תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום
מס מעסיקים( )תיקון( ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  166 ,164ו– 243לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון השם

.1

בשמן של תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום
מס מעסיקים( ,התשנ"ג) 21993-להלן  -התקנות העיקריות( ,המילים "מס מעסיקים"
ו"ותשלום מס מעסיקים"  -יימחקו.

תיקון תקנה 9

.2

בתקנה )9א( לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ) (17יבוא:

תחולה

 .3תקנות אלה יחולו על ניכוי מס במקור המתייחס להוצאות דמי טיפול ודמי חבר ששולמו
בעד שנת המס  2011ואילך.

") (18בשל הוצאה של דמי חבר או דמי טיפול והכל בשיעורים ובתנאים הקבועים לניכוי
ההוצאה כאמור בתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( ,התשל"ב".31972-

י"ד בטבת התשע"ב ) 9בינואר (2012
)חמ (3-444

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
 2ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;408התשס"ו ,עמ' .709
 3ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1337התשע"א ,עמ' .281

תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( )תיקון( ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31ו– 243לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

.1

בתקנה  2לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( ,התשל"ב- 21972-
) (1ברישה ,במקום "עד ) "(6יבוא "עד );"(7
)(2

אחרי פסקה ) (6יבוא:
"ניכוי בשל דמי
חבר ודמי טיפול

) 50% (7מתשלום דמי הטיפול ששילם עובד משכרו ,ולגבי
עובד ששילם דמי חבר  50% -מסכום דמי הטיפול
שהיה משלם אותו עובד אילו היה מחויב בדמי טיפול;
לעניין זה -
"דמי חבר"  -דמי חבר שמשלם עובד שהוא חבר
בארגון עובדים ,לארגון העובדים אשר מותר
למעבידו לנכותם מהשכר לפי סעיף )25א() (3לחוק
הגנת השכר ,התשי"ח) 31958-להלן  -חוק הגנת
השכר(;

__________
1
2
3
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1337התשע"א ,עמ' .281
ס"ח התשי"ח ,עמ' .86

קובץ התקנות  ,7079כ"ג בטבת התשע"ב18.1.2012 ,

"דמי טיפול"  -תשלום המשולם לארגון עובדים יציג על
ידי עובד שאינו חבר בארגון עובדים אשר מותר
למעבידו לנכותו מהשכר לפי סעיף )25א()3ב(
לחוק הגנת השכר;
"עובד"  -לרבות מי שמנוכה מהכנסתו מקצבה ממעבידו
לשעבר ,תשלום דמי חבר על ידי מעבידו לשעבר".
.2

תקנות אלה יחולו על תשלומי דמי חבר ודמי טיפול ששולמו בעד שנת המס  2011ואילך.

תחולה

י"ד בטבת התשע"ב ) 9בינואר (2012
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

)חמ -3-168ת(1

הודעת האפוטרופוס הכללי )ניהול ללא צו ניהול( ,התשע"ב2012-
בהתאם לסעיף  2לצו האפוטרופוס הכללי )ניהול ללא צו ניהול( ,התשמ"ד) 11983-להלן
 הצו( ,אני מודיע לאמור:.1

עקב שינוי המדד ,השתנה נוסח סעיף  1לצו ,והחל ביום ו' בטבת התשע"ב ) 1בינואר
 ,(2012הוא כדלקמן:
"קביעת שוויים של
נכסים עזובים

.1

שינוי סכומים

נכסים עזובים ששוויים אינו עולה על  6,050שקלים חדשים,
רשאי האפוטרופוס הכללי לנהלם גם ללא צו ניהול".

י"ג בטבת התשע"ב ) 8בינואר (2012
דוד האן
האפוטרופוס הכללי

)חמ (3-1851

__________
1

ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;524התשע"א ,עמ'  485ועמ' .844

הודעת האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע( ,התשע"ב2012-
בהתאם לסעיף 41א לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע( ,התשל"ח1978-
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:

1

.1

עקב שינוי המדד ,נוסח תקנות 16א)31 ,ב( ו–)38א() (2לתקנות החל ביום ו' בטבת התשע"ב
) 1בינואר  ,(2012הוא כדלקמן:
)(1

תקנה 16א:
"מכירת נכס

)(2

שינוי סכומים

16א .לעניין סעיף )9ג() (2לחוק ,מכירת נכס ששוויו המוערך
עולה על  86,748שקלים חדשים טעונה אישור מראש
של בית המשפט;".

תקנה )31ב(:
")ב( הסתכמו כלל התקבולים בדוח הכספי בסכום שאינו עולה על  86,748שקלים
חדשים ,רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדוח הכספי בלא אישור של רואה
חשבון כאמור;".

__________
1

ק"ת התשל"ח ,עמ'  ;1600התשע"א ,עמ'  486ועמ' .844

קובץ התקנות  ,7079כ"ג בטבת התשע"ב18.1.2012 ,
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