
תשל"א1971* חסכון, מילווה חוק
הגדרות זה בחוק . 1

הפקודה), (להלן הכנסה1 מס בפקודת לו שיש המשמעות מונח לכל תהא (1)

אחרת; הוראה זה בחוק אין אם

המקורות מן המס1971 בשנת אדם של הכנסתו כל סך  כוללת" "הכנסה (2)
ומריווח לפקודה (ד) קטן סעיף למעט 3 ובסעיף לפקודה י בסעיף המפורטים

 ניכוי ולאחר לפקודה השני לפרק ג' סימן לפי הפסדים קיזוז לאחר , הון

לפקודה; 9 סעיף לפי פטורה הכנסה (א)

לפקודה; 123 סעיף עליה שחל הכנסה (ב)

; דיבידנד (ג)

; דין כל לפי הנחה ניתנת שלגביה ריבית (ד)

לפקודה; 17 סעיף. לפי הוצאות (ה)

קצבה; לרבות  עבודה" "הכנסת (3)
לתשלומה; האחראי או עבודה הכנסת המשלם כל  "מעביד" (4)

עבודה; הכנסת המקבל יחיד  "עובד" (5)

. (1974 בספטמבר 30) תשל"ה בתשרי י"ד  הקובע" "התאריך (6)

המילווה הטלת
ושיעורו

הכוללת הכנסתו על חסכון במילווה 1971 המס בשנת למדינה חייב יהא אדם (א) , 2

/ . הכנסה) על מילווה  (להלן בתוספת הנקוב בשיעור

ששילם עבודה הכנסת כל מסך 6% של בשיעור חסכון במילווה חייב יהא מעביד (ב)
/ הוראותאלה: יחולו שלו הכנסה על מילווה ולגבי ; מעבידים) מילווה  (להלן המס1971 בשנת

עלה או הכוללת להכנסתו שווה כאמור ששילם עבודה הכנסת כל סך היה (1)
; הכנסה על ממילווה פטור יהיה  עליה

 הכוללת מהכנסתו פחות כאמור ששילם עבודה הכנסת כל סך היה (2)

כל אילו חל שהיה ובשיעור ההפרש על רק הכנסה על במילווה חייב יהיה
/ הכנסה. על במילווה חייבת היתה הכוללת הכנסתו

שדינו חברבניאדם על גם , דין בכל האמור אף על יחול, מעבידים מילווה (ג)
. המדינה כדין אחרים חובה ותשלומי אגרות , מסים תשלום לענין

ו

פטורים

ו

: הכנסה על ממילווה פטורים ואלה (א) . 3

ממס; הפטור יחיד (1)

זה; לענין שיותקנו בתקנות כמשמעותו  יומי" "עובד (2)

(4)ו(5) , (2) בפסקאות המפורטים מהמקורות הכנסתו לגבי  חוץ תושב (3)
לפקודה. 2 לסעיף

ממי חסכון מילווה חשבון על סכומים נגבו אם , (א) קטן כסעיף האמור אף על (ב)

| אלה: הוראות יחולו ממנו שפטור
; הסכום יוחזר לא  לירות חמש על עולה שאינו סכום נגבה (1)
ו

.181 עמ' תשל"א, , 934 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1971 במרס 24) תשל"א באדר כ"ז ביום בכנסת נתקבל *
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סעיף פי על מילווה תעודות יינתנו  לירות חמש על העולה סכום נגבה (2)
לפעול השומה פקיד רשאי ביחד, ואשה מאיש כאמור סכום בגבה אם ואולם ;12
מאחד שנגבה לירות מחמש פחות של סכום לגבי (1) פסקה להוראות בהתאם

הזוג. מבני

על מילווה חשבון על נוסף סכום משלם שהוא עבודה מהכנסת ינכה מעביד (א) ,4
לנכות חייב שהוא המס עם יחד ינוכה זה סכום בתקנות; שייקבעו ובשיעורים באופן הכנסה,

לפקודה. סעיף164 לפי

הכנסה על המילווה כסכום יראוהו הכנסה על מילווה חשבון על סכום נוכה (ב)
שעובדו המילווה חשבון על מעביד ששילם סכום שלו; העבודה הכנסת על בו חייב שהעובד

שנוכה. כסכום דינו ,6 לסעיף בהתאם שנעשתה שומה פי על בו חייב

במקור ניכוי

מילווה ואת מעובדיו שניכה הכנסה על המילווה את השומה לפקיד ישלם מעביד .5

בתקנות. שנקבע כפי וחשבון דין מועד באותו לו ויגיש שנקבע במועד המעבידים

מילווה תשלום
ומילווה שנוכה

מעבידים

או הכנסה, על מילווה מעובדיו ניכה ולא עליו חלות ו5 4 סעיפים שהוראות מעביד . 6

התשלום או הניכוי על דו"ח השומה לפקיד מסר לא או המעבידים, מילווה את שילם לא
 נכון איננו שהדו"ח להניח סבירים טעמים יש השומה לפקיד אך דו"ח מסר או כאמור,
היה שהמעביד הכנסה על המילווה סכום את שפיטתו מיטב לפי לשום השומה פקיד רשאי
זה סעיף לפי שומה ודין לשלם, חייב היה שהוא המעבידים מילווה סכום את או לנכות חייב

