו נכס שהוא מדינה במילווה (ד)
הענין: אלה, לפי משיעורים באחד הקובע ואילך, ביום

לא - המועד הקובע עד שנצברה או שנצמחה הריבית שהופקה, על (1)
מס; ינכה

עד הקובע מהיום שנצברה או שנצמחה שהופקה, הריבית על (2)
;10% - שקדם ליום התחילה היום

ואילך התחילה ביום שנצברה או שנצמחה שהופקה, הריבית על (3)
;15% -

בסעיף כאמור זר, ערך נייר  התחילה  יום לפני  שהיתה  חוב באיגרת (ה)
הכנסה מס  פקודת לתיקון בחוק תיקונו טרם כנוסחו לפקודה,  105יג(ד) 
בשיעור - הקובע היום לפני הוצא או הונפק אם התשס"ה-122005, ,(147 (מס
באחד לאחריו, או הקובע ביום הוצא או הערך נייר הונפק אם ;35% של

הענין: לפי אלה, משיעורים

בטבת י"ט יום עד שנצברה או שנצמחה  שהופקה, הריבית על (1)
;35% - (31 בדצמבר 2004) התשס"ה

בטבת כ' ביום החל שנצברה או שנצמחה שהופקה, הריבית על (2)
;15% - התחילה ליום שקדם היום ועד (1 בינואר 2005) התשס"ה

ואילך התחילה ביום שנצברה או שנצמחה שהופקה, הריבית על (3)
.20% -

מסוימת,  בתקופה שנצברה תחושב הריבית שהופקה, שנצמחה או זו תקנה לענין (ב)  
שבה התקופה לבין שולמה שבשלהן  התקופות שבין היחס פי על  הריבית חלוקת ידי על

או נצברה. הופקה, נצמחה

זו - בתקנה  (ג)

החלה שבו שמהיום התקופה שבין ביחס מוכפלת כשהיא הריבית - הריבית" "חלק
צבירת החלה שמיום שבו התקופה לבין התחילה, יום עד  הריבית צבירת

שבשלה נצברה; התקופה סיום יום הריבית עד

או מהתכנית סכום  למשוך היה ניתן שבו  המועד - ראשונה" יציאה  "תחנת
שהוגדרו כפי החיסכון תנאי בהרעת כרוכה תהיה שהמשיכה בלי מהפיקדון,
הפחתת - החיסכון" תנאי "הרעת זה, לענין הפיקדון; או התכנית בתנאי
מהשיעור החיסכון, תקופת סיום בשל היציאה בתחנת המשולמת הריבית
תחנת אותה אחרי החיסכון ממשיכה היתה תקופת אילו לה נקבע שהיה

יציאה.

__________
12 ס"ח התשס"ה, עמ' 766.
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תוספת
"מקבל") ההגדרה - 1 (תקנה

מסים; תשלום לענין המדינה פי דין שדינו כדין שהוקם על ציבורי גוף וכל המדינה, .1

תפקידיה את שעה באותה הממלאים שיתופית וכל גוף אחר אגודה למעט מקומית, רשות .2
מקומית; רשות של

מעמדן בחוק כמשמען העולמית הציונית וההסתדרות ישראל לארץ היהודית הסוכנות .3
התשי"ג-1952; ישראל, הסוכנות היהודית לארץ הציונית העולמית ושל ההסתדרות של

התשי"ד-1953; לישראל, קיימת קרן בחוק כמשמעותה - לישראל הקיימת הקרן .4

התשט"ז-1956; היסוד, קרן בחוק כמשמעותה - לישראל המאוחדת המגבית - היסוד קרן .5

זה; לענין המנהל שאישר לפקודה, (2)9 כהגדרתו בסעיף - מוסד ציבורי .6

גמל; קופת .7

תאגיד בנקאי; .8

ביטוח; חברת .9

התשט"ו-1955; ערים, איגוד לחוק 1 בסעיף כהגדרתו ערים, איגוד .10

;1971 התשל"א- משולב], היהודיים [נוסח הדת שירותי כמשמעותה בחוק דתית, מועצה .11

לפקודה; 88 בסעיף כהגדרתה נאמנות, קרן .12

מס. שנת לאותה השומה בידי פקיד לענין זה שאושר אחר אדם כל .13

(27 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ו
אולמרט אהוד    (3-3171 (חמ

