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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לתיקון דיני מסים )חילופי ידיעות בין רשויות המס( 
)תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

בחוקלתיקוןדינימסים)חילופיידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-עו119,בשםהחוק,1צתיקוןהשם
המילה"לתיקון"-תימחק,ובמקום")חילופיידיעותביןרשויותהמס("יבוא")הליכים

מינהליים("צ

הוספתכותרת
פרקא'

לפניסעיף1יבוא:2צ

"פרק א': פרשנות".

בסעיף1-עצתיקוןסעיף1

האמורבויסומן")א("ובו- )1(

לפניההגדרה"חוקמסים"יבוא: )א(

""חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-
עו219;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-5ע19ע;

"חוקמסקנייה"-חוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-41952;";

בהגדרה"מנהל",המילים"נציבאו"-יימחקו; )ב(

אחריההגדרה"מנהל"יבוא: )ג(

""הפקודה"-פקודתמסהכנסה5;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

")ב(לענייןפרקג'-

"אופןמקוון"-העברתמסמךאלקטרוניאוקבלתובאמצעותתקשורת
ביןמחשבים;

כדילשפראתרמתהשירותשלרשותהמסים,  כללי
ומסמכים הודעות לשלוח לה לאפשר מוצע 
מכוחחוקיהמסבאמצעותדואראלקטרוניאובאמצעות
מערכתמקוונתייעודית,לנישומיםשיסכימולכך,ולקבוע

לענייןזהחזקותהמצאהצ

חוקי לכל משותפות בהוראות זאת להסדיר מוצע
המסששרהאוצרממונהעלביצועם)להלן-חוקמס(,
ידיעות )חילופי מסים דיני לתיקון בחוק אותן ולקבוע
לחילופי חוק - )להלן התשכ"ז-עו19 המס(, רשויות בין
ידיעותביןרשויותהמס(,שהואחוקכלליהמתייחסלכל

חוקיהמסצ

כדילכלולבחוקלחילופיידיעותביןרשויות  סעיפים
מסמכים המצאת בדבר ההוראות את מס  1, 2 ו־4

באמצעיםמקוונים,מוצעלתקןאתשםהחוק 
לחוקדינימסים)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19,ולחלקו
לכמהפרקיםצההוראותהקיימותבענייןחילופיידיעותבין
רשויותהמס,ייכללובפרקב'לחוקהמוצע,ההוראותאשר
מוצעלהוסיףלחוקבנוגעלהמצאהבאמצעיםמקוונים,
ייווספוכפרקג'לחוק,וההגדרותהחדשותהדרושותלהן

ישתלבובפרקא',שעניינופרשנותצ

מוצעלהגדירמונחיםשוניםהמשמשיםבהצעת  סעיף 3
החוקצ 

ס"חהתשכ"ז,עמ'וע1;התשמ"א,עמ'158צ 1

ס"חהתשכ"ג,עמ'ו15צ 2

ס"חהתשל"ו,עמ'52צ ע

ס"חהתשי"ב,עמ'44עצ 4

דינימדינתישראל,נוסחחדשו,עמ'120צ 5
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"אישורמסירהאלקטרוני"-אישורהמופקעלידימערכתממוחשבתשל
רשותמסבדברהיוםוהשעהשבהםהנמעןנכנסלמערכת,ויכול

היהלצפותבמסמךבמערכת;

"אישורצפייהאלקטרוני"-אישורהמופקעלידימערכתהמחשובשל
הנמעןבדברהיוםוהשעהשבהםהמסרהאלקטרונישנשלחאליו

נצפהלראשונה;

"הודעתחיוב"-כלאלה:

הודעתשומהכמשמעותהבסעיף149לפקודה; )1(

שומהלפיהוראותסעיפים8ע)ב()2(או)ע(או82לחוקמיסוי )2(
מקרקעין,תיקוןשומהלפיסעיף85לחוקהאמור,אוהחלטהבהשגה

לפיסעיףע8)ד(או)ה(לאותוחוק;

הודעהעלקביעתהמס,עלשומהאועלתיקונןכאמורבסעיף )ע(
80לחוקמסערךמוסףאוהחלטהבהשגהלפיסעיף82לחוקהאמור;

