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1

בסעיף  1לחוק מס רכוש וקרן פיצויים• ,התשכ״א—) 1961להלן — החוק העיקרי(,
.1
אחרי הגדרת ״הפקודה״ יבוא:
1

״״הפרשי הצמדה.וריבית״ —
)(1
אלה:

כאשר התקופה העודפת מתבטאת במספר חיובי — הסכום של כל
)א(

תוספת עליית המדד;

)ב(

 4%לשנה מהסכום המתואם;

)ג( שליש אחוז מהסכום המתואם או שיעור אחר שקבע שר האוצר
באישור ועדת הכספים של הכנסת — לכל יום שבתקופה העודפת;
) (2כאשר התקופה העודפת מתבטאת במספר שלילי — הסכום של שני
המרכיבים האמורים בפסקאות ))(1א( ו־)ב( פחות המרכיב האמור בפסקה
))(1ג( ,ובלבד שלא יופחת סכום העולה על תוספת עליית המדד;
לענין זה —
״תוספת עליית המדד״ — תוספת לסכום שמדובר בו ,השווה לאותו סכום כשהוא
מוכפל בשיעור עליית המדד בתקופה הנדונה;
״סכום מתואם״ — הסכום שמדובר בו בצירוף תוספת עליית המדד;
״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
״שיעור עליית המדד״ ,בתקופה פלונית — ההפרש בין המדד שהתפרסם לאחרונה
לפני סוף התקופה )להלן — המדד החדש( לבין המדד שהתפרסם לאחרונה
לפני תחילת התקופה )להלן — המדד היסודי( ,מחולק במדד היסודי
״תקופה עודפת״ ,לגבי תקופה פלונית — מספר הימים שממועד פרסום המדד
החדש עד סוף התקופה ,פחות מספר הימים שממועד פרסום המדד היסודי עד
תחילת התקופה;״.
תיקו! סעיף 2

.2

בסעיף  2לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)א (1מי שהיה בעל קרקע בחלק משנת מס כתוצאה מנסיבות כמפורט להלן,
ישלם חלק יחסי ממס הרכוש ,כיחס מספר הימיים שהיה בעל הקרקע בתוך שנת
המס ל־:360
) (1קרקע שבבעלותו חדלה בתוך שנת המס מלהיות קרקע לענין חוק זה
עקב שינוי הגדרה;
) (2מקרקעין שבבעלותו ,שאינם קרקע ,הפכו בתוך שנת המס להיות קרקע
לענין חוק זה עקב שינוי הגדרם;
)(3

בתוך שנת המס רכש קרקע ממי שהיה פטור ממס.״

* נתקבל בכנסת ביוש כ״ז בשבט התשמ״ה ) 18בפברואר  ;(1985ה מ ת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״וו ,1710
התשמ״ה ,עמי .80
 1ס״וו התשכ״א ,עמי  ;100התשמ״ד ,עמ׳ .60
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.3

בסעיף  11לחוק העיקרי ,במקום ״באוקטובר״ יבוא ״במרס״.

בסעיף  12לחוק העיקרי ,במקום ״לאחר האחד באוקטובר כאמור״ יבוא ״או נרכשה
.4
ממי שהיה פטור ממס ,לאחר האחד במרס״.

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 12

.5

בסעיף ) 13ב( לחוק העיקרי ,במקום ״ב־ 15בספטמבר״ יבוא ״בפברואר״.

תיקון סעיף 13

.6

בסעיף  17לחוק העיקרי ,במקום ״45״ יבוא ״30״ ובמקום ״60״ יבוא ״30״.

תיקון סעיף 17

.7

במקום סעיף  20לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 20

״מועד תשלום
המס על קרקע

) .20א( החייב במס על קרקע רשאי לשלם את המס באחת משתי
דרכים אלה:
) (1תשלום המס כולו עד  30באפריל של שנת המס ,ללא
הפרשי הצמדה וריבית;
) (2תשלום המס בשלושה שיעורים שווים שמועדיהם 10
ביולי 10 ,באוקטובר ו־ 10בינואר של שנת המס ,כאשר כל
שיעור נושא הפרשי הצמדה וריבית החל מתחילת שנת המס.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,מי שחל לגביו האמור בסעיף
)2א (2)(1או )2א ,(3)(1או שתוקנה שומתו כאמור בסעיף ) 19ג() ,(3או
שנשום לפי סעיף  ,22ישלם את המס שהוא חייב בו תוך  45ימים מיום
משלוח הודעת התשלום.
)ג( השיג אדם על השומה ,ישלם את המס שאינו שנוי במחלוקת
במועד האמור בסעיף קטן)א( או)ב( ,לפי הענין.״

.8

סעיף  25לחוק העיקרי — בטל.

