
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 142), התשס"ה2004*

הפקודה 1. בפקודת מס הכנסה1 (להלן  הפקודה) תיקון
 מקום בכל (1)

"מנהל"; יבוא "נציב" במקום (א)

"המנהל"; יבוא "הנציב" במקום (ב)

(ג) במקום "שהנציב" יבוא "שהמנהל":
"למנהל"; יבוא "לנציב" במקום (ד)

(ה) במקום "מהנציב" יבוא "מהמנהל":
"והמנהל"; יבוא "והנציב" במקום (ו)

"המנהל"; יבוא הכנסה" מס "נציב במקום (ז)

"המנהל"; יבוא ההכנסה" מס "נציב במקום ,53 בסעיף (7)

"למנהל". יבוא הכנסה" מס "לנציב במקום 44וא, בסעיף (ג)

05ויג סעיף .תיקון  (ד) קטן בסעיף לפקודה, 105יג בסעיף .2

 (1) בפסקה (ו)

(א) במקום הרישה עד המילים "יהיה לפי אלה:" יבוא:
"על אף האמור בסעיפים ו9(א), (ב) או (בו) ו105 ויב, במכירת ניירות ערך 

ערך ניירות היו 2004 המס שנת בתום אשר ערך ניירות במכירת או זרים
בני חבר בירי או יחיד בירי ;2004 המס שנת תום עד רכישתם שיום זרים,
לפי הוראות או אינפלציה בשל תיאומים לחוק 6 סעיף שהוראות אדם
ההון רווח על המס שיעור יהיה הכנסתם, בקביעת חלות אינן 130א סעיף

אלה:"; לפי הריאלי,
(ב) בפסקת משנה (א), במקום "2007" יבוא "2005":

המס "השנת יבוא "2006 המס שנת "לאחר במקום (ב), משנה בפסקת (ג)
או (ב) 91(א), כסעיף הקבוע "השיעור יבוא "150/0" ובמקום ואילך", 2005

בסעיף 05ויב, לפי הענין;

* התקבל בכנסת ביום י"ז בטבת התשס"ה (29 בדצמבר 2004): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה  121, מיום ח' באב התשס"ד (26 ביולי 2004), עמ' 586.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.



ליום "ועד במקום המעבר", ליום ער הריאלי ההון רווח "חלק בהגדרה (ד)
המעבר" יבוא "ועד ליום שקדם ליום המעבר";

יבוא; המעבר" "יום ההגדרה במקום (ה)

;(2005 בינואר 1) התשס"ד בטבת ז' יום  המעבר" ""יום

לבין הריאלי ההון רווח שבין ההפרש  הריאלי" ההון רווח "יתרת
המעבר;"; ליום ער הריאלי ההון רווח חלק

"למסחר יבוא בבורסה," "למסחר במילים החל הסיפה במקום ,(2) בפסקה (2)

בבורסה מחוץ לישראל, יחולו על אף הוראות סעיף קטן זה או סעיף 14 (ב1)(ו)(ג) לפי
הענין, שיעורי המס כאמור בסעיפים 91(ב) או (ב1), או 121, לפי הענין",

 לפקודה 125ב בסעיף .3

;"2004" יבוא "2006" במקום (א), משנה בפסקת (ו)

."2005" יבוא "2007" במקום (ב), משנה בפסקת (2)

125ב סעיף תיקון

4. בסעיף 125ג לפקודה 
(1) בסעיף קטן (ב), בפסקה (5), במקום "2007" יבוא "2005";

(2) בסעיף קטן (ד), במקום "המשתלמים" יבוא "שהופקו, שנצמחו או שנצברו",
."2004" יבוא "2007" ובמקום

תיקון סעיף 125ג'

 לפקודה 129ב בסעיף .5

(ב) קטן בסעיף (1)

"בשנת יבוא "(2006 בינואר (ו התשס"ו בטבת א' "ביום במקום ברישה, (א)
המס 2005":

(ב) בפסקה (1), במקום "2006" יבוא "2005":
יבוא: (2) פסקה במקום (ג)

יהיה ,2005 המס לשנת קודם הזר הערך נייר של רכישתו יום היה (2)"
,350/0 של בשיעור במס חייב המעבר ליום ער הריאלי ההון רווח חלק

ממס.", פטורה תהיה הריאלי ההון רווח ויתרת
יבוא: (ב1) קטן סעיף במקום (2)

בקרן שמקורה גמל, קופת של הכנסה לענין דין, בכל האמור אף על "(בז)
אלה: הוראות יחולו זרים, ערך בניירות המשקיעה נאמנות

יחויב ,2004 המס שנת תום עד כאמור יחידה של בפריון או במכירה (1)

;350/0 של בשיעור במס הריאלי ההון רווח

שנת לפני היה רכישתה שיום כאמור יחידה של בפדיון או במכירה (2)
של בשיעור במס המעבר ליום ער הריאלי ההון רווח חלק יחויב ,2005 המס

35%, ויתרת רווח ההון הריאלי תהיה פטורה ממס;
שנת תום ער זרים ערך בניירות נאמנות קרן מנהל שחילק רווחים (3)