הודעהעלקביעתהמס,עלשומהאועלתיקונןכאמורבסעיף )4(
5ולחוקמסקנייה;

הודעהעלפסילתפנקסיםלפיסעיפים0ע1)ג(ו–)יא(או145ב )5(
לפקודה,אולפיסעיףעעאלחוקמסערךמוסף;

4עלחוקמסערךמוסף,ואיסור סירובלקבלדוחלפיסעיף )ו(
הוצאתחשבוניותמסלפיסעיףע11לחוקהאמור;

95לחוקמס הודעהעלקנסעלאי־ניהולספריםלפיסעיף )ע(
ערךמוסף;

"אישורמסירהאלקטרוני"-אישורהמופקעלידימערכתממוחשבתשל
רשותמסבדברהיוםוהשעהשבהםהנמעןנכנסלמערכת,ויכול

היהלצפותבמסמךבמערכת;

"אישורצפייהאלקטרוני"-אישורהמופקעלידימערכתהמחשובשל
הנמעןבדברהיוםוהשעהשבהםהמסרהאלקטרונישנשלחאליו

נצפהלראשונה;

"הודעתחיוב"-כלאלה:

הודעתשומהכמשמעותהבסעיף149לפקודה; )1(

שומהלפיהוראותסעיפים8ע)ב()2(או)ע(או82לחוקמיסוי )2(
מקרקעין,תיקוןשומהלפיסעיף85לחוקהאמור,אוהחלטהבהשגה

לפיסעיףע8)ד(או)ה(לאותוחוק;

הודעהעלקביעתהמס,עלשומהאועלתיקונןכאמורבסעיף )ע(
80לחוקמסערךמוסףאוהחלטהבהשגהלפיסעיף82לחוקהאמור;

הודעהעלקביעתהמס,עלשומהאועלתיקונןכאמורבסעיף )4(
5ולחוקמסקנייה;

הודעהעלפסילתפנקסיםלפיסעיפים0ע1)ג(ו–)יא(או145ב )5(
לפקודה,אולפיסעיףעעאלחוקמסערךמוסף;

4עלחוקמסערךמוסף,ואיסור סירובלקבלדוחלפיסעיף )ו(
הוצאתחשבוניותמסלפיסעיףע11לחוקהאמור;

95לחוקמס הודעהעלקנסעלאי־ניהולספריםלפיסעיף )ע(
ערךמוסף;

להגדרה "אישור מסירה אלקטרוני" -במערכתהממוחשבת
שלרשותהמסים,מערכתמקוונתשבאמצעותהמועברים
מסריםלנמעניםשונים,יופקאישורבדברהיוםוהשעה
שבהםהנמעןנכנסלמערכתהיהיכוללראותאתהמסמך

במערכתהממוחשבתצ

שמתקבל אישור - להגדרה "אישור צפייה אלקטרוני" 
ממערכתהמחשובשלהנמעןבדברהיוםוהשעהשבהם
הנמעןפתחבפעםהראשונהאתהמסמךשנשלחאליו,

והואצפהבובפועלצ

להגדרה "הודעת חיוב" -מוצעלהגדירהודעתחיובככל
אחתמביןההודעותהמפורטותלהלן:

הודעתשומהכמשמעותהבסעיף149לפקודה,שהיא )1(
שומה, ברשימת מופיע שהוא כך על לנישום הודעה

ושנערכהלושומהלפיפקודתמסהכנסה;

שומהלפימיטבהשפיטהלמישהגישהצהרהלפי )2(
הוראותסעיפים8ע)ב()2(או)ע(לחוקמיסוימקרקעין,שומה
לפימיטבהשפיטהבלאהצהרהלפיסעיף82לחוקהאמור,
תיקוןשומהלפיסעיף85לחוקהאמוראוהחלטהבהשגה

לפיסעיףע8)ד(או)ה(לאותוחוק;

הודעהעלקביעתמסלמישחייבבמסערךמוסףולא )ע(
הגישדוחתקופתילפיסעיףועלחוקהאמור,אושלשומה
לפימיטבהשפיטהלפיסעיףעעלחוקהאמור,אועלתיקון
שומהוקביעתמסשעשההמנהלמכוחסמכותולפיסעיף