ביטול סעיף 25

.9

בסעיף  26לחוק העיקרי ,סעיפים קטנים )ה( ו־)ו( — בטלים.

תיקון סעיף 26

.10

במקום סעיף  33לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 33

״הפרשי הצמדה
וריבית ע ל אי־
תשלום במועד

) .33א( על סכומי מס לשנת מס פלונית שלא שולמו עד  30באפריל
של אותה שנת מס ,לרבות הפרשי מס הנובעים מתיקון שומה ,או
מהחלטה בהשגה ,בערר או בערעור ,אך למעט סכומים כאמור בסעיף
קטן )ב( ,ייווספו הפרשי הצמדה וריבית בעד התקופה שמתחילת שגת
המם ועד יום התשלום.
)ב( על סכומי מס לשנת מס פלונית ,שחייב בו מי שסעיפים
)2א (2)(1או )2א (3)(1חלים עליו ,שלא שולמו תוך  30ימים מיום
היותו לבעל הקרקע או מיום שהמקרקעין הפכו לקרקע ,לרבות הפרשי
מס הנובעים מהחלטה בהשגה ,בערר או בערעור ,ייווספו הפרשי הצמדה
וריבית בעד התקופה מהיום שהמקרקעין הפכו לקרקע או מיום שרכש
את הקרקע ,לפי הענין ,ועד יום התשלום.
)ג( לענין גביה ,דין הפרשי הצמדה וריבית וכן קנס בשל פיגור
בתשלום — כדין המס.
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)ד( המועד לתשלום הפרשי הצמדה וריבית לעניו חוק המסים
)קנס פיגורים( ,התשמ״א— , 1980הוא בתום ארבעה עשר ימים מהיום
האחרון של כל תקופת פיגור של ארבעה עשר ימים.״
2

.11

בסעיף 33א)ב() (3לחוק העיקרי ,במקום ״ריבית״ יבוא ״הפרשי הצמדה וריבית״.

תיקיי  °יי־

תיקו! סעיף 51

.12

בסעיף  51לחוק העיקרי —

תיקון סעיף 56

בסעיף  56לחוק העיקרי ,במקום •הסיפה המתחילה במלים ״ריבית בשיעור 6.5%״
.13
יבוא ״הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום המס עד יום ההחזר״.

ע

 3 3א

) (1בסעיף קטן )ד( ,במקום ״ריבית של  156%לשנה״ יבוא ״הפרשי הצמדה
וריבית״;
)(2

בסעיף קטן)ה( ,במקום ״הריבית״ יבוא ״הפרשי הצמדה וריבית״.

בסעיף  18לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס׳  ,(59התשמ״ד—— 1984

תיקון חוק
לתיקון פקודת
מס הכנפה
)מס׳ (59

.14

תחולה והוראות
מעבר

) .15א( תחולתם של סעיפים  1עד  5ושל סעיף  7לענין סעיף )20א( לחוק העיקרי,
מתחילת שנת המס  ,1985ובלבד שהתיאום הראשון של שוויים של מטעים על פי סעיף
) 13ב( לחוק העיקרי יתייחס לתקופה המתחילה ב־ 15בספטמבר  1983ומסתיימת ב־15
בפברואר .1985

8

)(1

בסעיף קטן)ט( —
)א( בפסקה) ,(1המלה ״ו־14״ — תימחק;
)ב( בפסקה) ,(2במקום ״ 13ו־14״ יבוא ״ו־13״;

)(2

אחרי סעיף קטן)ט( יבוא:
״)ט (1סעיף  14יחול לגבי סכומים שישולמו על חשבון חוב מס החל ביום
י׳ בניסן התשמ״ה ) 1באפריל  (1985ואילך.״