האוצר שר                                                                                   

התשס"ו-2005 (סינגפור), מסי כפל) (מניעת הכנסה מס צו

לאמור: ומצווה מודיע אני הכנסה1, מס לפקודת סעיף 196(א) לפי סמכותי בתוקף  

באייר התשס"ה (19 במאי  י' ביום שנעשתה לאמנה תוקף שיינתן הוא מן המועיל 1. (א)
כפל מסי מניעת בדבר סינגפור של הרפובליקה ממשלת לבין ישראל מדינת ממשלת בין ,(2005

האמנה). - (להלן הכנסה על למסים בזיקה ממסים התחמקות ומניעת

א'  ביום המס המתחילה בשנת החל מס, שנת לכל בישראל יהיה תוקף לאמנה (ב)  
ואילך. (1 בינואר 2006) התשס"ו בטבת

(25 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ד
אולמרט אהוד    (3-1431 (חמ

האוצר שר                                                                                       
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

לאמנה תוקף מתן
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(תיקון), במשמרות) עבודה על הכנסה בעד המס (שיעור הכנסה מס תקנות
התשס"ו-2005

המסחר התעשיה כשר  וסמכותי הכנסה1, מס לפקודת 10 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור והתעסוקה,

במשמרות), התשמ"ז- הכנסה בעד עבודה (שיעור המס על הכנסה לתקנות מס 3 בתקנה .1
בטבת התשס"ז יום י' יבוא "עד התשס"ו (31 בדצמבר 2005)" בכסלו ל' יום "עד 21986, במקום

(31 בדצמבר 2006)".

בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' אלה ביום תקנות 2. תחילתן של
(26 בדמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ה

אולמרט אהוד    (3-1408 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.648 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 742;

התשס"ו-2005 (ביטול), כהכנסה) ריבית (קביעת הכנסה מס צו

הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת סעיף 164 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני

בטל. - כהכנסה), התשס"ג-22002 ריבית (קביעת מס הכנסה צו .1

בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' ביום זה צו 2. תחילתו של
(26 בדצמבר 2005) בטבת התשס"ו כ"ה

אולמרט אהוד    (3-1740 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 291.

התשס"ו-2005 (ביטול), מריבית) (ניכוי הכנסה מס תקנות

הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת ו–243 164 לפי סעיפים 161, בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של

בטלות. - הכנסה (ניכוי מריבית), התשס"ג-22002 תקנות מס .1

בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' אלה ביום תקנות 2. תחילתן של
(26 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ה

אולמרט אהוד    (3-1740 (חמ

האוצר שר                                                                                        
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 286 ועמ' 785.

3 תיקון תקנה

תחילה

ביטול

תחולה

ביטול

תחילה
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בקרן נאמנות) יחידה לבעל ששולמו מתשלומים (ניכוי מס הכנסה תקנות
התשס"ו-2005 (ביטול),

ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת  ו–243, 164 105יט, סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
אלה: תקנות הכנסת, אני מתקין של הכספים

נאמנות), התשס"ג- בקרן  יחידה לבעל מתשלומים ששולמו  (ניכוי הכנסה  מס תקנות  .1
בטלות. - 22002

בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' אלה ביום תקנות 2. תחילתן של
(26 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ה

אולמרט אהוד    (3-3245 (חמ

האוצר שר                                                                                       
__________

530 עמ' התשס"ב, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.110 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת התשס"ג, עמ' 382;

במקור וניכוי כהכנסה זר ערך נייר ממכירת תמורה (קביעת הכנסה מס צו
התשס"ו-2005 (ביטול), מהתמורה)

הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, לפקודת מס סעיף 164, לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני

מהתמורה), במקור וניכוי כהכנסה ערך זר ממכירת נייר תמורה (קביעת הכנסה מס צו .1
בטל. - התשנ"ב-21992

בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' ביום זה צו 2. תחילתו של
(26 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ה

אולמרט אהוד    (3-3245 (חמ

האוצר שר                                                                                      
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.379 עמ' התשס"ג, 2 ק"ת התשנ"ב, עמ' 1291;

התשס"ו-2005 לחוק) (תיקון), א' תוספת (ביטול על מסמכים הבולים מס צו

 - (להלן התשכ"א-11961  הבולים על מסמכים, מס לחוק 3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אני המדינה2, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף לפי הכנסת, ועדת הכספים של ובאישור החוק),

לאמור: מצווה

 - תוספת א' לחוק), התשס"ה-32005 (להלן (ביטול מס הבולים על מסמכים לצו 2 בסעיף .1
(1 בינואר  התשס"ו בטבת "א' יבוא (1 בינואר 2008)" התשס"ח בטבת במקום "כ"ג העיקרי), הצו

התחילה). יום - (להלן (2006

התחילה". יום "עד יבוא "בשנות 2005 עד 2007" במקום העיקרי, 3 לצו בסעיף .2
(25 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ד

אולמרט אהוד    (3-1431 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"א, עמ' 64.