9עלאותוחוקאםנוכחשהשומהאינהנכונה;

הודעהעלקביעתמסלפיסעיף5בלחוקמסקנייה, )4(
עלשומהלפיסעיף5גלחוקהאמור,אועלתיקוןשומהאו

תיקוןקביעתמסלפיסעיף5הלאותוחוק;

הודעהעלפסילתפנקסיםלפיסמכותהמנהלבפקודת )5(
מסהכנסהובחוקמסערךמוסף,והודעהעלסירובלקבל
דוחבשלאי־ניהולספריםכנדרש,אועלאיסורלהוציא
חשבוניותבשלאי־ניהולספרים,וכןהודעהעלקנסשמוטל

לפיסעיף95לחוקמסערךמוסףבשלאי־ניהולספרים;

)ו(הודעותהמפורטותבסעיף194לפקודהובסעיפים112
ו־112אלחוקמסערךמוסףלענייןעריכתשומהודרישת
חשש יש אשר מנישום מיידי באופן ערובה או תשלום

שינסהלהתחמקמתשלוםמס;

הודעהעלהחלטתהמנהללגבותחובלפיסעיפים )ע(
119אלפקודה,95אלחוקמיסוימקרקעיןוסעיףו10לחוק
מסערךמוסףצסעיפיםאלהמאפשריםלרשותהמסלגבות
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הודעהעלדרישתערובהאועלשומהלפיסעיף194לפקודה )8(
אולפיסעיף112אלחוקמסערךמוסף,אועלדרישתערובהאו
איסורהמשךעיסוקלפיסעיף112)א()1(לחוקהאמור,אועלאיסור

העברתטוביןאומתןשירותיםלפיסעיף112)א()2(לאותוחוק;

הודעהעלהחלטהלגבותחובמסלפיסעיף119אלפקודה, )9(
סעיףו10)ה(לחוקמסערךמוסףאוסעיף95אלחוקמיסוימקרקעין;

דרישהלשלםכפלמסלפיסעיף50לחוקמסערךמוסף; )10(

דרישהלמסירתדוחלפיסעיף5ע1)1(לפקודה,למסירתמסמכים )11(
לפיסעיף108)א(לחוקמסערךמוסף,סעיףו9לחוקמיסוימקרקעין

אוסעיףע1)ד(לחוקמסקנייה;

"כתובתדואראלקטרוני"-כתובתבמערכתדואראלקטרוני;

"מייצג"-מישמייצגלפנירשותמס;

"מסמךאלקטרוני"-מסמךשהואמסראלקטרוניכהגדרתובחוקחתימה
אלקטרונית,התשס"א-2001ו,לרבותסריקהממוחשבתכהגדרתה

בסעיףעאלתקנותהעדות)העתקיםוצילומים(,התש"ל-9ו19ע;

"מנגנוןהזדהות"-מנגנוןהמזההאתהמתקשראלהמערכתהממוחשבת,
בודקאתהרשאתהגישהשלולמידעומתעדגישהכאמור;

"מערכתממוחשבת"-מערכתמקוונתהמנוהלתבידירשותמסאשר
הכניסהאליהנעשיתבאמצעותמנגנוןהזדהות,ושבאמצעותה
ניתן,ביןהשאר,לקבלמסריםמאתרשותהמס,לרבותצפייהבמסמך

אלקטרונישרשותהמסשלחהלנמעןצ

הוספתכותרת
פרקב'

אחריסעיף1יבוא:4צ

"פרק ב': חילופי ידיעות בין רשויות המס".