לפקודה. סעיף167 לפי שומה כדין

מילווה שומות
ועובדים מעבידים

לפי דו"ח פי על המגיע עבודה, הכנסת על מילווה למעט הכנסה, על מילווה (א) . 7

הדו" הגשת עם ישולם לפקודה, סעיף133 לפי משוער דו"ח פי על או לפקודה סעיף131
מס. יתרות לתשלום בפקודה הקבועים במועדים תשולם המילווה ויתרת

על במילווה חייבים של מסויימים סוגים לגבי בצו, לקבוע רשאי האוצר שר (ב)
התשלום ואופן המקדמות שיעורי ואת המילווה, חשבון על מקדמות לשלם עליהם כי הכנסה,

. ומועדיו

המילווה תשלום
הכנסה על

הכנסה, על ומילווה בטחון מילווה בטחון, היטל מס, חשבון על סכומים אדם שילם . 8

על מילווה של חלקו מילווה, תעודות מתן לענין יהיה, עבודה, הכנסת על מילווה למעט
הכנסה על המילווה סכום שבין היחס לפי כאמור, ששילם הסכומים כל סך בתוך הכנסה
שהוא הכנסה על והמילווה בטחון מילווה הבטחון, היטל המס, כל סך לבין בו, חייב שהוא

בהם. חייב

סכום קביעת
על המילווה

הכנסה

בטחון, מילווה בטחון, היטל המס, ניכוי כל סך חשבון על סכומים מעביד שילם . 9

מילווה, תעודות מתן לענין התשלום, ייזקף מעבידים, ומילווה עובדיו של הכנסה על מילווה
מעבידים. מילווה חשבון על תיזקף והיתרה הניכויים חשבון על תחילה

תשלומי ייחוס
מעביד

 לשנה של5% בשיעור ריבית ישא המילווה (א) . 10

שנוכה מילווה לגבי  באפריל1972) 1) תשל"ב בניסן י"ז מיום החל (1)
סעיף פי על ששולמו מקדמות ולגבי מעבידים מילווה לגבי ,4 בסעיף כאמור

7(ב);

על מילווה יתרות לגבי  באפריל1974) 1) תשל"ד בניסן ט' מיום החל (2)
הקובע. התאריך עד ששולמו הכנסה

הכנסה. ממס פטורה תהיה הריבית (ב)

ישא המילווה
ריבית



זה בסעיף .(א) 11

(1) (א) 24 סעיף עפי בית

10(א) סעיף פי עי

הפרעון

החדש. והשיעורשלהמדד יחסי באופן

הקובע התאריך עד מהכנסתו, שנוספו או אדם ששילם מלווה סכומי על (א) .12_

הוראות את בתקנות יקבע הכנסת, של הכספים ועדת באישור , האוצר שר (ד)
ופדיוני הוצאתו בדבר לרבות , המילווה תעודות עד שיחודו והתנאים

המילווה תעודות של ביותר הנמוך הנקוב מערך קטן .שסכומן

רצופים שנתיים שיעורים בשלושה ייפרעו שעליו והריבית המילווה סכומי כל סך 13
.1975 בשנת החל שנה כל של באוקטובר ב1

הקובע התאריך

מה בתקנות לקבוע ראשי הכנסת, של הכספים ועדת כאישור האוצר. שר . 14

המלווה מי לקבוע גם ניתן אלה בתקנות הקובע התאריך עד שולם שלא מילווה של
ייגבה. שלא או למס.

שאין במידה והוא מהמס הלק היה כאילו המילווה על יהולל הפקודה הוראות .15
ענין. לאותו אחרת הוראה

הנוגע דבר בכלצ תקנות להתקין רשאי והוא זה הוק ביצוע על ממונה האוצר שר .16
לביצועו.

.8 עמ' תשי"ז, ס"ה 2



תוספת
2(א)) (סעיף

יחיד: של הכנסה על המילווה שיעור א.

בטחון/ היטל לרבות המס/ סכום
(בלירות) המס לשנת אדם בו שחייב

הכנסה על המילווה שיעור

הכוללת) ההכנסה מן (באחוזים

480 עד

1,140 עד 481
1,500 עד 1,141
2,100 עד 1,501
2,880 עד 2,101
4,320 עד 2,881
5,520 עד 4,321
7,560 עד 5,521
9,900 עד 7,561
14,400 עד 9,901
18,180 עד 14,401

ויותר 18,181

3.2
3.0
2.8
2.6
2.2
2.0
1.8
1.7
1.6
1.4
1.2
1.1

אגודה או שיתופי מושב לרבות  קיבוץ על החל הכנסה על המילווה שיעור ב.
 לפקודה 61 לסעיף בהתאם הוראה ניתנה שלגביהם חקלאית בהתיישבות אחרת שיתופית
היא היתה אילו משק יחידת על שלעיל הלוח לפי חל שהיה החסכון מילווה כשיעור יהיה

במילווה. החייבת

. הכוללת ההכנסה מן 2% יהיה חברבניאדם של הכנסה על המילווה שיעור ג.

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

ספיר פנחס


