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תזכיר חוק 

שם החוק המוצע.א

2020-), התש"ףפקודת מס הכנסה (תיקון מס'...תזכיר חוק לתיקון 

מטרת החוק המוצע, הצורך בו, עיקרי הוראותיו והשפעתו על הדין הקיים.ב

על פעילות שונותהתפשטות נגיף הקורונה בישראל הוטלו הגבלות  במסגרת ההיערכות הממשלתית למניעת  

שעת חירום (נגיף הקורונה תקנותאתהממשלההתקינהכךבתוךהמשק ועל פעילות המגזר הציבורי. 

תקנות הותקנוכןוכמומסחרפעילות, השאר, בין הוגבלהבהן2020–"ףהתשהגבלת פעילות), –החדש 

–"ףהתששעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש),  

.במקום עבודההוגבלה שהייה בו זמנית של עובדים בהן2020

ביצעה בשל התפשטות הנגיף,הפגיעה הכלכלית שספגו עסקים ומשקי ביתמנת לצמצם אתעל

מכוחן ניתנו מענקי סיוע לעצמאים ולשכירים תקנות שעת חירוםהתקנת הממשלה מספר צעדים, ביניהם 

ת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועוהחלטת ממשלה על , בעלי שליטה בחברת מעטים

קה, מכח הצעת חוק אשר אושרה לאחרונה בקריאה ראשונה בכנסת.ק לעידוד תעסומענו

, ומכיוון שבמצב החוקי הקיים לא ניתן להשיב תשלומי מקדמות, אלא שך לצעדים האמוריםבהמ

לקבוע כי סכומי לתקן את פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], על מנת מוצע לאחר הגשת הדוח השנתי,

, יוחזרו להם, אם הוכח להנחת 2020י נישומים בגין חודשים ינואר ופברואר  מקדמות אשר שולמו על יד

, יהיה פחות מסכום 2020המס אשר הנישום עשוי להיות חייב בו לשנת דעתו של פקיד השומה כי 

.המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו

להלן נוסח תזכיר החוק המוצע ודברי הסבר.ג



: האוצרתזכיר חוק מטעם משרד

2020-תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'...), התש"ף

בתקופה של שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, יראו כאילו אחרי סעיף .1801תיקון סעיף 

, בא:1(א) לפקודה מס הכנסה [נוסח חדש]180

השלישי, רשאי פקיד ) על אף האמור בהוראות חלק ט' בפרק1"(א

השומה להחזיר תשלום מקדמה ששולמה לפי הדוחות לחודשים ינואר 

, כולה או מקצתה, למעט סכום אשר רואים אותו 2020ופברואר 

ם , וזאת על פי בקשת משל177כתשלום על חשבון מקדמה לפי סעיף 

בספטמבר 30(י"ב בתשרי התשפ"אהמקדמה שהוגשה לא יאוחר מיום

כח להנחת דעתו של פקיד השומה כי המס אשר הנישום , אם הו)2020

, יהיה פחות מסכום המקדמות שהוא 2020עשוי להיות חייב בו לשנת 

חייב בו לשנה זו, והתקיימו כל אלה:

דוחות המקדמה לחודשים שמועד דיווחם חל לפני הוגשו ) 1(

;הגשת הבקשה

.לנהלם, אם חייב היה פנקסי חשבונותניהלהנישום ) 2(

), בגין סך כל 1לחלק ההחזר לו זכאי נישום לפי סעיף קטן (א) 2(א

המקדמות ששולמו לחודשים ינואר ופברואר, אשר אינו עולה על סכום 

מקדמה מבין המקדמות ששולמו, יוספו הפרשי הצמדה וריבית, 

א, לפי סדר תשלומם של סכומים כאמור, החל 159כהגדרתם בסעיף 

.יותר, לתקופה שמיום התשלום ועד יום ההחזרמהתשלום המאוחר ב

, כאמור בסעיף 2020בקשה לקבלת החזר לחודשים ינואר ופברואר  )  3(א

.), תוגש פעם אחת בלבד1קטן (א

. 120, עמ' 6דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1



ר ב ס ה י  ר ב ד

במסגרת ההיערכות הממשלתית למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל הוטלו הגבלות כללי

שונות על פעילות המשק ועל פעילות המגזר הציבורי. בתוך כך התקינה הממשלה את תקנות שעת חירום 

בהן הוגבלה, בין השאר, פעילות מסחר וכמו כן 2020–הגבלת פעילות), התש"ף–(נגיף הקורונה החדש 

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה הותקנו

בהן הוגבלה שהייה בו זמנית של עובדים במקום עבודה.2020–החדש), התש"ף

מנת לצמצם את הפגיעה הכלכלית שספגו עסקים ומשקי בית בשל התפשטות הנגיף, ביצעה על

מכוחן ניתנו מענקי סיוע לעצמאים ולשכירים תקנות שעת חירוםהממשלה מספר צעדים, ביניהם התקנת

בעלי שליטה בחברת מעטים,  החלטת ממשלה על מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות 

קה, מכח הצעת חוק אשר אושרה לאחרונה בקריאה ראשונה בכנסת.מענק לעידוד תעסוו

, על מנת לקבוע כי סכומי הכנסה [נוסח חדש]בהמשך לצעדים האמורים מוצע לתקן את פקודת מס

או מקצתם, כולם, יוחזרו להם, 2020מקדמות אשר שולמו על ידי נישומים בגין חודשים ינואר ופברואר 

, יהיה פחות 2020אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי המס אשר הנישום עשוי להיות חייב בו לשנת  

ו.מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה ז

בהגשתמותנהוהוא 30.9.2020על פי בקשת משלם המקדמה שהוגשה לא יאוחר מיום נתןייההחזר

.דיןפיעלספריםובניהול, הבקשההגשתלמועדשקדמולתקופותהמקדמהדוחותכל

. , בהתאם למועד בו שולמה המקדמה, לפי המאוחרוהצמדהריביתהפרשיבתוספתיינתןההחזר

:המחשהלצורךדוגמהלהלן

וזכאי "חש100נישוםשילםנוארביכאשרשתי מקדמות לחודשים ינואר ופברואר, ולמושבובמקרה

תוספת -₪ מתוכם₪60 וזכאי להחזר של  100הנישום  שילםפברוארובחודש,  ש"ח מתוכם60של  להחזר

והצמדהריביתהפרשייתווספוש"ח  100-לש"ח,  120בסךהפרשי ריבית והצמדה תחושב, כך שמתוך החזר  

.ינוארלחודששלום מועד התמוהצמדהריביתהפרשייתווספוש"ח 20-לפברואר, ובמועד התשלום מ