אחריסעיף4יבוא:5צהוספתפרקג'

חובמסמקרובושלהחייבבמס,אםניתנונכסיםלקרוב
בלאתמורהאובתמורהחלקית;

חשבוניתמס שהוציא ממי כפלמס דרישהלשלם )8(
שלאכדיןלפיסעיף50לחוקמסערךמוסף;

סמכויות מכוח דוחות או פרטים מסמכים, דרישת )9(
המנהלבפקודה,בחוקמסערךמוסףאומיסוימקרקעיןצ

שמקבל שמי לוודא כדי - הזדהות"  "מנגנון  להגדרה 
הוא הממוחשבת המערכת באמצעות ההודעות את
המס רשות של הממוחשבת למערכת הכניסה הנמען,
יכולהלהיעשותרקלאחרשמישמבקשלהיכנסמזדהה
על מענה באמצעות או אלקטרונית תעודה באמצעות

שאלותהמאפשרותזיהוישלהנכנסצ

להגדרה "מערכת ממוחשבת" -מערכתמקוונתהמנוהלת
עלידירשותמסאשרהכניסהאליהנעשיתבאמצעות
מאת מסרים לקבל ניתן ושבאמצעותה הזדהות, מנגנון
הרשותצכיוםקיימותמערכותאלקטרוניותשונותלעניין
מערכיהמסהשוניםשניתןלתקשרבאמצעותןעםרשות
המס,אךמישמחובריםלמערכותאלההםבעיקרעוסקים
המגישיםדוחותמקווניםלמסערךמוסף,מייצגיםומנכים
היא עלהניכוייםבאופןמקווןצהציפייה אשרמדווחים
שלקוחותרביםנוספיםשלרשויותהמסיתחברולמערכות

אלהבשניםהקרובותצ

מוצעלהוסיףאתפרקג'לחוקשכותרתוהמצאה  סעיף 5
באמצעיםמקווניםובולקבועהוראותלעניין 

אופןהעברתההודעותביןרשויותהמסלנמעניםצ

ס"חהתשס"א,עמ'210צ ו

ק"תהתש"ל,עמ'ו1עצ ע
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"פרק ג': המצאה באמצעים מקוונים

המצאתמסמכים
באופןמקוון

עלאףהאמורבחוקמסים,רשותמסרשאיתלהמציא4אצ )א(
באופןמקווןהודעה,הודעתחיוב,דרישה,צואוכלמסמך

אחרשישלהמציאלפיחוקמסים)להלן-מסמך(צ

התקיימו אם מקוון באופן מסמך תמציא מס רשות )ב(
תנאיםאלה:

רשותהמסהסבירהלנמעןבכתב,במסראלקטרוני )1(
אובשיחהטלפוניתמוקלטת,לפניהמצאהשלמסמך
באופןמקווןלראשונהלאותונמען,אתמשמעותהשל
קבלתמסמכיםבאופןמקווןלענייןחזקותההמצאה

הקבועותבסעיף4ג;

הסכים ,)1( בפסקה כאמור הסבר קבלת לאחר )2(
הנמעןלקבלמסמכיםמרשויותהמסבדרךמקוונת;על
אףהאמור,לאתידרשקבלתהסכמהשלהנמעןאם
הואהגישדיווחלרשותמסבאופןמקוון;לענייןזה,לא
יראוהגשתדיווחממחשבהמוצבבמשרדשלרשותמס

לצורךהגשתהצהרותוטפסים,כהגשהבאופןמקוון;

כתובת לאימות הודעה מקוון באופן נשלחה )ע(
אימות התקבלה; שההודעה אישר והנמען הנמען
מקוון באופן מסמך של המצאה לפני ייערך כאמור
לראשונהלנמען,ולאחרמכן-פעםבשנתייםלפחות;
לענייןזה,יראושימוששלהנמעןבמידעשהתקבל

בהודעהכאישורשההודעההתקבלהצ

באופן מסמכים לקבל מסכים אינו כי הנמען הודיע )ג(
מקוון,לאיישלחואליומסמכיםבאופןהאמורצ

חלשינויבכתובתשלאדם,חייבהואלמסורלמנהלהודעה )ד(
עלכךבתוך0עימיםמיוםהשינוי;לאמסרהודעהכאמור,יראו

אתהכתובתשמסראותואדםככתובתולמשלוחמסמכיםצ

"פרק ג': המצאה באמצעים מקוונים

המצאתמסמכים
באופןמקוון

עלאףהאמורבחוקמסים,רשותמסרשאיתלהמציא4אצ )א(
באופןמקווןהודעה,הודעתחיוב,דרישה,צואוכלמסמך

