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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס
)הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-2020

פרק א': הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס החלים בתקופה הקובעת 
או בחודשיים שאחריה

בפרקזה,"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםכ"ובאדרהתש"ף)22במרס2020(עד1צהגדרהלפרקא'
יוםח'בסיווןהתש"ף)1צבמאי2020(צ

הארכתתקופות
המסתיימות

בתקופההקובעתאו
בחודשייםשאחריה

בחישובהתקופותשנקבעובהוראותהחיקוקיםהמפורטיםבסעיףקטן)ב(לאתבוא2צ )א(
במנייןהתקופההקובעת,אםהתקיימושניאלה:

מועדיתחילתןשלהתקופותחליםלפניתוםהתקופההקובעת; )1(

מועדיסיומןשלהתקופותחליםבתקופההקובעתאובחודשייםשאחריהצ )2(

אלההתקופותשעליהןתחולהוראתסעיףקטן)א(: )ב(

בפקודתמסהכנסה]נוסחחדש[1: )1(

סעיףעעא)א()2(-לענייןהגשתהשגה; )א(

סעיף85א)ד()4(; )ב(

פסקה)צ(להגדרה"הקצאתמניותבאמצעותנאמן"שבסעיף102; )ג(

סעיףצ10ט)ה(; )ד(

סעיףצ10י)ב()1(; )ה(

סעיףו11א)ב(; )ו(

למניעת הממשלתית ההיערכות במסגרת  כללי 
התפשטותנגיףהקורונהבישראלהוטלוהגבלות 
שונותעלפעילותהמשקועלפעילותהמגזרהציבוריצבתוך
כךהתקינההממשלהאתתקנותשעתחירום)נגיףהקורונה
החדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020,שבהןהוגבלה,בין
השאר,פעילותהמסחר,ואתתקנותשעתחירום)הגבלת
התפשטות צמצום לשם עבודה מספרהעובדיםבמקום
נגיףהקורונההחדש(,התש"ף-2020,שבהןהוגבלהשהייה
בו–זמניתשלהעובדיםבמקומותהעבודהצבמציאותזולא
ניתןלקייםשגרתעבודהרגילה,הןבמגזרהציבוריוהן

במגזרהפרטיצ

בשלמגבלותאלהואחרות,מוצעלהאריךאתתוקפן
נקובים מועדים לדחות וכן בזמן קצובות תקופות של
שנקבעובדיניהמסלהליכיםשונים,אשרמנהליםנישום
ורשותהמסים)להלן-הרשות(זהמולזהצכאמורלעיל,
אתאותם לנהל הרשות הנישומיםושל של יכולותיהם

הליכיםבתקופתחירוםזו,מוגבלותמאודצ

מרביתההוראותהמוצעותבפרקא'להצעתהחוק
)נגיףהקורונהחדש()דחיית נכללובתקנותשעתחירום
תקופותבענייניהליכימס(,התש"ף-2020,אשרפורסמו

ביוםב'בניסןהתש"ף)27במרס2020(,ותוקפןהואלשלושה
חודשיםמיוםהפרסוםצכעתמוצעלהסדירןבחוקולפיכך

לבטלאתהתקנותהאמורותצ

יצויןכיבימיםהאחרוניםאומנםהחלהמשקבתהליך
הדרגתישלחזרהלשגרה,אךבשלהמגבלותשהוטלוובשל
זמןההסתגלותהנחוץלצורךחזרהמלאהלשגרה,עדיין
ודחיותהמועדיםהמוצעים הארכותהתקופות נדרשות

בהצעתחוקזוצ

פרק א'

2המוצע,מוצע כאמורבדבריההסברלסעיף  סעיף 1
לקבועכימנייןהתקופותשנקבעובדיניהמס 
המוגדרת המגבלות תקופת במהלך יימנה לא השונים,
כי לקבוע מוצע הקובעת"צ "התקופה - זו חוק בהצעת
התקופההקובעתתחולמיוםכ"ובאדרהתש"ף)22במרס

2020(עדיוםח'בסיווןהתש"ף)1צבמאי2020(צ

המתווההמוצעיחולרקלגביתקופותשספירתן  סעיף 2
החלהלפניתוםהתקופההקובעתומועדפקיעתן 
חלבמהלךהתקופההקובעתאובחודשייםשלאחריהצעל
פיהמוצע,במקריםאלהלאתבואהתקופההקובעתבמניין
ימיהשלתקופהקצובהבזמןהמפורטתבאחדמהחיקוקים

