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תקנות מס הכנסה)ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים()תיקון( ,התשנ״כ1991-
632
צו מס הכנסה)קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה()תיקון( ,התשנ״ב1991-
צו מס הכנסה)קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה()תיקון מס׳  ,(2התשנ״ב633 . 1991-
634
תקנות מס שבח מקרקעין)מס רכישה()תיקון( ,התשנ״ב1991-

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים()תיקון(,
התשג״ב-ו199
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  164ו־ 243לפקודת מס הכנסה' ,אני מתקין תקנות אלה :ןן
תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים( ,התשל״ז1977-
.1
)להלן  -התקנות העיקריות( ,בהגדרת ״משלם״ ,בסופה יבוא :״למעט יחיד או שותפות של יחידים
שפקיד השומה אישר בכתב לענין זה ,כי בשנת מס פלונית לא יחשבו כמשלם ,כתוצאה מהקטנה
מהותית בהיקף עסקיהם;״.

תיקון תקנה 2

בתקנה )2א( לתקנות העיקריות ,במקום ״ 630שקלים חדשים״ יבוא ״הסכום הנקוב
.2
בסעיף  1לצו עסקאות גופים ציבוריים )קביעת סכום לענין סעיף  ,(2התשנ״א־ 1991״.

2

3

תחולה

.3

תחולתן של תקנות אלה לגבי תשלומים המשתלמים משנת המם  1992ואילך.

י׳ בטבת התשנ״ב ) 17בדצמבר (1991
)חמ (3-468

יצחק מודעי
שר האוצר
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
ק״ת התשל״ו ,עמי  ;1385התשמ״ט ,עמ׳ .220
ק״ת וזתשנ״א עמי .832
נ

3

צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה( )תיקון(,
התשנ״ב-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  164לפקודת מס הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,איי
מצווה לאמור:
תיקו! הרישה
תיקון סעיף 1

בצו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה( ,התשל״ז1977-
.1
)להלן  -הצו העיקרי( ,ברישה ,אחרי ״לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״)להלן ־ הפקודה(״.
.2

2

בסעיף  1לצו העיקרי -

) (1בהגדרת ״תשלומים בעד שירותים או נכסים״ ,אחרי ״בתוספת ב׳״ יבוא ״מי שמחזור
עסקיו בשנת המס  1988או לאחר מכן עלה על הסכום הנקוב בתוספת א׳״ ,במקום ״ולמעט
תשלומים״ יבוא ״למעט תשלומים״ ובסופה יבוא ״ולמעט תשלומים ששילם יחיד
שלגביהם לא חלה חובת רישום בספרי העסק שלו״:
)(2

אחרי הגדרת ״בית חולים״ יבוא:
״״מוסד ציבורי״  -כהגדרתו בסעיף  (2)9לפקודה״:

)(3

בהגדרת ״מחזור״ ,בסופה יבוא :״ואולם -
) (1לגבי יחיד ,שותפות של יחידים ומוסד ציבורי ,לא יובאו בחשבון תקבולים
שפקיד השומה אישר ,בכתב ,כי הם הכנסה חד פעמית בידי המקבל:
) (2לגבי עורך דין ,לא יובאו בחשבון סכומים שקיבל כפקדונות ,ובלבד שסכומים
אלה רשומים בספרי העסק כפקדונות ומופקדים בחשבון בנק נפרד שבו מופקדים רק
כספי פקדונות:

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
־ ק״ת התשל״ז ,עמי  :13«4התשנ״א ,עמי .396

632

קובץ התקנות  ,5412כ״ד בסבת התשנ״ב31.12.1991 ,

) (3לגבי מוסד ציבורי ,יראו כמחזור את סך כל התקבולים שקיבל ,בכפוף לאמור
בפסקה )¡(1״.

3

אחרי סעיף  2לצו העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 2א

2א .על אף האמור בהגדרת ״תשלומים בעד שירותים או נכסים״ ,לא יראו
כתשלומים בעד שירותים או נכסים -

״סייג

) (1תשלומים שמשלמים יחיד ,שותפות של יחידים ,מוסד ציבורי ,או
חברה שאינה חברת אם או חברת בת ,אם בכל אחת משלוש שנות המס
שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום לא עלה
מחזור עסקיהם על הסכום הנקוב בתוספת א׳:
) (2תשלומים שמשלמת חברה שהיא חברת אם או חברת בת ,אם מחזור
העסקים של חברת האם יחד עם כל חברות הבת שלה או של חברת הבת
יחד עם חברת האם שלה ,לפי העניו ,לא עלה בכל אחת משלוש שנות המס
שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום ,על הסכום
הנקוב בתוספת א׳.״.
.4

תחילתו של צו זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.

תחילה

י׳ בטבת התשנ״ב ) 17בדצמבר (1991
יצחק מודעי
שר האוצר

<ח» (3-468

צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה(
)תיקון מס׳  ,(2התשנ"ב-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  164לפקודת מס הכנסה י ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מצווה כאמור:
בתוספת א׳ לצו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה(,
.1
התשל״ז) 1977-להלן  -הצו העיקרי( ,בסופה יבוא:

תיקון תוספת א׳

2

המחזור בשקלים חדשים

השנה

״1990
.2

"2,500,000

בתוספת ב׳ לצו העיקרי ,בסופה יבוא:
השנה

תיקון תוספת ב׳
 .המחזור בשקלים חדשים

״1990

.3

"500,000

תחילתו של צו זה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב ) 1בינואר .(1992

תחילה

י׳׳וו בטבת התשנ״ב ) 25בדצמבר (1991
)חמ (3-468
י ויני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
•י ק״ת התשל״ז ,עמ׳  !1384התשנ״א ,עמי  ¡396התשנ׳׳ב ,עמי .632
קובץ התקנות  ,5412כ״ד בטבת התשנ׳׳ב31.12.1991 ,

יצחק מודעי
שר האוצר

633

תקנות מס שבת מקרקעין)מס רכישה()תיקון( ,התשנ״ב־1991
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו־ 115לחוק מס שבח מקרקעין ,התשכ״ג ,'1963-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 13

.1

בתקנה ) 13ד( לתקנות מס שבח מקרקעין)מס רכישה( ,התשל״ה , 1975-במקום ״כ״ד
בטבת התשנ״ב ) 31בדצמבר (1991״ יבוא ״ז׳ בסבת התשנ״ג ) 31בדצמבר (1992״.
2

ט״ו בטבת התשנ״ב ) 22בדצמבר (1991
)חמ (3-232

יצחק מודעי
שר האוצר
ס״ח התשכ״ג ,עמ׳ .405
ק״ת התשל׳׳ה ,ע מ׳  !140התשנ׳׳א ,עמ׳  407ו־.608

634
המחיר  70אגורות

קובץ התיןנות ,5412כ״ד בטבת התשנ״ב,
 0334-2883א158

31.12.1991

סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