2 ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

3 ק"ת התשס"ה, עמ' 336.

ביטול

תחולה

ביטול

תחילה

2 תיקון סעיף

3 תיקון סעיף
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התשס"ו-2005 (אגרות), יועצי מס על ידי העיסוק בייצוג הסדרת תקנות

התשס"ה- מס, יועצי על ידי העיסוק בייצוג הסדרת לחוק סעיף 38(א) לפי סמכותי בתוקף  
תקנות  מתקין  אני הכנסת, של  ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור  החוק), - (להלן   12005

אלה:

 400 תהיה בסכום החוק, לפי רישיון, וקבלת בפנקס רישום לצורך הנדרשת אגרה לבחינה .1
תוצאות  ערר על הוגש הבחינה; לפני מועד מ–60 ימים יאוחר חדשים ותשולם לא שקלים

הערר. הגשת במועד נוספים חדשים שקלים 100 של סכום ישולם הבחינה,

ותשולם  חדשים 1,300 שקלים של בסכום תהיה בפנקס לרישום דו–שנתית אגרה (א) .2
בשני  לשלמה ניתן ואולם בתקופת השנתיים האמורה, הראשונה השנה של 31 בינואר עד
כל  של 31 בינואר יום  עד ישולמו אשר חדשים, 650 שקלים של שווים שנתיים תשלומים

שנה.

בתקנת משנה (א),  הקבועה מחצית מהאגרה שכיר, ישלם שהוא מייצג (ב) יועץ מס  
המועד  לפני מאוחר מ–90 ימים שכיר במועד שאינו היותו למועצה הצהרה על אם הגיש

האמורה. האגרה לתשלום

הקבועה מהאגרה שליש ישלם בתחילת השנה לגיל 70, שהגיע מייצג (ג) יועץ מס  
(א). משנה בתקנת

מהמועד  מ–90 ימים מאוחר שאינו במועד הצהרה למועצה שמסר מייצג מס יועץ (ד)
בשנה מייצג מס כיועץ ישמש לא  ולפיה (א), משנה בתקנת  הקבועה האגרה לתשלום

שנה. לאותה האגרה מתשלום פטור יהיה הבא, ינואר בחודש המתחילה

הגשת  במועד והיא תשולם חדשים 100 שקלים של בסך רישום מתמחים תהיה אגרת .3
את פשט נפטר, שהמאמן הקודם היה הרישום לאחר המועמד כמתמחה; לרישום הבקשה
מאפשרות אינן המועצה ראש יושב שלדעת אחרות בנסיבות או במקצוע עיסוקו הפסיק הרגל,
התמחות רישום בשל נוספת רישום אגרת תשולם לא התמחותו, את להמשיך מתמחה לאותו

החדש. המאמן אצל

אגרת מתשלום לבחינות מועמד לפטור מיוחדות, בנסיבות רשאי, המועצה ראש יושב .4
הבחינות. או לענין כל לענין בחינה מסוימת בחינה,

לפי השינוי  שנה, כל 1 בינואר של ביום יתואמו אלו בתקנות הקבועים האגרות סכומי .5
בחודש שפורסם המדד לבין ההתאמה למועד שקדם דצמבר בחודש שפורסם המדד שבין

לו; שקדם דצמבר

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד "מדד"- זאת, בתקנה

שולמה  אם ואולם התקנות, פרסום מיום בתוך 30 ימים 2005 תשולם (א) אגרה לשנת .6
.2005 לשנת נוספת תשולם אגרה החוק, לא תחילתו של לפני אגרה

הנקוב  בסכום  האגרה  תשולם   2005 יולי  חודש  במהלך שנערכו בחינות (ב) לענין  
הקבוע המועד במקום הבחינה, מועד לאחר שבועיים עד יהיה לתשלומה והמועד ,1 בתקנה

הבחינה תיבדק לא האמור, המועד עד שולמה לא תקנה; באותה

(27 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ו
אולמרט אהוד    (3-3529 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשס"ה, עמ' 114.

