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תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר(, התשע"ה-2014

מתקין  אני  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה1  מס  לפקודת  48א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

בתקנות אלה -    1
"אזור" - כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

לחוק   2 סעיף  לפי  אשרה  בעל  שהוא  לפקודה  48א  בסעיף  כהגדרתו   - זר"  "עובד 
טעונה  בישראל  העסקתו  או  ששהייתו  או  התשי"ב-21952,  לישראל,  הכניסה 

אשרה כאמור;  

"עובד זר חוקי"- עובד זר חוקי לפי תקנה 2;  

"עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" - עובד זר חוקי, שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד, 
ושהארכת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 3א)ב( לחוק הכניסה לישראל, 

התשי"ב-1952;

"היתר" ו"תחום הסיעוד" - כמשמעותם בחוק עובדים זרים, התשנ"א-31991;

לתושב  שהייה  הוצאות  )ניכוי  הכנסה  מס  תקנות   - שהייה"  הוצאות  ניכוי  "תקנות 
חוץ(, התשל"ט-41979 

עובד זר חוקי הוא עובד זר שהתקיימו בו כל אלה:   2
שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין;  )1(

הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות שהייה;  )2(

הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 )עובד זמני( לעבודה בישראל,   )3(
כאמור בתקנה 5)א( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-51974 

בחישוב המס על הכנסה של עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף 2)1( או )2(  )א(    3
לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 36 ו–36א לפקודה 

בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2)1( או )2( לפקודה של עובדת זרה חוקית שאינה  )ב( 
עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה 

העניין,  לפי  הסיעוד,  בתחום  החוקי  הזר  העובד  או  החוקי  הזר  העובד  שהה  )ג( 
בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק 
העניין,  לפי  )ב(,  או  )א(  קטנים  בסעיפים  כאמור  הזיכוי  נקודות  מסכום  עשר  השנים 

כשהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס  

הוראות הפרק השלישי לחלק ג' לפקודה, למעט האמור בתקנות אלה, לא יחולו  )ד( 
בחישוב המס החל על הכנסתו של עובד זר  

תקנות אלה יחולו בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר שהופקה בשנת המס 2015     4
או לאחריה  

י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4951(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

הגדרות

זיכויים לעובד זר

תחולה

עובד זר חוקי

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ג, עמ' 189   1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354   2
ס"ח התשנ"א, עמ' 112   3

ק"ת התשל"ט, עמ' 1689   4
ק"ת התשל"ד, עמ' 1517   5
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כללי  מס הכנסה )נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי( )ביטול(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 69 לפקודת מס הכנסה1, אני קובע כללים אלה:

כללי מס הכנסה )נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי(, התשס"ז-22007 - בטלים    1
על  יחולו  והם   ,)2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  ביום  אלה  כללים  של  תחילתם    2

הכנסה שהופקה או נצמחה ביום זה או לאחריו  

י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(
)חמ 3-3608(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
 לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות

שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים 
והביוב לחברה( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ה-2014

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
לשינוי  בחוק  כניסוחו  התשס"ט-12009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום 
ו–2014(,   2013 לשנים  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הלאומיים  העדיפויות  סדרי 

התשע"ג-22013, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לכללי   4 בסעיף    1
רשויות  שאינן  מקומיות  ברשויות  וביוב  מים  שירותי  )תעריפי  ו–2010(   2009 לשנים 
מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-32013, במקום "כ"ה בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(" יבוא "ט' בטבת 

התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4764(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

ביטול תקנות

תיקון סעיף 4

תחילה ותחולה

__________
ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 220; התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193   2
ק"ת התשע"ד, עמ' 391; התשע"ד, עמ' 1711   3

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשל"ה, עמ' 168   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 717   2
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כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים( )תיקון(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981, לאחר 
התייעצות עם הוועדה המייעצת, ובאישור שר האוצר, אני קובעת כללים אלה:  

בסעיף 1 לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, התשנ"ב-21992    1
)להלן - הכללים העיקריים(, אחרי ההגדרה "מסגרת אשראי" יבוא:

""מסלול" - כהגדרתו בכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח-32008;"  

"ובאתר  יבוא  בסניף"  "לוח  אחרי  )א(,  קטן  בסעיף  העיקריים,  לכללים   13 בסעיף    2
האינטרנט שלו"    

בסעיף 14 לכללים העיקריים, אחרי "בכל סניפיו" יבוא "ובאתר האינטרנט שלו"    3
בסעיף 19 לכללים העיקריים, בסעיף קטן )ב(, אחרי "ובשני עיתונים יומיים לפחות"    4

יבוא "וכן באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי;"    

אחרי סעיף 26א לכללים העיקריים יבוא:   5

"דף הסבר לעסק 
קטן

חשבון  לפתוח  המבקש  אדם  לכל  ימסור  בנקאי  26ב  תאגיד 
למטרת עסק, דף הסבר, במסמך נפרד, אשר יכלול הבהרות 

אלה:

)1( המשמעות המעשית של סיווג החשבון כחשבון "עסק 
קטן" לעניין תעריפון השירותים;  

)2( משמעות המונחים "עסק קטן" ו"דוח שנתי" כהגדרתם 
בכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח-2008 

תאגיד בנקאי ימסור ללקוח המבקש להצטרף למסלול, טרם הצטרפות למסלול 26ג  
ממנו  שנגבו  העמלות  סכומי  על  בכתב  מידע  הצטרפותו, 
במהלך הרביע שלפני הרביע שקדם למועד הגשת בקשת 
לרבות  במסלול,  הכלולים  השירותים  בעד  ההצטרפות, 
סוגי  של  פירוט  לפי  ישנה,  אם  למינימום,  השלמה  עמלת 
הפעולות שביצע ומספרן בחלוקה לחודשים; המפקח רשאי 
לתת לתאגיד בנקאי מסוים הוראות שונות לעניין המידע 

שיימסר ללקוח כאמור "

בסעיף 28 לכללים העיקריים, בסופו, אחרי "העברות והמחאות" יבוא "המידע האמור     6
יפורט גם באתר באינטרנט של התאגיד הבנקאי" 

תוספת ד' לכללים העיקריים - בטלה     7
ימים   30 אלה,  לכללים   5 בסעיף  כנוסחו  26ג  סעיף  למעט  אלה,  כללים  של  תחילתם    8

מיום פרסומם    

ז' באלול התשע"ד )22 בספטמבר 2014(
)חמ 3-1900-ת1(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
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