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כל מידע, מענה לפנייה בכתב או דיווח שעל חברה לדיור ציבורי להמציא  )ג( 
לשוכר לפי סעיף זה, יינתנו בכתב, בשפה ברורה ופשוטה 

משרד הבינוי והשיכון או חברה לדיור ציבורי, לרבות מי שפועל מטעמם,  )ד( 
לפי העניין, ימסרו לשוכר אישור על מסמכים או בקשות שהמציא, בדרך שבה 

הומצאו 

חברה לדיור ציבורי תציב במשרדיה שלט, ובו תצוין הזכות לקבל מידע  )ה( 
על זכויות דיירים בדיור הציבורי והדרכים לקבלת המידע; שילוט כאמור יהיה 

בשפות העברית, הערבית והרוסית, והכול באופן ובנוסח שקבע השר "

בסעיף 8)ג( לחוק העיקרי, אחרי "לפי חוק זה" יבוא "למעט לפי סעיף 2)ה(," 3 תיקון סעיף 8

תחילתו של חוק זה ביום פרסומו; ואולם -4 תחילה

תחילתן של הוראות סעיף 2)ה( לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, שלושה חודשים   )1(
מיום פרסומו;

תחילתן של הוראות סעיפים 2)א()5( עד )9( ו–2)ב( לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה,   )2(
שישה חודשים מיום פרסומו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ל ג ב  א ו י
שר הבינוי והשיכון

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 223(, התשע"ו-2016*

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 131)א( - 1 תיקון סעיף 131

בפסקה )5ב(, אחרי פסקת משנה )6( יבוא:  )1(

נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים, בדבר היותו נהנה, אלא אם כן הוא   )7("
לא ידע שהוא נהנה, ובלבד ששווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס אינו פחות 
מ–500,000 שקלים חדשים; לעניין זה, "נכסי הנאמנות" - לרבות מזומן, פיקדונות, 
ניירות ערך ומקרקעין, בישראל או מחוץ לישראל; אין בהוראות פסקת משנה זו 

כדי לגרוע מחובת דיווח אחרת החלה על נהנה כאמור לפי סעיף קטן )א(;";

אחרי פסקה )5ד( יבוא:  )2(

")5ה( יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה )א()2( להגדרה ""תושב 
ישראל" או "תושב"", שבסעיף 1, והחזקה נסתרת לטענת היחיד כאמור בפסקה 
)א()3( לאותה הגדרה - דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד, 
שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם יש כאלה, ואולם אין בהוראות 
פסקת משנה זו כדי לגרוע מחובת הדיווח החלה על יחיד לפי סעיף קטן )א()4(, אם 

היתה לו הכנסה חייבת בשנת המס; הוראות פסקה זו לא יחולו על אלה: 

בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור; )א( 

כל מידע, מענה לפנייה בכתב או דיווח שעל חברה לדיור ציבורי להמציא  )ג( 
לשוכר לפי סעיף זה, יינתנו בכתב, בשפה ברורה ופשוטה 

משרד הבינוי והשיכון או חברה לדיור ציבורי, לרבות מי שפועל מטעמם,  )ד( 
לפי העניין, ימסרו לשוכר אישור על מסמכים או בקשות שהמציא, בדרך שבה 

הומצאו 

חברה לדיור ציבורי תציב במשרדיה שלט, ובו תצוין הזכות לקבל מידע  )ה( 
על זכויות דיירים בדיור הציבורי והדרכים לקבלת המידע; שילוט כאמור יהיה 

בשפות העברית, הערבית והרוסית, והכול באופן ובנוסח שקבע השר "

תיקון סעיף 8בסעיף 8)ג( לחוק העיקרי, אחרי "לפי חוק זה" יבוא "למעט לפי סעיף 2)ה(," 3 

תחילהתחילתו של חוק זה ביום פרסומו; ואולם -4 

תחילתן של הוראות סעיף 2)ה( לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, שלושה חודשים   )1(
מיום פרסומו;

תחילתן של הוראות סעיפים 2)א()5( עד )9( ו–2)ב( לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה,   )2(
שישה חודשים מיום פרסומו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ל ג ב  א ו י
שר הבינוי והשיכון

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 223(, התשע"ו-2016*

תיקון סעיף 131בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 131)א( - 1 

בפסקה )5ב(, אחרי פסקת משנה )6( יבוא:  )1(

נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים, בדבר היותו נהנה, אלא אם כן הוא   )7("
לא ידע שהוא נהנה, ובלבד ששווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס אינו פחות 
מ–500,000 שקלים חדשים; לעניין זה, "נכסי הנאמנות" - לרבות מזומן, פיקדונות, 
ניירות ערך ומקרקעין, בישראל או מחוץ לישראל; אין בהוראות פסקת משנה זו 

כדי לגרוע מחובת דיווח אחרת החלה על נהנה כאמור לפי סעיף קטן )א(;";

אחרי פסקה )5ד( יבוא:  )2(

")5ה( יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה )א()2( להגדרה ""תושב 
ישראל" או "תושב"", שבסעיף 1, והחזקה נסתרת לטענת היחיד כאמור בפסקה 
)א()3( לאותה הגדרה - דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד, 
שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם יש כאלה, ואולם אין בהוראות 
פסקת משנה זו כדי לגרוע מחובת הדיווח החלה על יחיד לפי סעיף קטן )א()4(, אם 

היתה לו הכנסה חייבת בשנת המס; הוראות פסקה זו לא יחולו על אלה: 

בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור; )א( 

התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1003, מיום ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(, עמ' 393 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 722   1
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להגדרה  )א()4(  פסקה  של  בסיפה  האמור  לגביו  שמתקיים  יחיד  )ב( 
""תושב ישראל" או "תושב"", שבסעיף 1; 

עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א; )ג( 

יחיד תושב ישראל שהעביר, במהלך 12 חודשים, כספים אל מחוץ לישראל  )5ו(  
בסכום כולל של 500,000 שקלים חדשים או יותר )להלן - סכום לדיווח(; דוח לפי 
פסקה זו יוגש לגבי השנה שבה הועבר סכום לדיווח, כולו או חלקו, לראשונה אל 

מחוץ לישראל ולגבי השנה שלאחריה;" 

הוראות סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בחוק זה, יחולו על דוח שיש להגישו 2 תחולה
לגבי שנת המס 2016 ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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