קביעת אגרת
לצורך בחינה
רישיון קבלת

לרישום אגרה
בפנקס

רישום אגרת
מתמחים

מאגרת פטור
בחינה

סכומים תיאום

מעבר הוראות
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התשס"ו-2005 (תיקון), וצורתו), התשקיף, מבנהו (פרטי ערך ניירות תקנות

הרשות הצעת לפי התשכ"ח-11968, ערך, ניירות  לחוק 17 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור

 - וצורתו), התשכ"ט-21969 (להלן מבנהו התשקיף, (פרטי ערך לתקנות ניירות 1 בתקנה .1
יבוא: בסופה העיקריות), התקנות

התשנ"ט-31999; החברות, לחוק 240 בסעיף כהגדרתה - ""זיקה"

64א2(א) לפקודת מס בסעיף כהגדרתם במקרקעין" - להשקעות מניבים" ו"קרן "מקרקעין
הכנסה4";

למוכר מרצון קונה בין לב בתום להחליף נכס בעסקה ניתן שבו הסכום - הוגן" "שווי
מושכל; באופן הפועלים מרצון

התשס"א-52001." שמאי מקרקעין, בחוק - כהגדרתו מקרקעין" "שמאי

יבוא: 37 סעיף אחרי העיקריות, לתקנות הראשונה בתוספת .2

להשקעות "קרן
במקרקעין

קרן להיות הצפוי או במקרקעין להשקעות קרן שהוא בתאגיד 37א.
אלה: פרטים גם יובאו במקרקעין להשקעות

השוואתיים: ביצוע מדדי (1)

החשבונאות כללי פי על המחושב הנקי הרווח סכום (א)
של ממכירה הנובעים הפסדים או רווחים בניכוי המקובלים,
מניבים, מקרקעין של והפחתות פחת בתוספת מניבים, מקרקעין
כללי פי  על הנחשבים  חד–פעמיים  אירועים  השפעת  ולמעט 

;(FFO - (להלן מיוחדים כסעיפים המקובלים החשבונאות

;FFO–ה מתוך ושיעורו שחולק הדיבידנד סכום (ב)

תיקי לרבות חדשים, מניבים במקרקעין ההשקעה סכום (ג)
;FFO–ה מתוך אלה כל ושיעורם של שיפורים בהם משכנתאות,

למניה; הדיבידנד סכום (ד)

;FFO–ה מתוך ושיעורם ששולמו הניהול דמי סכום (ה)

;FFO–ה לבין הנקי הרווח בין התאמה ביאור (ו)

וכי  מקובל  ביצוע מדד הוא   FFO כי לציין  התאגיד (ז) על
תזרים את או התאגיד של הנקי הרווח את מייצג אינו הוא

המקובלים; החשבונאות פי כללי על המחושב שלו המזומנים

הדיבידנד ושיעור ההכנסות הנכסים, הרכב אודות על נתונים (2)
שחולק:

משכנתאות, תיקי לרבות המניבים, המקרקעין שיעור (א)
המאזן; סך מתוך

1 תיקון תקנה

התוספת תיקון

__________
1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

2 ק"ת התשכ"ט, עמ' 1794.

3 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

.766 עמ' התשס"ה, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 4 דיני

5 ס"ח התשס"א, עמ' 436.
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משכנתאות ותיקי  בישראל המניבים המקרקעין שיעור  (ב)
המניבים המקרקעין סך מתוך בישראל המצוים נכסים בשל

המשכנתאות; ותיקי

תיקי לרבות מניבים, ממקרקעין השוטפות ההכנסות שיעור (ג)
וההכנסות מניבים  מקרקעין ממכירת  ההכנסות משכנתאות, 
- ובמצטבר בנפרד אחד כל - במקרקעין להשקעה מקרנות

ההכנסות; סך מתוך

אגרות בבורסה, הנסחרים ערך מניירות ההכנסות שיעור (ד)
ההכנסות; סך מתוך ופיקדונות ישראל מדינת של חוב

החשבונאים הרווחים מתוך  שחולק הדיבידנד  שיעור (ה)
מניבים; מקרקעין ממכירת שאינם

מקרקעין ממכירת הון רווחי מתוך שחולק הדיבידנד שיעור (ו)
מקרקעין בשל בשנים קודמות שחולק סכומי פחת בניכוי מניבים

שנמכרו;

המופחתת העלות לפי המניבים, המקרקעין נכסי סך (ז)
שווי הוגן; לפי בספרים או

הגבוה ההחזקה שיעור בעלי המניות בעלי מחמשת אחד כל יצוין (3)
במקום "בעל ענין" ובכל מקום בה, ,28 הנדרש בתקנה לפי ביותר, בפירוט
ביותר", הגבוה שיעור ההחזקה בעלי בעלי המניות מחמשת "אחד ייקרא

פירוט שמו; יידרש לא - ענין בעל שאינו מי ואולם לגבי

הכנסה: מס בפקודת מעמדה לענין בדרישות הקרן עמידת (4)