דינימדינתישראל,נוסחחדשע,עמ'120צ 1
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סעיףו11א)ו(רישה-לענייןתקופת21הימיםהקבועהבו; )ז(

סעיף0צ1)א()2(,)ד()1(ו–)יא()2(; )ח(

סעיף145)א()2(; )ט(

בסעיף145ב)א()1(רישה-לענייןתקופת0צהימיםהקבועהבו; )י(

147)א(; )יא(

150)א(; )יב(

152)ג(; )יג(

סעיף7ע1)א(; )יד(

בסעיף8ע1רישה-לענייןתקופתהשבועייםהקבועהבו; )טו(

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-75ו21: )2(

סעיףוצ)א()1(-לענייןתקופת0והימיםהקבועהבו; )א(

סעיףוצ)א()2(-לענייןתקופת180הימיםהקבועהבו; )ב(

סעיף4ע)ב(; )ג(

סעיף77)ב(; )ד(

סעיףו7)א(ו–)ב(; )ה(

סעיף82)א(ו–)ד(; )ו(

5ו)ב(,למעטערעורעלהחלטתהמנהלשניתנהבשלניהול סעיף )ז(
פנקסיחשבונותאורשומותבסטייהמהותית;

סעיףע10)ב()2(; )ח(

סעיףצ11; )ט(

בפקודתהמכסצ)להלן-פקודתהמכס(: )צ(

סעיף0ו1; )א(

סעיף2ו1)א()1(; )ב(

עצמי(, לשימוש שיובאו טובין של ערכם )חישוב המכס בתקנות )4(
התשס"ז-ע4200-תקנות4ו־5;

סעיףו11א)ו(רישה-לענייןתקופת21הימיםהקבועהבו; )ז(

סעיף0צ1)א()2(,)ד()1(ו–)יא()2(; )ח(

סעיף145)א()2(; )ט(

בסעיף145ב)א()1(רישה-לענייןתקופת0צהימיםהקבועהבו; )י(

147)א(; )יא(

150)א(; )יב(

152)ג(; )יג(

סעיף7ע1)א(; )יד(

בסעיף8ע1רישה-לענייןתקופתהשבועייםהקבועהבו; )טו(

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-75ו21: )2(

סעיףוצ)א()1(-לענייןתקופת0והימיםהקבועהבו; )א(

סעיףוצ)א()2(-לענייןתקופת180הימיםהקבועהבו; )ב(

סעיף4ע)ב(; )ג(

סעיף77)ב(; )ד(

סעיףו7)א(ו–)ב(; )ה(

סעיף82)א(ו–)ד(; )ו(

5ו)ב(,למעטערעורעלהחלטתהמנהלשניתנהבשלניהול סעיף )ז(
פנקסיחשבונותאורשומותבסטייהמהותית;

סעיףע10)ב()2(; )ח(

סעיףצ11; )ט(

בפקודתהמכסצ)להלן-פקודתהמכס(: )צ(

סעיף0ו1; )א(

סעיף2ו1)א()1(; )ב(

עצמי(, לשימוש שיובאו טובין של ערכם )חישוב המכס בתקנות )4(
התשס"ז-ע4200-תקנות4ו־5;

סיומה מועד אם לדוגמה, כך החוקצ בהצעת המנויים
שלתקופההיהצריךלחול10ימיםלאחרתחילתהשל
התקופההקובעת,הואיידחה,לפיהצעתהחוק,ויחול10

ימיםלאחרסיומהשלהתקופההקובעתצ

שלפיהן הוראות השאר, בין כוללת, החוק הצעת
תישמרלנישוםהזכותלהגישהשגהעלשומותשהוציאה
הרשות,גםאםהתקופהשנקבעהלהגשתןפקעהבמהלך
מול ההליכים לעצירת יסייע הדבר הקובעתצ התקופה
נישומיםאשרלאהייתהבידםאפשרותלהגישהשגות
בתקופהזוצהסדרזהיחוללארקלגבישומותאלאגםלגבי
החלטותמינהליותנוספות,כמוהודעותעלפסילתספרים

וחובותיידועשונותהקיימותבדיניהמסצנוסףעלכך,יחול
להגיש שניתן שונות בקשות הגשת על המוצע ההסדר

