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בתחילת כל חוצץ מופיע תוכן .  של כל האוגדןתוכן עניינים מקוצרני החוצצים מופיע בתחילת האוגדן לפ  .1
  .מפתח עניינים לכל חוק וכדומה, עניינים נפרד

  
  

  עדכוני סכומים. 2
 ואילך ולאחריה רשימת התקנות 2 מופיעה מעמוד עדכוני סכומים מתואמיםטבלה מרכזת ושימושית של   

 אם בגוף האוגדן לא מופיע הסכום המעודכן יש לפנות . השוניםלפי סדר הסעיפים בפקודה ובחוקים
  .א ואילך המתעדכנים באופן שוטף2לטבלאות אלו מעמוד 

  
  

  חוצצים באוגדן. 3
  : חוצצים8באוגדן   

  

הרפורמה ( לפקודה 132תיקון . ב ומפתחות נוספים בתחילת החוצץ-מפתח א; פקודת מס הכנסה  :ראשון
  .משולב באותיות מוטות) במס

  

עידוד ,  השקעות הון לרבות תעשייה עתירת ידע.תקנות וצווים, חוק: השקעותו עידוד התעשיה  :שני
  .והפקת סרטים בישראל, בנייה להשכרה

  

  ).כולל תקנות (התיאומיםחוק   :שלישי
  

חוק מיסוי מקרקעין ותקנותיו לרבות ; ב לחוק מיסוי מקרקעין-מפתח א: מיסוי מקרקעין  :רביעי
  .ארנונהודמי היתר של המינהל , היטל השבחה; הגדלת היצע דירות מגורים, תקנות מס רכישה

  

אזור ; גבייה ;חוק הפיקוח על קופות גמל): חוקים ותקנות(חיקוקים מחוץ לפקודת מס הכנסה   :חמישי
  .' וכויועצי מס; השכרה למגורים; עבירות מנהליות; ם זריםהיטל עובדי ;סחר חופשי

  

  .מפתח עניינים בתחילת החוצץ; תקנות וצווים, חוק: מס ערך מוסף  :שישי
  

חשוב להשתמש . עסקאות גופים ציבוריים: ב וכן- נוסח משולב כולל מפתח א- ניהול חשבונות  :שביעי
  ! החוצץבטבלת סכומי המחזור וסכומים אחרים המופיעה בתחילת

  

מפתח לתקנות . ב-א נים לפיימפתח עני בעיקר מכוח פקודת מס הכנסה בצרוף -תקנות וצווים   :שמיני
  .25לפי סעיפים מסמיכים בפקודה לתקנות מופיע בעמוד 

  
  

  הגדרות. 4
לעתים מפוזרות הגדרות בעלות . כשהן מודגשות,  שבו1ההגדרות הכלליות מופיעות במרוכז בכל חיקוק בסעיף 

בקריאת החיקוקים יש לשים לב לביטויים שהינם למעשה . עות מצומצמת יותר בתוך סעיפי החיקוקמשמ
  .שכן משמעותם יכולה להיות שונה מהמובן הלשוני הרגיל, הגדרות

  
  

  התיישנות. 5
, אף אם התבטלו בינתיים,  השנים האחרונות5-6לתקופת , האוגדן מכיל גם חיקוקי מס שטרם התיישנו  

  .ם או בהערות שולייםבנוסחם הקוד
  
  

  דפי החלפה. 6
רישום . חשוב להיות מעודכנים ולצורך זה יש לחתום על מנוי לשנה על דפי החלפה ולחדש המנוי במועד  

  .שיש לשלבם באוגדן ארבע פעמים בשנה, כמנוי מבטיח קבלת דפי החלפה
  
  

, באמצעות החוצציםימוש  הינו נוח לש, עמודים1,000-אף שהאוגדן מכיל חיקוקים רבים ומחזיק כ  .7
  .הערות השוליים וניתן לנשיאה לכל מקום, המפתחות

  
  

כהן בהוצאת המכון למסים וליעוץ .  מאת מחיקוקי ביטוח לאומיראו באוגדן : חיקוקי ביטוח לאומי  .8
  .מ"כלכלי בע

  
  

  .מ" כלכלי בעכהן בהוצאת המכון למסים וליעוץ. מאת מ" דיני עבודה" ראו באוגדן :חיקוקי דיני עבודה  .9
  
  

  קיצורים וראשי תיבות  . 10
 ספר -ח "ס;  מס הכנסה-ה "מ;  ילקוט פרסומים-פ "י;  הצעת חוק-ח "ה;  הוראת ביצוע-ב "ה: בין הקיצורים  

  . קובץ תקנות-ת "ק; חוקים
  
  
  

  ,בברכה

 מערכת המכון למסים
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  סדר החלקים לפקודת מס הכנסה
  

  סעיפים  הנושא הסימן  הפרק החלק
   1  פרשנות      א
  8 - 2  הטלת מס      ב
  א3 - 2  המקור    ראשון  
  5 - 4  המקום    שני  
  ג8 - 7  תקופת השומה    שלישי  
   48 - 9   חישוב ההכנסה לענין מס       ג

   16 - 9  פטור     ראשון   
   33 - 17  ניכויים וקיזוזים     שני   
  48 -א33  צבאות ילדים זיכויים וק, ניכויים    שלישי   
   87 - 49  חישוב ההכנסה במקרים מיוחדים     ד
   53 - 49  חברות ביטוח     ראשון   
  1א64 - 54  גופים שיתופיים     שני   
  60-54    קיבוצים .א    
  62-61    מושבים ואגודות חקלאיות .ב    
  64-63     וחברות ביתשותפויות .ג    
  א בטל64    חברות משפחתיותׁׂ .ד    
  1א64    חברה שקופה .ה    
 11א64 - 2א64  קרן להשקעות במקרקעין    1שני  
   67 - 65  זוג -הכנסת בני    שלישי   
   א67  ל "תושב ישראל השוהה בחו    1שלישי  
 יא67 -ב 67  פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית    2שלישי  
   75 - 68  שבי חוץ תו    רביעי   
 ב75  חברה נשלטת זרה    1רביעי   
 יח75 -ג 75  נאמנויות    2רביעי  
   81 - 76  רווחי חברות מעטים שלא חולקו    חמישי   
   87 - 82  עסקאות מיוחדות     שישי   
תחולה בקביעת ההכנסה - אי-לאומיים -תקני דיווח כספי בין    שביעי  

  2013עד  2007החייבת לגבי שנות המס 
 א87

  101 - 88   רווחי הון      ה
   102  הקצאת מניות לעובדים       1ה
  ט105-103   שינוי מבנה ומיזוג      2ה
   103  פרשנות ותחולה     ראשון   
  ט"י-א103  מיזוג חברות ואגודות שיתופיות   שני   
  ז104-104  העברת נכסים תמורת מניות     שלישי   
  ט105-105  אגודות שיתופיות ועמותות, פיצולי חברות    רביעי   
  120-106   חיוב במס על ידי נציג       ו
        1ו