לפקודת 64א3(א) בסעיף הקבועים התנאים עיקרי יפורטו (א)
התקיימו; אם ויצוין הכנסה, מס

(א), משנה בפסקת התנאים האמורים אחד התקיים לא (ב)
מכך, הצפויות כתוצאה והתוצאות התקיים התנאי שלא יצוינו

בה; המניות ולבעלי לקרן

ערך ניירות בתקנות  כהגדרתו שליטה מבעל נכס  הועבר (5)
כספיים), בדוחות בו שליטה בעל לבין תאגיד בין פעולות  (הצגת

הכספיים: בדוחותיה הוגן שווי לפי ונרשם לקרן התשנ"ו-61996,

תצורף מקרקעין, דעת שמאי בהתאם לחוות השווי נקבע (א)
הדעת; חוות

השווי קביעת לאופן באשר הדירקטוריון הסברי יובאו (ב)
ההוגן;

בה, השליטה לבעל או לקרן זיקה המקרקעין לשמאי היתה (ג)
במקצוע המקובלים הכללים לפי שלא הדעת חוות נערכה או
ניתן זאת שבכל לכך הדירקטוריון הסברי יובאו השמאות,

ההעברה. למועד נכון הוגן שווי הנכס של בשווי לראות

כהגדרתם אלה, יהיו אינם מוגדרים בתקנות אשר בסעיף זה המונחים
דוחות (עריכת ערך ניירות בתקנות הענין, לפי כמשמעותם, או

התשנ"ג-71993." שנתיים), כספיים
__________

6 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1496.

7 ק"ת התשנ"ג, עמ' 466.
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,(147 (מס' הכנסה מס  פקודת לתיקון חוק של תחילתו ביום אלה תקנות של  תחילתן .3
התשס"ה-82005.

(14 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ג

אולמרט אהוד  (3-1829 (חמ
האוצר שר                                                                                   

__________

8 ס"ח התשס"ה, עמ' 766.

בו שליטה לבין בעל תאגיד בין פעולות (הצגת ניירות ערך  תקנות
(תיקון), התשס"ו-2005  בדוחות כספיים)

הצעת לפי  התשכ"ח-11968, ערך, ניירות  לחוק ו–36 17 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הרשות

בו בדוחות  שליטה בעל לבין פעולות בין תאגיד (הצגת ערך 1 לתקנות ניירות בתקנה .1
הון"  לקרן "זקיפה ההגדרה אחרי העיקריות), התקנות - (להלן התשנ"ו-21996  הכספיים),

יבוא:

הכנסה3; מס לפקודת 64א2(א) בסעיף כהגדרתה - במקרקעין" להשקעות ""קרן

למוכר מרצון קונה בין לב בתום להחליף נכס בעסקה ניתן שבו הסכום - הוגן" "שווי
מושכל;". באופן הפועלים מרצון

יבוא: (ה) משנה תקנת אחרי העיקריות לתקנות 6 בתקנה .2

לצורך שהתאגד לתאגיד שהועבר נכס (ג), עד (א) משנה בתקנות האמור אף על "(ו)
12 חודשים  האמור, במהלך בתאגיד שליטה מבעל במקרקעין להשקעות הפיכתו לקרן
ההוגן לשוויו בהתאם הכספיים  בדוחותיו להציגו התאגיד רשאי  התאגדותו, מיום

ההעברה. במועד

אלה: פרטים ובו ביאור הכספיים בדוחות ייכלל הוגן בשווי נכס הוצג (ז)

מועד; באותו ועלותו השליטה בעל ידי על הנכס רכישת מועד (1)

בתאריך השליטה, בעל של הכספיים בדוחות המועבר הנכס של ערכו (2)
החשבונאות." לכללי בהתאם ההעברה,

,(147 (מס' הכנסה מס  פקודת לתיקון חוק של תחילתו ביום אלה תקנות של  תחילתן .3
התשס"ה-42005.

(14 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ג

אולמרט אהוד  (3-2721 (חמ
האוצר שר                                                                                   

__________
.427 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234;

2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1496.

.766 עמ' התשס"ה, ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 3 דיני

4 ס"ח התשס"ה, עמ' 766.