לרשות,כגוןבקשהלהקטנתסכומיתשלוםמקדמהבמס
שבח,בקשהלתיקוןשומהוכיוצאבזהצ

במקביל,ובהתחשבבכךשגםרשותהמסיםעובדת
פקיעת מועד דחיית זו, בתקופה מצומצמת במתכונת
התקופותיחולגםבהליכיםשמנהלתהרשותמולנישוםצ
יצויןכיהארכתתקופותאלהקריטיתלשםשימוריכולת
גבייתהמסים,שכןכליוםשעוברשבומתיישניםהמועדים
להקמתהליכישומה,בלישישלרשותהיכולתלנהלהליך
בתוךמסגרתהזמןשנקבעהבחוק,הואיוםשבועשויה

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ד,עמ'0ו2צ 2

ע"ר7צו1,תוס'1,עמ'צ18;ס"חהתשכ"ה,עמ'118צ צ

ק"תהתשכ"ז,עמ'7וצ 4
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בחוקמסיםעקיפים)מסששולםביתראובחסר(,התשכ"ח-8עו51-בהגדרה )5(
"התקופההקובעת"שבסעיף1;

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-צעו1ע: )ע(

סעיף15)ה()1(-לענייןהתקופההקבועהבולהגשתבקשהלהקטין )א(
אתשיעוריהמקדמההקבועיםבסעיףקטן)ב(;

סעיף15)ה()2(ו–)ו()1(; )ב(

סעיףו4י)א()7(; )ג(

סעיףו4כא)א(ו–)ג()2(; )ד(

סעיףו4לב2)א(; )ה(

סעיף75א; )ו(

סעיף78; )ז(

סעיף85; )ח(

סעיף85א; )ט(

סעיף87; )י(

סעיף88; )יא(

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-ו5ו71: )7(

סעיף51דרישה-לענייןתקופת12החודשיםהקבועהבו; )א(

סעיף51ט)א(ו–)ה(; )ב(

בהוראותלעידודהשקעותהון)תנאיםהמעידיםעלהיותמפעלמקדם )8(
חדשנותלצורךהגדרתומפעלטכנולוגימועדף(,התשע"ט-ו8201-סעיףצ)א(;

לעניין - צ2)א( בסעיף התשכ"ט-ועו1ו, )מסים(, התעשייה עידוד בחוק )ו(
תקופתשנתהמסהנדרשתלהגשתדו"חבמאוחד;

בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-52ו101: )10(

סעיף5ג)ב(; )א(

סעיף5ה)א(ו–)ב(; )ב(

בחוקהבלועלדלק,התשי"ח-58ו111-סעיף15)ג(; )11(

בחוקמסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א-1עו121-סעיףעצא)ב(; )12(

בתקנותמסרכושוקרןפיצויים)תשלוםפיצויים()נזקמלחמהונזקעקיף(, )צ1(
התשל"ג-צ7ו1צ1:

תקנהו)א(; )א(

תקנה11; )ב(

ס"חהתשכ"ח,עמ'ע15צ 5

ס"חהתשכ"ג,עמ'ע15צ ע

ס"חהתשי"ט,עמ'4צ2צ 7

ק"תהתשע"ט,עמ'241צצ 8

ס"חהתשכ"ט,עמ'2צ2צ ו

ס"חהתשי"ב,עמ'44צצ 10

ס"חהתשי"ח,עמ'0ע1צ 11

ס"חהתשכ"א,עמ'100צ 12

ק"תהתשל"ג,עמ'82ע1צ צ1
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בחוקמיסוירווחיםממשאביטבע,התשע"א-142011: )14(

סעיף14)ב(; )א(

סעיף15)א(ו–)ד(; )ב(

סעיף20טז)א(צ )ג(

דחייתמועדהחל
בתקופההקובעת

המועדלהגשתתביעההקבועבתקנה5)ב()צ(לתקנותמסרכושוקרןפיצויים)תשלוםצצ
פיצויים()נזקמלחמהונזקעקיף(,התשל"ג-צ7ו1,כנוסחהבתקנה1)צ(לתקנותמסרכוש
וקרןפיצויים)תשלוםפיצויים()נזקמלחמהונזקעקיף()הוראתשעה()תיקון(,התשע"ט-