      
זיכוי ונקודות קצבה  נקודות, הצמדת תקרות ההכנסה

  ב-120א120   וסכומי תרומה מוכריםסוציאליות הנחות
  ב129-121     שיעורי המס       ז
  א144-130   הודעות וידיעות, חות"דו      ח
  134-130  ח והגשתו "הכנת דו    אשון ר  
  141-135  סמכות להשיג ידיעות     שני   
  א144-142  שונות     שלישי   
  160-145  השגה וערעור, החלטת מיסוי, שומת הכנסה       ט
  149-145  השומה     ראשון   
  158-150  השגה וערעור     שני   
    א158  שמיעה והנמקה במיטב השפיטה     'א-שני  
 ו158 -ב 158  לטת מיסויהח    'ב-שני  
  160-159  טעויות והחזרת מס     שלישי   
   214-161   תשלומים וגביה       י

  א173-161  ניכויים על חשבון מס     ראשון   
  א195-174  גבייה     שני   
  214-196  הקלה ממסי כפל     שלישי   
 ד214-א214  לאומי-חילופי מידע לפי הסכם בין    רביעי  
  א228-215   עונשין      יא
  245-229   הוראות כלליות      יב
    התוספות      
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  סעיף מסמיך
  עמוד  לתקנות

  עידוד התעשיה
  196............................................1969-ט"תשכ, )מסים( עידוד התעשיה חוק

  199..........................1971-א"תשל, )בתי מלון) (מסים(תקנות עידוד התעשיה   51/52
  200...........................1978-ט"תשל, )שינוי שיעור) (מסים(צו עידוד התעשיה   53
   שבהן תמשיך חברה המגייסתהנסיבות) (מסים(תקנות עידוד התעשיה   52

  200.................1981-א"התשמ, )כספים בבורסה להיראות כחברה תעשייתית
  הנסיבות שבהן ימשיכו לראות) (מסים(תקנות עידוד התעשיה   52

  201.....................1982-ב"התשמ, ) גיוס כספים בבורסה-כחברה תעשייתית 
  לראות הנסיבות שבהן ימשיכו) (מסים(תקנות עידוד התעשיה   52

  202................1986-ו"התשמ, )ימותי הכנסות מסו-עשייתית ברה כחברה תח
  1972.202-ב"תשל, )2' מס( )סדרי דין בפני ועדת ערר) (מסים(תקנות עידוד התעשיה   )ה(47

  

  עתעשייה עתירת יד  
  204....................]34 סעיף[ 1984-ד"התשמ, עידוד מחקר ופיתוח בתעשיהחוק   
  א204...)2012-2011לית לשנים ניות הכלכילחוק המד' פרק ז( הוראת שעה - תעשיה עתירת ידע  

  

  עידוד השקעות הון  
  208..........................................................................................ב-מפתח א  
  211.....................................................................רשימת כותרות הסעיפים  
  212.................................................1959-ט"תשי, לעידוד השקעות הוןחוק   

   תנאים שבהתקיימם יראו במפעל(תקנות לעידוד השקעות הון   )2)(ג(א18
  239.................2007-ז"התשס, )מפעל זכאי להטבה, המוכר רכיב למפעל אחר

  240......2002-ג"התשס ,)קביעת התחומים של אזורי פיתוח( השקעות הון צו לעידוד  ד40
  קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין (צו לעידוד השקעות הון   ד40

  241.............................................................2007-ז"התשס, )מפעלי תיירות
  243.............2008-ח"התשס, )קביעת פעילות ייצורית(צו לעידוד השקעות הון   51
  ,) שכר מינימום-אישורים התניית (תקנות לעידוד השקעות הון   )2)(ב(19

  243....................................................................................2011-א"התשע
  תנאים למתן אישור שעניינם שמירה (תקנות עידוד השקעות הון   )1)(ב(19

  א244.......................................................2012-ב"התשע, )על איכות הסביבה
  ג244.........2007-ז"התשס, )הפחתת מחזור הבסיס(תקנות לעידוד השקעות הון   74
  ההצמדה לעניין  כללים בדבר שינוי שיעור(תקנות לעידוד השקעות הון   )1)(ב(74

  245..1997-ח"התשנ, )מעורב חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל  
  245..........................1990-ן"התש, )חברות עתירות הון(חוק לעידוד השקעות 

  

  עידוד השקעות הון בחקלאות
  248...............................1980-א"התשמ ,עידוד השקעות הון בחקלאותחוק ל

  255..................1982-ב"התשמ, )מענקים(לאות כללי עידוד השקעות הון בחק  29
  שינוי סכום ההשקעה(תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות   4

  255..............................................................1992-ב" התשנ-) בתכנית זוטא
  חישוב הכנסה חייבת(כללים לעידוד השקעות הון בחקלאות   )ד(33

  255..................................................1986-ו"התשמ, )במפעל חקלאי מאושר
  256....1986-ו"התשמ, )ובהקיםמחליפי יבוא מ(כללי עידוד השקעות הון בחקלאות   )1(1

  256..........1995-ה"התשנ, )בקשות למענק(כללי עידוד השקעות הון בחקלאות   29
  259...................1998-ח"התשנ, )אגרות(עידוד השקעות הון בחקלאות תקנות   א46
  קביעת תחומי אזורי פיתוח (צו לעידוד השקעות הון בחקלאות   )ב(24

  260..................................................2009-ט"התשס, )הוראת שעה) ('ב-ו' א
  קביעת תחומי אזורי פיתוח ( לעידוד השקעות הון בחקלאות צו  )ב(24

  א262.......................................................................2013-ד"התשע, )'ב-ו' א
  

  ת דירותעידוד השכר
  263.................................2007-ז" התשס, לעידוד בניית דירות להשכרהחוק

  פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל (חוק מס הכנסה 
  ב264...................................2012-ב"התשע, )השכרת דירות מגורים לטווח ארוך

  

  ידוד הפקת סרטים בישראלע
   ,)הוראת שעה ותיקון חקיקה (הפקת סרטים בישראלחוק לעידוד 

  ד264..............................................................................................2008-ט"התשס
  

  הקלות אחרות לעידוד התעשיה
  716  ...................................1986-ז"התשמ, )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות(ה "מ תקנות

  285  .............................................1986-ו"התשמ, )שיעורי פחת)(תיאומים בשל אינפלציה(ה "תקנות מ
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  עמוד                                                  המסמיךהסעיף 

  לתקנות
  

  267  ........................................................................................כותרות הסעיפים
  

  268 ....................................1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(ה "חוק מ
  
  285  ................1986-ו"התשמ, )שיעורי פחת) (תיאומים בשל אינפלציה(ה "תקנות מ      )א(3
  

  נכסים קבועים, הון) (תיאומים בשל אינפלציה(ה "תקנות מ      )א(33
  287  ..........1989-ט"התשמ, )וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות    )2)(ב(33
  

  ניכוי נוסף בשל פחת לגבי ) (תיאומים בשל אינפלציה(תקנות מס הכנסה     )ג(18
....1986-ו"התשמ, )מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים

  א288  
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  מיסוי מקרקעין

  290........................................................1963-ג" תשכ,)שבח ורכישה(מיסוי מקרקעין  חוק
  328.........2011-א"התשע, ) הוראת שעה-הגדלת ההיצע של דירות מגורים ( חוק מיסוי מקרקעין

  330.......................................................................................... הוראת מעבר- 12' תיקון מס
  330.................2000-ס"שהת, )פטור ממס מכירה) (שבח מכירה ורכישה(תקנות מיסוי מקרקעין 
  ) חילוף זכויות במקרקעין) (מכירה ורכישה, שבח(תקנות מיסוי מקרקעין 

