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על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לגבי חברה שחל עליה  )ג( 
שיעור המס המזערי, סכום ההשקעה המיועדת יהיה ההפרש 
שבין סכום הטבת המס שקיבלה החברה בשל שיעור המס 
המזערי ובין הסכום המתקבל ממכפלה של 30% במס החברות 
ובהכנסה   ,47 סעיף  הוראות  לפי  ההכנסה  על  חל  שהיה 
הצבורה הנבחרת; לעניין זה, "סכום הטבת המס" — ההפרש 
שבין שיעור מס החברות שהיה חל על ההכנסה לפי הוראות 
סעיף 47 ובין שיעור המס המזערי, כשהוא מוכפל בהכנסה 

הצבורה הנבחרת 

לא השקיעה החברה את מלוא ההשקעה המיועדת עד  )ד( 
תום התקופה הקבועה בסעיף קטן )א(, תחויב במועד זה על 
ההכנסה הצבורה הנבחרת במס חברות נוסף על המס לפי 
סעיף 52א)ג(, בגובה ההפרש שבין ההשקעה המיועדת ובין 
ההשקעה שהשקיעה בפועל; מס החברות הנוסף ישולם בתוך 
30 ימים מתום התקופה האמורה בסעיף קטן )א(, בתוספת 
הפרשי הצמדה וריבית מיום ההודעה למנהל רשות המסים 

ועד יום התשלום 

חלוקת דיבידנד 
מתוך הכנסה צבורה 

נבחרת

קיבל אדם דיבידנד ששולם מתוך הכנסה צבורה נבחרת, 52ג  )א( 
יהיה חייב עליו במס הכנסה בשיעור של 15%, ויחולו לעניין 

זה הוראות סעיף 47)ב()2(, בשינויים המחויבים 

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו בחלוקת דיבידנד שחל  )ב( 
עליה סעיף 39)ה()2()ג( לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 

ו–2012 )תיקוני חקיקה(, התשע"א—2011  5 

חברה המחלקת דיבידנד מתוך הכנסה צבורה נבחרת  )ג( 
תנכה במקור את מס ההכנסה ממקבל הדיבידנד ויחולו על 

מס זה כל ההוראות המתייחסות לניכוי במקור "

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  וב י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל יב ר ן  וב א ר
יושב ראש הכנסת

 חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל )מס' 7(, התשע"ג—2012*

בפקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב—1972  1 )להלן — הפקודה(, בסעיף 46ב, 1 תיקון סעיף 46ב
במקום פסקה )2( יבוא:

התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ב )5 בנובמבר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 486, מיום כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(, עמ' 260 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"א, עמ' 1176   1

ס"ח התשע"א, עמ' 138   5

ספר החוקים 2385, כ"ז בחשוון התשע"ג, 2012 11 12



15

בסעיף 17 —  )2("

בהתאם  במיתקן  "שהעביר  יקראו  כרטיס"  "ללא  אחרי  )א(,  קטן  בסעיף  )א( 
להוראות סעיף 16)ב(";

בסעיף קטן )ד( — )ב( 

לחוק  81א1)ג(  סעיף  הוראות  אף  "על  יקראו  בסופה  )1א(,  בפסקה   )1(
האמור, לא תוגש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום אלא בתום 45 ימים 

מיום מסירת ההתראה לחייב בתשלום;";

בפסקה )2(, בסופה יקראו "או השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף   )2(
46ב1;";

אחרי פסקה )2( יקראו:  )3(

46ב1)א(,  סעיף  לפי  לתשלום  דרישה  על  השגה  ")2א( הוגשה 
לא תוגש הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל אלא לאחר 
שהדרישה לתשלום הפכה לחוב חלוט; הפכה הדרישה לתשלום 
לחוב חלוט — רשאי בעל היתר ההפעלה להגיש בקשה לביצוע 
הדרישה לתשלום בהוצאה לפועל; בפסקה זו, "חוב חלוט" — דרישה 
לתשלום, שהערר לגביה נדחה ולא ניתן עוד לערער על ההחלטה 

שניתנה לגביו, או שניתן לגביה פסק דין חלוט;

)2ב( לא הוגשה השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1)א( וחלף 
המועד להגשתה, או הוגשה השגה כאמור ונדחתה ולא הוגש ערר 
על ההחלטה בהשגה לפי אותו סעיף וחלף המועד להגשתו, יחולו 

הוראות פסקה )1א(;";

אחרי פסקה )3( יקראו:  )4(

46ב1,  )3(, הוגשה השגה לפי סעיף  ")4( על אף האמור בפסקה 
ייווספו הפרשי הצמדה וריבית כאמור באותה פסקה מהמועד שבו 
נמסרה למשיג החלטה בהשגה, ואם הוגש ערר על ההחלטה בהשגה 
או ערעור על ההחלטה בערר לפי אותו סעיף — מהמועד שבו ניתנה 

החלטת ועדת הערר או בית המשפט, לפי העניין ""

אחרי סעיף 46ב לפקודה יבוא:2 הוספת סעיף 46ב1

"השגה וערר על 
דרישה לתשלום 

חיוב מוגדל

חייב בתשלום חיוב מוגדל החולק על דרישה לתשלום 46ב1  )א( 
רשאי להגיש השגה על החיוב לבעל היתר ההפעלה בתוך 
30 ימים מיום שקיבל את הדרישה לתשלום; השר, בהסכמת 
שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין השגה כאמור, ובכלל זה 
לעניין הפרטים שיש לכלול בהשגה, המסמכים שיצורפו אליה 

וסדרי הדיון בהשגה 

החלטה בהשגה תהיה מנומקת ובכתב, ותצוין בה זכותו  )ב( 
של המשיג להגיש ערר לפי סעיף קטן )ג(, וכן התקופה להגשת 