אחרשישלהמציאלפיחוקמסים)להלן-מסמך(צ

התקיימו אם מקוון באופן מסמך תמציא מס רשות )ב(
תנאיםאלה:

רשותהמסהסבירהלנמעןבכתב,במסראלקטרוני )1(
אובשיחהטלפוניתמוקלטת,לפניהמצאהשלמסמך
באופןמקווןלראשונהלאותונמען,אתמשמעותהשל
קבלתמסמכיםבאופןמקווןלענייןחזקותההמצאה

הקבועותבסעיף4ג;

הסכים ,)1( בפסקה כאמור הסבר קבלת לאחר )2(
הנמעןלקבלמסמכיםמרשויותהמסבדרךמקוונת;על
אףהאמור,לאתידרשקבלתהסכמהשלהנמעןאם
הואהגישדיווחלרשותמסבאופןמקוון;לענייןזה,לא
יראוהגשתדיווחממחשבהמוצבבמשרדשלרשותמס

לצורךהגשתהצהרותוטפסים,כהגשהבאופןמקוון;



כתובת לאימות הודעה מקוון באופן נשלחה )ע(
אימות התקבלה; שההודעה אישר והנמען הנמען
מקוון באופן מסמך של המצאה לפני ייערך כאמור
לראשונהלנמען,ולאחרמכן-פעםבשנתייםלפחות;
לענייןזה,יראושימוששלהנמעןבמידעשהתקבל

בהודעהכאישורשההודעההתקבלהצ

באופן מסמכים לקבל מסכים אינו כי הנמען הודיע )ג(
מקוון,לאיישלחואליומסמכיםבאופןהאמורצ

חלשינויבכתובתשלאדם,חייבהואלמסורלמנהלהודעה )ד(
עלכךבתוך0עימיםמיוםהשינוי;לאמסרהודעהכאמור,יראו

אתהכתובתשמסראותואדםככתובתולמשלוחמסמכיםצ

לסעיף 4א המוצע

מוצעלקבועשרשותמסתוכללשלוחלנמעןהודעה,
בחוקי אם אף מקוון, באופן אחר, מסמך כל או דרישה
המסהשוניםישהוראההקובעתאמצעיהמצאהאחר,

ובהתקייםהתנאיםהאלה:

רשותהמסהבהירהלנמעןטרםשליחתהמסמך,שאם )1(
יישלחאליומסמךבאופןמקוון,יחולוחזקותההמצאה

שלפיהןרואיםאותוכמישקיבלאתהמסמך;

מרשות מסמכים לקבלת הנמען הסכמת התקבלה )2(
המסיםבאופןמקווןצמוצעלהבהירכיאםנישוםאומייצג
שלחלרשותמסכלשהימסמךבאופןמקוון,רשותהמסים
תראהבכךהסכמהשכלהעברתהמסריםוההודעותבינו
לביןהרשותיכולהלהתנהלבאמצעיםמקוונים,והיאתוכל
לשלוחלומסמכיםבאופןמקוון,לגביתיקיםהמתנהלים

בכלמערכיהמסיםאףבלאשקיבלהאתהסכמתולכך
מראשצלענייןמייצגאשרהגישדיווחבשםנישום,הרשות
תוכללשלוחאליובאופןמקווןמסמכיםוהודעותגםלגבי

נישומיםאחריםשהואמייצג;

רשותהמסיםוידאהכיהודעותשנשלחותלתיבת )ע(
לקבוע לנמעןהמיועדצמוצע מגיעות הנמען של הדואר
שמדובר לפחות, לשנתיים אחת תאמת המסים שרשות
בתיבתהדוארשלהנמען,כדילוודאשהודעותשנשלחות

לאותהתיבהאכןממשיכותלהגיעלנמעןצ

מסכים שאינו שהודיע נמען כי לקבוע מוצע עוד
לקבלמסמכיםבאופןמקוון,תפסיקהרשותלשלוחאליו
של בכתובתו שינוי חל אם כן, כמו זהצ באופן מסמכים
אדםעליולעדכןאתהמנהלעלכךבתוך0עימיםמיום