)ב( תחולתו של סעיף  7לענין סעיף )20ב( ו־)ג( לחוק העיקרי ,לגבי מי
שנהיה בעל קרקע או מ י שתוקנה שומתו או מי שנשלחה לו הודעת שומה ביום י׳ בניסן
התשמ״ה ) 1באפריל  ,(1985או לאחריו.
)ג( תחולתו של סעיף  8לגבי הודעת שומה שנשלחה החל ביום י׳ בניסן התשמ״ה
) 1באפריל .(1985
)ד( תחילתם של סעיפים  11 ,10 ,9ו־ (1)12ביום י׳ בניסן התשמ״ה ) 1באפריל
 ,(1985ובלבד שבתקופה שמיום  1באפריל  1985עד יום  30בספטמבר  1985או עד תום
שבועיים מיום שפורסמה הודעה ברשומות לענין זה ,לפי המוקדם ,ייקראו סעיפים )33א(
ו־)ב( לחוק העיקרי ,כאילו במקום הסיפה המתחילה במלים ״ייווספו הפרשי הצמדת
וריבית״ נאמר —
) (1בסעיף )33א( — ״תיווסף ריבית בשיעור של שליש אחוז לכל יום
בתקופה שמתחילת שנת המס עד יום התשלום ,ויראו ריבית שנצברה בכל
תקופה של  90ימים חוב מס שמועד תשלומו ביום האחרון של  90הימים״;
 2ס׳׳ח התשמ״א ,עמי .38
 3ס׳״ח התשמ״ד ,עמ׳ .56
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) (2בסעיף )33ב( — ״תיווסף ריבית בשיעור של שליש אחוו לכל יום
בתקופה שמהיום שהמקרקעין הפכו לקרקע או מיום שרכש את הקרקע,
לפי הענין ,עד יום התשלום ,ויראו ריבית שנצברה בכל תקופה של  90ימים
חוב מס שמועד תשלומו ביום האחרון של  90הימים״.
)ה( תחולתו של סעיף  13לגבי סכומי מס שיוחזרו כאמור בסעיף  56לחוק העיקרי,
החל ביום ט״ז בתשרי התשמ״ו ) 1באוקטובר  ,(1985ובלבד שסכומים שיש להחזירם
כאמור בשל סכום ששולם לפני המועד האמור והם מוחזרים לאחר המועד האמור ,יוחזרו
בתוספת ריבית מיום תשלום סכום היתר עד המועד האמור ,בשיעורים שחלו בתקופה
האמורה מכוח סעיף  56לחוק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה ,ובתוספת הפרשי הצמדה
וריבית בעד התקופה שלאחר היום האמור.
)ו( תחילתו של סעיף  14ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד ) 1באפריל .(1984
שמעון פרס
ראש הממשלה

יצחק מודעי
שר האוצר

הרצוג
חיים
נשיא המדינה

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מסי  ,(66התשמ״וז985-ו *
.1
יבוא:

בסעיף  1לפקודת מס הכנסה

1

)להלן — הפקודה( ,אחרי הגדרת ״הפרשי הצמדה״

תיקה העיף 1

״״הפרשי הצמדה וריבית״ — כמשמעותם בסעיף 159א)א(;״.
.2

בסעיף )3ט( לפקודה —

)(1

תיקל! סעיף 3

אחרי פסקה ))(1ב( יבוא:
״)ג( בזכות או בהלוואה שקיבל בעל שליטה ,או קרובו ,מחברה שבשלי
טתו — כהכנסה לפי סעיף  ; (4)2לענין זה —
״קרוב״ — כהגדרתו בסעיף )76ד();(1
״בעל שליטה״ — מי שמחזיק או זכאי לרכוש ,במישרין או בעקיפין ,לבדו
או ביחד עם קרובו ,אחד מאלה:
) 5% (1לפחות מהון המניות שהוצא;
) 5% (2לפחות מכוח ההצבעה בחברה;
)(3

זכות לקבל  5%לפחות מרווחי החברה או מנכסיה בעת פירוק;

)(4

זכות למנות מנהל.״;