  331....................................................................................2003-ד"התשס, )הוראת שעה(
   חישוב השבח בפעולה באיגוד) (מכירה ורכישה, שבח(תקנות מיסוי מקרקעין 

  331.........................................................................................2002-ג"התשס, )מקרקעין
    זכות באיגודפטור ממס במכירת) (מכירה ורכישה, שבח(תקנות מיסוי מקרקעין 

  332.........................................................................................2002-ג"התשס, )מקרקעין

  332........................2003-ג"התשס, )מאגר מידע) (מכירה ורכישה, שבח(תקנות מיסוי מקרקעין 
  332..........2003-ג"התשס, )תנאים למסירת מידע) (מכירה ורכישה, שבח(תקנות מיסוי מקרקעין 
  א332..2009-ע"התש, )קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים) (שבח ורכישה(תקנות מיסוי מקרקעין 

  הנתון לשומת, אישור על רווח ממכירת זכות במקרקעין(תקנות מס שבח מקרקעין 
  ב332........................................................................................1963-ד"תשכ, )מס הכנסה

  קרקעין שישאישור שהריווח ממכירת מלוא הזכות במ(תקנות מס שבח מקרקעין 
  ב332............................................1964-ד"התשכ, )לאיגוד מקרקעין נתון לשומת מס הכנסה

  ב332..................................1965-ה"תשכ, )סדרי הדין בפני ועדת ערר(תקנות מס שבח מקרקעין 
  שבח ( לחוק מיסוי מקרקעין15דחיית מועד לענין סעיף ) (תיקוני חקיקה(צו לשינוי נטל המס 

  ג332...........................................................................................................2013-ג"התשע, )ורכישה
  תנאים להמלצה על הכרזה על ) (מכירה ורכישה, שבח(ן תקנות מיסוי מקרקעי

  ג332......................................................2004-ד"התשס, )מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי
  ה332.............)סויהכרזה על מתחם לפינוי ובינוי במסלול מי) (מכירה ורכישה, שבח( מיסוי מקרקעין יווצ

  ו332...2004-ד"התשס, )מבנה עסקי המשמש בייצור הכנסה( )מכירה ורכישה, שבח(תקנות מיסוי מקרקעין 
  ו332...2005-ו"התשס, )פטור ממס רכישה למוסד ציבורי( )מכירה ורכישה, שבח(תקנות מיסוי מקרקעין 

  333.....................................1963-ד"תשכ, )יפוי כחימקום להפקדת (תקנות מס שבח מקרקעין 
  333.....1998-ח"התשנ, )תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת(קביעת מס שבח מקרקעין 

   קביעת שווי רכישה לענין אופציה) (מכירה ורכישה, שבח(סוי מקרקעין תקנות מי
  333.......................................................................................2003-ג"התשס, )במקרקעין

  334....................................................................1995-ה"התשנ, )4' תיקון מס (המפלגותחוק 
   החלת הוראות הפקודה בפירוק) (מכירה ורכישה, שבח(תקנות מיסוי מקרקעין 

  334................................................................2004-ד"התשס, )איגודי מקרקעין מסוימים
  

  335..................................1974-ה" תשל,)מס רכישה() שבח ורכישה(מקרקעין תקנות מיסוי 
  

  343..........................................1982-ב"התשמ, )תיקון)(מס רכישה(תקנות מס שבח מקרקעין 
  343..............1982-ב"התשמ, )1951קביעת מדד לתקופה שלפני שנת (תקנות מס שבח מקרקעין 

  343.....1980-ם"תש, )מחברת חוץ לבעלי מניותיה פטור ממס בהעברת מניות(תקנות מס שבח מקרקעין 
  1985344-ה"התשמ, )המשוערים חישוב סכום הפרשי הצמדה והריבית(כללי מס שבח מקרקעין 

  

  345......................סעיפים נבחרים - 1961-א"התשכ, חוק מס רכוש וקרן פיצויים
  

  היטל השבחה
  347.................................................................. התוספת לחוק התכנון והבניה-היטל השבחה 

  ז348.......................1981-א"התשמ, )רההודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסי(תקנות התכנון והבניה 
  ז348........1981-א"התשמ, )ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים(תקנות התכנון והבניה 

  

  מינהל מקרקעי ישראל
  ט348.....................................) בקרקע עירונית-פיצול , יעוד/שינוי ניצול, תוספת בניה (דמי היתר

  כה348......................................................................................)ב בלבד-פרקים א (דמי הסכמה
  

  כז348..........................................................................)העיריותלפי פקודת  (ארנונה עירונית
  ל348.............................1976-ו"התשל, )ערר על קביעת ארנונה כללית(חוק הרשויות המקומיות 
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  351................................................................................1975-ה" תשל,מס מעסיקיםחוק 
  

  גביה והטלת מסים
  352..................................................................................1980-ם"התש ,קיזוז מסיםחוק 

  352............................................................................1980-א"התשמ, קיזוז מסיםתקנות 
  353................................................................................................)גביה(פקודת המסים 

  358................................................................1980-א"התשמ ,)קנס פיגורים(חוק המסים 
  358............................................................................................משק המדינה: חוק יסוד

  358..........................................................................1985-ה"התשמ, יסודות התקציבחוק 
  

  זכויות נישומים
  359...........................................1958-ט"תשי, )החלטות והנמקות(חוק לתיקון סדרי מינהל 

  360...................................................................................כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד
  361..............................................................1979-ט"התשל, חוק עשיית עושר ולא במשפט

  

  סודיות וחילופי ידיעות בין רשויות מס
  362............................1967-ז"תשכ) ידיעות בין רשויות המס-חילופי(חוק לתיקון דיני מסים 

  362..2003-ג"התשס, )קבלת מידע מאת רשות המס(אגרות והוצאות , תקנות המרכז לגביית קנסות
  

  השכרת דירות למגורים
  363................1990-ן"התש, )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים(חוק מס הכנסה 

  

  יועצי מס
  365.......................................2005-ה"התשס, הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מסחוק 

  371........................2005-ו"התשס, )אגרות(וק בייצוג על ידי יועצי מס הסדרת העיסתקנות 
  372......................2009-ט"התשס, )בחינות(הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס תקנות 

  א372......................1981-א"התשמ, )כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס(תקנות מס הכנסה 
  

  קופות גמל
  373....................................2005-ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

   העברת כספים בין) (קופות גמל(קוח על שירותים פיננסיים ית הפותקנ
  ו386...................................................................................2008-ח"התשס, )קופות גמל

  יא386......2009-ט" התשס,)חישוב שווי נכסים ()קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  סכון יהגנה ממשלתית על הח ()קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

  יג386.............................................................2009-ט"התשס, )הוראת שעה() הפנסיוני
  יד386..........פנסיוניהסכון יסיוע ממשלתי לח בענין 14.12.08יום  מ4323'  מסהחלטת ממשלה

  , )רכישה ומכירה של ניירות ערך ()קופת גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  יז386............................................................................................................2009-ט"התשס

  רה מנהלת השתתפות חב) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  יט386............................................................................2009-ט"התשס, )באסיפה כללית

