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צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו–180)ב( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני 
מצווה לאמור:

 2020 המס  לשנת  לפקודה  175)א(  סעיף  פי  על  החודשיות  המקדמות  )א( שיעורי   .1
יוגדלו כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן: 

)1( אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 2015 - 10%;

)2( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2016 - 8%;

)3( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2017 - 6%;

)4( אם השנה הקובעת היא שנת המס 2018 - 5%.

לשלמו  חייב  שנישום  המס  סכום  ב–2%  יוגדל  לפקודה,  180)ב()1(  סעיף  )ב( לעניין 
המקדמות  שסכום  ובלבד   ,2019 המס  לשנת  שהגיש  דוח  בשל   2020 המס  בשנת 

החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן )א(.

צו זה יחול לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס 2020.  .2
כ"ו בחשוון התש"ף )24 בנובמבר 2019(

)חמ 3-350(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו משק החשמל )דחיית מועד מתן רישיון לניהול המערכת(, 
התש"ף-2019 

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 60א)ב()1()א( לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996 )להלן - 
החוק(, בהתייעצות עם רשות החשמל ורשות החברות הממשלתיות, אנו מצווים לאמור:

כאמור בע"מ,  המערכת  ניהול  לחברת  המערכת  לניהול  רישיון  למתן  המועד   .1 
התש"ף בסיוון  י"א  מיום  יאוחר  לא  שיהיה  כך  יידחה  לחוק,  60א)ב()1()א(   בסעיף 

)3 ביוני 2020(.

ד' בכסלו התש"ף )2 בדצמבר 2019(
)חמ 3-3193-ת1(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האנרגיה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 924.  1

הגדלת שיעורי 
המקדמות לשנת 

המס 2020 

תחולה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ם, עמ' 52; התש"ן, עמ' 134.  1

דחיית מועד 
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