השינויצ
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הודעהלגבי
הימצאות

מסמךבמערכת
ממוחשבת

המערכת4בצ באמצעות לנמען מסמך תשלח לא מס רשות
הממוחשבתבלאשתישלחהודעהלכתובתהדוארהאלקטרוני
המערכת באמצעות המסמך שליחת בדבר הנמען של

הממוחשבת,אךרשאינמעןלוותרעלקבלתהודעהכאמורצ

נשלחבאופןמקווןמסמךשהואהודעתחיוב,יראוהו4גצחזקתהמצאה )א(
כמסמךשהומצא,בהתקייםאחדמאלה:

הודעה או אלקטרוני צפייה אישור התקבל )1(
אלקטרוניתחוזרתהמאשרתאתקבלתההודעה,ויראו
במועדשצויןבאישורהצפייההאלקטרוניאובמועד

שליחתההודעההחוזרתאתמועדקבלתהמסמך;

רשותהמסהודיעהלנמעןבשיחהטלפונית,בתוך )2(
24שעותמשעתהמשלוח,כינשלחלומסמךבאופן
מקוון,ונערכהתרשומתשלהשיחההטלפונית,הכוללת
אתפרטיהמסמך,אתיוםהשיחהושעתהשיחה,את
שמושלהאדםשלונמסרהההודעהואםאישראת
קבלתהמסמך,ויראואתמועדהשיחהכמועדקבלת

המסמך;

לגבימסמךשנשלחלנמעןבאמצעותהמערכת )ע(
הממוחשבת-

כמסמךשהומצאבמועדכניסתו יראוהו )א(
הממוחשבת למערכת הנמען של הראשונה
לאחרשהוצגהמסמךבמערכתהממוחשבת,כפי

שמצויןבאישורהמסירההאלקטרוני;

לסעיף 4ב המוצע

לנמען מסמך ששולחת מס רשות כי לקבוע מוצע
המסים, רשות שבניהול ממוחשבת המערכת באמצעות
תשלח הזדהות, לאחר רק להיכנס יכול הנמען שאליה
במקבילהודעהגםלכתובתהדוארהאלקטרונישלהנמען,
הממוחשבת, במערכת הודעה לו שיש לו תודיע שבה
כךשידעשעליולהיכנסלמערכתהממוחשבתשלוכדי

לצפותבהודעהצ

לסעיף 4ג המוצע

מוצעלקבועחזקותהמצאהלענייןשליחתהודעה
שהיאהודעתחיוב,באופןמקוון,במקריםכמפורטלהלן,

לפיהמוקדםמביניהם:

לענייןהודעתחיובשנשלחתלנמעןשלאבאמצעות )1(
המערכתהממוחשבת-

התקבלאישורצפייהאלקטרוניממחשבהנמען )א(
המאשרשההודעההגיעהליעדה,והנמעןצפהבה,
באמצעותהודעתדואראלקטרוניחוזראובאמצעות

אישוראוטומטי;

בדומהלהסדרשנקבעבתקנותסדרהדיןהאזרחי, )ב(
התשל"ו-וע19לגביהמצאהבאמצעותפקס,מוצע
הודיעה המסים רשות אם תחול שהחזקה לקבוע,
לנמעןבשיחהטלפונית,בתוך24שעותמשעתמשלוח

ההודעהבאופןמקוון,כינשלחלוהמסמך;

באמצעות לנמען שנשלחת חיוב הודעת לעניין )2(
המערכתהממוחשבת-התקבלאישורמסירהאלקטרוני
המעידעלכךשהנמעןנכנסלמערכתהממוחשבתויכול
לצפותבמסמךהמוצגבהצלענייןנמעןשהואמייצג,מוצע
לקבועחזקהולפיהההודעההומצאהשלושהימיעסקים
לאחרהמועדשבוהופקהמסמךאובמועדהקבועבסעיף
לתמרץ כדי זאת המוקדםצ לפי )ע()א(, או )2( 4ג)א()1(,
מייצגיםלהיכנסבתדירותגבוההלמערכתהממוחשבת
שלהםלבדוקאםהתקבלוהודעותלגבימיוצגיםשלהםצ
חזקהכאמורלאנקבעהלנישוםשאינומיוצגמשוםשאין
האישי בחשבונו ורציף שוטף באופן יתעדכן כי ציפייה
במערכתהממוחשבתצויובהר,שעלפיהוראותסעיף4ב
המוצע,במקריםאלהתישלחהודעהגםלתיבתהדואר
האלקטרוניהאישיתשלהמייצג,המודיעהלושהתקבל
כי להבהיר מוצע כן, כמו הממוחשבתצ במערכת מסמך
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כמסמך יראוהו מייצג, היה הנמען אם )ב(
שהומצאשלושהימיעסקיםלאחרמועדהפקת
המסמךכפישמופיעעלגביהמסמך,אובמועד
הקבועבפסקאות)1(,)2(או)ע()א(,לפיהמוקדם,
הממוחשבת במערכת הוצג שהמסמך ובלבד
שבההנמעןמשמשמייצגוהמייצגהיהיכול
לראותאתהמסמךבמערכתהממוחשבתממועד

הפקתוצ

נשלחמסמךשהואלאהודעתחיוב,יראוהוכמסמך )ב(
שהומצאבמועדשבונשלחהמסמךצ"

תיקוןחוקמס
קנייה)טובין

ושירותים(

 בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-81952,בסעיף19ב)א()2(,במקום"בחוקלתיקוןוצ
דינימסים)חילופיידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-עו19"יבוא"בחוקדינימסים

)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19"צ

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-עו919,בסעיףעב)ג(,במקום"כמשמעותהבחוקלתיקוןעצ
דינימסים)חילופיידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-עו19"יבוא"כהגדרתהבחוקדיני

מסים)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19"צ

תיקוןחוק
מסערךמוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-5ע8-1019צ

בסעיף5עא,בסעיףקטן)ה(,במקום"חוקלתיקוןדינימסים)חילופיידיעותבין )1(
רשויותהמס("יבוא"חוקדינימסים)הליכיםמינהליים(";

142)א()2(,במקום"כמשמעותובחוקלתיקוןדינימסים)חילופיידיעות בסעיף )2(
ביןרשויותהמס(,התשכ"ז-עו19"יבואכהגדרתובחוקדינימסים)הליכיםמינהליים(,

התשכ"ז-עו19"צ

תיקוןפקודת
פשיטתרגל

בפקודתפשיטתהרגל]נוסחחדש[,התש"ם-111980,בסעיף0וא)ו(,במקום"כמשמעותה9צ
יבוא התשכ"ז-עו19" המס(, רשויות בין ידיעות )חילופי מסים דיני לתיקון בחוק

"כהגדרתהבחוקדינימסים)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19"צ

כמסמך יראוהו מייצג, היה הנמען אם )ב(
שהומצאשלושהימיעסקיםלאחרמועדהפקת
המסמךכפישמופיעעלגביהמסמך,אובמועד
הקבועבפסקאות)1(,)2(או)ע()א(,לפיהמוקדם,
הממוחשבת במערכת הוצג שהמסמך ובלבד
שבההנמעןמשמשמייצגוהמייצגהיהיכול
לראותאתהמסמךבמערכתהממוחשבתממועד

הפקתוצ

נשלחמסמךשהואלאהודעתחיוב,יראוהוכמסמך )ב(
שהומצאבמועדשבונשלחהמסמךצ"

 בחוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-81952,בסעיף19ב)א()2(,במקום"בחוקלתיקוןוצ
דינימסים)חילופיידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-עו19"יבוא"בחוקדינימסים

)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19"צ

תיקוןחוקמס
קנייה)טובין

ושירותים(

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-עו919,בסעיףעב)ג(,במקום"כמשמעותהבחוקלתיקוןעצ
דינימסים)חילופיידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-עו19"יבוא"כהגדרתהבחוקדיני

מסים)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19"צ

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל

תיקוןחוקבחוקמסערךמוסף,התשל"ו-5ע8-1019צ
מסערךמוסף

בסעיף5עא,בסעיףקטן)ה(,במקום"חוקלתיקוןדינימסים)חילופיידיעותבין )1(
רשויותהמס("יבוא"חוקדינימסים)הליכיםמינהליים(";