הערר ואופן הגשתו 

משיג החולק על ההחלטה בהשגה רשאי לערור על כך  )ג( 
לפני ועדת ערר שמונתה לפי סעיף קטן )ד(; בערר לפי סעיף 

זה יהיה בעל היתר ההפעלה המשיב 

בסעיף 17 —  )2("

בהתאם  במיתקן  "שהעביר  יקראו  כרטיס"  "ללא  אחרי  )א(,  קטן  בסעיף  )א( 
להוראות סעיף 16)ב(";

בסעיף קטן )ד( — )ב( 

לחוק  81א1)ג(  סעיף  הוראות  אף  "על  יקראו  בסופה  )1א(,  בפסקה   )1(
האמור, לא תוגש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום אלא בתום 45 ימים 

מיום מסירת ההתראה לחייב בתשלום;";

בפסקה )2(, בסופה יקראו "או השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף   )2(
46ב1;";

אחרי פסקה )2( יקראו:  )3(

46ב1)א(,  סעיף  לפי  לתשלום  דרישה  על  השגה  ")2א( הוגשה 
לא תוגש הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל אלא לאחר 
שהדרישה לתשלום הפכה לחוב חלוט; הפכה הדרישה לתשלום 
לחוב חלוט — רשאי בעל היתר ההפעלה להגיש בקשה לביצוע 
הדרישה לתשלום בהוצאה לפועל; בפסקה זו, "חוב חלוט" — דרישה 
לתשלום, שהערר לגביה נדחה ולא ניתן עוד לערער על ההחלטה 

שניתנה לגביו, או שניתן לגביה פסק דין חלוט;

)2ב( לא הוגשה השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1)א( וחלף 
המועד להגשתה, או הוגשה השגה כאמור ונדחתה ולא הוגש ערר 
על ההחלטה בהשגה לפי אותו סעיף וחלף המועד להגשתו, יחולו 

הוראות פסקה )1א(;";

אחרי פסקה )3( יקראו:  )4(

46ב1,  )3(, הוגשה השגה לפי סעיף  ")4( על אף האמור בפסקה 
ייווספו הפרשי הצמדה וריבית כאמור באותה פסקה מהמועד שבו 
נמסרה למשיג החלטה בהשגה, ואם הוגש ערר על ההחלטה בהשגה 
או ערעור על ההחלטה בערר לפי אותו סעיף — מהמועד שבו ניתנה 

החלטת ועדת הערר או בית המשפט, לפי העניין ""

הוספת סעיף 46ב1אחרי סעיף 46ב לפקודה יבוא:2 

"השגה וערר על 
דרישה לתשלום 

חיוב מוגדל

חייב בתשלום חיוב מוגדל החולק על דרישה לתשלום 46ב1  )א( 
רשאי להגיש השגה על החיוב לבעל היתר ההפעלה בתוך 
30 ימים מיום שקיבל את הדרישה לתשלום; השר, בהסכמת 
שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין השגה כאמור, ובכלל זה 
לעניין הפרטים שיש לכלול בהשגה, המסמכים שיצורפו אליה 

וסדרי הדיון בהשגה 

החלטה בהשגה תהיה מנומקת ובכתב, ותצוין בה זכותו  )ב( 
של המשיג להגיש ערר לפי סעיף קטן )ג(, וכן התקופה להגשת 

הערר ואופן הגשתו 

משיג החולק על ההחלטה בהשגה רשאי לערור על כך  )ג( 
לפני ועדת ערר שמונתה לפי סעיף קטן )ד(; בערר לפי סעיף 

זה יהיה בעל היתר ההפעלה המשיב 

ספר החוקים 2385, כ"ז בחשוון התשע"ג, 2012 11 12



16

השר ושר האוצר ימנו ועדת ערר בת שלושה חברים,  )ד( 
והם: מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שימונה 
לפי הצעת שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש, נציג משרד 
התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ונציג 

ציבור 

ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב—1992  2,  )ה( 
יחולו על ערר ועל ועדת ערר לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים 
ניתנת  הערר  ועדת  של  סופית  החלטה  ואולם  זו,  מפקודה 
לערעור לפני בית המשפט המחוזי אם ניתנה רשות לכך מאת 

בית המשפט המחוזי 

)ג( ימציא  העורר לוועדת ערר לפי הוראות סעיף קטן  )ו( 
שהוא  ציבורי  שעניין  המנהל  ראה  למנהל;  מהערר  עותק 
בתחום תפקידיו או סמכויותיו לפי פקודה זו או לפי הזיכיון 
עלול להיות מושפע או כרוך בהליך של ערר לפי סעיף זה, 

רשאי הוא להתייצב באותו הליך ולהשמיע את עמדתו "

 תיקון חוק בתי 
 דין מינהליים -

מס' 13

בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב—1992  3, בתוספת, אחרי פרט 26 יבוא:3 

התשל"ב— חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת  46ב1  סעיף  לפי  ערר  ועדת    27"
" 4  1972

תחילה ותקנות 
ראשונות 

תחילתו של חוק זה תשעים ימים מיום פרסומו )להלן — יום התחילה( 4  )א( 

תקנות ראשונות לפי סעיף 46ב1)א( לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יותקנו  )ב( 
בתוך שישים ימים מיום פרסומו של חוק זה 

דרישה לתשלום שתימסר בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום התחילה לא 5 הוראות מעבר
תוגש לביצוע בהוצאה לפועל אלא לאחר יום התחילה, ולעניין הגשת השגה לפי סעיף 
46ב1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יראו את יום התחילה כמועד קבלת הדרישה 

לתשלום על ידי החייב בתשלום 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה התשתיות הלאומיות 

והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90   2

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התשע"ב, עמ' 774   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485   4
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