תחילה

1 תיקון תקנה

6 תיקון תקנה

תחילה
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שעה), (הוראת תשקיף) בקשה למתן היתר לפרסום (אגרת ערך ניירות תקנות
התשס"ו-2005 

 - (להלן התשכ"ח-11968  ערך, ניירות לחוק ו–56(א) 55א סעיפים  לפי  בתוקף סמכותי  
לסעיף ובהתאם התשנ"ד-21994, בנאמנות, משותפות השקעות לחוק 130א סעיף ולפי החוק),
הכספים ועדת הרשות ובאישור עם בהתייעצות התשמ"ה-31985, התקציב, יסודות לחוק 30

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של

תשקיף), לפרסום  היתר  למתן בקשה  (אגרת  ערך ניירות  לתקנות  4ב תקנה במקום .1
יבוא: התשנ"ה-41995,

ניירות "הצעת
מסחריים ערך

של ערך וניירות
להשקעות קרן

במקרקעין

ערך ניירות בו  שהוצעו תשקיף של  לפרסומו היתר ניתן  (א) 4ב.
64א3(א) בסעיף כאמור במקרקעין להשקעות קרן של מניות או מסחריים
תשולם  לא מיוחדים), ערך  ניירות  - זו (בתקנה הכנסה5  מס לפקודת

הערך המיוחדים. ניירות אגרה בעד תוספת

המציע  יידרש לא בלבד, מיוחדים ערך  ניירות בתשקיף הוצעו (ב)  
גם הסכום הקבוע." לשלם

,(147 (מס' הכנסה מס  פקודת לתיקון חוק של תחילתו ביום אלה תקנות של  תחילתן .2
תחילתן. מיום לשנתיים ותוקפן התשס"ה-62005,

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א

אולמרט אהוד  (3-926 (חמ
האוצר שר                                                                                   

__________
.19 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234;

.39 עמ' התשס"ה, 2 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308;

3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

.20 עמ' התשס"ו, 4 ק"ת התשנ"ה, עמ' 702;

.766 עמ' התשס"ה, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 5 דיני

6 ס"ח התשס"ה, עמ' 766.

התשס"ו-2005 (תיקון), נכים) ארגון לטובת (ניכויים הלאומי הביטוח תקנות

התשנ"ה- משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו–400 לפי סעיפים 148(ב) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת ובאישור ,11995

התקנות  - התשמ"ו-21986 (להלן נכים), ארגון לטובת (ניכויים הלאומי הביטוח בתקנות .1
"התשכ"ח-1968" ובמקום ו–400", 381 ו–242" יבוא "148, 195 "89א, במקום בפתיח, העיקריות),

"התשנ"ה-1995". יבוא

- העיקריות לתקנות 1 בתקנה .2

ה'"; "פרק יבוא ג'" במקום "פרק (א), משנה בתקנת (1)

(2) פסקה  ואחרי אלה",  "כל יבוא אלה" "שני במקום ברישה, (ב), משנה  (2) בתקנת
יבוא:

תיקון הפתיח

1 תיקון תקנה

4ב החלפת  תקנה

תחילה ותוקף

__________
1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

2 ק"ת התשמ"ו, עמ' 628.
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לחודש." חדשים שקלים 45 - הארגון שסידר הדדי חיים לביטוח תשלום (3)"

"110 או 111". יבוא 68ג" או "68ב לתקנות העיקריות, במקום 2 בתקנה .3

(להלן (2006 בינואר   1) א' בטבת התשס"ו  ביום 2(2) לתקנות אלה,  תקנה תחילתה של .4
התחילה שמיום התקופה  בעד המשתלמת מקצבה  ניכוי  על תחול והיא התחילה)  יום -

ואילך.

(13 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ב
ן ו שר אריאל  (3-541 (חמ

הממשלה ראש                                                                                   

הרווחה ושר

לחוק) 37(א) לפי סעיף הרשות שירותי בעד (תשלומים הדואר תקנות רשות
(תיקון), התשס"ו-2005 (הוראת שעה)

באישור התשמ"ו-11986, הדואר, רשות לחוק ו–126 לפי סעיפים 37(א) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה וועדת האוצר שר

לחוק) סעיף 37(א) לפי הרשות שירותי בעד (תשלומים הדואר רשות 1 לתקנות בתקנה .1
יבוא התשס"ו (31 בדצמבר 2005)" בכסלו ל' יום "ועד התשס"ג-22003, במקום שעה), (הוראת

(28 בפברואר 2006)". התשס"ו בשבט ל' יום "עד

(27 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ו
ן ו שר אריאל  (3-2168 (חמ

הממשלה ראש                                                                                  

שר התקשורת וממלא מקום
__________

.524 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

241 ועמ' 755. עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשס"ג, עמ' 884;

(בקשה השקעות ובניהול תיקי השקעות העיסוק בייעוץ הסדרת הודעת
התשס"ו-2005  האגרות), סכומי (עדכון ואגרות) התמחות בחינות, לרישיון,