* נתקבל בננסת ביום כ״ז בשבט התשמ״ה ) 18בפברואר  ¡(1985הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1696
התשמ״ד ,עמ׳ .4
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳  ;120ס״ח התשמ״ד ,עמי .186

ספר החוקים  ,1135ה׳ באדר התשמ״ה26.2.1985 ,
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בסופו יבוא:

)(2

״) (3שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב ההפרש האמור בפסקאות )(1
ו־) (2וכן את דרך חישובו של כל נתון הנחוץ לצורך זה.״
תיקון סעיף 16

.3

תיקון סעיף !8

.4

בסעיף , 16לפקודה ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
״) (4כי ריבית שמשלם הבר־בני־אדם תושב ישראל בשל הלוואה שקיבל במטבע
חוץ מתושב חוץ שאינו מנהל עסק או משלח יד בארץ ,כאשר ההלוואה משמשת
למטרה מהמטרות המפורטות בסעיף  1לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי״ט—
 ,-• 1959תהא פטורה מהמס כולו או חלקו.״
בסעיף  18לפקודה

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

)(1

• ״)ב( הכנסת עבודה-,דמי ניהול• ,הפרשי הצמדה או ריבית ,או תשלומים
אחרים ,שמשלמת חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם
כמשמעותה בסעיף  76לאחד מחבריה שהוא בעל שליטה כמשמעותו בסעיף
 — (9)32ניכוים לפי סעיף  17בשנת מס מסויינזת יותר אם שולמו לו
באותה שנת מס או שהוא כלל אותם בדו״ה על הכנסותיו לאותה ישנת מס
והמס עליהם נוכה לפי תקנות הניכויים ממשכורת לא יאוחר משלושת
חדשים לאחר תום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת ,לפי הענין ,והועבר
לפקיד השומה בתוך ,ר ימיק מיום הניכוי.,בתוספת הפרשי .הצמדה וריבית
מתום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת ועד מועד הניכוי.״;
) (2בסעיף קטן )ה( ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״או תוך״ יבוא ״או שהמס
עליה נוכה לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תום שנת המס או תקופת השומה
המיוחדת ,והועבר לפקיד השומה,תוך  7ימים מיום הניכוי בתוספת הפרשי הצמדת
וריבית מתום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת ועד מועד הניכוי״.
אחרי סעיף  32לפקודה יבוא:

הוספת סעיף 32א

״סייג להתרת
ניכויים והקטנת
מקדמות בשל
דיווח לקוי

תיקון סעיף 161

.6

32א .על אף האמור בכל דין ,לא יותרו לנישום ניכוי הוצאות או הקטנת
מקדמות לפי סעיף ) 175ד( בשל תשלומים שחלה לגביהם חובת ניכוי
במקור ,אלא אם כן הוגש לפקיד השומה דו״ח שהנישום חייב בהגשתו
על פי סעיפים  166 ,161או  ,171לפי הענין ,שבו צויינו שמו ,מענו ומספר
תעודת הזהות של האדם.אשר לו או בשבילו שולמו התשלומים ,ובחבר־
בני־אדם — מספר מזהה אחר ,והכל בצורה מדוייקת המאפשרת לפקיד
השומה לזהות את מקבל התשלום.״

בסעיף ).161א( לפקודה ,אחרי פסקה ) (2יבוא:
״)2א( הבר־בני־אדם המשלם ריבית שנקבע לגביה פטור מלא או חלקי על פי
סעיף  ,(4)16ינכה מס במקור בשיעור שייקבע;״
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בסעיף  ]88לפקודה —

.׳

,

חיקו! סעיף 188

) (1בסעיף קטן )א( ,אחרי ׳״145״ יבוא ״או  3אחוזים מסכום המס על פי הדו״ח
שהוגש באיחור ,לפי הגבוה״ ,אחרי ״קודמת״ •יבוא ״ולא היה •חייב במס לפי הדרי ח
 ..שהוגש באיחור״.ובמקום ״. 1,000לירות״ יבוא ״. 15,000שקלים״;
)(2

בסעיפים קטנים )ב( ו־)ג( ,במקום ״ 1,000לירות״ יבוא ״ 15,000שקלים״;