;".350/0 של בשיעור במס יחויבו ,2004 המס
יבוא. בסופו (ד), קטן בסעיף (3)

""חלק רווח ההון הריאלי עד ליום המעבר", "יום המעבר" ו"יתרת רווח ההון
הריאלי"  כהגדרתם בסעיף 105יג (ד)(1):

129ב סעיף תיקון



נאמנות קרן או פטורה נאמנות קרן  זרים" ערך בניירות המשקיעה נאמנות "קרן
מעורבת, אשר למעלה מ25% משוויין הממוצע של השקעותיה בשנת המס

זרים." ערך בניירות הן

6. בסעיף 129ג (א)(3) לפקודה תיקון סעיף 129ג
;"2005" יבוא "2007'' במקום (ב), משנה בפסקת (ו)

רווח '"'חלק ובמקום ,"2005" יבוא "2007" במקום מקום, בכל (ג), משנה בפסקת (2)

עד הריאלי ההון רווח ""חלק יבוא המעבר"" ו"יום המעבר" ליום עד הריאלי ההון
ליום המעבר", "יום המעבר" ויתרת רווח ההון הריאלי"'';

שנת תום עד המשולם דיבידנד ''על יבוא בה האמור במקום (ר), משנה בפסקת (3)

יוטל ,2004 המס שנת תום ער שנצברה או שנצמחה שהופקה, ריבית על וכן 2004 המס
מס בשיעור של 24%''.

7. בסעיף 161(א) לפקודה  תיקון סעיף 161
 (1) בפסקה (1)

או שנצמחו "שהופקו, יבוא "המשתלמים" במקום (א), משנה בפסקת (א)
שנצברו", ובמקום "2006" יבוא "2004":

או שנצמחה "שהופקה, יבוא "המשלמת" במקום (ב), משנה בפסקת (ב)
שנצברה" ובמקום "2007" יבוא "2005":

או הריבית נתקבלו או ששולמו מיום ימים שבוע "תוך במקום ,(4) בפסקה (2)

האוצר". שר שקבע "במועד יבוא הדיבידנד"

חוק תיקון
פקודת לתיקון

הכנסה מס
(מס' 132)  מס' 3

8. בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב2 2002, בסעיף 89 
;"2004" יבוא "2006" במקום (י), קטן בסעיף (1)

בטבת "כ' יבוא "(2006 בינואר 1) התשס"ו בטבת "א' במקום (יא), קטן בסעיף (2)

,"(2005 בינואר 1) התשס"ה

9. תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) (להלן  יום התחילה).תחילה

הוראות
מיוחדות

בקשתו על התחילה ליום עד למנהל להודיע רשאי פטורה נאמנות קרן מנהל (א) .70
החל מעורבת נאמנות לקרן תהיה הקרן כאמור, הודיע מעורבת, נאמנות לקרן תהיה שהקרן
בסעיף כהגדרתן מעורבת" נאמנות ו"קרן פטורה," נאמנות "קרן זה, בסעיף התחילה; ביום

105יא.

נייר כל של המקורי המחיר את יראו (א) קטן בסעיף כאמור הקרן מנהל הודיע (ב)
המס בשנת בבורסה האחרונים המסחר ימי שלושת בתום ערכו כממוצע הקרן שבידי זר ערך

האמור. הערך נייר של הרכישה כיום התחילה יום את ויראו ,2004
יום לפני רכישתה שיום (א) קטן בסעיף כאמור נאמנות בקרן יחידה בעל לענין (ג)
סעיף הוראות עליו חלות הרווחים חלוקת במועד או היחידה מכירת במועד אשר התחילה

05ויח לפקודה, יחולו, נוסף על הוראות הסעיף האמור, גם הוראות אלה:
במס יחויבו 2006 המס שנת תום עד הנאמנות קרן מנהל שחילק רווחים (ו)

בשיעור של 25%, במקום בשיעור האמור בסעיף 105יח(א) לפקודה;

2 ס"ח התשס"ב, עמ' 530; התשס"ג, עמ' 126.



יחידה של מפדיון או ממכירה התחילה, יום עד הריאלי ההון רווח חלק (2)

05ויח(ב) בסעיף האמור בשיעור במקום ,250/0 של בשיעור במס חייב יהיה
באותו האמור בשיעור במס חייבת תהיה הריאלי ההון רווח יתרת לפקודה,

 זו פסקה לענין קטן; סעיף

שיחסו הריאלי ההון רווח חלק  התחילה" יום עד הריאלי ההון רווח "חלק
של הרכישה שמיום התקופה שבין כיחס הוא הריאלי ההון רווח לכלל
וער היחידה של הרכישה שמיום התקופה לכלל התחילה ליום ועד היחידה

ליום מכירתה או פדיונה, לפי הענין:
ההון רווח לבין הריאלי ההון רווח שבין ההפרש  ריאלי" הון רווח "יתרת

התחילה. יום עד הריאלי

שרון אריאל
הממשלה ראש

נתניהו בנימין
האוצר שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב




