
194

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 180), התשע"א-2011 *

בפקודת מס הכנסה 1 (להלן - הפקודה), בסעיף 88 -1.תיקון סעיף 88

 - ניתנת לשינוי,"  "בקביעה שאינה  חייבת", המילים  נאמנות  "קרן  בהגדרה   (1)
יימחקו;

בהגדרה "קרן נאמנות פטורה", במקום "קרן נאמנות שבהסכם" יבוא "כל אחת   (2)
מאלה: (1) קרן נאמנות שבהסכם" ובסופה יבוא:

קרן נאמנות חייבת שמנהלה הודיע למנהל, עד 30 ימים לפני תחילתה של   (2)"
שנת מס פלונית, כי הקרן תיחשב לקרן נאמנות פטורה החל ביום הראשון של 

שנת המס האמורה, ומנהל הקרן שילם את המס כאמור בסעיף 88א;". 

אחרי סעיף 88 לפקודה יבוא:2.הוספת סעיף 88א

"קרן נאמנות חייבת 
שהפכה לקרן 

נאמנות פטורה 

כאמור88א. למנהל,  הודעה  חייבת  נאמנות  קרן  מנהל   הגיש 
(2) להגדרה "קרן נאמנות פטורה", יחולו הוראות  בפסקה 

אלה:

יראו את כל נכסיה של הקרן כנמכרים ביום האחרון   (1)
של שנת המס שבה הוגשה ההודעה ואת הכנסותיה כאילו 
ישלם את המס בשל  ומנהל הקרן  ביום האמור,  התקבלו 

הכנסות אלה בתוך 30 ימים מהיום האמור;

לעניין בעל יחידה בקרן, שרווח ההון במכירתה פטור   (2)
ממס בידיו, יראו את היום האחרון של שנת המס שבה הוגשה 
ההודעה כיום הרכישה, והמחיר המקורי שלה יהיה שווייה 

ביום האמור."

ן נתניהו בנימי
ראש הממשלה

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

שמעון פרס
נשיא המדינה

ריבלין ראובן 
יושב ראש הכנסת

(3 בינואר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הממשלה - 541, מיום י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010), עמ' 6, עמ' 86.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 161.  1

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 181), התשע"א-2011 *

בפקודת מס הכנסה 1 (להלן - הפקודה), בסעיף 35(ד) -1.תיקון סעיף 35

בהגדרה "עולה", אחרי "לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952," יבוא "תושב   (1)
חוזר,";

אחרי ההגדרה "עולה" יבוא:   (2)

(3 בינואר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הממשלה - 544, מיום א' בכסלו התשע"א (8 בנובמבר 2010), עמ' 276.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 194.  1

ספר החוקים 2272, ז' בשבט התשע"א, 12.1.2011


