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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 178 והוראת שעה), התשע"א-2010*

בפקודת מס הכנסה 1 (להלן - הפקודה), בסעיף 166 - 1.תיקון סעיף 166 

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  (1)

(ב), מעביד או מנכה יגיש, בטופס "(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן   (1)
שקבע המנהל, דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד ולגבי תשלום 
הכנסה חבת ניכוי, בשל כל ארבעה חודשים רצופים בשנת המס (להלן - 
תקופת הדיווח), באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד תום שלושה חודשים 
לאחר תקופת הדיווח שלגביה מוגש הדוח, ולגבי מעביד או מנכה שאינם 
עוסק פטור - כשהם חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת או בחתימה 

אלקטרונית מאובטחת, כפי שיורה המנהל.

על אף האמור בפסקה (1), שר האוצר רשאי לקבוע כי מעביד או מנכה   (2)
שהם עוסק פטור יגישו את הדוח האמור באותה פסקה באחת הדרכים 

האלה: 

בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות  (א) 
שמסרו בדוח הם נכונים ומלאים, וכן פלט של הדוח האמור, חתום 

בידי מגיש הדוח;

כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, כפי שיורה המנהל,  (ב) 
ובלבד שלמעביד או למנכה ניתנה אפשרות לקבל מהמדינה תעודה 
אלקטרונית על גבי מסמך זיהוי בהתאם לסמכותה לפי סעיף 21א(א)(1) 
לחוק חתימה אלקטרונית; תקנות לפי פסקת משנה זו יותקנו בהסכמת 

שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

שר האוצר ושר המשפטים רשאים לקבוע הוראות לעניין אופן הנפקת  (ב2) 
חתימה אלקטרונית מאובטחת, וכן הוראות לעניין חובותיו של בעל אמצעי 
לפני  יובאו  ואחריותו לשימוש בה; הוראות כאמור  החתימה האלקטרונית 
הממשלה והיא רשאית לאשרן או לשנותן בתוך 21 ימים מיום שהובאו לפניה; 
לא קיבלה הממשלה החלטה כאמור, יראו את ההוראות כאילו אושרו על ידי 
הממשלה בתום התקופה האמורה; תחילתן של הוראות כאמור תהיה, לכל 

המוקדם, ביום פרסומן.

על אף האמור בסעיף קטן (ב1), רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים  (ב3) 
של הכנסת, לאחר שנמסר לה הדיווח לפי סעיף 166(ב1)(3) כנוסחו בסעיף 2 לחוק 
לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 178 והוראת שעה), התשע"א-2010 2, ובשים לב 

אליו, לקבוע כי תקופת הדיווח תהיה בשל כל חודשיים רצופים בשנת המס.";

בסעיף קטן (ג) -  (2)

אחרי ההגדרה "הכנסה חבת ניכוי" יבוא: (א) 

""חוק חתימה אלקטרונית" - חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 3; 

התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"א (1 בנובמבר 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט (16 ביוני 2009), עמ' 348 ועמ' 620.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ע, עמ' 571.  1

ס"ח התשע"א, עמ' 10.  2

ס"ח התשס"א, עמ' 210.  3

ספר החוקים 2258, ב' בכסלו התשע"א, 9.11.2010
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"חתימה אלקטרונית מאושרת", "תעודה אלקטרונית" - כהגדרתן בחוק 
חתימה אלקטרונית;

"חתימה אלקטרונית מאובטחת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, 
ובלבד שהונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהמדינה הסמיכה 

לכך, בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ב2);";

אחרי ההגדרה "עובד" יבוא: (ב) 

""עוסק פטור" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף."

הוראת שעה לשנת 
2012, לעניין סעיף 

166 לפקודה

לגבי שנת המס 2012 יקראו את סעיף 166 לפקודה כאילו אחרי סעיף קטן (ב) בא:2.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), מעביד או מנכה, למעט מעביד או מנכה "(ב1)  (1)
שהם עוסק פטור או מעביד שמעסיק לכל היותר ארבעה עובדים במועד כלשהו 
בתקופת הדיווח, יגיש, בטופס שקבע המנהל, דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה 
לעובד ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי, בשל כל ארבעה חודשים רצופים בשנת 
המס (להלן - תקופת הדיווח), באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד תום שלושה 
חודשים לאחר תקופת הדיווח שלגביה מוגש הדוח, כשהם חתומים בחתימה 

אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כפי שיורה המנהל.

