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חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב-2012*

פרק א': מס הכנסה

תיקון פקודת מס 
הכנסה - מס' 195

בפקודת מס הכנסה 1 )להלן — הפקודה( —1 

בסעיף 120א, בהגדרה "תקרות הכנסה", במקום "ולעניין שיעורי הזיכוי על פי סעיף   )1(
121א" יבוא "וכן הכנסה החייבת במס נוסף, כמשמעותה בסעיף 121ב";

במקום סעיף 121 יבוא:  )2(

המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס יהיה 121 "שיעור המס ליחיד )א( 
כלהלן:

על כל שקל חדש מ–240,000 השקלים החדשים   )1(
הראשונים — 31%;

על כל שקל חדש מ–240,001 שקלים חדשים עד   )2(
501,960 שקלים חדשים — 34%;

על כל שקל חדש נוסף — 48%   )3(

על אף האמור בסעיף קטן )א()1( ובכפוף לאמור )ב(  )1(
)2(, לגבי הכנסה חייבת בשנת המס מיגיעה  בפסקה 
יחיד  של  המס  בשנת  חייבת  הכנסה  ולגבי  אישית 

שמלאו לו 60 שנים, יחולו שיעורים אלה:

השקלים  מ–62,400  חדש  שקל  כל  על  )א( 
החדשים הראשונים — 10%;

על כל שקל חדש מ–62,401 שקלים חדשים  )ב( 
עד 106,560 שקלים חדשים — 14%;

על כל שקל חדש מ–106,561 שקלים חדשים  )ג( 
עד 168,000 שקלים חדשים — 21%;

על כל שקל חדש מ–168,001 שקלים חדשים  )ד( 
עד 240,000 שקלים חדשים — 31% 

 )1( בפסקה  הקבועים  המופחתים  השיעורים   )2(
לא יחולו על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי 

חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים ";

לפני סעיף 122 יבוא:   )3(

"מס על הכנסות 
גבוהות

יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 800,000 121ב  )א( 
שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת 
הכנסה   — זה  )בסעיף  חדשים  שקלים   800,000 על  העולה 

החייבת במס נוסף(, בשיעור של 2% 

הוראות יחולו  לא  נוסף  במס  החייבת  הכנסה  על   )ב( 
סעיף 91)ד( לעניין מקדמות 

הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל חיקוק  )ג( 

התקבל בכנסת ביום י"ח באב התשע"ב )6 באוגוסט 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 723, מיום י"ח באב התשע"ב )6 באוגוסט 2012(, עמ' 1404 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ב, עמ' 674   1
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הוראות סעיף 8)ג( יחולו לגבי ההכנסות הקבועות בו,  )ד( 
בחישוב ההכנסה החייבת לעניין סעיף זה 

בסעיף זה, "הכנסה חייבת" — הכנסה חייבת כהגדרתה  )ה( 
אינפלציוני  סכום  למעט   ,89 בסעיף  וכמשמעותה   1 בסעיף 
כהגדרתו בסעיף 88 וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 
לחוק מיסוי מקרקעין, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי 
מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים 
כהגדרתה בחוק האמור — רק אם שווי מכירתה עולה על 4 
מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין; 
הסכום האמור יתואם בהתאם להוראות סעיף 9)ג2( לחוק מיסוי 
מקרקעין, ולעניין זה יהיה המדד הבסיסי כאמור באותו סעיף 

המדד שפורסם ביום ד' בשבט התשע"ג )15 בינואר 2013( "

תחילתו של פרק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( )בפרק זה — יום התחילה(, 2 
והוא יחול על הכנסה שהופקה ביום התחילה או לאחריו  

פקודת מס 
הכנסה - תחילה 

ותחולה

בשנת 2013 ההגדרה "תקרות הכנסה" שבסעיף 120א לפקודה תיקרא כך: 3  סעיף 120א )א( 
לפקודה — 

הוראת שעה ""תקרות ההכנסה" — סכומי ההכנסה לעניין קביעת שיעורי המס לפי סעיף 121)ב(
)1()א( ו–)ב(, סכום ההכנסה המזערי לצורך קביעת שיעורי המס לפי סעיף 

121)ב()1()ג(, וכן הכנסה החייבת במס נוסף, כמשמעותה בסעיף 121ב;" 

ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, יתואמו סכומי ההכנסה לעניין קביעת  )ב( 
שיעורי המס לפי סעיפים 121)א()1( עד )3( ו–)ב()1()ד( לפקודה וסכום ההכנסה המרבי 
לצורך קביעת שיעורי המס לפי סעיף 121)ב()1()ג( לפקודה, כפי שהיו ביום י"ט בטבת 

התשע"ג )1 בינואר 2013(, לפי שיעור עליית המדד בשנת המס 2013 

לעניין סעיף 120ב לפקודה, יראו את הסכומים הנקובים בסעיף 121ב לפקודה, כנוסחו 4 
בסעיף 1)3( לחוק זה, כאילו תואמו לאחרונה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 

פקודת מס 
הכנסה — הוראת 

מעבר

פרק ב': ביטוח לאומי

תיקון חוק בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995  2 )להלן — חוק הביטוח הלאומי( — 5 
הביטוח הלאומי 

- מס' 143

בסעיף 32)ג1()1()א(, במקום השיעור הנקוב בו יבוא "10% 7";  )1(

י', בטור ג' שכותרתו "אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337)א(  בלוח   )2(
ו–340)א(", בכותרת המשנה "על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצע", בטור המשנה 

"לעובד", במקום האחוזים המפורטים בו יבוא:

1 40"

—
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ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 745   2
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חוק הביטוח הלאומי 
— תחילה ותחולה

תחילתו של סעיף 32)ג1()1()א( לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 5)1( לחוק זה, 6  )א( 
ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 

תחילתו של לוח י' לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 5)2( לחוק זה, ביום י'  )ב( 
בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, והוא יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה 

שמיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( ואילך 

חוק הביטוח הלאומי 
— הוראות שעה 

לעניין סעיף 32 

בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד 7  )א( 
)31 בדצמבר 2013(, ייקרא סעיף 32)ג1()1()א( לחוק הביטוח הלאומי, כך שבמקום השיעור 
הנקוב בו יקראו "49% 7", והסעיף בנוסחו כאמור יחול על הקצבות אוצר המדינה 

המשתלמות בעד אותה תקופה 

בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( ועד יום ט' בטבת התשע"ה  )ב( 
)31 בדצמבר 2014(, ייקרא סעיף 32)ג1()1()א( לחוק הביטוח הלאומי, כך שבמקום השיעור 
הנקוב בו יקראו "29% 7", והסעיף בנוסחו כאמור יחול על הקצבות אוצר המדינה 

המשתלמות בעד אותה תקופה 

חוק הביטוח הלאומי 
— הוראות שעה 

לעניין לוח י'

בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד 8  )א( 
)31 בדצמבר 2013(, ייקרא לוח י' לחוק הביטוח הלאומי כך: בטור ג' שכותרתו "אחוזים 
מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337)א( ו–340)א(", בכותרת המשנה "על חלק העולה 
על 60% מהשכר הממוצע", בטור המשנה "לעובד", במקום האחוזים המפורטים בו יקראו:
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בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( ועד יום ט' בטבת התשע"ה  )ב( 
)31 בדצמבר 2014(, ייקרא לוח י' לחוק הביטוח הלאומי כך: בטור ג' שכותרתו "אחוזים 
מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337)א( ו–340)א(", בכותרת המשנה "על חלק העולה 
על 60% מהשכר הממוצע", בטור המשנה "לעובד", במקום האחוזים המפורטים בו יקראו:
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לוח י' לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו —9 

בסעיף 8)א( לחוק זה, יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום י"ט   )1(
בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(;

חוק הביטוח 
הלאומי — 

תחולה לעניין 
הוראות השעה 

בלוח י'

בסעיף 8)ב( לחוק זה, יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום כ"ט   )2(
בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( ועד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014( 

בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו–2012 )תיקוני חקיקה(, התשע"א—2011 3, בסעיף 10 
10)ב(, במקום "י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(" יבוא "י' בסיוון התשע"ב )31 

במאי 2012(" 

חוק המדיניות 
הכלכלית לשנים 

2011 ו– ו–2012 
)תיקוני חקיקה( - 

מס' 3

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

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 התשע"א, עמ' 138; התשע"ב, עמ' 47   3
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