
התשנ"ז1997* ,(114 מס' (תיקון הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

סעיף145 תיקון (א) קטן בסעיף הפקודה),  (להלן הכנסהי מס לפקודת 145 בסעיף ו.

(ב) משנה פסקת ובמקום ''שלוש'', יבוא 'ארבע'' במקום ברישה, ,2 בפסקה (ו)
יבוא:

הניכויים, את אדם, של הכנסתו סכום את שפיטתו מיטב לפי לקבוע ''(ב)

אם בו, חייב שהוא המס ואת דין כל פי על ממנה המותרים והפטורים הקיזוזים
יכול זו משנה פסקת לפי שומה נכון; אינו שהדו''ח להניח סבירים טעמים לו יש

הנישום.'' עם שנערך להסכם בהתאם שתיעשה

יבוא: (2) פסקה אחרי (2)

מתום שנה תוך הנישום, לבקשת או ביוזמתו רשאי, השומה פקיד "(2א)

הניכויים, בחישוב שנפלה טעות כל לתקן ,(2) בפסקה האמורה התקופה
בטעות שמדובר שוכנע אם (2)(ב), פסקה לפי בשומה הפטורים או הזיכויים

חשבונית.''

סעיף147 תיקון (א) קטן בסעיף לפקודה, 147 בסעיף .2

המאוחר''; ''לפי יבוא 52ו(ג)" ''או אחרי ,(1) בפסקה (1)

יבוא: (2) פסקה במקום (2)

עליו הוטל או 220 עד 217 או 216ב סעיפים לפי בעבירה הנישום הורשע (2)''

תקופה תוך ,(1) בפסקה כאמור לפעול הנציב רשאי ,221 סעיף לפי כסף כופר
או הענין, לפי הכופר, תשלום מיום או ההרשעה מיום שנה בתום המסתיימת

המאוחר; לפי (ו), בפסקה הקבועה התקופה תום עד

סמכותו את הפעיל לא השומה ופקיד 145(א)(1) סעיף לפי דו''ח אדם מסר )3(
הנישום אם רק זה בסעיף כאמור לפעול הנציב רשאי 145(א)(2), סעיף לפי
לפי כסף כופר עליו הוטל או 220 עד 217 או 216ב סעיפים לפי בעבירה הורשע

''.221 סעיף

סעיף150 יבוא:תיקון ואחריו ''(א)'' יסומן לפקודה 150 בסעיף האמור .3

לפי שומה לו נערכה שלגביה מס לשנת נישום שהגיש דו''ח גם כהשגה יראו (ב)

'. 145(ב) סעיף

152 סעיף יבוא:תיקון (ג) קטן סעיף במקום לפקודה, 152 בסעיף .4

בסעיף כאמור הסכם הושג לא השגה הודעת שהוגשה מיום שנה תוך אם "(ג)
ההשגה את יראו (ב), קטן סעיף לפי בסמכויותיו השומה פקיד השתמש ולא (א), קטן
יראו סעיף145(ב) לפי שנערכה שומה על שהוגשה השגה ואולם התקבלה; כאילו

בסעיף באמור בסמכויותיו השומה פקיד השתמש לא אם רק התקבלה כאילו אותה
'. הוגשה שבח המס שנת מתום שנים 3 תוך זה,

חוק2607, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביולי1997); 8) התשנ"ז בתמוז ג' ביום בכנסת נתקבל *
.274 עמ' במרס1997), 26) התשנ''ז ב' באדר י'ז מיונו

.100 עמ' התשנ'ז, ;120 ענד ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1



 לפקודה 159א בסעיף .5

בשנת ביולי 31 ביום "או יבוא הדו''ח" את שהגיש ''מיום אחרי (ב), קטן בסעיף (1)
המאוחר.''; לפי הדו''ח, הוגש שלגביה המס שנת שלאחר המס

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

קודם ,135 סעיף לפי או 131 סעיף לפי דו''ח בהגשת חייב אדם היה "(ב1)
הגישו ולא המס), החזר מועד  (להלן (ב) קטן סעיף לפי המס יתרת החזר למועד

90 על תעלה שלא לתקופה ההחזר את לעכב הנציב רשאי המס, החזר למועד עד
האמורים.'' הדו''חות שיוגשו מיום ימים

159א סעיף תיקון

יבוא ובסופו יימחקו,  ו(2) (ו) פסקאות (א), קטן בסעיף לפקודה, 160 בסעיף .6
שלגביה המס שנת מתום 59וא(א) בסעיף במשמעותם וריבית הצמדה הפרשי "בתוספת

ההחזר''. ליום ועד המאוחר, לפי התשלום, מיום או הדו"ח הוגש

סעיף160 תיקון

אדם לשום רשאי השומה ''פקיד יבוא בסופו (א), קטן בסעיף לפקודה, 167 בסעיף .7

ההכנסה סכום את שפיטתו, מיטב לפי לקבוע, הוא רשאי שבה בתקופה זה, בסעיף כאמור
המס''. בניכוי חייב היה שבה המס לשנת אדם אותו של החייבת

סעיף167 תיקון

אדם לשום רשאי השומה ''פקיד יבוא ''145 סעיף ''לפי אחרי לפקודה, 173 בסעיף .8

ההכנסה סכום את שפיטתו, מיטב לפי לקבוע, הוא רשאי שבה בתקופה זה בסעיף כאמור
המס''. בניכוי חייב היה שבה המס לשנת אדם אותו של החייבת

סעיף173 תיקון

אדם לשום רשאי השומה ''פקיד יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף לפקודה, 181ב בסעיף .9
ההכנסה סכום את שפיטתו, מיטב לפי לקבוע, הוא רשאי שבה בתקופה זה בסעיף כאמור

המקדמה''. תשלום חייב היה שבה המס לשנת אדם אותו של החייבת

181ב סעיף תיקון

לחוק ו2)2( 1 בסעיפים כנוסחם לפקודה, ו147(א)(2) 145 סעיפים של תחולתם (א) . 10
ואילך. 1996 המס לשנת להגישם שיש הדו''חות לגבי זה,

זה, לחוק ו4 3 בסעיפים כנוסחם לפקודה, ו152(ג) 150 סעיפים של תחולתם (ב)
זה. חוק פרסום לאחר שהוגשו השגות לגבי

לשנת מס החזרי לגבי זה, לחוק 5 בסעיף כנוסחו לפקודה, סעיף159א של תחולתו (ג)
ואילך. 1996 המס

מס החזרי לגבי זה, לחוק 6 בסעיף כנוסחו לפקודה, 160(א) סעיף של תחולתו (ר)
זה. חוק פרסום לאחר לשלמם שיש

תחולה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

נאמן יעקב
האוצר שר


