
רשומות

קובץ התקנות
31 בדצמבר 2018  8138 כ"ג בטבת התשע"ט 

עמוד

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ט-2018             1700

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון מס' 2(, התשע"ט-2018                           1700

הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון(, התשע"ט-2018                                                      1701

הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, התשע"ט-2018                                   1701

הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין–לאומי(, התשע"ט-2018                               1702

קובץ התקנות 8138, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001336, התקבל ב - 31/12/2018



קובץ התקנות 8138, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018  1700

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ט-2018

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

שעה(,  )הוראת  ברכבת(  נסיעה  )דמי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו   .1
התשע"ט-22018, בסעיף 1 -

בסעיף קטן )א(, במקום "ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(" יבוא "י"ז באדר ב'   )1(
התשע"ט )24 במרס 2019(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "בתקופה של 9 חודשים" יבוא "בתקופה של 6 חודשים".  )2(

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2722-ת2(

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ט-2018

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור: 

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון(, התשע"ט-22018,   .1
בסעיף 3 -

יבוא  כאמור"  התחנה  פתיחת  מיום  ימים   90 של  "בתקופה  במקום   ,)1( בפסקה   )1(
"בתקופה שעד יום י"ז באדר ב' התשע"ט  )24 במרס 2019(";

בפסקה )2(, במקום "בתקופה של 9 חודשים" יבוא "בתקופה של 6 חודשים".  )2(

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2722-ת2(

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תיקון סעיף 1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 1500.  2

תיקון סעיף 3

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 2 ועמ' 1364.  2
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הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195ה)ג( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני מודיע לאמור:

המדד  לעומת   )2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  ביום  הידוע  המדד  שינוי  עקב   .1
שהיה ידוע ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, יתעדכנו סכומי העיצום הכספי 

שבסעיף 195ב לפקודה, ולפיכך מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( -

במקום הסכום הנקוב בסעיף 195ב)א( יבוא  "510 שקלים חדשים";  )1(

במקום הסכום הנקוב בסעיף 195ב)ב( יבוא "5,110 שקלים חדשים".  )2(

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-152-ת3(

ב ק ע י ן  ר ע  
מנהל רשות המסים בישראל   

הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון(, 
התש"ע-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת המדד שהיה ידוע ביום ט"ו   .1
התשע"ט בטבת  כ"ד  מיום  לתקנות   )1(1 תקנה  נוסח   ,)2010 בינואר   1( התש"ע   בטבת 

)1 בינואר 2019(, יהיה כדלקמן: 

יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה )1( או )2(, יהיה פטור מהגשת   .1
דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131)ב2()1( לפקודה:

)1( התקיימו בו כל אלה:

המנויים המקורות  מן  המס  בשנת  הכנסתו   )א( כל 
בסעיף 2)1(, )2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 81,480 שקלים 

חדשים;

)ב( הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2)1(, 
)2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 81,480 שקלים חדשים;

על  עולה  אינה  היחיד  של  החייבת  הכנסתו  כל  )ג( סך 
81,480 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג - סך כל הכנסתם 

החייבת אינה עולה על 162,960 שקלים חדשים;".

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
ב ק ע י ן  ר ע )חמ 3-4084-ת2(  

מנהל רשות המסים בישראל   

סכומי העיצום 
הכספי

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ק"ת התשע"ח, עמ' 660.  1

עדכון סכומים

"פטור מהגשת 
דוח מקוון

ק"ת התש"ע, עמ' 1392; התשע"ח, עמ' 659.  1
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הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין יישום הסכם בין–לאומי(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195טז)ג( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני מודיע 
לאמור:

המדד  לעומת   )2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  ביום  הידוע  המדד  שינוי  עקב   .1
שהיה ידוע ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, יתעדכנו סכומי העיצום הכספי 

שבסעיף 195י לפקודה, ולפיכך מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( -

)1(  במקום הסכום הנקוב בסעיף 195י)ב( יבוא  "5,060 שקלים חדשים";

במקום הסכום הנקוב בסעיף 195י)ג( יבוא "50,600 שקלים חדשים";  )2(

במקום הסכום הנקוב בסעיף 195י)ד( יבוא "25,300 שקלים חדשים".  )3(

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5593(

ב ק ע י ן  ר ע  
מנהל רשות המסים בישראל   

סכומי העיצום 
הכספי

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ק"ת התשע"ח, עמ' 659.  1
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