השקעות תיקי ובניהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת לתקנות 28 לתקנה  בהתאם   
מודיע  אני  התקנות), - (להלן  התשנ"ז-11997  ואגרות), התמחות בחינות, לרישיון, (בקשה

לאמור:

ו–27 והם יהיו החל  26 ,25 ,24 בתקנות הסכומים המפורטים המדד עודכנו שינוי עקב .1
כלהלן: (1 בינואר 2006), התשס"ו בטבת א' ביום

האגרות סכומי
חדשים בשקלים

יחיד - רישיון בקשת - 24(א) 260תקנה

שותפות - רישיון בקשת - 24(ב) 392תקנה

חברה - רישיון בקשת - 24(ג) 521תקנה

__________
.355 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשנ"ז, עמ' 352;

סכומים שינוי

1 תיקון תקנה

2 תיקון תקנה

ותחולה תחילה
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סכומים עדכון

האגרות סכומי
חדשים בשקלים

- אגרת בחינה 25(א) 392תקנה

- אגרה על הגשת ערעור 25(ב) 392תקנה

מבחינות פטור - 25(ג) 392תקנה

פטור מבחינה אחת 25(ג) - 260תקנה

מתמחה רישום אגרת - 26 260תקנה

שנתית ליחיד - אגרה 27(א) 652תקנה

לשותפות שנתית אגרה - 27(ב) 1,302תקנה

שנתית לחברה - אגרה 27(ג) 3,918תקנה

(20 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ט

י טר משה   (3-2766 (חמ
ערך ניירות רשות ראש יושב                                                                                   

התשס"ו-2005  אלקטרוני), ודיווח (חתימה ערך ניירות הודעת

התשס"ג- אלקטרוני), ודיווח (חתימה ערך ניירות לתקנות תקנה 19(ג) לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - 12003

נוסח יהיה בדצמבר 2004, שפורסם המדד 2005 לעומת בדצמבר שפורסם המדד עליית עקב .1
כלהלן: (1 בינואר 2006), התשס"ו בטבת א' ביום החל לתקנות, הראשונה התוספת

"תוספת ראשונה
ו–18(ג)) 16(ב) (תקנות

האגרות סכומי
חדשים בשקלים

- בעד

ההפצה מאתר נתונים הורדת בעבור שנתית אגרה א.
16(ב) תקנה לפי

62,044

עמודים 5 עד 18(ג), תקנה לפי מאושר, העתק 38ב.

עמוד נוסף 18(ג), לכל תקנה לפי מאושר, העתק 3"ג.

(20 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ט

י טר משה   (3-3252 (חמ

ערך ניירות רשות ראש יושב                                                                                   

__________
.330 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשס"ג, עמ' 665;
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התשס"ו-2005  תשקיף), לפרסום היתר למתן בקשה (אגרת ערך ניירות הודעת

תשקיף), לפרסום היתר למתן בקשה (אגרת ערך ניירות לתקנות 2(ד) לתקנה  בהתאם  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשנ"ה-11995

מיום א' והוא 2(א) לתקנות, בתקנה כמשמעותו הקבוע הסכום עודכן המדד שינוי עקב .1
שקלים חדשים. 3,510 (1 בינואר 2006), התשס"ו בטבת

(20 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ט

י טר משה   (3-926 (חמ

ערך ניירות רשות ראש יושב                                                                                   
__________

.766 עמ' התשס"ה, ;23 עמ' התשס"ב, 1 ק"ת התשנ"ה, עמ' 702;

שהוצעו רשומה בחברה ערך ניירות בהקצאת טיפול (אגרת ערך ניירות הודעת
התשס"ו-2005  לציבור), שלא

רשומה בחברה ערך ניירות בהקצאת טיפול (אגרת ערך ניירות לתקנות לתקנה 3(ג) בהתאם  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשנ"ט-11998 לציבור), שלא שהוצעו

מיום והוא לתקנות, 2(א) בתקנה כמשמעותו עודכן סכום אגרת הטיפול המדד שינוי עקב .1
שקלים חדשים. 3,510 (1 בינואר 2006), התשס"ו בטבת א'

(20 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ט

י טר משה   (3-2360 (חמ

ערך ניירות רשות ראש יושב                                                                                   
__________

.766 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 226;

התשס"ו-2005  האזרחות, הודעת

התקנות),  - התשכ"ט-11968 (להלן האזרחות, לתקנות תקנה 9ב(ה) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע אני

אוקטובר  בחודש שפורסם המדד 2005 לעומת אוקטובר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
כלהלן: התשס"ו (1 בינואר 2006), בטבת א' ביום החל לתקנות, התוספת נוסח 2002, יהיה

