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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת	חוק	לתיקון	פקודת	מס	הכנסה	)תיקון	מס'	175(	)תקופת	שומה	
מיוחדת(,	התש"ע-2010	

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 7 -1 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )4( יבוא:  )1(

מוסד ציבורי החייב על פי דין, שאינו דין מס, להגיש דיווח על פעילותו   )5("
לגבי תקופה שמועד סיומה אינו ב–31 בדצמבר; לעניין זה - 

"דין המס" - חיקוק מהחיקוקים האמורים בפסקאות )1( עד )8( להגדרה "דיני 
המס" שבסעיף 158ב;

"מוסד ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 9)2()ב( ";

בסעיף קטן )ב(, במקום "עם חברה שנקבעה לה" יבוא "עם חברה או מוסד ציבורי   )2(
שנקבעה להם" ובמקום "עד )4(" יבוא "עד )5(";

בסעיף קטן )ד(, במקום "לחברה כאמור בסעיף קטן )א()2( עד )4(" יבוא "לחברה או   )3(
למוסד ציבורי כאמור בסעיף קטן )א()2( עד )5(" ובמקום "עמה" יבוא "עמם" 

"שנת מס" מוגדרת בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה   סעיף 1 
עשר  שנים  של  כתקופה  הפקודה(,   - )להלן   
חודשים רצופים, שתחילתה ב–1 בינואר ואם נקבעה תקופת 

שומה מיוחדת - תקופת השומה שנקבעה כאמור  

סעיף 6 לפקודה קובע כי המס לכל שנת מס יוטל על 
הכנסתו החייבת של אדם באותה שנת מס  

סעיף 7 לפקודה קובע כי המנהל רשאי להתיר לנישום 
תקופת שומה מיוחדת, שתחילתה במועד אחר מ–1 בינואר  
7 האמור, כנוסחו היום, רשאי המנהל לקבוע  לפי סעיף 

תקופת שומה מיוחדת לנישומים האלה:

)1( קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק 
להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961;

החברות  בחוק  כמשמעותה  ממשלתית  )2( חברה 
הממשלתיות, התשל"ה-1975;

)3( חברה שמניות שלה רשומות למסחר בבורסה שהוכרה 
לענין חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961;

)4( חברה ש–51% לפחות מהון מניותיה ומכוח ההצבעה 
בה מוחזקים בידי חברה תושבת חוץ שמניות שלה נסחרות 
 51% לקבל  שהזכות  חברה  או  לישראל,  מחוץ  בבורסה 

לפחות מרווחיה היא בידי חברה תושבת חוץ כאמור 

מוצע להרחיב את רשימת הנישומים האמורה ולהוסיף 
אליה גם "מוסד ציבורי" כהגדרתו בסעיף 9)2()ב( לפקודה, 
שעל פי הדין החל עליו, שאינו דין מס, הוא חייב בדרישות 

דיווח לגבי פעילותו בתקופה שאינה שנה קלנדרית  

מבחינה  יותר,  נוח  כאמור  ציבור  ממוסדות  לחלק 
חשבונאית, לערוך את דוחותיהם בהתאם למחזוריות שבה 
מתנהל תקציבם, ועל כן אין הצדקה להטיל עליהם נטל 
נוסף של עריכת דוחות כספיים לשנה הקלנדרית  הרחבת 
הרשימה שבסעיף 7 לפקודה, כמוצע בהצעת חוק זו, תאפשר 
למנהל רשות המסים לקבוע למוסדות ציבור כאמור תקופת 
שומה מיוחדת, וזאת, בכפוף לסמכות המנהל, לפי סעיף 
7)ד( לפקודה, להתנות את קביעת תקופת השומה המיוחדת 

בתנאים שיורה 

 כך לדוגמה, תתאפשר הכרה בתקופת שומה מיוחדת 
למוסדות להשכלה גבוהה המגישים את הדוחות הכספיים 
בכל  במרס  ב–31  גבוהה  להשכלה  למועצה  השנתיים 
שנה  דוחות אלה מתייחסים לשנת הלימודים האקדמית 
ב–1  המתחילה  לתקופה  כלומר  הדיווח,  למועד  שקדמה 
למועד  שקדמה  בספטמבר,  ב–30  והמסתיימת  באוקטובר 
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