שר האוצר ושר המשפטים רשאים לקבוע הוראות לעניין אופן הנפקת   (2)
חתימה אלקטרונית מאובטחת, וכן הוראות לעניין חובותיו של בעל אמצעי 
לפני  יובאו  ואחריותו לשימוש בה; הוראות כאמור  החתימה האלקטרונית 
הממשלה והיא רשאית לאשרן או לשנותן בתוך 21 ימים מיום שהובאו לפניה; 
לא קיבלה הממשלה החלטה כאמור, יראו את ההוראות כאילו אושרו על ידי 
הממשלה בתום התקופה האמורה; תחילתן של הוראות כאמור תהיה, לכל 

המוקדם, ביום פרסומן.

שר האוצר ידווח, עד ליום ט"ז בכסלו התשע"ג (30 בנובמבר 2012), לוועדת   (3)
הכספים של הכנסת, על יישומו של סעיף זה, על ההיערכות ליישומו של החוק 
המתקן, על השלכותיו הצפויות מהחוק המתקן על מעביד או מנכה וכן על 
התועלות הצפויות מהחוק המתקן, לרבות לעניין שיפור בהעברת התשלומים 

שתושב זכאי להם לפי כל דין, לגבי שנות המס 2013 ואילך.

בסעיף קטן זה -   (4)

"החוק המתקן" - סעיף 166 לפקודה כנוסחו בסעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מס 
הכנסה (מס' 178 והוראת שעה), התשע"א-2010 4;

"חוק חתימה אלקטרונית" - חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001; 

"חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית;

"חתימה אלקטרונית מאובטחת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, ובלבד 
שהונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהמדינה הסמיכה לכך, בהתאם 

להוראות לפי פסקה (2);

"עוסק פטור" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף."

תחילתו של סעיף 166 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום י"ט בטבת התשע"ג 3.תחילה ותחולה  (א) 
(1 בינואר 2013), והוא יחול על תשלום ששולם לגבי התקופה החל ביום האמור.

ס"ח התשע"א, עמ' 10.  4

"חתימה אלקטרונית מאושרת", "תעודה אלקטרונית" - כהגדרתן בחוק 
חתימה אלקטרונית;

"חתימה אלקטרונית מאובטחת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, 
ובלבד שהונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהמדינה הסמיכה 

לכך, בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ב2);";

אחרי ההגדרה "עובד" יבוא: (ב) 

""עוסק פטור" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף."

הוראת שעה לשנת לגבי שנת המס 2012 יקראו את סעיף 166 לפקודה כאילו אחרי סעיף קטן (ב) בא:2.
2012, לעניין סעיף 

166 לפקודה בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), מעביד או מנכה, למעט מעביד או מנכה "(ב1)  (1)
שהם עוסק פטור או מעביד שמעסיק לכל היותר ארבעה עובדים במועד כלשהו 
בתקופת הדיווח, יגיש, בטופס שקבע המנהל, דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה 
לעובד ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי, בשל כל ארבעה חודשים רצופים בשנת 
המס (להלן - תקופת הדיווח), באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד תום שלושה 
חודשים לאחר תקופת הדיווח שלגביה מוגש הדוח, כשהם חתומים בחתימה 

אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כפי שיורה המנהל.

שר האוצר ושר המשפטים רשאים לקבוע הוראות לעניין אופן הנפקת   (2)
חתימה אלקטרונית מאובטחת, וכן הוראות לעניין חובותיו של בעל אמצעי 
לפני  יובאו  ואחריותו לשימוש בה; הוראות כאמור  החתימה האלקטרונית 
הממשלה והיא רשאית לאשרן או לשנותן בתוך 21 ימים מיום שהובאו לפניה; 
לא קיבלה הממשלה החלטה כאמור, יראו את ההוראות כאילו אושרו על ידי 
הממשלה בתום התקופה האמורה; תחילתן של הוראות כאמור תהיה, לכל 

המוקדם, ביום פרסומן.

