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צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )אוסטריה(, התשע"ח-2018

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 196)א( לפקודת מס הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

התשע"ז בחשוון  כ"ז  ביום  שנעשה  להסכם  תוקף  שיינתן  הוא  המועיל  מן  )א(   .1 
)28 בנובמבר 2016(, בין ממשלת מדינת ישראל לבין הרפובליקה של אוסטריה בדבר מניעת 

כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון )להלן - ההסכם(.

להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל בשנת המס המתחילה ביום כ"ד  )ב( 
בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( ואילך.

י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(
)חמ 3-1431(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות המסים )גבייה( )תשלום לצד שלישי שהומצא לו צו עיקול בדרך 
אלקטרונית(, התשע"ח-2018

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 12ב1)ה( לפקודת המסים )גבייה(1 )להלן - הפקודה(, ובאישור 
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות אלה -  .1
"מסמך אלקטרוני" ו"מנגנון הזדהות" - כהגדרתם בסעיף 12ב1)א( לפקודה;

אלקטרונית  בדרך  שהומצאו  מסירה,  צו  לרבות  עיקול,  צו   - אלקטרוני"  עיקול  "צו 
ושביצועם הוא בדרך אלקטרונית;

"רשות" - גוף אשר הוסמך לגבות חוב מכוח הפקודה.

)א(    צד שלישי יהיה זכאי לקבל מרשות תשלום כאמור בתקנה 3 בהתקיים התנאים   .2
שלהלן:

חלפו 30 ימים מיום שמנהל רשות האכיפה והגבייה פרסם באתר האינטרנט   )1(
של רשות האכיפה והגבייה כי ניתן להמציא לצד השלישי צווי עיקול אלקטרוני 

לאחר שבדק ומצא כי התקיימו בצד השלישי כל אלה:

כי  שבתוספת  הנוסח  לפי  והתחייבות  הצהרה  טופס  על  חתם  הוא  )א( 
האלקטרוני  העיקול  צווי  לקבלת  אותו  המשמשות  המחשוב  מערכות 
ולמענה עליהם מתבססות על מערכות תוכנה וחומרה מהימנות, המעניקות 
הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב ולחומרת 

מחשב ומאפשרות גישה אליהם באמצעות מנגנון הזדהות בלבד;

נהלים  הכנת  על  אחראי  שיהיה  מידע  אבטחת  ממונה  מינה  הוא  )ב( 
המידע  אבטחת  ממונה  פרטי  קיומם;  ולהבטחת  אצלו  המידע  לאבטחת 

שמינה ייכללו בטופס כאמור בפסקת משנה )א(;

)2( הרשות הודיעה לצד השלישי שברצונה להמציא לצד השלישי צווי עיקול 
אלקטרוני.

מתן תוקף להסכם

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

הגדרות

המצאת צו עיקול 
אלקטרוני לצד 

שלישי

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשע"א, עמ' 157.  1


