
התשנ"ט1998* ,(118 (מס' הכנסה מס פקודת לתיקון חוק

145ב סעיף "ניתןתיקון אחרי לפקודה, 145ב(א)(2)(ב) בסעיף הפקודה),  (להלן הכנסה1 מס בפקודת .1
60 יהיה הערעור להגשת שהמועד ובלבד 152(ב) סעיף לפי צו היתה "כאילו יבוא לערער"

או". ההחלטה מתן מיום ימים

177 סעיף תיקון לפקודה 177 בסעיף .2

מקדמות"; חשבון על תשלומים "זקיפת יבוא השוליים כותרת במקום (ו)

שבו החורש שלפני מהחודש יאוחר לא "אך המילים ובו, "(א)" יסומן בו האמור (2)

יבוא: ואחריו יימחקו,  המקדמה" של התשלום מועד חל

שהוצאה עודפת הוצאה בשל 181ב, סעיף לפי כמקדמה ששולם סכום ''(ב)
בהן חייב נישום שאותו המקדמות חשבון על כתשלום יראוהו מס, שנת באותה

בכתב אישור בידו שיש ובלבד ממקדמותיו, לקזזו הוא וזכאי ,175 סעיף לפי
העודפת. ההוצאה בשל המקדמה תשלום בדבר

הוצאה בשל כמקדמה ששולם סכום על יחול לא (ב) קטן בסעיף האמור (ג)
עליו." חלות 5(ז) סעיף שהוראות חברבניאדם ידי על עודפת

181ב סעיף תיקון לפקודה 181ב(א) בסעיף .3

במקום עודפות)", הוצאות  זה "(בחוק יבוא סעיף32(11)" "לפי אחרי ברישה, (1)
מועד "באותו ואחרי שהוציא", העודפות "מההוצאות יבוא האמורים" "מהסכומים

העודפות ההוצאות כלל את ומסכם המפרט שנתי דו"ח לו יגיש "וכן יבוא דו"ח"
והכל"; שנה, באותה שהוציא

אף בה שאין שותפות למעט  "חברבניאדם" זה, סעיף "לענין יבוא בסופו (2)
עליו". חל זה שסעיף חברבניאדם שהוא שותף

181ג סעיף "אותיקון יבוא ובסופו שבח" מס "לרבות יבוא במס" חייב "יהיה אחרי לפקודה, 181ג בסעיף .4

עד נוצר שבה המס שנת מתום המדד עליית שיעור לפי יתואם העודף הסכום השבח; מס

קוזז". שבה המס שנת תום

187 סעיף יבוא:תיקון בסופו לפקודה, 187 בסעיף .5

ולא ו18ב סעיף לפי לשלמן חובה שהיתה עודפות הוצאות בשל מקדמות על "(ד)
לקזז היה ניתן לא במועד שולמו אילו ואשר שנקבע, במועד השומה לפקיד שולמו
החייב על יוטלו מס, שנת אותה לגבי ששולם מס או ששולמו מקדמות כנגד אותן
המס שנת שמתום התקופה בעד 159א(א) בסעיף כמשמעותם וריבית הצמדה הפרשי

התשלום." ליום עד

190 סעיף יבוא:תיקון בסופו לפקודה, 190(א)(1) בסעיף .6

בסכום המקדמה נקבעה כך ובשל המקדמה לתשלום המועד את אדם ציין לא "(ד)

זה, סעיף לפי הקנס חישוב לענין לתשלום, המועד את יראו התקופה, לכל כולל
המקדמה." נקבעה שלגביה התקופה כמחצית

בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ,(1998 באוקטובר 26) התשנ''ט בחשון ביוםו' בכנסת נתקבל .
.434 עמ' ,(1998 ביולי 6) התשנ'ח בתמוז י'ב מיום ,2730 חוק
.134 עמ' התשנ"ח, ;120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני י



חוק  2(להלן התשמ"ה1985 אינפלציה), בשל (תיאומים הכנסה מס בחוק . 7

ששולם "מס אחרי קבועים", "נכסים להגדרה (6) בפסקה ו, בסעיף ב', בתוספת התיאומים),

שולמה שבה המס בשנת קוזזה שלא עודפת הוצאה בשל מקדמה ''לרבות יבוא ביתר''
לפקודה''. ו8וג לסעיף בהתאם

חוק תיקון
הכנסה מס

בשל (תיאומים
 אינפלציה)

12 מס'

5, 4 ,3 ,2 בסעיפים כנוסחם לפקודה, ו190 187 ו8וג, ו18ב, ,177 סעיפים של תחולתם .8

בחוק ב' לתוספת ו שבסעיף קבועים" "נכסים להגדרה (6) פסקה של ותחולתה זה לחוק ו6
בשל מקדמות לגבי יחולו והם ואילך המס1999 בשנת זה, לחוק 7 בסעיף כנוסחה התיאומים,

ואילך. מס שנת אותה בשל לשלמן שיש או ששולמו עודפות הוצאות

תחולה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

נאמן יעקב
האוצר שר