, (3):בסעיף קטן )ד( ,בפסקה ), ,(1במקום ״ 1,000לירות״ יבוא ״ 15,000שקלים״,
בפסקה ) ,(2במקום ״ 2,000לירות״ יבוא ״ 30,000שקלים״ ,ובפסקה ) ,(3במקום
״ 4,000לירות״ יבוא ״ 60,000שקלים״;
)(4

בסעיף קטן )ו( ,במקום ״ 100לירות״ יבוא ״ 1,500ש ק ל י ם ״ ;

) (5בסעיף קטן)ז( ,במקום ״ 2,000לירות״ יבוא ״ 30,000שקלים״ ובמקום ״4,000
לירות״ יבוא ״ 60,000שקלים״ ,המלים ״ א ך לא יותר מ־ 50,000לירות״ — יימחקו,
ובמקום ״מיליון לירות״ ,פעמיים ,יבוא ״ 15מיליון שקלים״;
)(6

בסופו יבוא:
״)ח( הסכומים הנקובים בסעיף זה יותאמו לעליית המדד על פ־ סעיף  120ב
כאילו הם תקרות הכנסה שהותאמו לאחרונה ביום  1בינואר .1985
)ט( סכום קנס כסי שתואם לאחרונה על פי סעיף קטן )ח( לפני מועד
תשלום הקנס יחול לגבי כל תקופת הפיגור שבשלה שולם הקנס.״

.8

בסעיף ) 190א( לפקודה —

תיקון סעיף !90

) (1בפסקה ) ,(2במקום ״למועד שנקבע בסעיף  132להגשת הדו״ה״ יבוא ״לתום
שנת המס או תקופת השומה המיוחדת״;
)(2

אחרי פסקה ) (3יבוא:
״) (4נישום שלא הודיע על התחלת התעסקות או שינויה בהתאם לסעיף
 ,134ובשל כך לא נדרש לשלם מקדמות כאמור בסעיף  ,181או שבשל כך
לא הוגדל סכום מקדמותיו כאמור בסעיף  ,180יחוייב בהפרשי הצמדה
וריבית בשל התקופה הקובעת ,על מלוא סכים המקדמות שהיה חייב בהן
או על הסכום שבו רשאי היה פקיד השומה להגדיל את מקדמותיו ,לפי הענין;
לענין זה ,״התקופה הקובעת״ — התקופה המתחילה במחצית התקופה שבין
פתיחת העסק או שינויו ועד לסוף שנת המס או תקופת השומה המיוחדת,
והמסתיימת בסוף השנה או התקופה כאמור ,לפי הענין.
) (5לעניו תשלום הפרשי הצמדה וריבית ולעניו סדר זקיפת תשלומים על
פי סעיף  195א ,ייראו הפרשי הצנזדה וריבית על פי פסקאות ) (2עד ),(4
כחוב מם ,בתום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת ,לפי הענין.״

.9

בסעיף  191לפקודה ,בסופו יבוא:

תיקון סעיף !91

״)ה( על קנס שהוטל לפי סעיף קטן )ב( או )ג( אחרי יום ז׳ באדר התשמ״ה
) 28בפברואר  (1985ייווספו הפרשי ה צ מ ד ה וריבית מתום שנת המס שלגביה הוגש
הדו״ה או נעשתה שומה לפי סעיף ) 145ב( או מיום ז׳ באדר התשמ״ה ) 28בפברואר
 ,(1985לפי המאוחר ,ועד למועד תשלום הקנס ,ויראו את הקנס כסוג חיוב לענץ
סעיף 195א.״
ססד החוקים  ,1135מ׳ •באדר התשמ״ה28.2.1985 ,
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.10

)א(

תחולתם של סעיפים  2ו־ (2)8לגבי שנת המס  1985ואילך.

)ב( תחולתו של סעיף  4לגבי שנת המס הראשונה המסתיימת לאחר פרסום חוק
זה ותקופת השומה המיוחדת המסתיימת כאמור.
)ג( תחולתו של סעיף  5לגבי תשלומים המבוצעים החל מיום ח׳ באדר התשמ״ה
) 1במרס .(1985
)ד( תחולתו של סעיף ד לגבי קנסות המוטלים ההל מיום ח׳ באדר התשמ״ה <1
במרס .(1985
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