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תקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א)4( לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים של 
הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשמ"ח-21988  וחשבון(,  דין  מהגשת  )פטור  הכנסה  מס  לתקנות   1 בתקנה   .1
התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "בעל חשבון בתאגיד בנקאי חוץ" יבוא:

""הכנסה מאנרגיה מתחדשת" - הכנסה כאמור בסעיפים 2 ו–3 לחוק לעידוד השקעה 
מתחדשת(,  מאנרגיה  חשמל  הפקת  בשל  מס  )הטבות  מתחדשות  באנרגיות 
התשע"ז-32016, ובלבד שסך כל ההכנסה לא עלה על הסכום המרבי כהגדרתו 

בחוק האמור." 

בתקנה 2)א( לתקנות העיקריות, במקום "הכנסה מנייר ערך" יבוא "הכנסה מנייר ערך,   .2
הכנסה מאנרגיה מתחדשת".

תקנות אלה יחולו לגבי דוח שיש להגישו בשל שנת המס 2016 ואילך.  .3
י"ח בכסלו התשע"ח )6 בדצמבר 2017(

)חמ 3-720-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 
התקציב 2017 ו–2018( )דחיית תחילתו של התיקון לפקודת הייבוא 

והייצוא( )מס' 2(, התשע"ח-2018 

ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  התכנית  לחוק  47)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018(, התשע"ז-12016 )להלן - החוק(, בהסכמת 

שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תחילתו של סעיף 46 לחוק, שעניינו תיקון פקודת הייבוא והייצוא, תידחה בשלושה   .1
חודשים, ותהיה ביום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018(.

תחילתו של צו זה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
כ"ג בטבת התשע"ח )10 בינואר 2018(

)חמ 3-5551(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תחולה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשנ"ב, עמ' 174.

2 ק"ת התשמ"ח, עמ' 580; התשע"ד, עמ' 1585.

3 ס"ח התשע"ז, עמ' 38.

דחיית מועד 
תחילתו של תיקון 

מס' 3 לפקודת 
הייבוא והייצוא

תחילה

1  ס"ח התשע"ז, עמ' 49; ק"ת התשע"ח, עמ' 90.
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תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51)ד( ו–126)א( לחוק הדואר, התשמ"ו-11986, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתוספת לתקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי(, התשס"ו-22006,   .1
בפרט משנה )א(, במקום "9.9" יבוא "9.94".

כ"ג בטבת התשע"ח )10 בינואר 2018(
)חמ 3-1961-ת1(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

תקנות הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

התשמ"ו-11986,  הדואר,  לחוק  ו–126)א(  ו–)ד(  )ג(  37)א(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1)א( לתקנות הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה(, התשס"ח-22008,   .1
סכומי  "ולעניין  יבוא  בסופה  היסודי,  המדד  בהגדרה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן 
שפורסם  המדד   - התשלומים  לתקנות  הראשונה  לתוספת   1.1 בפרט  התשלומים 

בחודש נובמבר 2017".

במקום תקנה 3 יבוא:   .2
3.  סכומים שהשתנו לפי תקנה 2 יעוגלו לסכום הקרוב שהוא "עיגול סכומים

מכפלה של אגורה אחת, וסכום המסתיים ב–0.005 שקלים 
חדשים יעוגל כלפי מעלה."

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בחלק א', בפרט  1.1, בטור שכותרתו "התשלום   .3
בשקלים חדשים" -

יבוא  בה  האמור  הסכום  במקום  ביול",  מכונת  "באמצעות  שכותרתה  בעמודה   )1(
;"1.98"

בה  האמור  הסכום  במקום  ביול",  מכונת  באמצעות  "שלא  שכותרתה  בעמודה   )2(
יבוא "2.14".

כ"ג בטבת התשע"ח )10 בינואר 2018(
)חמ 3-2168-ת1(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

תיקון התוספת

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 561; התשע"ז, עמ' 478.

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71.

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 1030; התשע"ו, עמ' 1472.

תיקון התוספת 
הראשונה

החלפת תקנה 3

תיקון תקנה 1
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תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37)א( ו–)ג( לחוק( 
)תיקון(, התשע"ח-2018

התשמ"ו-11986,  הדואר,  לחוק  ו–126)א(  ו–)ג(  37)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37)א( ו–)ג( לחוק(,   .1
התשס"ח-22007 )להלן - התקנות העיקריות(, האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 

")ב( לאחר הוספת מס ערך מוסף לפי דין, התשלומים בעד שירותי החברה כאמור 
בסעיף קטן )א( יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות, וסכום המסתיים 
בעד  התשלומים  סכומי  האמור,  אף  על  מעלה;  כלפי  יעוגל  חדשים  שקלים  ב–0.05 
וסכום  אחת,  אגורה  של  מכפלה  שהוא  הקרוב  לסכום  יעוגלו  כמותי  דואר  שירותי 

המסתיים ב–0.005 שקלים חדשים, יעוגל כלפי מעלה." 

בתוספת הראשונה,  בחלק א', בפרט 1.1,  בטור שכותרתו "התשלום בשקלים חדשים"  -  .2
יבוא  בה  האמור  הסכום  במקום  ביול",  מכונת  "באמצעות  שכותרתה  בעמודה   )1(

;"1.98"

בה  האמור  הסכום  במקום  ביול",  מכונת  באמצעות  "שלא  שכותרתה  בעמודה   )2(
יבוא "2.14".

כ"ג בטבת התשע"ח )10 בינואר 2018(
)חמ 3-2168-ת3(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

תיקון טעות דפוס

בהודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשע"ח-2017 שפורסמה בקובץ התקנות 
7916, התשע"ח, עמ' 730, במקום "2017" צריך להיות "2018".

)חמ 3-920-ת3(

תיקון תקנה 2

תיקון התוספת 
הראשונה

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71.

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 10; התשע"ה, עמ' 796.