  כ386..2009-ע"התש, )קופת גמל בניהול אישי ()קופות גמל( תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
   הוצאות ישירות בשל ()קופות גמל() תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים

  כג386..............................................................................2008-ח"התשס, )ביצוע עסקאות
  משיכת כספים חלקית מקרן() קופות גמל(יים תקנות הפיקוח על שירותים פיננס

  כה386....................................................................................2011-א"התשע, )השתלמות
  כו386...2012-ב"התשע, )איתור עמיתים ומוטבים) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

  הון עצמי מזערי הנדרש () קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  ל386...................................2012-ב"התשע, )סיהמחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנ

  כללי השקעה החלים על ) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  לג386..............................................................................2012-ב"התשע, )גופים מוסדיים

  מט386...............2012-ב"התשע, )דמי ניהול) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
   יותר מקופת הרשאה לנהל) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

  נג386.............................................................................................2012-ב"התשע, )גמל אחת
  , )כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

  נד386..............................................................................................................2013-ג"התשע
  , )אגרה שנתית לחברה מנהלת) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

  נז386................................................................................................................2007-ז"תשס
  לחוק על ) 6)(ד(16החלת סעיף () קופות גמל(ם תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיי

  נח386..................................................................2013-ג"התשע, )קופת ביטוח ומבטח
  )משיכת כספים מקופת גמל) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

  נט386.........................................................................2016-ו"התשע, )סכומים נמוכים(
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  )משיכת כספים מקופת גמל) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  ס386...................2014-ד"התשע, )הוראת שעה) (בונות בעלי יתרה צבורה נמוכהחש(

  , )קופת גמלל תשלומים) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  סא386..................................................................................................2014-ד"התשע

  אי תחולת הוראות על ) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  סד386..............................................2014-ה"התשע, )חברה מנהלת שבשליטת עמיתיה

  

  אזור סחר חופשי
  387...............1985-ה"התשמ, )פטורים והנחות ממסים (אזור סחר חופשי באילתחוק 

  391............1985-ו"התשמ, )פטורים והנחות ממסים(תקנות אזור סחר חופשי באילת 
  395............................1986-ו"התשמ, )סימון טובין(הוראות אזור סחר חפשי באילת 

  396...................1987-ז"תשמה ,)קביעת מקום באזור אילת(תקנות אזור סחר חפשי באילת 
  396....1985-ו"התשמ ,)פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם(הוראות אזור סחר חופשי באילת 

  

  מס מיוחד
  405........................................1996-ו"התשנ, תשלומים בתקופת בחירותחוק מיסוי 

  406....................................1996-ו"התשנ, מיסוי תשלומים בתקופת בחירותתקנות 
  407......................................]19, 18סעיפים  [2008-ח"התשס, חוק שירות המילואים

  

  )מס הכנסה שלילי(מענק עבודה ; ור והקלותפט
  411........................................................רשימת חיקוקים המעניקים פטור והקלות

  חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים 
  א412...................................................................2007-ח"התשס, )מס הכנסה שלילי(

   להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים תקנות
  א412...................................................................2007-ח"תשסה, )מס הכנסה שלילי(

  

  חוקי הסדרים
   הסדרי סיוע- 1989-ט"התשמ, )חקיקה תיקוני(חוק הסדרים במשק המדינה 

  413..........1992-ב"התשנ, במגזר החקלאי המשפחתיכולל חוק הסדרים (לחקלאים 
    להסדריהקלות מס בקשר) (תיקוני חקיקה(תקנות הסדרים במשק המדינה 

  415.................................................................1991-א"התשנ, )הסיוע לחקלאים
  418.........................................................................................עובדים זריםקרן ל

  419........................................................................היטל על העסקת עובדים זרים
  

  עבירות מינהליות
  423...........................................................1985-ו"התשמ, נהליותהעבירות המחוק 

  430.......................................................1986-ו"התשמ, נהליותתקנות העבירות המ
  432..............1987-ז"התשמ, ) חיקוקי מסים-קנס מנהלי (נהליות תקנות העבירות המ

  

  436........................................................2001-א"סהתש, חתימה אלקטרוניתחוק 
  

  443.......................)כולל סעיפים מפקודת הפרשנות (1981-א"התשמ, תהפרשנוחוק 
  

  חסכון
  447.............1987-ז"התשמ, )ח לפי אישור כללי"ה על אג"פטור ממ (סכוןידוד החיצו ע

  447...........1984-ד"התשמ, חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים
  448.....")סבונד ("1987-ז"התשמ, )הקלות במס לתושב ישראל(חוק אגרות מדינת ישראל 

  

  פלילי
  449....................................... הוראות נבחרות- 2000-ס"התש ,חוק איסור הלבנת הון

  451......ד מרשיע פלילי משמש ראיה במשפט האזרחי"פס: ה- א42 סעיפים - פקודת הראיות
  451.....................אין דנים פעמיים בשל מעשה אחד: 5 סעיף -חוק סדר הדין הפלילי 

  451..............................................3-2 סעיפים -) עדות(פקודת הפרוצדורה הפלילית 
  452..................)שינוי שיעורי קנסות) (67, 66, 64, 61סעיפים  (1977-ז"התשל, העונשיןחוק 

  

   ומשאבי טבענפט
  א452.........................................................2011-א" התשע,ם ממשאבי טבעחוק מיסוי רווחי

  , )הוראת שעה) (2012 עד 2011מקדמות בשל היטל לשנים (תקנות מיסוי רווחי נפט 
  יט452........................................................................................................2011-ב"התשע

  כ452..2013-ג"התשע ,)הוראת שעה) (2013 היטל לשנת מקדמות בשל(תקנות מיסוי רווחי נפט 
  

  )חיקוקי מסיםאינה כלולה באוגדן ( חקיקת מיסוי אחרת
, 31סעיפים (ראו סעיפים נבחרים לחוק העוסקים בעניני מיסוי : 2005-ה"התשס, חוק יישום תכנית ההתנתקות

  .201 עמוד ,כהן.  בעריכת מ113י מסים עדכונירחון -דו) 112, 111, )ד(91, )ח(85, 82, 78 72, 60-58, 54, 43
 תת חיקוקי מסים :  תחוםמדור חקיקה (האתר המשפטי מסטקס  ,2006-ו"תשס, תובענות ייצוגיותחוק 
  ).תובענות ייצוגיות:  תת תת תחוםחיקוקים שונים : תחום
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    עמוד

  חוקים
  454......................................................................................................סדר הפרקים לחוק

  א454...............................................................................................................תיקוני החוק
  455.................................................................................1975-ו"תשלה, חוק מס ערך מוסף

  

  תקנות
  485..............................................................................1976-ו"תשל, )רישום(, מ"תקנות מע

  490................................................................................1976-ו"תשל, תקנות מס ערך מוסף
  512...............................2013-ג"התשע, )לחוק) ב1(29הארכת התקופה שבסעיף  (מ"עתקנות מ

  512..................................................1976-ו"תשל, )רים"מוסדות כספיים ומלכ(מ "ת מעתקנו
  513................................................1976-ו"תשל, )סדרי הדין בערעור(מ ומס קניה "תקנות מע
  515.................................1994-ד"התשנ, )ומטילי זהב מדליות, מכירת מטבעות(מ "תקנות מע
  515.................................................1979-ט"תשל, )מכירת רהיטים משומשים(מ "תקנות מע
  516.........................................................1984-ד"תשמ, )הגדלת סכומי קנסות(מ "תקנות מע
  517....................................................2006-ז"התשס, )תכנון מס החייב בדיווח(מ "תקנות מע