ו15201-יידחהעדתוםהתקופההקובעתצ

ביטולתקנות
שעתחירום)נגיף
הקורונההחדש(

)דחייתתקופות
בענייניהליכימס(

מס(,4צ הליכי בענייני תקופות )דחיית החדש( הקורונה )נגיף חירום שעת תקנות
התש"ף-2020ע1-בטלותצ

בחוקמיסוירווחיםממשאביטבע,התשע"א-142011: )14(

סעיף14)ב(; )א(

סעיף15)א(ו–)ד(; )ב(

סעיף20טז)א(צ )ג(

המועדלהגשתתביעההקבועבתקנה5)ב()צ(לתקנותמסרכושוקרןפיצויים)תשלוםצצ
פיצויים()נזקמלחמהונזקעקיף(,התשל"ג-צ7ו1,כנוסחהבתקנה1)צ(לתקנותמסרכוש
וקרןפיצויים)תשלוםפיצויים()נזקמלחמהונזקעקיף()הוראתשעה()תיקון(,התשע"ט-

ו15201-יידחהעדתוםהתקופההקובעתצ

דחייתמועדהחל
בתקופההקובעת

מס(,4צ הליכי בענייני תקופות )דחיית החדש( הקורונה )נגיף חירום שעת תקנות
התש"ף-2020ע1-בטלותצ

ביטולתקנות
שעתחירום)נגיף
הקורונההחדש(

)דחייתתקופות
בענייניהליכימס(

הרשותלאבדאתיכולתהגבייהמאותםנישומיםצ

פיצויים וקרן רכוש מס לתקנות 5)ב()צ( תקנה  סעיף 3
עקיף(, ונזק מלחמה )נזק פיצויים( )תשלום 
רכוש מס לתקנות 1)צ( בתקנה כנוסחה התשל"ג-צ7ו1,
עקיף( ונזק מלחמה )נזק פיצויים( )תשלום פיצויים וקרן
)הוראתשעה()תיקון(,התשע"ט-ו201,קובעתכיתביעה
לפיתקנותאלההמוגשתבגיןנזקעקיףשנגרםבחודשים
יוליו201עדדצמברו201,תוגשעדיוםו'באיירהתש"ף
)0צבאפריל2020(צמאחרשמועדזהחלבתקופההקובעת,
מוצעבסעיףזהלהאריךאתהמועדלהגשתתביעהכאמור

עדתוםהתקופההקובעתצ

ביוםב'בניסןהתש"ף)27במרס2020(פורסמו  סעיף 4
תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()דחיית 
תקופותבענייניהליכימס(,התש"ף-2020צתקנותשעת
חירוםאלהנקבעובשלהדחיפותהרבהבקביעתהסדר
הארכתהתקופות,עקבהסיבותשפורטולעיל,ותוקפןהוא
לשלושהחודשיםלפיסעיףוצלחוק־יסוד:הממשלהצכעת
מוצעלעגןאתהמדיניותאשרנקבעהבמסגרתתקנותשעת
חירוםאלהבמסגרתחקיקהראשית,ומשכךמוצעלבטלאת

התקנותצ

א' פרק במסגרת להאריך מוצע שאותן התקופות ואלה
המוצע:

מס הכנסה:

השגהעלשומתבןזוג; )1(

תקופהלהוצאתשומה; )2(

תקופהלזכותהשגהעלהחלטהבנושאאי־רישום )צ(
תקבול;

תקופהלתיקוןשומה; )4(

תקופהלזכותהשגהלפניפקידשומה; )5(

תקופהלקבלתהשגהבהעדרהסכםאוצו; )ע(

תקופהלמתןהחלטתמנהלבבקשותבנושאמחירי )7(
העברה;

תקופהלאישורתכניתהקצאתמניותלעובדים; )8(

תקופהלמתןאישורהמנהללתכניתמיזוג; )ו(

תקופהלמתןהודעהלמנהלעלהפרתתנאימיזוג; )10(

תקופהלגבייתמסבנסיבותמיוחדותצ )11(

מס ערך מוסף:

)1( תקופהלמתןהחזרבמקרהשבוניתנההוראהלבדוק
חשד לגבי בחקירה שהחלו או העוסק של פנקסיו את
התשל"ו-75ו1, מוסף, ערך מס חוק לפי עבירה בביצוע

בידיהעוסק;