142)א()2(,במקום"כמשמעותובחוקלתיקוןדינימסים)חילופיידיעות בסעיף )2(
ביןרשויותהמס(,התשכ"ז-עו19"יבואכהגדרתובחוקדינימסים)הליכיםמינהליים(,

התשכ"ז-עו19"צ

בפקודתפשיטתהרגל]נוסחחדש[,התש"ם-111980,בסעיף0וא)ו(,במקום"כמשמעותה9צ
יבוא התשכ"ז-עו19" המס(, רשויות בין ידיעות )חילופי מסים דיני לתיקון בחוק

"כהגדרתהבחוקדינימסים)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19"צ

תיקוןפקודת
פשיטתרגל

החזקהתחולרקאםההודעהנמצאתבמערכתהממוחשבת
שלהנמעןשבההואמשמשכמייצגצכךלדוגמה,אםעורך
דיןמייצגנישומיםלענייןמיסוימקרקעין,ונשלחלומסמך
באמצעותהמערכתהממוחשבתהפרטיתשלובמסהכנסה,

לאתחולחזקתההמצאהצ

לענייןהודעותשאינןהודעותחיובואשרכיוםאין
חובהלשלחןבדואררשום,מוצעלקבועהסדרמקליותר,
הנמעןצ לידי הגעתן מועד של הפחותה החשיבות בשל
במועד שהומצאו כהודעות אלה הודעות יראו לפיכך

שבונשלחהההודעה,שכןבשליחתהודעותבאופןמקוון
ההודעותככללמגיעותבתוךדקותספורות,ולכלהיותר

באותויוםצ

מסים דיני לחוק החוק של שמו תיקון נוכח  סעיפים
כאמור התשכ"ז-עו19, מינהליים(, )הליכים  6 עד 13

בסעיף1להצעתהחוק,מוצעלתקןבתיקוןעקיף 
חוקיםהמאזכריםאותוומפניםאליו,כךשיותאמולשינוי

המוצעצ

ס"חהתשי"ב,עמ'44ע;התשע"ו,עמ'242צ 8

ס"חהתשכ"ז,עמ'ו11;התשע"ח,עמ'וע1צ 9

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'81צ 10
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תיקוןחוקהגנת
הפרטיות

ע1)ה()2(,במקום"כמשמעותהבחוק10צ בחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-121980,בסעיף
לתיקוןדינימסים)חילופיידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-עו19"יבוא"כהגדרתה

בחוקדינימסים)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19"צ

תיקוןחוקהמרכז
לגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-1995ע1,בסעיף11)א(,במקום11צ
"כמשמעותהבחוקלתיקוןדינימסים)חילופיידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-עו19"

יבוא"כהגדרתהבחוקדינימסים)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19"צ

תיקוןחוקיישום
חוזההשלום

ההאשמית,12צ הירדנית הממלכה לבין ישראל מדינת בין השלום חוזה יישום בחוק
התשנ"ה-141995,בסעיףע)ו(,במקום"בחוקלתיקוןדינימסים)חילופיידיעותביןרשויות

המס(,התשכ"ז-עו19"יבוא"בחוקדינימסים)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19"צ

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-152000,בסעיף1ע)ד(,במקום"כמשמעותהבחוקלתיקוןע1צ
דינימסים)חילופיידיעותביןרשויותהמס(,התשכ"ז-עו19"יבוא"כהגדרתהבחוקדיני

מסים)הליכיםמינהליים(,התשכ"ז-עו19"צ

דינימדינתישראל,נוסחחדש4ע,עמ'9עו;התשע"ה,עמ'211צ 11

ס"חהתשמ"א,עמ'128;התשע"ז,עמ'ו98צ 12

ס"חהתשנ"ה,עמ'0ע1;התשע"ז,עמ'ו52צ ע1

ס"חהתשנ"ה,עמ'110צ 14

ס"חהתש"ס,עמ'ע29;התשע"ח,עמ'52צ 15
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