  

  עסקאות עם האזור והרשות הפלסטינית
  קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב אזור או תושב (מ "תקנות מע

  518  1996-ו"התשנ, )שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא
  א520............................................................1996-ו"התשנ, )חות נוספים"דרישת דו(מ "מעצו 

  ) פטור מחובת הובלת טובין בייצור עם חשבונית או תעודת משלוח(מ "הוראות מע
  ג520........................................................................................2007-ז"התשס, )הוראת שעה(
  

   צווים
  521......................................2005-ה"התשס, )שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין(מ "צו מע
  521................................1992-ג"התשנ, )יםרים ומוסדות כספי"שיעור המס על מלכ(מ "צו מע
  522....................................................................1977-ז"תשל, )קביעת מוסד כספי(מ "צו מע

  

  הודעות והסמכות
  522...........................................................] לחוק)1)(א(30סעיף [ אישור מסמכיםהודעות בדבר 
  523..........................................................]טופס אספקת דלק[ מסמך אחר אישורהודעה בדבר 

  524..............................................] לחוק)3()1)(א(30סעיף [ מחסנים רשוייםהודעה בדבר אישור 
  524.....................................2009-ט"התשס, ) לחוק35ם לענין סעיף קביעת סכו(מ "מעהודעת 

  524..................................................................] לחוק38סעיף [ אישור מסמכיםהודעות בדבר 
  525..........................................]לחוק) ב(47סעיף  [בחשבונית מס" כולל מס"היתר לציון המלים 

  525.....................................................................] לחוק83סעיף [ רשימת יועציםהודעה בדבר 
  526.......................................................................] לחוק107סעיף [ אצילת סמכויות והסמכה

  528..................................] לחוק140סעיף [ ים לביצוע החוק הדרושטפסיםהוראה בדבר קביעת 
  
  

  :הערה
  :מ גם בחיקוקים הבאים" הוראות נוספות בענין מעראו
  . ואילך387עמוד  מ9-3 סעיפים 1985-ה"התשמ, )פטורים והנחות ממסים(בחוק אזור סחר חופשי באילת   .א
  .391 בעמוד 1985-ו"התשמ, )פטורים והנחות ממסים(בתקנות אזור סחר חופשי באילת   .ב
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  533............................................ח ומספר המועסקים"באלפי ש" מחזור" תחומי ה-ניהול חשבונות 

  

  536...............................................................1976-ו"התשל, )ניהול פנקסי חשבונות(מ "תקנות מע
  

  א536..........................................................................................אינדקס סעיפי ההוראות הכלליות
  

  ו536..................................................................................................................כותרות הסעיפים
  

  1973-ג"התשל, )ניהול פנקסי חשבונות(ה "הוראות מ
  537.......................................................................................)מ"עם הוראות מענוסח משולב (
  
  

  בורייםיעסקאות גופים צ
  579..................................................................1976-ו"התשל,  ציבורייםחוק עסקאות גופים

  581.............1987-ח"תשמ, )אישורים) (אכיפת ניהול חשבונות(תקנות עסקאות גופים ציבוריים 
  582..............................1991-א"התשנ, )אכיפת ניהול חשבונות(בוריים יכללי עסקאות גופים צ

  

   זעירעסק
  583.................................................................1982-ב"תשמ, ) עסק זעירקביעת בעל(ה "צו מ

  583......1981-א"התשמ, )פטור מחובת ניהול חשבונות לבעל עסק זעיר במקרים מיוחדים(ה "כללי מ
  

  תקנות דולריות ויהלומנים
  כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל (ה "תקנות מ

  584......................................1986-ו"התשמ, )שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת
  כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו(ה "תקנות מ
  590..........................................................................................1980-א"התשמ, )החייבת

  592.................................................1983-ג"התשמ, )דין עוסק באבני חן כדין יהלומן(ה "צו מ
  

  ר" מלכ-מוסד ציבורי 
  593.....................................1992-ב"התשנ, )ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד(ה "הוראות מ

  

  

  - 1978-ח"התשל, )סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים( מוסף תקנות מס הכנסה ומס ערך
  . במסגרת תקנות וצווים810ראו עמוד 

  

  

  

  

  פירוט הפרקים והתוספות
  

  יצרנים  -  'תוספת א  4-1 הוראות: כללי  -  'פרק א
  סיטונאים  -  'תוספת ב   10-5 הוראות: תעוד  -  'פרק ב
  קמעונאים  -  'גתוספת   ג 15-11הוראות : ספרי חשבון  -  'פרק ג
  קבלנים  -  'תוספת ד :נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה  -  'פרק ד

  מקצועות חופשיים  -  'תוספת ה  26-16הוראות     
  רופאים  -  'תוספת ו      
  בתי ספר לנהיגה  -  'תוספת ז      
  בתי ספר  -  'תוספת ח      

תנאים להכרה בסרט ביקורת של קופה   - 'נספח א
  רושמת

  סוחרי ומתווכי מקרקעין  -  'תוספת ט

  סוחרי ומתווכי רכב  -  'תוספת י  נוהל הפעלת קופה רושמת  - 'נספח ב
  נותני שירותים ואחרים  - א"תוספת י  )4(10, )5(א9, )4(8פירוט לענין תקנות   -  'נספח ג
  חקלאים  - ב"תוספת י  כללים למזעור מערכת החשבונות ולבעורה  - 'נספח ד
  בטלה  - ג"תוספת י  מערכת חשבונות ממוחשבת כללים לניהול   - 'נספח ה

  תחנות דלק  - ד"תוספת י  כללים לסריקת מסמכים וביעורם  -  'נספח ו

  סוכני ביטוח  - ו"תוספת ט  כללים לניהול ארכיב דיגיטלי  -  'נספח ז

  יהלומנים  - ז"תוספת ט      
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  ניכויים במקור
  כללי
  607..........................................1989-ן"התש, )מועד לתשלום ניכויים ומסים(ה " מתקנות

  

  הכנסת עבודה
  608.......................................................1993-ג"התשנ, )ממשכורת ומשכר עבודהניכוי  (ה"תקנות מ

  615............1971-ב"תשל, ) כהכנסהפושט רגל או חברה בפירוקקביעת שכר עובדי (ה "צו מ
  616......................1986-ו"התשמ, ) כהכנסהלבעל שליטהסכומים ששולמו קביעת (ה "צו מ

  

  מעבידים
  616......1981-א"התשמ, ) כהכנסהלמעביד מאת קופת גמלקביעת סכומים ששולמו (ה "צו מ

  616.............1981-ב"התשמ, )למעביד מאת קופת גמלניכוי מסכומים ששולמו (ה "תקנות מ
  

  אבטלה ושונות, דמי פגיעה בעבודה
  פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואיםבעד דמי קביעת תשלומים (ה "צו מ