תקופהלמתןמענהלבקשותמנהל; )2(

תקופהלהוצאתשומה; )צ(

תקופהלתיקוןשומהוקביעתמס; )4(

תקופהלזכותהשגה; )5(

תקופתערעורעלהחלטתמנהלבנושאפסילתספרים; )ע(

תקופהלגבייתמסבנסיבותמיוחדות. )7(

מיסוי מקרקעין:

תקופהלהגשתבקשהלהפחתתשיעורימקדמהמס )1(
שבח;

שיעורי להפחתת בבקשה תשובה למתן תקופה )2(
מקדמהמסשבח;

תקופהלהגשתהשגהעלהחלטתהמנהלעלבקשה )צ(
להחלטת והתקופה שבח מס מקדמה שיעורי להפחתת

המנהלבהשגהזו;
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הצעותחוקהממשלה-ו0צ1,ט'בסיווןהתש"ף,2020צעצ1 0ע1

פרק ב': הארכת תקופות ודחיית מועדים לעניין זיהוי חשבונות של תושבים זרים 
במוסדות פיננסיים ולעניין מסירת פרטים לגביהם 

דחייתמועדים
החליםלפיתקנות

יישוםתקןאחיד

בתקופהשמיוםי"דבאיירהתש"ף)8במאי2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר5צ
2020(יקראואתתקנותמסהכנסה)יישוםתקןאחידלדיווחולבדיקתנאותותשלמידע

עלחשבונותפיננסיים(,התשע"ט-ו17201)להלן-תקנותיישוםתקןאחיד(,כך:

בתקנהע)ג()1(,במקום"לאיאוחרמיום8בספטמברבכלשנה"יבוא"לאיאוחר )1(
מיוםכ"בבכסלוהתשפ"א)8בדצמבר2020(";

בתקנה7)ה(,במקום"8במאי"יבוא"8ביולי"ובמקום"8באוגוסט"יבוא"8בנובמבר"צ )2(

תקופהלמתןהודעהלמנהלעלמכירתאופציה; )4(

תקופהלמתןהודעהלמנהלעלהסכםלמכירתזכויות )5(
במתחםפינוי-בינויומכירתזכותלפיתמ"א8צ;

תקופהלמתןתשובתמנהליםליזםעלבקשהלאישור )ע(
זכאותלהטבותמסלעסקהבמתחםפינוי-בינוי;

תקופהלמתןהודעהלמנהלעלעסקההמוניתבתנאי )7(
עתידי;

שמוסר המס סכום בדבר הודעה למתן תקופה )8(
ההצהרהעלמכירתזכותבמקרקעיןחייבבו,לפיהצהרתו;

תקופהלקביעתשומהבמכירתזכותבמקרקעין; )ו(

תקופהלתיקוןשומהבשינויימבנה; )10(

תקופהלהגשתהשגהעלשומה; )11(

תקופהלהגשתעררלוועדתעררצ )12(

עידוד השקעות הון:

תקופהלמתןהודעהעלשנתבחירהלחברהמוטבת; )1(

תקופהלהגשתבקשהלאישורמראשלזכאותלהטבות )2(
במסלולהחלופיולהחלטתהמנהלבבקשהזו;

תקופהלהגשתבקשהלרשותהחדשנותלאישורעל )צ(
קיוםהתנאיםשנקבעולמפעל;

תקופהלמתןהודעהלפקידהשומהעלהגשתדוח )4(
מאוחדלחברותאםובתשלהןמפעליםתעשייתייםשהם

בניקוייצוראחדצ

מס רכוש וקרן פיצויים:

תקופהלהגשתתביעהלפיצויים; )1(

תקופהלתיקוןהחלטתהמנהלבהחלטהעלפיצויים; )2(

תקופהלהגשתעררצ )צ(

מס קנייה:

תקופהלהוצאתשומה; )1(

תקופהלתיקוןשומהצ )2(

בלו:

תקופהלפקיעתהחלטתהמנהללביטולאוהתליית )1(
רישיוןיצרןבהעדרהגשתתובענהפליליתצ

מכס:

תקופתהודעהלהגשתתובענהלהשבתתפוס; )1(

תקופהלהגשתעררעלערךטובין; )2(

בקשה להגשת או בחסר תשלום לדרישת תקופה )צ(
להשבתסכוםששולםביותר)מכס,מסקנייה,בלו(;

הודעהעלבקשהלהשבתטוביןשנתפסוצ )4(

מיסוי רווחים ממשאבי טבע: 