"תוספת
(9 (תקנה

השירות המבוקש
א' טור

האגרה בשקלים חדשים
ב' טור

בדולרים האגרה

תעודה המעידה על אזרחות ישראלית .17517

הקניית אי  על  המעידה תעודה או  אישור  .2
ישראלית אזרחות

7517

להיות רצון אי על הצהרה מסירת על אישור .3
ראשון אישור למעט ישראלי, אזרח

7517

הסכום עדכון
הקבוע של האגרה

עדכון סכום אגרת
הטיפול

__________
182 ועמ' 311. עמ' התשס"ג, ;19 עמ' התשכ"ט, 1 ק"ת

סכומי הגדלת
אגרות
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השירות המבוקש
א' טור

האגרה בשקלים חדשים
ב' טור

בדולרים האגרה
אזרחות ישראלית ויתור על .429550

להתאזרחות בקשה .514525

של  זוגו לבן לחוק,  7 סעיף לפי התאזרחות 5א.
ונתקיימו שיבקש להתאזרח של מי או ישראלי אזרח
מהם, הפטור או  לחוק 5(א) שבסעיף התנאים בו

תשלומים: בשני שתשולם

1,335

הבקשה הגשת במועד (1)755

אזרחות ישראלית במועד קבלת (2)580

שתידרש אגרה מכל כדי לגרוע זה פרט בהוראות אין
תקנות לפי האמורים, המועדים שבין הזמן בפרק

התשל"ד-1974." לישראל, הכניסה

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
ק ז ר אבו אוסקר  (3-649 (חמ

הפנים משרד של הכללי המנהל                                                                                   

התשס"ו-2005  הדרכונים, הודעת

אני  התקנות), - התש"ם-11980 (להלן הדרכונים, לתקנות תקנה 7א(ה) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע

אוקטובר  בחודש שפורסם המדד 2005 לעומת אוקטובר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
כלהלן: התשס"ו (1 בינואר 2006), בטבת א' ביום החל לתקנות, התוספת נוסח 2002, יהיה

"תוספת
(7 (תקנה

השירות המבוקש
בשקלים האגרה

בדולריםחדשים האגרה

ילדים עם ליחיד או ליחיד דרכון .122040

17 גיל עד לקטין דרכון 17517א.

כפול עם מספר עמודים דרכון 132560ב.

לחוק, 2(ב)(1) לפי סעיף מעבר (א) תעודת .2
ליחיד או ליחיד עם ילדים

22040

לחוק, 2(ב)(1) סעיף תעודת מעבר לפי (ב)
לשימוש ילדים, עם ליחיד או  ליחיד
וחזרה מישראל יציאה לשם חד–פעמי

אליה

7517

סכומי הגדלת
האגרות

__________
.16 עמ' התשס"ו, ;312 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התש"ם, עמ' 1510;



השירות המבוקש
בשקלים האגרה

בדולריםחדשים האגרה

לחוק, 2(ב)(2) סעיף תעודת מעבר לפי (ג)
עם ילדים ליחיד ליחיד או

7517

17 גיל עד מעבר לקטין תעודת 27517א.

לפי קבוצתיים מעבר תעודת או דרכון .3 
לחוק 3(ג) סעיף

220 בתוספת 
לכל  30 שקלים
המצורפת נפש

או לדרכון
לתעודת המעבר

הקבוצתיים

בתוספת 40 
לכל  5 דולרים
המצורפת נפש

או לדרכון
לתעודת המעבר

הקבוצתיים

מעבר תעודת או דרכון של תוקף הארכת פטורפטור4.

מעבר תעודת או דרכון של תוקף הארכת .5
גבול בתחנת

295......

בתחנת המונפק לקטין או ליחיד דרכון 5א.
המבקש  יציאת מועד לפני שעות  24 עד גבול

מישראל

220 של ......תוספת

מעבר בתעודת או בדרכון שינויים הכנסת פטורפטור6.

שנגנב, נסיעה מסמך במקום  נסיעה מסמך .7
- תוספת של - הושחת או שונה אבד, הושמד,

דרכון היה הקודם הנסיעה כשמסמך (1)
לחוק 2(ב)(1) סעיף לפי מעבר תעודת או

22040

תעו־ הקודם היה כשמסמך הנסיעה (2)
לחוק 2(ב)(2) סעיף לפי מעבר דת

75"17

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
ק ז ר אבו אוסקר  (3-692 (חמ

הפנים משרד של הכללי המנהל                                                                                   
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