  617......................................................................................1979-ט"תשל, )כהכנסה
  617..1979-ט"תשל, )ותגמול בעד שירות במילואים, דמי פגיעה בעבודהניכוי מתשלומים בעד (ה "תקנות מ
  618..................................י המוסד לביטוח לאומי" המשתלמים עה מדמי אבטלה"ניכוי מ
  618........י המוסד לביטוח לאומי" המשתלמים עוןומגמלה לשמירת הרי ה מדמי לידה"ניכוי מ

  

  ספקים ונותני שירותים, קבלני משנה
  619............................................1998-ח"התשנ) ניכוי מתשלום דמי שכירות(ה "תקנות מ

  620....................1998-ח"התשנ, )רקביעת דמי שכירות כהכנסה לענין ניכוי במקו(ה "צו מ
  621...................1977-ז"תשל, ) כהכנסהשירותים או נכסיםקביעת תשלומים בעד (ה "צו מ

  625.........................1977-ז"תשל, )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים(ה "תקנות מ
  חשמל ואלקטרוניקה והובלה, מתכת, הלבשהקביעת תשלומים בעד עבודות (ה "צו מ

  626......................................................................................1973-ד"תשל, )כהכנסה
  עבודות חשמל, עבודות מתכת, ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה(ה "תקנות מ

  627........................................................1973-ד"תשל, )ואלקטרוניקה ועבודות הובלה
  628......1973-ד"תשל, ) כהכנסהעבודות בניה ועבודות הובלהקביעת תשלומים בעד (ה "צו מ

  629............1973-ד"תשל, )ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה(ה "תקנות מ
  השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות קביעת סכום לענין (ה"צו מ

  630...........................................................................2003-ג"התשס, )נושאת פרסים
  הגרלות או פעילות נושאת , ניכוי מתשלום בשל הימורים(ה "תקנות מ
  631......................................................................................2003-ג"התשס, )פרסים

  633.....................................................1967-ז"תשכ, ) שכר כהכנסהקביעת סוגי(ה "צו מ
  634..............................................1967-ז"תשכ, )ימיםמסוגי שכר מסוניכוי (ה "תקנות מ

  635................................................1963-ד"תשכ, ) כהכנסהשכר סופריםקביעת (ה "צו מ
  635.......................................................1964-ד"תשכ, )כוי משכר סופריםני(ה "תקנות מ

  636.................................................1963-ד"תשכ, ) כהכנסהעמלת ביטוחקביעת (ה "צו מ
  637.......................................................1964-ד"תשכ, )ניכוי מעמלת ביטוח(ה "תקנות מ

  638......2003-ג" תשס,)הוראת שעה) (קביעת תשלום שמשלמת חברת ביטוח כהכנסה(ה "צו מ
  ,) כהכנסההלומיםעיבוד יהלומים או בעד מסחר ביקביעת תשלומים בעד (ה "צו מ

  638....................................................................................................1992-ג"התשנ
  1992639-ג"התשנ,)או בעד מסחר ביהלומים ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים(ה "תקנות מ

  1979.641-ט"תשל, )עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסהקביעת תשלומים בעד (ה "צו מ
  641..1979-ט"לתש, )ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית(ה "תקנות מ
  א642...................2005-ו"התשס, )ימיםמדיבידנד ומרווחים מסו, י מריביתניכו(ה "תקנות מ
  643.............................................1980-א"התשמ, )אישור בדבר ניכוי במקור(ה "תקנות מ

  תשלום או רווח הון ממכירת נייר ערך או מעסקה עתידית , קביעת תמורה(ה "צו מ
  644..........................................................................................2002-ג"התשס,  )כהכנסה
  מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה , ניכוי מתמורה(ה "תקנות מ

  644.....................................................................................2002-ג"התשס, )עתידית
  ז646......2002-ג"תשס, )קביעת תשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות כהכנסה(ה "צו מ

  ז646..........2002-ג"התשס, )ניכוי מתשלומים ששולמו לבעלי יחידה בקרן נאמנות(ה "תקנות מ
  647..............................................2002-ג"התשס, )קביעת דמי השאלה כהכנסה(ה "צו מ

  648......................................................2002-ג"התשס, )ניכוי מדמי השאלה(ה "תקנות מ
  649..........................................1992-ג"התשנ, )ניכוי מתשלומים לתושב חוץ(ה "תקנות מ

  650..)30.5.93- מ34/93ב "קטע מה ( ניכוי מס במקוריתשלומים שהעברתם לתושב חוץ מותרת בל
  652.......................................)הוראות פנימיות (ניכויים במקור מתשלומים לפלסטינאים

"מ ©
בע

לי 
כלכ

וץ 
ליע
ם ו
מסי
ן ל
מכו
ה



)118 (1.10.2016 602  

  

  פחת וניכויים אחרים, הוצאות
  653..................................................1972-ב"תשל, )ניכוי הוצאות מסויימות(ה "תקנות מ
  657.........................................................1995-ה"התשנ, )ניכוי הוצאות רכב(ה "תקנות מ
  659......................................................2001-א"התשס, )פחת לאניותשיעור (ה "תקנות מ
  660.........................................................................................1941, )פחת(ה "תקנות מ

  668.............2002-ג"התשס, )פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת(תקנות מס הכנסה 
  668....................................................2003-ג"התשס, )שיעור פחת למוניטין(ה "תקנות מ
  א668.....................2005-ו"התשס, )פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת(ה "תקנות מ
  ב668..2008-ח"התשס, )הוראת שעה) (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה(ה "תקנות מ
  ד668............................1989-ט"התשמ, )שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים(ה "תקנות מ
  669................1989-ט"התשמ, )ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר(ה "תקנות מ
  670...........................................1979-ט"תשל, )התרת הפחתות בעד הוצאות(ה "תקנות מ
  671...................................1975-ה"תשל, )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות(ה "תקנות מ
  672................................1989-ט"תשמ, )כוי הוצאות חיבור למרשמי מחשבינ(ה "תקנות מ
  672.................................1991-א"התשנ, )צאות חיבור למרשמי מחשבכוי הוינ(ה "כללי מ
  673...................1977-ח"תשל, )תוספת פחת לבנינים מושכרים בשכירות מוגנת(ה "כללי מ
  673........1977-ח"תשל, )ימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנתניכויים מסו(ה "כללי מ

  674...................................................1984-ד"התשמ, )ניכוי הוצאות שינטוע(ה "תקנות מ
  679...............................................................1977-ח"תשל,)ירהניכוי דמי חכ(ה "כללי מ
  680....................1998-ח"התשנ, )כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת המושכר(ה "כללי מ

  681...................................1956-ז"תשט, )ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט(ה "תקנות מ
  כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות(ה "תקנות מ

  א686..............................................................1988-ט"התשמ, )לחיפושי נפטבשותפות 
  ג686......................1990-ן"התש, ) בישראלמשקיעים בסרטניכויים מהכנסות  (ה"תקנות מ
  ו686..2009-ע"התש, )הוראת שעה ()י ישראלמשקיעים בסרטניכויים מהכנסות (ה "תקנות מ
  687..........1978-ז"תשל, )ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באזור פיתוח(ה "תקנות מ

  687...........................................1996-ו"התשנ,  ישראליםימאיםחוק עידוד התעסוקה של 
  688................................................................1978-ח"תשל, )ניכוי לימאים(ה "תקנות מ
  689....................................1979-ט"תשל, )ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ(ה "תקנות מ