תקופותלהוצאתשומה; )1(

תקופותלהגשתהשגהצ )2(

פרק ב'

שתחול שעה הוראת במסגרת מוצע בנוסף  סעיף 5
מיוםי"דבאיירהתש"ף)8במאי2020(עדיוםט"ז 
בטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020(,לדחותמועדיםלביצוע
בעליחשבונות פיננסייםאובידי מוסדות פעולותבידי
במוסדותפיננסיים,החליםבתקופההאמורה,לפיתקנות
מסהכנסה)יישוםתקןאחידלדיווחולבדיקתנאותותשל
- )להלן התשע״ט-ו201 פיננסיים(, חשבונות על מידע
תקנותהיישום(צתקנהע)ג()1(לתקנותהיישוםקובעתאת
המועדלמסירתדוחלמנהללגביחשבוןשלתושבמדינה
זרה,ותקנה7)ה(לתקנותהיישוםקובעתאתמועדיהגשת
השגהלענייןסיווגשלחשבוןכחשבוןשלתושבמדינהזרה

והתשובהלהשגהצ

תקנותהיישוםקובעותאתחובותהדיווחבדיןהישראלי
חשבונות של אוטומטיים מידע לחילופי הנוהל לפי
פיננסייםשפרסםהארגוןלשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי
)OECD(,והמובאבתוספתהראשונהלתקנותהיישוםצעקב
הקושיבדיווחשנגרםבשלהתפשטותנגיףקורונהבעולם,
ועדתההיגוישלהארגוןהאמורהחליטהלדחותאתמועדי
הדיווחמיוםי"בבתשריהתשפ"א)0צבספטמבר2020(ליום
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1ע1 הצעותחוקהממשלה-ו0צ1,ט'בסיווןהתש"ף,2020צעצ1

הארכתתקופות
ודחייתמועדים

החליםלפיתקנות
יישוםהסכםפטקא

בתקופהשמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמברעצ
2020(יקראואתתקנותמסהכנסה)יישוםהסכםפטקא(,התשע"ו-ע18201)להלן-תקנות

יישוםהסכםפטקא(,כך:

בתקנהצ)2()ד()2(,במקום"שישהחודשים"יבוא"שניםעשרחודשים"; )1(

בתקנהע- )2(

"ה'בטבת יבוא שנה" כל של במקום"20בספטמבר )ה(, משנה בתקנת )א(
התשפ"א)20בדצמבר2020("ואחרי"דוחלגביויימסרלמנהלב־20בספטמבר
שחלאחריהמועדשבוזוההכחשבוןבר־דיווח"יבוא"ואולםאםזוהההחשבון
כחשבוןבר־דיווחבשנת2020ולפנייוםה'בטבתהתשפ"א)20בדצמבר2020(,

דוחלגביויימסרלמנהלביוםה'בטבתהתשפ"א)20בדצמבר2020(";

בתקנתמשנה)ו(,בסופהיבוא"ואולםביחסלשנתו201עדיוםה'בטבת )ב(
התשפ"א)20בדצמבר2020("צ

בתקופהשמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמברעצ
2020(יקראואתתקנותמסהכנסה)יישוםהסכםפטקא(,התשע"ו-ע18201)להלן-תקנות

יישוםהסכםפטקא(,כך:

הארכתתקופות
ודחייתמועדים

החליםלפיתקנות
יישוםהסכםפטקא

בתקנהצ)2()ד()2(,במקום"שישהחודשים"יבוא"שניםעשרחודשים"; )1(

בתקנהע- )2(

"ה'בטבת יבוא שנה" כל של במקום"20בספטמבר )ה(, משנה בתקנת )א(
התשפ"א)20בדצמבר2020("ואחרי"דוחלגביויימסרלמנהלב־20בספטמבר
שחלאחריהמועדשבוזוההכחשבוןבר־דיווח"יבוא"ואולםאםזוהההחשבון
כחשבוןבר־דיווחבשנת2020ולפנייוםה'בטבתהתשפ"א)20בדצמבר2020(,

דוחלגביויימסרלמנהלביוםה'בטבתהתשפ"א)20בדצמבר2020(";

בתקנתמשנה)ו(,בסופהיבוא"ואולםביחסלשנתו201עדיוםה'בטבת )ב(
התשפ"א)20בדצמבר2020("צ

מוצע ובהתאם ,)2020 בדצמבר )1צ התשפ"א בטבת ט"ז
ובשלושה ההשגה הגשת מועד  את בחודשיים לדחות
חודשיםאתמועדהתשובהלהשגהואתהמועדלהגשת
דוחלמנהללגביחשבוןשלתושבמדינהזרההקבועים