שר האוצר ידווח, עד ליום ט"ז בכסלו התשע"ג (30 בנובמבר 2012), לוועדת   (3)
הכספים של הכנסת, על יישומו של סעיף זה, על ההיערכות ליישומו של החוק 
המתקן, על השלכותיו הצפויות מהחוק המתקן על מעביד או מנכה וכן על 
התועלות הצפויות מהחוק המתקן, לרבות לעניין שיפור בהעברת התשלומים 

שתושב זכאי להם לפי כל דין, לגבי שנות המס 2013 ואילך.

בסעיף קטן זה -   (4)

"החוק המתקן" - סעיף 166 לפקודה כנוסחו בסעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מס 
הכנסה (מס' 178 והוראת שעה), התשע"א-2010 4;

"חוק חתימה אלקטרונית" - חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001; 

"חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית;

"חתימה אלקטרונית מאובטחת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, ובלבד 
שהונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהמדינה הסמיכה לכך, בהתאם 

להוראות לפי פסקה (2);

"עוסק פטור" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף."

תחילתו של סעיף 166 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום י"ט בטבת התשע"ג 3. (א) 
(1 בינואר 2013), והוא יחול על תשלום ששולם לגבי התקופה החל ביום האמור.

תחילה ותחולה 

ספר החוקים 2258, ב' בכסלו התשע"א, 9.11.2010
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תחילתו של סעיף 2 לחוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), והוא יחול  (ב) 
על תשלום ששולם לגבי שנת המס 2012.

בסעיף זה, "תשלום" - תשלום הכנסת עבודה לעובד ותשלום הכנסה חבת ניכוי,  (ג) 
כמשמעותם בסעיף 166 לפקודה.

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע),
התשע"א-2010*

בחוק זה -1.הגדרות

"גורם מוסמך" - כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "גורם מוסמך" שבסעיף 2 לחוק שירות 
הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות 

קבע), התש"ע-2010  1;

"חופשת לידה", "חופשה מיוחדת בלא תשלום" - כמשמעותן בפקודות הצבא כהגדרתן 
בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  2;

"חיילת בשירות קבע" - חיילת המשרתת שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע;

"שחרור מהתחייבות" - סיום שירות הקבע מכל עילה שהיא;

"השר" - שר הביטחון או עובד משרדו שהשר הסמיכו לעניין חוק זה.

הגבלת שחרור 
מהתחייבות של 

חיילת בשירות קבע

גורם מוסמך לא ישחרר מהתחייבות חיילת בשירות קבע שהיא בהיריון, בחופשת 2. (א) 
לידה, בחופשה מיוחדת בלא תשלום שלאחר חופשת לידה או בתקופה של 60 ימים 
לאחר תום תקופה מהתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת השר (בסעיף זה - היתר). 

לא ייתן השר היתר אם השחרור מהתחייבות הוא, לדעתו, בקשר להיריון, ללידה  (ב) 
או להיעדרות החיילת בשל חופשה כאמור בסעיף קטן (א).

לא ייתן השר היתר אלא לאחר שנתן לגורם המוסמך ולחיילת בשירות הקבע  (ג) 
הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

יינתן ההיתר לגבי התקופה שקדמה ליום מתן  החליט השר לתת היתר, לא  (ד) 
ההחלטה בבקשה להיתר.

תיקון חוק בית 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 50

בחוק בית משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 3, בתוספת הראשונה, בפרט 36, 3.
הקטע החל במילים "החלטה של רשות" ועד המילים "הפסקת מינויו כאמור" יסומן 

"(א)" ואחריו יבוא:

התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"א (1 בנובמבר 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 336, מיום כ"ד בתמוז התש"ע (6 ביולי 2010), עמ' 200.

ס"ח התש"ע, עמ' 380.  1

ס"ח התשט"ו, עמ' 171.  2

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התש"ע, עמ' 617.  3

ספר החוקים 2258, ב' בכסלו התשע"א, 9.11.2010


