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צו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח( )תיקון(, 
התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 131)א()3( לפקודת מס הכנסה1, אני מצווה לאמור:

בצו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח(, התשמ"ג-21983, בתוספת,   .1
בסופה יבוא:

סכום בשקלים חדשיםשנת המס

2020"."82,710

ז' בטבת התשפ"א )22 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1511(  

ץ כ ל  א ר ש י   

   שר האוצר

תקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות( )תיקון(, 
התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17)14( ו–243 לפקודת מס הכנסה1, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות(, התשל"ה-21975, בתוספת,   .1
בסופה יבוא:

שנת מס
 קופה רושמת

בשקלים חדשים
 מכונה להוצאת כרטיס
נסיעה בשקלים חדשים

 מסופון
בשקלים חדשים

2020"8,2005,200."11,800

ז' בטבת התשפ"א )22 בדצמבר 2020(
)חמ 3-309( 

ץ כ ל  א ר ש י   
   שר האוצר

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3)י((, התשפ"א-2020
לעניין ריבית  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  5א)ב(  תקנה  לפי  סמכותי   בתוקף 

סעיף 3)י((, התשמ"ו-11986 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2021 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 2.45%.  .1
ז' בטבת התשפ"א )22 בדצמבר 2020(

ץ כ ל  א ר ש י )חמ 3-920-ת4(  

שר האוצר   

תיקון התוספת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045.  1

2  ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045; התש"ף, עמ' 454.

תיקון התוספת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשל"ה, עמ' 168; התשל"ז, עמ' 194.  1

2  ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התש"ף, עמ' 292.

שיעור הריבית

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1102; התשס"ט, עמ' 1344; התש"ף, עמ' 327.  1

24/12/2011:14