  690...............................................1995-ה"התשנ, )זיכויים לתושבי האזור( מס הכנסה צו
  690................................................2014-ה"התשע, )זיכויים לעובד זר(תקנות מס הכנסה 

  א690......................1.1.15-בטל מ - 2007-ז"התשס, )נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי(ה "כללי מ
  א690........1982-ב"התשמ, )תשלום מזונות לתושב חוץקביעת סכום הניכוי בשל (ה "תקנות מ
  א690..............................................................1998-ח"התשנ, )ספורטאי חוץ(ה "תקנות מ
  ב690................................................................1991-א"התשנ, )עיתונאי חוץ(ה "תקנות מ
  691............2007-ז"התשס, )ימות של מתנדב במוסד ציבוריניכוי הוצאות מסו(ה "תקנות מ

  

  הפרשי שער וריבית, רשי הצמדההפ
  692.............................................1984-ד"התשמ, )פטור ממס על הפרשי הצמדה(ה "צו מ

  מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת פטור ממס על הכנסה (ה "תקנות מ
  694.................................................1981-א"התשמ, )מניותיה בבורסה מחוץ לישראל

  694................................................2003-ג"התשס, )קביעת הפרשי הצמדה חלקיים(ה "תקנות מ
  1998695-ח"התשנ, )מס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטהפטור מ(ה "תקנות מ

  696...1963-ג"תשכ, )חוץ של תושבי ישראל-קדון במטבעיפפטור ממס של הכנסה מרבית על (ה "צו מ
  696..............2002-ג"התשס, )קדון במטבע חוץיפפטור ממס על הכנסה מריבית על (ה "צו מ
  697.....................................2002-ג"התשס, )קדון של תושב חוץיפפטור ממס על (ה "צו מ
  697......2003-ד"התשס, )לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץפטור ממס (ה "צו מ

  698......1983-ג"התשמ, )במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי קדוןיפטור ממס על פ(ה "תקנות מ
  1992699-ב"התשנ, )דין הכנסה שמקורה בנייר ערך שנרכש בעסקת מכירה בחסר(ה "תקנות מ

  1988.699-ח"התשמ,)בית שמשלם תושב ישראל בשל הלוואה מתושב חוץיפטור ממס לר(ה " מצו
  699..............2004-ה"התשס, )לווה מדינהת על מלריבית המשתלמפטור ממס (ה "תקנות מ

  700......1991-א"התשנ, )פטור כללי ממס על מילווה במטבע חוץ שמקבלת המדינה(ה "צו מ
  700...................2002-ג"התשס, ) ריבית ודיבידנד לענין מס עלביטול חיקוקים(ה "תקנות מ

  

  רווחי הון
  702........2002-ג"התשס, )פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית(ה "תקנות מ
  702....................................2002-ג"התשס, )חישוב רווח הון בעסקה עתידית(ה "תקנות מ
  מלוות המדינה , חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה(ה "תקנות מ

  א704...............................................................2002-ג"התשס, )רן נאמנותאו יחידה בק
  ג704............2003-ג"התשס, )פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך(ה "תקנות מ
  מות של קרן נאמנות חייבת פטור ממס על הכנסות מסוי(ה "תקנות מ

  ד704...............................................................................2003-ג"התשס, )לתושבי חוץ
  ד704.......2003-ג"תשס, )פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה(ה "תקנות מ
  ה704.........2003-ג"התשס, )קביעת תשלום מקדמות להכנסתה של קרן נאמנות(ה "תקנות מ
  ה704.....2003-ג"התשס, )חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות(ה "תקנות מ
  מות של קרן נאמנות חייבת ושל יקביעת שיעור מס להכנסות מסו(ה "תקנות מ

  ו704...................................................................2003-ג"התשס, )קרן נאמנות מעורבת
  ו2004704-ד"התשס, )ימיםהוראות לענין פירוקים מסו(ה "תקנות מ
  ח704.................................................................2004-ד"התשס, )קביעת נכס(ה "תקנות מ
  ח704...................................2004-ד"התשס, )לווה מדינההקלת מס במכירת מ(ה "תקנות מ
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  ט704.................................2002-ג"התשס, )עובדיםבהקצאת מניות להקלות מס (ה "כללי מ
  707..........................1966-ו"תשכ, )פטור ממס על רווח הון ממכירת אגרות חסכון(ה "צו מ
  707..................................1976-ו"תשל, )קדוןיפטור ממס על רווח הון מתעודות פ(ה "צו מ

  

  טלפון נייד וריבית רעיונית, רכב
  708.....................................................1987-ז"התשמ, )שווי השימוש ברכב(ה "תקנות מ
  א708......................]2010-נוסח מתוקן מ [1987-ז"התשמ, )בשווי השימוש ברכ(ה "תקנות מ
  ג708..................................2015-ו"התשע, )הוראת שעה) (שווי השימוש ברכב(ה "תקנות מ
  709..........................................1997-ז"התשנ, )חישוב רווח הון במכירת רכב(ה "תקנות מ
  710....................................2002-ב"התשס, )שווי השימוש ברדיו טלפון נייד(ה "תקנות מ
  711....................................................1985-ה"התשמ, )קביעת שיעור ריבית(ה "תקנות מ
  712.............................1986-ו"התשמ, ))י (3קביעת שיעור ריבית לענין סעיף (ה "תקנות מ

  

  פטורים למוסדות צבור לרשויות מקומיות ולתאגידים על פי חוק
  714.....................................................1955-ו"תשט, )רשויות מקומיותפטור של (ה "צו מ
  714........................................................1975-ו"תשל, )למפעל הפיספטור ממס (ה "צו מ
  714........................................1979-ט" תשל,)ממכירת מיםפטור ממס על הכנסה (ה "צו מ

  

  עבודה במשמרות
  715..................1986-ז"התשמ, )עבודה במשמרותשיעור המס על הכנסה בעד (ה "תקנות מ

  

  נאמנויות
  הון  הוראות לעניין תיקון שומת הכנסת הנאמן וקביעת רווח(תקנות מס הכנסה 

  716...........................................2008-ח"התשס, )בידיו בעקבות חלוקה לנהנה תושב חוץ
   לנהנה יחיד תושב חוץ וקביעת רווח הון ייעוד הכנסה(תקנות מס הכנסה 
  717.........................................................................2008-ח"התשס, )בנאמנות מיועדת

  

  וורים ונכיםיע
  719............................................................1979-ם"תש, )קביעת אחוז נכות(ה "תקנות מ

  722......................................2001-א"תשס, )הוספת חוק לענין קביעת אחוז נכות(ה "צו מ
  זכאותו של פורש) (תיקוני חקיקה (2004תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

  722....................................................................2005-ו"התשס, )מחמת נכות לפטור ממס
  

  רשימת ישובים מוטבים -אזורי פיתוח 
  723.......................................2016-ו"התשע, )2016רשימת ישובים מוטבים לשנת (הודעת מס הכנסה 

  

  מיסוי בינלאומי
  725......................................................2003-ג"התשס, )קביעת משלח יד מיוחד (ה"צו מ

  חידים שלאקביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת י(ה "תקנות מ
  725.........................................................2006-ו"התשס, )יראו אותם כתושבי ישראל