בתקנותהיישוםצ

Foreign Accounts Tax( FACTA–ה חוק  סעיף 6
ComplianceAct()להלן-חוקהפטקא(מחייב 
גופיםפיננסייםברחביהעולם)בנקים,קרנותפנסיהוכדומה(
שאינםאמריקאיםלבצעבדיקותנאותותלכלהחשבונות
אמריקאים חשבונות בעלי לזהות אצלם, המנוהלים
ולהעביראתהמידעהפיננסיעלאודותחשבונותאלה
לרשותהמסבארצותהבריתצכחלופהליישוםחוקהפטקא,
הציעהממשלתארצותהבריתלמדינותהשונותלחתוםעל
הסכםבין–מדינתי,ולפיוהחובותשלהגופיםהפיננסיים

לפיחוקהפטקאייקבעובדיןהפנימישלהמדינהצ

ביוםב'בתמוזהתשע"ד)0צביוני2014(,נחתםהסכם
ביןמדינתישראללביןארצותהבריתבדברשיפורציות
מסבין–לאומיויישוםחוקה–FATCAצבמסגרתההסכם
התחייבהמדינתישראלכירשותהמסיםבישראלתעביר
לרשותהמסבארצותהבריתב–0צבספטמברבכלשנה
מידעעלאודותחשבונותפיננסייםבישראלשלאמריקאיםצ
מדינותרבותבעולםחתמומולארצותהבריתעלהסכמים

דומיםצ

המוסדות מתקשים הקורונה נגיף התפשטות בשל
שלהם בהתחייבויות לעמוד העולם ברחבי הפיננסיים
לחילופימידעעםארצותהבריתלפיההסכמיםהאמוריםצ
שמדינה הברית ארצות הצהירה לקושיהאמור כמענה
שרוצהלדחותאתהדיווחיםמיוםי"בבתשריהתשפ"א)0צ
בספטמבר2020(ליוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020(
רשאיתלעשותזאתצישראלקיבלהאתההצעההאמורה
והודיעהעלכךלארצותהבריתצלפיכךמוצע,במסגרת

הוראתשעהשתחולמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(
עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020(,לתקןאת
ההסדרשנקבעבתקנותמסהכנסה)יישוםהסכםפטקא(,
מעוגנות שבהן פטקא(, תקנות - )להלן התשע״ו-ע201
ההתחייבויותהאמורותצמוצעלקבועכידוחעלחשבונות
בנידיווח,אועלהעדרם,לפיתקנהעלתקנותפטקאלגבי
20( ו201,יימסרלמנהלעדיוםה'בטבתהתשפ"א שנת
20( התשפ"א בתשרי ב' יום עד במקום ,)2020 בדצמבר

בספטמבר2020(צ

כמוכןמוצעלתקןאתתקנהצ)2()ד()2(לתקנותפטקא
שלו המצרפית שהיתרה חשבון בדיקת כי קובעת אשר
עלתהב–1צבדצמברבשנהכלשהיעלמיליוןדולרתיעשה
בתוךשישהחודשיםמהמועדהאמורצבשלהתפשטותנגיף
הקורונה,המוסדותהפיננסייםבישראלפעלובחודשים
לעמוד יתקשו ולכן מצומצמת, במתכונת האחרונים
במגבלתששתהחודשיםצלכן,מוצעלהאריךאתהתקופה
שהיתרה חשבון לגבי חודשים עשר לשנים האמורה
המצרפיתשלועלתהעלמיליוןדולרב–1צבדצמברו201צ

הודעהעלכוונהזונמסרהלארצותהבריתצ

להאריך מוצע שאותם והמועדים התקופות ואלה
ולדחותבמסגרתפרקב'המוצע:

תקנות היישום:

מועדמסירתדוחלמנהללגביחשבוןבר–דיווח; )1(

סיווג לעניין להשגה ותשובה השגה הגשת מועדי )2(
חשבוןצ

תקנות פטקא:

התקופהלבדיקתחשבוןבעלערךגבוה; )1(

בני–דיווח למנהלעלחשבונות למסירתדוח מועד )2(
אועלהעדרםצ
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