  726......................................................2016-ו"התשע, )יישום הסכם פטקא(ה "תקנות מ
  731................1976-ז"תשל, )תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראלפטור ממס על (ה "צו מ
  פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם  (ה"צו מ

  731..................................................................................2001-א"התשס, )נרצחו בשואה
  731.......2003-ד"התשס, )המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל(ה "כללי מ

  733.........................................................2006-ז"התשס, )קביעת תנאי שוק(ה "תקנות מ
  739.....................................1982-ב"התשמ, )בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ(ה "כללי מ
  קביעת משכורת בסיסית) (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ(ה "קביעת מ

  743..........................................................................1983-ג"מהתש, )ל"והוצאות אש
  748...............................................................................)צווים ואמנות (מניעת מסי כפל

  753..................1976-ו"תשל, )ריבית ודמי שכירות בשל כלי טיס וכלי שיט) (פטור(ה "צו מ
  

  זיכויים וניכויים אישיים
  753..........................................1977-ח"תשל, )זיכוי לעולים במקרים מיוחדים(ה "כללי מ
  754.....1996-ו"התשנ, ) קרוב במוסדזיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת(ה "תקנות מ

  

  1קופות גמל
  761....................................1964-ד"תשכ,)כללים לאישור ולניהול קופות גמל(ה "תקנות מ
  ו790.........1988-ח"התשמ, )ג"תנאים להתרת הוצאות בגין תשלומי מעביד לקו(ה "תקנות מ
  ו790....1990-ן"התש, )פטור ממס בשל העברה ושנוי יעוד של כספים בקופת גמל(ה "כללי מ
  ז790...1991-א"התשנ, )הוראות בדבר העברת כספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת(ה "כללי מ
  ז790.........1997-ז"התשנ, )זכאות למשיכת סכומים להשתלמות מקרן השתלמות(ה "כללי מ

  ז790..............1997-ח"התשנ, )קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה(ה "ו מ"צ
  ח790.......................1997-ח"התשנ, )ן השתלמותניכוי מסכומים ששולמו מקר(ה "תקנות מ

                                                           
  .373 עמוד 2005-ה"התשס, )קופות גמל(ראו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים    1
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  כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות(ה "תקנות מ
  791...................................................................1993-ג"התשנ, )ייחשבו לחשבון אחד

  לקרן שלא אושרהכללים בדבר חיוב במס על תשלומים (ה "תקנות מ
  791....................................................................1962-ב"תשכ, )ותשלומים שלא כדין

  792..............................1980-ם"תש, )בהצניכוי תשלומים בעד תגמולים או ק(ה "תקנות מ
  793.........2003-ג"התשס, )ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה(ה "תקנות מ

  

  דוחות וידיעות ותכנון מס החייב בדיווח
  795.............................................1997-ז"התשנ, )דוחות שיגיש מוסד ציבורי(ה "תקנות מ
  796..........................................2002-ג"התשס, )דוחות שיגיש ארגון מקצועי(ה "תקנות מ
  798........................1963-ד"תשכ, ) נוספים על ידי חבר בני אדםוחותודדוחות (ה "תקנות מ
  800.............. והודעה בדבר מספרי הטפסים1982-ב"התשמ, )טופס דין וחשבון(ה "תקנות מ

  800.............................1983-ג"התשמ, )ח"סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו(ה "צו מ
  801.............................................1988-ח"התשמ, )וחשבון פטור מהגשת דין(ה "תקנות מ
  804............................................2001-ע"התש, )צמאי מקווןפטור מהגשת דוח ע(ה "תקנות מ
  805.................................................2006-ז"התשס) תכנון מס החייב בדיווח(ה "תקנות מ

  

  ערעורים ועררים
  807....................................................1978-ט"תשל, )ה"ערעורים בענייני מ(ה "תקנות מ
  810........................1978-ח"תשל, )סדרי הדין בפני הוועדה לקבילות פנקסים(ה "תקנות מ

  

  תשלום מס ומקדמות
  827.......................................1953-ג"תשי, ) וחשבוןתשלום המס בזמן הגשת דין(ה "צו מ

  827.............................................................1983-ד"התשמ, )החזר מס יתר(ה "תקנות מ
  827........................................1982-ב"התשמ, )קביעת מקדמות על פי מחזור(ה "תקנות מ

  828..........................................................................)הגדלת שיעורי המקדמות(ה "צו מ
  831................................1972-ב"התשל, )תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות(ה "תקנות מ
  831...............................................2004-ד"תשס, )מקדמות בשל הכנסת חוץ(ה "תקנות מ
  832..........2004-ד"תשס, )הכנסות או מכירות לענין מקדמות, כללי קביעת עסקאות(ה "תקנות מ

  

  תקנות שינוי מבנה
  833..........1994-ד"התשנ, )תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות(ה "תקנות מ
  ג834...................1977-ז"התשנ, )הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים(ה "תקנות מ
    אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפתקביעת(ה "תקנות מ
  י834.......................................................................................2003-ג"התשס, )מניות
  תנאים שבהם העברת נכסים על ידי חברה קולטת או פיצולה לא (ה "כללי מ

  י834............................................................2002-ב"התשס, )ייחשבו כאי קיום תנאים
  תנאים שבהם פיצול או מיזוג של חברה שאליה הועבר נכס לא (ה "כללי מ

  יא834............................................................2002-ב"התשס, )םייחשבו כאי קיום תנאי
   קביעת רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניה מוקצית בחברה(ה "כללי מ

  יא834..........................................................................2002-ב"התשס, )תושבת ישראל
  יב834....................2003-ג"התשס, )ימיםלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוהק(ה "תקנות מ
  יב834............................................2004-ה"התשס, )קביעת מכירה שלא מרצון(ה "תקנות מ
  835..................1994-ד"התשנ, )מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוחשינוי (ה "תקנות מ
  836............................1994-ה"התשנ, )קביעת אגרה בעד אישור תכנית מיזוג(ה "תקנות מ
  א836............1995-ה"התשנ, )תיאומים לענין מיזוג שבו שולמה תמורה במזומנים(ה "כללי מ
  א836.......................2002-ג"התשס, ) במיזוג או בפיצול102תיאומים לענין סעיף (ה "כללי מ

  ב836...........1995-ה"התשנ, )חלוקת פריטים שלא היו רשומים במועד הפיצול(ה "הוראות מ
  ג836........................................1995-ה"התשנ, )מיזוג חברות המחזיקות זו בזו(ה "תקנות מ
  ג836..........1995-ה"התשנ, )מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים(ה "תקנות מ

  ד1995836-ה"התשנ, )מועד המיזוגקביעת רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד ל(כללי מס הכנסה 
  ה836........................1995-ה"התשנ, )מניעת כפל מס עקב שלילת הטבות במיזוג(ה "כללי מ
  ה836.........................1996-ו"התשנ, )מניעת כפל מס עקב שלילת הטבות בפיצול(ה "כללי מ
  ו836.................................1995-ה"התשנ, )בקשה לאישור מראש לתכנית מיזוג(ה "כללי מ
  838..................................1996-ו"התשנ, )צולבקשה לאישור מראש לתכנית פי(ה "כללי מ

  842. העוסקים במיזוג ובפיצול100- ו92סעיפים   1994-ד"התשנ, השקעות משותפות בנאמנותחוק 
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